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У БІБРСЬКІЙ ГРОМАДІ ЗАПОЧАТКОВАНО МІЖШКІЛЬНІ ФЕСТИ 

 

20 жовтня—напрочуд теплий со-

нячний осінній день. Уже зранку 

на подвір’ї ЗЗСО І – ІІ ст. села 

Стоки метушня. Одні розкладають 

палатки, інші – прасують вишив-

ки, готуються до зустрічі гостей. 

Адже сьогодні в нас перший між-

шкільний фест «Народні ремесла».  

Прибувають перші гості. Учасни-

ки фесту займають свої  локації.  

Локація 1. Ковальство. Модера-

тор: Р.Яськів ( коваль – п. Рости-

слав) 

Локація 2. Гончарство. Модера-

тор: Р.Яськів ( майстриня – п. Те-

тяна) 

Локація 3. Лялька – мотанка. 

Модератор: О. Пелікан ( вчитель-

ка трудового навчання Великоглі-

бовицького ЗЗСО І- ІІІ ст. ім. Юлі-

ана Головінського) 

Локація 4. Прикраси. Модерато-

ри: О.Липа, О.Гузар (керівники 

гуртків БДЮТ м. Бібрка) 

Локація 5. Коса – дівоча краса. 

Модератор: О.Пуделко (майстриня 

с.Стоки) 

Локація 6. Народні візерунки. 

Модератор: М.Охримович ( бібліо-

текар с. Стрілки) 

Локація 7. Караоке. Модератори: 

Ш.Гавриляк, О.Бурбела ( вчителі 

ЗЗСО І-ІІ ст. с. Стоки) 

Локація 8. Веселі музичні рухан-

ки. Модератори: М.Микитів, 

М.Ковальчук ( вчителі та учні Біб-

рського ОЗЗСО І- ІІІ ст. ім. Уляни 

Кравченко) 

Локація 9. Частування: Стіцькі 

смаколики: пампушки, цюняк, 

пляцки ( ЗЗСО І- ІІ ст. с.Стоки); 

козацький куліш ( Р.Батіг, вчи-

тель ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Свірж); кар-

топля по- селянськи, випічка 

(Стрілківський старостинський 

округ) 

Директор навчального закладу 

Богдан Собейко вітає гостей. У 

виконанні вчительського колекти-

ву звучить пісня «Зеленеє жи-

то…». Дівчата у барвистих виши-

ванках підносять український ко-

ровай.  

З вітальним словом до присутніх 

звертається начальниця відділу 

освіти Бібрської  ОТГ, головний 

модератор фесту Зоряна Влах.  

Отець Олег благословляє на успі-

шне проведення свята. До слова 

запрошуються голова Бібрської  

міської ради  Роман Гринус, засту-

пник голови міської ради з гумані-

тарних питань Оксана Довгаль, 

заступник голови міської ради з 

фінансово-економічних питань 

Орест Шуліковський, староста 

Стрілківського старостинського 

округу Володимир Влах, завідувач 

методкабінету відділу освіти Пере-

мишлянської РДА Стефанія Тара-

сюк, начальниця відділу культури 

ФОТОФАКТ 
Завершено реалізацію обласного  

мікропроєкту "Облаштування громадсь-
кого простору "Дружимо будинками" по 

вул. Уляни Кравченко між будинками 
№19 і №21 в м. Бібрка". Вартість проєкту - 
126,6 тис. грн. Внесок громади: - 25,8 тис. 
грн., ОТГ - 37,5 тис. грн., кошти обласного 

бюджету - 63,3 тис. грн. Окрема подяка 
міському голові за те, що допомагав не 

лише коштами.  

Тепер замість смітника— скверик для 
відпочинку дорослих та дітей. Ще одна 

особливість проєкту: роботи розпочато ще  

навесні - з висадки дерев, основні роботи завершили у 

вересні. Заплановано ще додаткове озеленення тери-

торії. 
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Бібрської ОТГ Люся Сурмач. 

З музичними вітаннями підхо-

дять до мікрофону учнівські  деле-

гації та вчительські колективи сіл 

Стоки, Романів, Любешка, Великі 

Глібовичі, Лани, Свірж, Глібовичі, 

міста Бібрки. Глядачі гучними 

оплесками зустрічають виконав-

ців. 

Шкільне подвір’я гуде, наче ву-

лик. Біля локацій багатолюдно. 

Хто пригощається смачною випіч-

кою, хто зайняв чергу, щоб вишу-

кано заплести коси ( Оксані Пуде-

лко допомагає Ганна Тимчишин).  

З великим захопленням спостері-

гають діти, як вправно виготовля-

ють чудові прикраси модератори 

О.Липа та О.Гузар. До локації 

«Лялька- мотанка» годі підійти, 

дуже багато охочих навчитися ви-

готовляти такі прекрасні лялечки. 

Модератор Марія Охримович 

знайомить глядачів з народними 

візерунками. Не менш гаряче і 

біля ковалів та гончарів. Діти хи-

зуються власноруч виготовленими 

глечиками , тарілками. 

Здобувачі освіти Бібрського ОЗ-

ЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко 

майстерно виконують веселі музи-

чні руханки.  

Вчителі ЗЗСО І –ІІ ст. с. Стоки 

І.Гавриляк та О.Бурбела запрошу-

ють на «Караоке».  Обдаровані ді-

ти виконують запропоновані музи-

чні твори. Журі підводить підсум-

ки: перше місце присуджено  Ша-

дурській Вікторії ( с. Любешка); 

друге – Тані Фем’як (с. Романів); 

третє – Ані Дворчин та Ірині 

Стойко( м. Бібрка). Р.Гринус, 

В.Влах та О.Шуліковський вруча-

ють переможцям призи. 

 А тим часом локація 

«Частування» запрошує на смач-

ний куліш і картоплю по-

селянськи. Дівчата на підносах 

розносять  пампушки, пригоща-

ють короваєм. 

Сонце  сідає за обрій, а «народне 

гуляння» продовжується. Гості не 

спішать розходитися. Свято вдало-

ся… Напевно, тому, що була тісна 

співпраця відділу освіти, закладів 

освіти , старостинського округу  та 

батьків. 

Учитель ЗЗСО І-ІІ ст. с. Стоки  

Зіновія Марковська  

ФОТОФАКТ 
У Великоглібовицькому ЗЗСО імені Юліана Голо-

вінського встановлено гарні внутрішні санвузли. 

Кошти залучено за програмою "Розвиток освіти 
Львівщини на 2017-2020 роки". З обласного бюдже-
ту залучено більш ніж 400 тисяч гривень, із місце-
вого бюджету дофінансовано всього 46 тисяч. Під 

критерії програми потрапила Великоглібовицька 
школа (там були ще надвірні вбиральні). 
Велика подяка за сприяння Богдану Прокопчуку, 

ПП “ІНВЕСТ-БУДМОНТАЖ” 

16 жовтня в Будинку дитячої та 
юнацької творчості відбувся ІІ тур 
Всеукраїнського  дитячо-
юнацького  фестивалю  мистецтв  
«Сурми звитяги». Цьогоріч  фести-
валь  відзначає свій ювілей – 20 
років, а також висвітлює такі зна-
менні дати: 110 років з дня наро-
дження Степана Бандери, 90 ро-
ків створення ОУН. Учасників 
фестивалю привітала начальниця 
відділу освіти Зоряна Влах. У ра-
мках фестивалю відбувся  ряд 
конкурсів, зокрема на найкращу 

живописну, графічну та декорати-
вно-тематичну композиції, листів-
ку; конкурс на найкращу героїко-
патріотичну хореографічну компо-
зицію; конкурс авторської пісні; 
художнє читання; літературно-
музичні композиції.  

У конкурсі взяло участь 7 закла-
дів освіти та позашкільний за-
клад: (Бібрський ОЗЗСО  І-ІІІ ст. 
ім.Уляни Кравченко, Великоглібо-
вицький ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. 
Ю.Головінського, ЗЗСО І-ІІІ ст. с. 
Свірж, ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Романів,  

ЗЗСО І-ІІ ст. с. Лани, ЗЗСО І-ІІ ст. 
с. Стоки, ЗЗСО І-ІІ ст. с. Глібовичі 
та БДЮТ м. Бібрка). 

Хочеться відзначити за оригіналь-

ність, творчість, артистизм таких 

учасників фестивалю: Рущака 

Богдана, Дмитрів Христину, Коно-

на Олега, Ніколаєву Діану, Сини-

шина  Максима, Синишин Марію.  

ФЕСТИВАЛЬ « СУРМИ ЗВИТЯГИ» ГУРТУЄ МОЛОДЬ 

Віра Худа, відповідальна за мето-

дичний супровід позашкілля та 

виховної роботи  

ФОТОФАКТ 

У Великоглібовицькому ЗЗСО І-ІІІ ст. 
ім.Ю.Головінського зреалізовано проект—
«Придбання інтерактивного мультимедійного ком-
плексу» (інтерактивна дошка,мультимедійний про-
ектор з короткофокусним об’єктивом, ноутбук вчи-
теля, монтажний комплект, який  складається з 
кріплення для проектора та комплекту кабелів для 
підключення та інста-
ляції інтерактивного 
комплексу). Загальна 
кошторисна вартість 
проекту 45’000 грн. З 
обласного бюджету 
залучено 22’500 грн., з 
місцевого бюджету 
дофінансовано 10’500 
грн., спонсорських 
коштів залучено 12’-
000 грн. 
Керівник проекту: 

Пелікан Оксана Євге-
нівна, вчитель Вели-
к о г л і б о в и ц ь к о г о 
З З С О  І - І І І  с т . 
ім.Ю.Головінського.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD?source=feed_text&epa=HASHTAG
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ФОТОФАКТ 

Осінь у "Соколі" теж яскрава. 

Цієї неділі, 20 жовтня, тут відбулися такі заходи: виставка про Бібрку 

30-их років від Локальної історії; осіння ретро-фотозона, осінні майс-

тер-класи. 

ФОТОФАКТ 
Завершено реалізацію мікропроє-

кту «Капітальний ремонт даху буді-
влі школи с. Любешка».  

Загальна кошторисна вартість 
проекту 455’245грн. З обласного 
бюджету залучено 200’000 грн., з 
місцевого бюджету дофінансовано 
166’028 грн., спонсорських коштів 
залучено 40’000 грн., внесок грома-
ди—49’217 грн.,  

Львів, де студентом університету 
пізнавав науку самостійного життя, 

ставав галичанином, займав особ-
ливе місце у його почуттях і споми-
нах. 

День добрий, сивочолий Львове, – 
Моє довічне і жадане свято, 
Свята незраджена любове,  

Мойого серця найщиріше злато. 
Я – твоя гілочка бібрецька, 
Я той, що серцем залишився в цій 
землі. 

Йому, що змалку змушений був по-
кинути батьківське гніздо, геологу, 
життєві і професійні дороги були 

особливо пам’ятними. Жив спогада-
ми, «щоб з пам’яті напитись, мов з 
криниці, тих спогадів, що стали 

золоті». Любив свою роботу, 
«машини, бурові, намети і багат-
тя…», «коли сьогодні мав би обира-

ти фах, геологічну долю, як найбі-
льшу вдачу, відкритим серцем я б 
прийняв, не на словах». Про колег: 

«мої геологи, довічні мої браття». 
Про себе: 
Служу геологом, як і поетом. 

Науку і слово навпіл не ділю. 
Його світобачення, глибока філосо-
фія життя – у поетичних строфах. 

Не терпів сіризни, байдужості, не-
робства, «совковості»: 
Байдужим не зустрінеться весна.  

Непевних вона вічно оминає. 
Бо хто у сутінках душі зблукав,  
Ні затишку не звідав, ані свята. 

Байдужості зчорніле поле –  
Поразка духу і душі… 
Щоб успіх власний будувати,  
Трудитись мусиш день у день. 

І на чуже не зазіхати…  
Обожнював красу у всьому: «І краса 
буде з вічністю жить, й не минеть-

ся для нас, не минеться…». Любов в 
усіх її іпостасях, філософське її розу-

міння – канва в його творчості. По-
няття краси, любові – скрізь в його 
житті і поезії. Любов і кохання – 

святі, утаємничені почуття. 
Любов – чуття, що зради не сприй-
має,  

Любов у серці не накличе лід. 
Любов – одна, і хто її пізнає,  
Вогнем запалить папороті слід. 

Душа моя зривалася в піке,  
А то злітала за найвищі хмари,  
Коли в обіймах ніжилось п’янке 
Кохання, де за гріх не було кари.  

Не відкрию секрету вам, друзі,  
Що любов – то мій стрижень 
життя. 

Вона ліки в найтяжчій недузі 
Й незрадливе святе почуття.  
Вона рідне відлуння бабусі 

До онука, як море тепла. 
І для сина, мов зойк від матусі… 
Вона ніжний віночок дитячий 

Рученят на батьківських плечах. 
«У зраненій душі несу я людські бо-
лі. Несу, мов хрест, через життя й 

роки». Відчував свою відповідаль-
ність «за оберіг родинний дбати 
мушу, щоб не змаліла отча Бать-

ківщина». Словами свого персона-
жа, – старого кобзаря, «учив незря-
чих як прозріти», запитував себе і 

всіх:  
–  А чи віддав я все синам? 
А чи дружину так любив? 

Чи вірно все в житті робив? 
Спішив добро робити, творити, 
«Перепочити кличе час мене – та 

ні ж!... Бо є бажання іще встигну-
ти багато. Тож прошу Бога щиро-
сердо: «Поможи». Не оминула пое-

зія Гущина і самої особистості поета, 

його життєвого шляху до «храму 
душі». 

Я вчився слову рідному в родини. 
За справжнє свято мав шкільний 
урок. 

Я в канонічну душу України 
На безстроковий поселився строк. 
Навчивсь родинного життя,  

Щоб скласти іспит на людину. 
Щоб в чесні очі майбуття 
Дивитись прямо безневинно. 
У Бога прощення молю,   

Що десь грішив без злої волі. 
Попри нелегку долю, непросте жит-
тя («Я бачив злий і добрий світ, й 

від досвіду мудрію»), важку хворобу, 
був романтиком і великим оптиміс-
том.  

Світами йду. Зібрав на плечі вто-
му. 
З останніх сил бреду я до мети. 

Терзають тіло придбані недуги,  
Але для мене вибору нема. 
Я мужність визначив за друга, 

І байдуже, що близько вже зима. 
Я прагну злетіти в захмарні бла-
киті,  

Заглянуть за обрій майбутніх ча-
сів… 
Я хочу побачити, що далі буде.  

Лише не чекаю на війни й розбрат. 
Що врешті щасливо там жити-
муть люди… 
Навкруг багатії міста, 

А біля них заможні села. 
Добробут всюди розцвіта 
І дітвора кругом весела. 

Не видно мафій, крадіїв,  
І влада стала зовсім чесна,  
Панує праця трударів,  

Яка завжди була почесна. («Фата-
моргана») 

 

ПАМ’ЯТІ ЄВГЕНА ГУЩИНА (Продовження) 
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ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві Покрови 

Пресвятої Богородиці м. Бібрки:  

П’ятниця, 25.10 

- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання 

Субота, 26.10 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 19:00 Вечірня 

Неділя, 27.10 

- 09:00 Свята Літургія 

- 11:00 Свята Літургія 

- 16:00 Свята Літургія; підготовка дітей до 

першого причастя 

- 18:30 Жива Вервиця 

ОГОЛОШЕННЯ 

У НД м. Бібрки планується створення краєзнавчого му-

зею «Бібреччина». Просимо приносити старовинні речі 

домашнього вжитку (праски, картини, посуд, вишивки , 

меблі тощо). Дякуємо за розуміння та співпрацю. 
Директор НД м.Бібрки М.М.Береза 

ОГОЛОШЕННЯ 

КП «Бібрський комунальник» запрошує на роботу : 
- прибиральника (район комунальних будинків по вул. 
Уляни Кравченко в м. Бібрка) 
- контролера (для зняття показників водяних лічильни-
ків) 

За інформацією звертатися за адресою: м.Бібрка, вул. 

Тарнавського, 22 (І поверх, КП «Бібрський комуналь-

ник»)  

Глибока шана у його поезії тим, хто 
боровсь за Україну: 

Пам’ятає Вкраїна достойних 
дітей. 
Не забуде відвагу нерівної битви 

Вояків із УПА, їх невинних смер-
тей,  
Яким воля була, як молитва. 

Ті герої-сини просто в пекло ішли,  
І на мали фронтів, а лише Україну. 
Силу правди на стягах несли 
Через червоно-коричневу злу хурто-

вину. 
Гостро відреагував на зраду янкови-
чів і північно-східну «братерську» 

аресію. Закликав і вірив в перемогу: 
Поєднаймося, браття, в єдину ро-
дину. 

Прийшов час заступити північні 
громи. 
І конвойним свободи не здати Вкра-

їну,  
Щоб землю закрили ординські дими 
По житті і в поезії Євген Гущин – 

відданий патріот. Любив безмежно 
свою Батьківщину, мріяв про укра-
їнську Україну.  

Чи можуть мову за червінець 
Не українці в нас забрать? 
Чи варто нехтувать землею? 

Нема її – корінню смерть! 
Вірив, що «…ляльководи бородаті 

не перепишуть наших доль!», що 
добро переможе, що настане час 
Коли заброддя позмовкає знавісні-

ле, 
І українською постане Україна,  
Де рідна мова запанує солов’їна – 

Святий місточок від матері до 
сина…  
 22 вересня цього року Євгена Гущи-

на, поета-геолога родом з Бібрки, не 
стало. Але залишилася добра пам’-
ять про нього і нам його заповіт: 
Тож закликаю, друзі, вас 

В молитві душі відродити. 
І в Бога зцілення просити 
Під сяйвом вічного Хреста. 

Андрій Федущак 

ФОТОФАКТ 
Концерт Оксани Винницької в НД Бібрка у 

неділю 20 жовтня 


