Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ЗІ СВЯТОМ, ДОРОГА
ШКІЛЬНА РОДИНО!
Вітаю з початком навчального року! Освіта—один із найпотужніших інструментів розвитку суспільства, тому від якості освітніх
послуг та відповідальності здобувачів знань залежить рівень зростання якості життя, швидкість
поступу, цивілізованість нації.
Тож ставтеся з усією відповідаль-

П

рограма святкування 550
-річчя магдебурзького права 1 вересня 2019 р.
16.00.
• Бібреччина-фест:
концертпрезентація від колективів
Бібрської громади (історична
та етнографічна презентація).
Спеціальний гість – гурт
«Жива». Літня сцена Народного дому;
Заходи в центральному парку
на площі Національного Відродження:
• Майстерня ремесел від народ-

ністю до здобуття нових знань,
набуття корисних навиків,
саморозвитку й самоорганізації. Освіта — найкраща інвестиція у ваше майбутнє та майбутнє нашої держави.
Працюйте, досліджуйте, експериментуйте. Успіху досягають наполегливі. З Богом у
2019-2020 навчальний рік!
Бібрський міський голова Роман Гринус

БІБРЕЦЬКІ ФЕСТИНИ
них умільців Львівщини;

18.30

• Ярмарок-виставка від старос- • Флешмоб «550» Виставка ди-

тинських округів Бібреччини;
• Крамничка «Бібрецька сувені-

рка»; виставка вишивки від
майстрині Марії Надри;
• Львівська волонтерська кухня;
• Майстерня дитячого тату;
14.00 - 20.00
• День відкритих дверей у
«Соколі»: виставка світлин
старої Бібрки від «Локальної
історії», екскурсії, сувенірка
(пл. Стрілецька,1)

тячих картин у конференцзалі Бібрської міської ради;
майстерня
розмальовок
«Бібрецькі бобри», дитяча фотосесія у кріслі мера.
19.00
• Вечірній концерт класичної
музики просто неба (Львівська
філармонія спільно з Бібрською музичною школою)
20.00 – 22.00
• Танці
просто
неба
від
«Галицьких дударів».

ФЕСТИВАЛЬ «БАРВИ ЛІТА»
22-24 серпня відбувся ІІ обласний фестиваль-конкурс дитячого
мистецтва "БАРВИ ЛІТА". Фестиваль проводиться щорічно до Дня
Незалежності України (22.08.відбірковий
тур;
24.08.-галаконцерт). Мета проведення фестивалю: подальший розвиток солістів-вокалістів, аматорських колективів вокального та хореографічного мистецтв.
У фестивалі взяли участь понад
60 колективів Львівської області,
зокрема: м.Львів, м.Червоноград,
м . Стрий, м . Перемишляни ,
м.Бібрка,
с.Свірж,
с.Стоки,
с.Великі Глібовичі, с. Любешка,
с.Підгородище, Новострілищанська об’єднана територіальна громада та інші.
Учасників фестивалю привітали
міський голова Роман Гринус та

заступник з гуманітарних питань
Оксана Довгаль. Вручення дипломів та нагород відбулося за участі
члена журі Ольги Винницької
(м.Стрий).
Святковий гала-концерт відбувся на літній сцені НД. Люся Сурмач, директор фестивалю, також

привітала учасників зі святом та
вручила пам’ятні подарунки, які
були придбані за підтримки міського голови Романа Гринуса.
Хочемо подякувати всім учасникам та гостям фестивалю «Барви
літа» за гарний настрій та щирі
оплески.
Директор НД Мирон Береза
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НА ЧЕРГОВІЙ СЕСІЇ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
23 серпня 2019 р. у конференцзалі Бібрської міської ради відбулось засідання VІІІ–ої сесії Бібрської міської ради VII демократичного скликання. На цьому засіданні затверджено склад спільної
робочої групи з розробки пропозицій щодо розвитку партнерства
між Бібрською міською та Давидівською сільською територіальними громадами, надано згоду на
добровільне приєднання Соколівської сільської ради до Бібрської
міської об’єднаної територіальної
громади, затверджено Правила
розміщення зовнішньої реклами
на території Бібрської міської ради та Правила благоустрою на

території Бібрської міської ради.
Також прийнято та затверджено
перелік документів, що стосуються
гуманітарної сфери об’єднаної громади, а саме: рішення про затвердження маршрутів шкільних автобусів на території Бібрської міської ради, про закріплення шкільних автобусів за закладами
освіти Бібрської міської ради, про
затвердження Програми розвитку
культури на території Бібрської
міської ради на 2019-2022 роки,
про затвердження Положення про
надання платних послуг закладами культури Бібрської міської
ради, про затвердження Статуту
Народного дому м.Бібрка, про за-

твердження Програми розвитку
первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Бібрської міської ради на
2019-2022 роки. Чотирьом громадянам, які звернулись по матеріальну допомогу до Бібрської міської
ради, рішенням сесії така допомога виділена. Також більшість із
майже 80 заяв громадян та організацій отримала позитивні рішення на виготовлення або затвердження землевпорядної документації.
Інспектор виконавчого комітету
Надія Федущак

СЕРПНЕВИЙ ФОРУМ ОСВІТЯН
23 серпня в актовій залі Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни
Кравченко відбувся серпневий Форум освітян, основний меседж якого - «Головні тренди в освіті – 2020
та пріоритетні завдання розвитку
освіти Бібрської громади». Сам
захід відбувався на двох платформах.
Із вітальним словом до педагогічних працівників Бібреччини звернулися Бібрський міський голова
Роман Гринус та заступник голови
з гуманітарних питань Оксана Довгаль. Начальник відділу освіти
Зоряна Влах окреслила пріоритетні завдання розвитку освіти Бібрської громади та представила
десятку освітніх трендів: ключові
життєві уміння, цифрові технології, гейміфікація навчання, розвиток креативності, STEAM-освіта,
тексти «нової природи», простір
впливає на навчання, формуваль-

не оцінювання, медіаосвіта і стресменеджмент для педагогів. Марія
Мельник, учитель початкових класів
Філії
Великоглібовицького
ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головінського с. Великі Глібовичі поділилася власним досвідом з реалізації
проекту фонду громад «Рідня»
«Створення креативного простору
для дітей з особливими потребами». Про формування ключових
компетентностей у дітей через цінності, ключовими елементами яких
є особистий приклад учителя –
носія загальнолюдських цінностей
у партнерстві з батьками та громадою—наголосила Галина Островерха, директор Бібрського ОЗЗСО
І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко.
Форум вирізнявся сучасністю і
новизною. Практична частина заходу включала в себе майстерки,
тренінги, практикуми у напрямах
гуманітарному, суспільствознавчо-

му,
природничому,
фізикоматематичному,
естетичноприкладному, початкові класи,
іноземних мов, дошкілля та психологічної служби, виховної роботи
та позашкілля. Модератори організували обговорення
освітянами
методичних рекомендацій
щодо
викладання навчальних предметів
у 2019-2020 н.р. та провели заняття з використання новітніх ефективних методик, які розвивають компетентності і підтримують мотивацію учнів до навчання.
День минув плідно та насичено.
Це прекрасний старт нового навчального року. Сподіваємося, що
такі зустрічі стануть щорічними, а
здобуті
навики впровадження
новітніх освітніх технологій
знайдуть своє застосування в роботі освітян Бібрської громади.
Спеціаліст І категорії відділу
освіти Катерина Микитів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДАЖ НА ЕЛЕКТРОННОМУ АУКЦІОНІ ОБ’ЄКТА МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОД, присвоєний об’єкту приватизації
під час публікації в електронній торговій
системі UA-AR-P-2019-08-02-000001-1.
Адреса об’єкта: Львівська область, Перемишлянський район, с.Волове, вул.
Івана Франка, будинок 2а (колишня
вул. Кірова, 2а)
Найменування об’єкта: нежитлова
будівля колишнього магазину загальною
площею 116,3 м2, а саме:
1-й поверх – магазин 76,1 кв. м
1-й поверх – кладова 40,2 кв. м
Опис об’єкта: нежитлова будівля колишнього магазину розташована на краю
села с.Волове, яке знаходиться на відстані 150 м від дороги місцевого значення
Бібрка- Романів.
Земельна ділянка під нежитловою
будівлею колишнього магазину.

Цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування/
Площа: 0,1738 га
К а д а с т р о в и й
н о м е р :
4623387200:12:002:0050
Власник – Бібрська міська рада.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з
умовами.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 24 вересня 2019 року, година, о
котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 09−00
до 18−00 години дня.
Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 4864,00 грн.
(чотири тисячі вісімсот шістдесят чотири) гривні 00 копійок.

Умови продажу та експлуатації об’єкта
приватизації:
Завершення ремонту нежитлового приміщення колишнього магазину протягом
п’яти років (до вересня 2024 року)
умови експлуатації об’єкта приватизації: переведення у житлове приміщення.
Єдине посилання на веб-сторінку
адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/.
Детальніша інформація на офіційному
сайті Бібрської міської ради: http://bibrka
-rada.gov.ua

Виконавчий комітет
Бібрської міської ради
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МИ МАЄМО ЧИМ ВАС ЗДИВУВАТИ
Редакція газети «Бібрські вісті» оголошує конкурс «Ми маємо чим вас
здивувати». Це конкурс на найкращу промоцію (представлення) свого
населеного пункту (у межах Бібрської ОТГ) Обсяг тексту— не більше 1
друкованої сторінки А4 (розмір шри-

фту—10). Кожен учасник конкурсу
кидає виклик іншому населеному
пункту громади (на власний вибір).
Тексти буде опубліковано в газеті та
у групі «Бібреччина-Bibrechchyna
(Бібрська ОТГ)”. Переможців буде
визначено за результатами онлайн-

голосування. Трьох переможців буде
нагороджено призами.
Термін подання тексту—до вівторка
(21,00) щотижня.
Тексти надсилати на адресу: bibrskivisti@gmail.com

СЕЛО ВЕЛИКІ ГЛІБОВИЧІ
Тут найсмачніша вода з криниці,
найяскравіше світить сонце, найблакитніше небо над головою. Тут
солодко пахне медом і скошеною
травою, чорнобривцями і трояндами, які ростуть на кожному обійсті.
Тут тебе зустрінуть найпривітнішою посмішкою, порадіють успіхам, посумують разом з тобою у
скрутну хвилину, всією громадою
прийдуть на допомогу у потребі. Бо
це твоє рідне село, де знайома кожна стежина і кожен односелець є
твоїм приятелем.
Найдавніша згадка про село Великі Глібовичі датується 1442 р.
Воно належало до комплексу старосільських маєтків воєводи Яна
Амора Тарновського, потім у посагу Софії Тарновської перейшло у
власність князів Острозьких.
У 1648 р., в часі визвольної війни
Б. Хмельницького, село було повністю спалене. Потім ним почергово
володіли князі Радзівілли, Любомирські, Сенявські, Чорторийські.
1778 р. село повернулося у власність до княгині Любомирської,
яка у 1809 р. передала його своїм
онукам Альфредові й Артуру Потоцьким, які володіли селом до І Світової війни. У той час тут була металоплавильна майстерня, млини,
позичково – ощадна каса, 2 початкові школи, декілька шинків. Мирно співжили тут українці, поляки,
євреї.
Коли була збудована перша сільська церква, не відомо, а найдавніша згадка про храм датована 1578
р. у податкових реєстрах. У 1731 р.

зі сторони Бібрки побачимо латинський костел, збудований у ХІХ ст.,
в якому радянська влада розмістила деревообробний завод ще й назвала іменем Леніна, ніби в наругу
над усім святим. Поруч збудований
хрест на честь скасування панщини в Галичині 1848 р.. Його у 90 р. було відреставровано й гарно
огороджено. Далі – насипана висока могила в пам'ять про січових
стрільців, воїнів УПА, а віднедавна—Героїв Небесної Сотні. На цвинтарі у Великих Глібовичах знайшов спочинок крайовий провідник
УВО Юліан Головінський, ім’я якого присвоєно середній школі.
Лунає дитячий сміх на декількох
ігрових майданчиках, маленькі
громадяни села поспішають у садочок «Пізнайко», а дві школи
(початкова і середня) гостинно відкривають свої двері 1 вересня.
Живе село. Лунають гаївки на
Великдень, бажаючи отцю – пароху «… щоб дівчатам шлюб давали,
а від хлопців гроші брали.» У часі
Різдвяних свят від хати до хати
йдуть колядники, бажаючи господарям здоров’я та достатку. А у
храмі дзвенить коляда про Данила, який у дарунок новонародженому Христу приніс гру на трембіті. Цю давню колядку співають
тільки у Великих Глібовичах, а
поклав її на музику регент церковного хору Михайло Ориняк родом
із Надсяння. На свято пампуха
господині випікають найсмачніші
у всій Галичині пампушки. На
день села співають і веселяться
всі, а розважає односельчан соліст
ФОТОФАКТ
відомого гурту «Львівські музики»
е коридор та зал-лекторій
Тарас Тимошенко, родом із ВелиІ поверху будівлі товариских Глібович.
тва «Сокіл» у Бібрці. Примі25 серпня 2019 р. у храмі Успіння
Пресвятої Богородиці на Архиєрейщення, які ще донедавна виській літургії молилися за кожноглядали так відлякуюче, що в
го жителя, «за село це» і за всю Укних некомфортно було захораїну. Бо село – це маленька Украдити, сьогодні виглядають
їна, частина нашої Вітчизни.
значно веселіше! Усе - завдяТут найпахучіший хліб і найдобки благодійним «цеголкам»,
ріші люди. Тут родючі поля і найпродажу футболок «Вітання з
гарніші у всьому світі дівчата.
Бібрки» та підтримці «Едем
Приїжджайте – переконаєтесь!
Резорт»! І вже цієї неділі 1 вересня до святкування 550-ліття від
Естафету передаємо нашим
надання Магдебурзького права місту в цих залах відкриється міні- сусідам у с. Лани.
експозиція світлин локальної історії. Приходьте! .
Голова благодійного фонду «Спадщина UA» Ганна Гаврилів
Марія Король

Ц

зведено нову дерев’яну церкву святих лікарів – безсрібників Косми та
Дем’яна. Незважаючи на старанний догляд парохіян за своєю церквою, після І Світової війни вона
була вже в незадовільному стані.
Тому парох о. Михайло Бобовник у
1927 р. замовив проект нової мурованої церкви в архітектора Льва
Левинського зі Львова. Урочисте
освячення храму відбулося 28 серпня 1931 р., а будівництво завершилося в 1929 р.. Цьогоріч величавий храм урочисто відзначив своє
90 – річчя Архиєрейською Божественною Літургією, яку відслужив
владика Тарас Сеньків, єпарх
Стрийський УГКЦ.
Як і кожне галицьке село, Великі
Глібовичі мають свої радісні й сумні сторінки історії, свої злети і падіння. 1883 р. на великоглібовицьку землю ступила нога відомого
письменника Івана Франка, який
їхав у містечко Бібрку на запрошення Уляни Кравченко. До Великих Глібовичів Каменяр дістався
поїздом, а далі – кіньми. Перед ІІ
Світовою війною бібрський підприємець Леон Урбанський розробив
проект і навіть замовив шпали для
трамвайної колії із Великих Глібовичів до Бібрки. Та прийшли більшовики - і мрія мецената не збулася.
Перед І Світовою війною в селі
було засновано 2 читальні (1902
р.), при яких діяли: товариство
«Просвіта», «Сільський господар»,
драматичні гуртки.
При в’їзді до Великих Глібовичів
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ФОТОФАКТ
25 серпня в Народному домі с. Під’ярків відбулися
урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності України.
На початку священнослужителі УГКЦ та УПЦ (о. Ярослав Кінаш та о. Андрій Сокальчук) спільно відслужили молебень до Пресвятої Богородиці біля меморіальної дошки, встановленої на будівлі НД на честь 100річчя ЗУНР. Згодом відбувся святковий концерт. У
залі сільського Народного дому зібралося чимало гостей та учасників святкового дійства, серед яких були
присутні Р.Я.Гринус, Бібрський міський голова, І.А.
Опанович, спеціаліст міської ради, І.С. Горішний, в.о.
старости. У виконанні сільського хору (керівник Ольга Кулеба), ансамблю та інших учасників, звучали
патріотичні пісні, поезія, зокрема й написана місцевими жительками Любов’ю Шуплат, Стефанією Матвіїшин. Дитячий колектив (керівник Тетяна Джаган) виконав танець під мелодію пісні «Україна – це
ти». Також відбувся показ автентичного одягу минулого століття. На завершення урочистостей дітям, які
напередодні розмалювали малюнки на тему: «Я люблю Україну», було вручено подарунки, придбані за
спонсорські кошти, зокрема й підприємця Краєвської О.В.

ФОТОФАКТ

У

традиційній ході до каплички, яка розташована в лісі,
взяли участь жителі сіл Стрілки, М. Ланки, Стоки. Адміністрація Edem Rezort організувала транспорт для підвозу
людей.
Розпочалися урочистості святою літургією, яку відправив
о.Євген Борковський. Панахидою вшанували борців за волю і
незалежність України, Героїв Небесної сотні.
Із вітальними словами до присутніх звернулися староста
Стрілківського старостинського округу В. Влах та адміністратор Edem Rezort .
Учасники хору храму І. Богослова (диригент В. Мурська) виконали патріотичні твори.

У СЦ “Клуб Рослин”, що розташований у с. Стрілки, потрібні працівники.
Вимоги: чоловіки 20-40 років, без шкідливих звичок. Пропонуємо погодинну оплату праці, офіційне працевлаштування, достойні умови праці.

Продається квартира в м. Бібрка в центрі. 28.9 м2
плюс мезонін 20 м2 з євроремонтом, санвузол разом.
Двофункціональний газовий котел, інтернет, домашній телефон. За інформацією звертатись за номерами
мобільних телефонів: 067-89-46-845, 096-26-98-153

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови ПресвяЗвертатися за телефоном: тої Богородиці м. Бібрки:

Меблева фабрика в с. Давидів запрошує на постійну роботу шліфувальників та фрезерувальників (без досвіду
роботи).
За додатковою інформацією звертатися
за телефоном:
+38 067-440-45-15, п. Назар.
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

П’ятниця, 30.08
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
- 20:00 Молебень до Ісуса Христа з суплікацією
Субота, 31.08
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 20:00 Вечірня
Неділя, 1.09
- 08:30; 10:30 Свята Літургія
Редакція залишає з собою право редагувати матеріали та змінювати їхню назву.
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