
 
 
 

Дорогі наші захисники! Щиро вітаю з Днем 
Збройних сил України. Завдяки вашій відвазі, 
мужності й саможертовності Україні вдається 
стримувати російського агресора, який зазіхнув 
на нашу незалежність. Бажаю всім військовим 
сили, витримки, непохитної віри в перемогу. Ми, 
без жодного сумніву, переможемо, бо за нами 
правда. Усіх вам благ! Нехай небо, яке ви трима-
єте над нами, стане мирним.  

Вітання з Днем волонтера 
Дорогі волонтери Бібреччини.! Ваш внесок у 

майбутню нашу перемогу неоціненний. Нехай 
Господь дарує вам силу для здійснення всіх 
планів і задумів. Коли ми єдині, ми непереможні. Слава Україні! Велика вдячність воло-
нтерам! 

Бібрський міський голова Роман Гринус 
 

«Її знала Європа. Нею пишається Україна» 
У п’ятницю, 8 грудня, о 13.00 в актовій залі школи відбудеться презе-

нтація культурологічного проекту «Її знала Європа. Нею пишається 
Україна» (до 125-річчя від дня народження хорунжої УСС Олени Сте-
панівни) 
Особливі гості заходу: фольклорний ансамбль «Криниченька» із ро-

динного села Олени Степанівни - Вишнівчика, пластуни куреня ч.2. 
імені Олени Степанів (станиця Львів). 
Зарошуємо всіх охочих. 

Учні 8-Б та 9-Б класів, класні керівники Боднар Г.Я., Боднар В.М.  

 

Увага! Конкурс! 
Бібрська міська рада оголошує конкурс (серед школярів) на кращі прикраси для міської 

ялинки. Вироби приймаються до 20 грудня. Авторам кращих прикрас – призи від мерії. 
Бібрський міський голова Роман Гринус  

 

«Гуцулія» в Бібрці 
19 листопада наше містечко Бібрка 

приймало гостей – Національний акаде-
мічний Гуцульський ансамбль пісні і 
танцю «Гуцулія» з м. Івано-Франківська. 
Цей колектив був створений у 1939р., а 
в 1940р. показав свою першу програму. 
У виконавській манері ансамблю – уся 
палітра гуцульської пісні й хореографіч-
ної спадщини. Костюми артистів – це 
справжні витвори мистецтва. Репертуар 
колективу різноплановий і багатий.  Бі-
льше 25 років «Гуцулією» керує Народ-
ний артист України Петро Князевич.  

м. Бібрка, 7 грудня, 2017 рік випуск №96 (173) 
Громада – великий чоловік 

І.Я. Франко 

Вітання з Днем  Збройних сил України 



Кожен номер, який був показаний на сцені НД м.Бібрки, – це окрема сторінка. Вокаль-
ні і танцювальні номери виконувалися під акомпанемент запальних музик. Упродовж 
півтори години на сцені вирувало гуцульське життя. 
Від імені глядачів, які завітали цього дня до НД, голови міста – Р.Гринуса, директора 

НД Л.Сурмач, яка цього дня з двома колективами (ЗК «Мальви», НК «Кладочка») були з 
виступом у м.Дрогобичі, художнього керівника  Н.Свіжак подякували колективу за ціка-
вий виступ. Гості отримали  пам’ятні подарунк. Ми запросили колектив із Різдвяною 
програмою. Цього дня всі відчули живий подих Карпат та колорит народного мистецтва. 

Художній керівник НД Наталія Свіжак.   

 

Хай Миколай завітає до всіх діток 
Слава Ісусу Христу! Хочемо просити вас долучитися до організації подаруночків від 

св.Миколая для діток із малозабезпечених сімей та дітей-сиріт. 
У це гарне зимове свято, коли не тільки діти, а й дорослі чекають дива, не у всіх діток 

можна побачити щасливі оченята. Невеликим колом людей ми кілька років поспіль на-
магаємось зробити таким діткам гарне свято. Св.Миколай розносить їм подарунки до-
дому. Дітей приблизно  40. Вони щасливі, здивовані, дуже серйозно розказують святому 
дідусеві віршики, молитви і обіцяють бути чемними. Як мало треба, щоб ці щирі дитячі 
серця раділи! Кожен із вас може стати причиною цієї радості. Особливо болить серце за 
діток, у яких немає мами. Цього року є хлопчик, який став круглим сиротою (10р). Є ро-
дина, яка поповнилася шостою дитинкою ( дівчинкою), може, хтось хотів би купити па-
мперси або щось з одягу для неї або інших. 
Цукерки ми замовляємо гуртом на зібрані кошти, потім робимо подаруночки. Хто хоче, 

може особисто принести цукерки, вафлі, мандарини, все те, чим радуєте своїх діток. 
Якщо хтось має таке бажання і можливість, можна приносити іграшки, одяг (але не б/у). 
Усе це збиратимемо до 17.12.2017р (одяг до 13-го) за адресою: вул. Галицька, магазин 

пана М. Наконечного, що біля лісгоспівського гаража. Якщо є питання, звертайтеся за 
тел: 0967480914;  0978423762;  0979768764 
Наперед ДЯКУЄМО всім, хто відгукнувся стати помічником св.Миколая. Нехай він 

принесе вам і вашим діткам найцінніший подарунок - здоров'я! 
Жива Вервиця ( м.Бібрка)  

 

Нагородження переможців конкурсу «Сурми звитяги» 
28 листопада 2017 р. у Львівському національному академічному театрі опери та балету 
ім. Соломії Крушельницької відбулося  нагородження переможців Всеукраїнського кон-
курсу «Сурми звитяги». У номінації « Художнє читання» дипломантами фестивалю стали 
вихованці фольклорного гуртка Будинку школяра Кусий Андрій, Чура Максим, Павлів 
Дмитро, які нагороджені спеціальною відзнакою журі за оригінальність виконання пам-
флету «Про правду і неправду» , який написала Добуш Н.М. за мотивами творів 
В.Гнатюка, М.Драгоманова та І. Франка. Вітаємо переможців. 

 

Вечір-реквієм 
Вечір-реквієм , присвячений Дню пам’яті жерв Голодоморів, провели у БДЮТ м. Бібр-

ки. Гуртківці переглянули відеоролик «Голо-
домор 1932-1933 р.». Діти прикріпили неза-
будки пам’яті до панно карти України. Хви-
линою мовчання присутні вшанували пам’ять 
усіх загиблих у роки Голодоморів і засвітили 
свічки. 

Директор БДЮТ В.Худа 
 

Свято Осені 
Журливо музика заграла, 
І закружляло в вальсі листя. 
В країну осінь завітала 
Красива, сонячна, барвиста. 
Такими словами ведучі  Ярина Коцюмбас, 



Ірина Стойко, Поручинська Олена розпочали Свято Осені ,яке відбулося 17 листопада в 
БДЮТ м Бібрки.  
І ось на сцену виходить Осінь (О. Доскіч), Урожай (М. Дзедзюх)  Осінні місяці (В.  Мар-

тинюк ,  Р.Наконечний , Д Стецький)  Прозвучали пісні про осінь у сольному виконанні 
Ангеліни Пуделко, Бочуляк Злати, Стойко Ірини, Пуделко Каріни.  

Глядачів розвеселили і потішили інсценівка  «Пе-
реполох у лісі», вокальна постановка «Прогнозували 
достеменно» та поезія «Соняшник». 
Окрасою свята були наймолодші учасники (студія 

раннього естетичного розвитку), адже  вони своїм 
танцем і піснею запросили осінь на свято. Поезії 
перепліталися з піснями та танцями - вальс «Лис-
топад» , «Парасольки», полька «Дощик». 
У святі взяли участь вокальні ансамблі «Вишива-

нка »та «Дивограй ». На завершення свята О. Дос-
кіч виконала пісню «Мій рідний край». 
Свято підготували та провели керівники гуртків 

БДЮТ – Цюк Л., Легендзевич О., Влах З., Сурмач 
Л., Добуш Н., Онацик С.  

 Керівник гуртка Цюк Л.В. 

 

Повертаємо забуті імена 
Дещо з життєпису Р. Кулинича 

Народився Роман Кулинич у сім’ї директора 
школи Олександра Кулинича в 1898 році. Піс-
ля початкової школи вчився і закінчив у 1917 
році гімназію у Львові. Мобілізований до авст-
ро-угорської армії, воював на фронті. Після 
розвалу монархії Габсбургів - у рядах УГА, по-
тім – польський полон. Повернувся до Бібрки, 

займався 
приватною 
педагогіч-

ною прак-
тикою, був 
заангажо-

ваний у громадську роботу. Одружився з Франціш-
кою, яка була наймолодшою серед сестер Фалькевич. 
1939-1944 рр. учителював у Бібрці, був директором 
школи, певний час виконував обов’язки бургомістра. 
У Романа Кулинича було двоє дітей: донька Олексан-
дра Кулинич (у шлюбі Черпіта, письменницький псе-
вдонім Олекса Чинилук), 1925, Бібрка – 2013, Ходо-
рів; Ссн – Ігор Кулинич (1929, Бібрка - ?, Львів). 
Після червня 1944 Р. Кулинич виїхав із Бібрки зі 

сім’єю. Був заарештований більшовицькою владою у 
травні 1945 року. Повернувся з тюрми до Ходорова. 
Там же і помер у 1967р. 

Тарас Шах  

 

КП «Бібрський комунальник» інформує 
27 жовтня 2017 року на черговій сесії Бібрської мі-

ської ради ухвалено  рішення про фінансування за-
купівлі вхідних дверей у комунальні будинки м. 
Бібрки (у межах енергоощадних заходів).  Уже 
встановлено дев’ять вхідних дверей на вулиці Гру-
шевського, площі Національного Відродження, вули-

ФОТОФАКТ 
Незабаром новим шатровим дахом 
перекриють вежу-дзвіницю оборон-
ного костелу Св. Трійці в с. Соколі-
вці 

З офіційної FB- сторінки ГО 
«КонтрФорс» 



ці Тарнавського та вулиці Б.Лепкого. Роботи зі встановлення дверей тривають . До за-
кінчення цього року вхідні двері будуть встановлені ще в десяти комунальних будинках. 

 

Комунальне підприємство «Бібрський комунальник» повідомляє, що з 1 грудня 2017 ро-
ку вивезення сміття з комунальних будинків по вул. Уляни Кравченко в м. Бібрці здійс-
нює ТзОВ «Спецавтотранс – Львів». 
Забір сміття з контейнерів, які встановлені біля кожного з будинків, буде проводитися 

2 рази на тиждень (середа та субота). 
Розрахунок вартості послуг здійснюється на підставі тарифів, затверджених рішенням 

виконавчого комітету Бібрської  міської ради №54 від 27.04.2017 року. 
Споживачі даної послуги будуть здійснювати оплату за поточний місяць згідно з додат-

ково виставленим рахунком, про що будуть проінформовані. 
 

Восени у місті Бібрці народилося 16 діток, зокрема 4 хлоп-
чиків та 12 дівчаток. Батьків вітаємо з народженням не-
мовлят, а малятам бажаємо здоров’я та щасливої долі. Іме-
на дітей : Андрій, Лук’ян, Дем’ян, Дмитро, Вікторія, Меліса, 
Яна, Марія, Мілана, Софія, Каріна, Олена, Катерина, Юліа-
на.  

 
 

ОГОЛОШЕННЯ 
До уваги громади ! 

10 грудня,  у неділю,  у 
с.Підмонастирі відбудеться 
вшанування пам’яті Івана 
Керницького  - «Крилатого», 
референта пропаганди Зо-
лочівської округи ОУН-УПА, 
який загинув 70 років тому 
в криївці біля Гавареччини 
в районі Олеська. 
Початок о 10.30 Літургією  

у церкві Різдва Пресвятої 
Богородиці. 

Братство патріотів України 
 

ОГОЛОШЕННЯ 
На території Бібрської міської 

ради зареєстровано громадське 
формування з охорони громадсь-
кого порядку «Бібрське громад-
ське об’єднання «ЗАЛП»» (ідент. 
номер 41739901). Особам, які 
хочуть брати участь у охороні 
громадського порядку на гро-
мадських засадах, просимо 
звертатися за телефонами: 

0984815858 – Дем’ян, 
0675895003 - Володимир 

 

До уваги вірян 
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Бого-

родиці м. Бібрки:  
Четвер, 7.12 
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання 
П'ятниця, 8.12 
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання 
- 12:00 Година Божих Ласк 
- 18:00 Молебень до Ісуса Христа 
Субота, 9.12 
- 08:00 Свята Літургія за упокій 
- 18:00 Вечірня 
Неділя, 10.12 
- 08:30 Свята Літургія 
- 10:00 Свята Літургія 

 

 

http://bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html , БІБРСЬКІ ВІСТІ  

 


