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БУДІВНИЦТВО ХРЕСНОЇ ДОРОГИ ТРИВАЄ 

Ц ьогорічний сезон 
відновлення Хрес-

ної Дороги був дуже 
продуктивним. Роботи 
розпочалися 5 травня і 
тривали до 6 жовтня - 
усього 22 суботи. Було 
завершено дев’яту ста-
цію: встановлено хрест, 
балясини і табличку з 
текстом. Також було 
залито платформи і 
встановлено хрести на десятій, 
одинадцятій і дванадцятій стаці-
ях, встановлено балясини і табли-
чки з текстами молитов на 5 - 8 
стаціях, ліхтар на десятій стації, 

ліхтар і лавку на одинадцятій ста-
ції. Крім того, було зроблено пла-
нування території і гарний ланд-
шафтний дизайн з висадженням 
декоративних рослин на великій 

Іван Леснік 

площі навколо стацій від четвер-
тої до десятої. Повністю облицьо-
вано каменем і покрито черепи-
цею опорну стіну між третьою і 
четвертою стаціями. На завершен-
ня було вмонтовано гранітну таб-
лицю з текстом історії Хресної До-
роги у нашому містечку на опор-
ній стіні біля першої стації. Щиро 
дякуємо всім, хто долучився до 
цієї великої праці: чоловікам, які 
працювали, жінкам, які готували 
обіди, організаторам і помічни-

кам. Окрема подяка жертводав-
цям, які своїми пожертвами кош-
тів і матеріалів зробили можли-
вим реалізацію цього грандіозного 
проекту. Залишається збудувати 
ще три стації: тринадцяту, чотир-
надцяту і воскресіння. Крім того, 
потрібно зробити тверде покриття 
на дорогу і відремонтувати капли-
чку, оскільки з’явилися тріщини 
на фундаменті і стінах. На даний 
момент коштів практично не зали-
шилося, тому будемо дуже вдячні 

за подальшу допомогу небайду-
жих людей. Сподіваємось, що з 
Божою допомогою в наступному 
році будемо працювати і продов-
жувати відновлення цього святого 
місця. Нехай Бог поблагословить і 
обдарує щедрими ласками усіх, 
хто долучився до цієї святої спра-
ви! Рахунок для пожертв на відбу-
дову Хресної Дороги: карта При-
ватбанку 4149 4378 6007 5595 
(Леснік Іван Павлович, тел: 067 
767 40 70)  

Н ещодавно відбулася чергова 
волонтерська поїздка в зону 

бойових дій. Поїздку організовано 
за сприяння ГО "Центр Гарант" 
Спілки учасників АТО Львівщи-
ни, Львівської Волонтерської кух-
ні, бібрської волонтерської групи, 
депутатів Львівської та Бібрської 
міських рад. На передову було пе-
редано медикаменти, термобокси і 
матеріали для надання невідклад-
ної допомоги, перев'язувальні ма-
теріали, вареники, домашні сма-
колики і консервацію від госпо-
динь Бібреччини, сухі супи і випі-
чку з Волонтерської кухні, матра-
ци, цигарки, запчастини до техні-
ки та багато іншого.  
Маршрут експедиції проліг від 
м.Бахмута Луганської області че-

рез Новолуганське, Торецьк, Авдії-
вку, Карлівку, Красногорівку, Ма-
р'їнку, Новотроїцьке до Маріуполя 
і Павлополя.  
Гуманітарну допомогу було пере-
дано таким підрозділам: 
- 72-га окрема механізована брига-
да; 58-ма окрема мотопіхотна бри-
гада; 1-ша штурмова рота ДУК 
ПС; 66-й військовий мобільний 
госпіталь; Військово-цивільне 
співробітництво «Евакуація 200»; 
131-й окремий розвідувальний 
батальйон; 2 рота вогневої підтри-
мки ДУК ПС ім. капіт. Воловика; 
- ПДМШ; 128-ма окрема гірсько-
штурмова бригада (відвідали зем-
ляка Володимира А.); Інженерні 
війська; 3-тя окрема рота ДУК ПС. 
У поїздці взяли участь З. Макси-

мяк з помічником Романом (ГО 
«Центр Гарант»), депутати Львів-
ської МР І. Вань і Ю. Кужелюк, 
б ібрський  м ісь кий  голова 
Р.Гринус, депутати БМР І. Грици-

ло, І. Опанович. 

ЧЕРГОВА ВОЛОНТЕРСЬКА ПОЇЗДКА В ЗОНУ АТО 

Депутат БМР Ігор Опанович 
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Тарас Шах 

Н ад Бібркою пролетіло, про-
шуміло, відгуло вісім сто-

літь. 200 поколінь заселяли, буду-
вали, розбудовували, відбудовува-
ли місто, яке одержало назву від 
звірка - бобра. Він, власне, і при-
тягнув на береги річки перших 
поселенців, які, шукаючи прихис-
ток від ворога, надибали природ-
ну комору для життя, продовжен-
ня роду. Бобер же знайшов постій-
ний притулок на гербі міста, яке 
отримало німецьке право у 1469 р. 
Хто ж вони, перші бобраки? Попіл 
минулого береже таємниці буття 
людського. І в Бібрці теж. Хіба 
якусь дещицю повідомить знахід-
ка археолога, легенда минувши-
ни, побачить око дослідника, під-
каже інтелект пошуковця. 

Поселення, село, місто - це на-
самперед люди, ті, які в різний 
час у неоднакових умовах твори-

ли, раділи, плакали, одружували-
ся, помирали, вірили, ненавиділи, 
прощали, сусідили, приїжджали, 
виїжджали, продавали, дарува-
ли... Кожне покоління із тих двох-
сот залишило у Бібрці свій слід - 

маленький, більший, великий. 
Кожна генерація витворювала 
провідників, людей «сродної пра-
ці», які для свого часу були авто-
ритетами, шанованими громадою, 
знаними в околиці й поза нею. Хто 
вони? 

Що далі вглиб, тим менше імен 
бібрчан (бобраків) ми знаємо. Ві-
домостей про них дійшло до нас 
мікронно мало, але вони залиши-
ли нам історію міста в будинках, 
церквах, костелах, кірхах, полях, 
лісах, пасовищах, сіножатях, уро-
чищах, майстернях, робітнях. 
Їх,відомих, чиї імена зберегла па-
м’ять поколінь, зафіксувала в ру-
кописах, книгах, спогадах, - набе-
реться, можливо, кілька сотень. 

Про одного з них, народженого в 
Бібрці, забутого нині в місті, мало-
відомого в Галичині, піде розпо-
відь... 

СВІРЗЬКИЙ ЗАМОК ВПЕРШЕ ВІДКРИЛИ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ 

Н ещодавно у ЛОДА відбулася 
зустріч О. Синютки з міськи-

ми головами Львівщини. Під час 
зустрічі обговорено проблеми 
місцевого самоврядування, для  
вирішення яких необхідна тісна 
співпраця з виконавчою гілкою 
влади.  Найгостріші питання— 
ремонт доріг, утилізація твердих 
побутових відходів, недостатній 

обсяг освітньої та медичної суб-
венції тощо. 
Участь у зустрічі  брав заступник 
Бібрського міського голови Іван 
Гловацький,  який порушив болю-
чу проблему для Бібрки -  завер-
шення ремонтних робіт  та  безпе-
ку дорожнього руху по вул. Га-
лицькій. Міські голови та голова 
ЛОДА домовилися проводити такі 

зустрічі регулярно, і наступна 
зустріч, яка стосуватиметься  фор-
мування бюджету на 2019 рік, 
відбудеться в першій половині 
листопада.  
Організатор зустрічі - Львівське 
регіональне відділення Асоціації 
міст України. 

ЗУСТРІЧ МІСЬКИХ ГОЛІВ З ГОЛОВОЮ ЛЬВІВСЬКОЇ ОДА О. СИНЮТКОЮ 

Наш кор. 

МАГІСТР ГАЛИЦЬКОГО АРТИСТИЧНОГО СЛЮСАРСТВА  
 (До 140-ї річниці від дня народження Михайла Стефанівського )  

У  неділю 20 жовтня Свірзький 
замок офіційно відчинив 

двері для відвідувачів.  
Замок відкрили виставкою 

«Замок Свірж. Генеза. Не всі істо-
рії замку». У перший день його 
відвідали більше сотні людей.  
На перший етап відновлення 

Свірзького замку Український 
культурний Фонд виділив 500 000 
гривень. У самому замку та на 
території довкола нього планують 
зробити соціальний та мистець-
кий простір із розважальними, 
просвітніми та культурними за-
кладами. Програму плану реконс-

трукції та подальшого викорис-
тання замку організатори пред-
ставлять вже в листопаді.  
Замок відкритий для відвідува-

чів із четверга до неділі, з 11 до 17
-ї години. Відвідувати замок мож-
на тільки екскурсійними групами.  

продовження у наступних числах газети 

За інформацією МЕДІА-ХАБУ 
"ТВОЄ МІСТО"  

http://tvoemisto.tv 

ДЯКУЮ ЗА ПРОМОЦІЮ  

Щ иро дякую моїм політич-
ним опонентам за таку гуч-

ну промоцію моєї скромної книж-
ки «Розмаїті історії Малого Міста», 
яка цьогоріч отримала ІІ місце в 
Міжнародному літературному 
конкурсі на кращу книгу року 
«Крилатий Лев». Я не вважала цю 
подію аж такою  важливою, аби 
публікувати її в «Бібрських віс-
тях», поки ви  не зробили її топ-
темою в газеті «Погляд». Перекру-
чені факти і  аж якась така пере-
чуленість з елементами драмати-
зації зробили ваш допис схожим 
на дешевий трилер. Але...як автор  

автору— раджу: не вмієте—не пи-
шіть, «бо сміються люди»... Чесно. 
Займіться чимось корисним наре-
шті. Зробіть щось для людей.  

Тепер кілька фактів про книж-
ку: написана за мотивами місце-
вих переказів, а також за спогада-
ми  мешканців Бібреччини, тому 
планується видати до 550-річчя 
Маґдебурзького права міста Біб-
рки. Кошторис проекту розробляє 
видавництво, з яким співпрацює 
журі конкурсу. І листи місцевим 
радам з проханням про співфінан-
сування  надсилає журі, а не ав-
тор. Мушу вас розчарувати, але 

своїм дописом ви зганьбилися  на 
всю Україну, бо в історії Конкурсу 
такий прецедент трапився впер-
ше. Річ у тім, що місцеві громади 
завжди підтримували своїх авто-
рів, адже це вклад у культуру.  

Я щиро дякую людям, які допо-
могли з частиною коштів, а решту 
суми знайду сама. Про презента-
цію книжки  повідомлю пізніше.  

Ще раз дякую за промоцію. Як-
що критикують у «Погляді» - ти на 
правильній дорозі.  

Оксана Довгаль 
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ПІДПРИЄМСТВО «РИМ-ЛАВ» БУДУВАТИМЕ В БІБРЦІ НОВЕ СУЧАСНЕ ЖИТЛО 

 

Надія Федущак 

ФОТОФАКТ 

Т риває реаліза-

ція міського 

мікропроекту 

«Чиста вода» (вул. 

Грушевського до 

с.Малі Ланки) 

П риватне підприємство засно-
ване у 2006 році. Значний 

досвід та практика дозволяє нам 
запропонувати та виконати пев-
ний перелік робіт. Основні види 
робіт: будівництво, ремонтно-
будівельні роботи, проектні робо-
ти. 
Ліцензія АЕ №180848 від 

05.11.12р.   
Наші роботи знані як на Львів-

щині, так і за межами області. Зо-
крема:  
-банківських установах: ПАТ 

«Ідея банк», ПАТ АКБ «Львів», АТ 
«Про Кредит Банк», ПАТ КБ 
»Правекс Банк», ПАТ КБ «Приват 
Банк», ПАТ «Форвард Банк», 
ПАТ» Банк Михайлівський», 
ПАТ» Діамант Банк». 
- торгових центрах: «Форум», 

«Victoria Gardens», « Sky Mall» 
-готельних апартаментах: під-

рядні роботи у готельному компле-
ксі «Женева», реконструкція готе-
льних комплексів «Reikartz Ho-
tels&Resorts», готельний комплекс 
«Лісова пісня». 
- виробничих та складських при-

міщень: кондитерська фабрика 

«Ярич». 
На ринку капітального будівниц-

тва багатоквартирних комплексів 
нам відомі усі тонкощі будівницт-
ва будь-якої складності від почат-
ку планування і до здачі в експлу-
атацію готового житла.  
Тут серед наших здобутків є: 
-будівництво одинадцятповерхо-

вого монолітно-каркасного житло-
вого комплексу «Добра Оселя» за 
адресою м. Львів. вул. Кн.Ольги 1-
5, - підряд; 
- будівництво дев’ятиповерхового 

житлового комплексу «Львівська 
Мрія» за адресою м. Львів. вул. 

Рубчака.25, - підряд  
- будівництво багатоквартирного 

житлового будинку з вбудованою 
автостоянкою та підпірними стіна-
ми,  приміщеннями, а також ком-
плекс підпірних конструкцій по 
вул. Стуса,51-53 у м. Львові,- ген-
підряд;   
- будівництво багатоквартирного 

житлового будинку з підземним 
паркінгом та підпірною стінкою по 
вул. Кибальчича,2, зі знесенням 
існуючого житлового будинку, - 
генпідряд.  
Цьогоріч приступили до будівни-

цтва семиповерхового житлового 
комплексу «Святий Антоній» м. 
Мостиська. 
Наш колектив дотримується 

принципів: компетентності, чесно-
сті, ощадливості, дотримання сво-
го слова. У двох словах – любові до 
праці, добре зробленої. 
Всі дороги ведуть до Риму, вибе-

ріть ту, що з любов’ю!  
Наша адреса: м. Львів, вул. Вин-

ниченка, 30. Більше інформації 
про підприємство можна отримати 
на офіційному сайті компанії: 
rum-lav.com 

Компанія «Рим-Лав» 

ФОТОФАКТ 

В ітаємо чемпіонів Перемишлянського району з 

футболу 2018 року ФК «Сокіл» (с. Лани) 

ПРО ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ  СТАРОСТ  
В ОТГ 

19 жовтня сільські голови новостворених Бібрської, 
Меденицької, Лопатинської та Радехівської громад 
відвідали старостинські округи Ходорівської та Да-
видівської ОТГ.   Поїздка організована Львівським 
ЦРМС. Вивчення функціонування старостинського 
округу та обов’язків старост в об’єднаних громадах 
пов’язано з тим, що  голови сільських рад після пер-
ших виборів 23 грудня будуть виконувати обов’язки 
старост.  Майбутню Бібрську ОТГ представляли 
Ланівський сільський голова Тетяна Кузик, Свірзь-
кий сільський голова Іван Серняк, Стрілківський 
сільський голова Володимир Влах, секретар 
Стрілківської сільської ради Марія Черкас, Ро-
манівський сільський голова  Іван Горішний. Сільські 
голови знайомилися з роботою Дев’ятниківського ста-
ростинського округу Ходорівської   ОТГ та Кротошин-
ського старостинського округу Давидівської ОТГ. За 
словами радника Львівського ЦРМС Тараса Бара-
нецького, який був організатором поїздки, - 
«Ефективна робота старости є важливим компонентом 
успішної ОТГ, оскільки старости щоденно контакту-
ють з мешканцями своїх сіл та представляють їх у 
виконавчому комітеті громади». 

Чинних голів сільських рад, що 
об’єдналися в громади, ознайоми-
ли з повноваженнями та щоден-
ною роботою старости міської та 
сільської ОТГ, можливостями що-
до координації установ на 
відповідній території. Йшлося та-
кож і про взаємозв’язок   та 

взаємодію старости з депутатсь-
ким складом, про умови якісного 
виконання місцевими органами 
влади своїх завдань.  
Ми щиро дякуємо  старостам 
Дев’ятниківського старостинського 
округу Зеновії Соколик  та  Крото-
шинського старостинського округу 

Григорію Дробенку за теплий 
прийом і отриману інформацію. 
Також особлива подяка раднику 
Львівського ЦРМС Тарасу Бара-
нецькому за організацію та чудову 
атмосферу поїздки. 
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ДО УВАГИ ВІРЯН 
Розклад служінь у церкві По-
крови Пресвятої Богородиці 
м. Бібрки:  

П'ятниця, 26.10 

- 08:00 Свята Літургія за молодих 

Субота, 27.10 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 19:00 Вечірня 

Неділя, 28.10 

- 09:00 Свята Літургія 

- 11:00 Свята Літургія 

- 16:00 Свята Літургія 

Машлянко Надію Степанівну  

зі Шпильчини вітають з Днем народження сестри  

Ірина та Оксана з родинами 

Сестричко, сонце променисте! 

Життя Твоє хай буде чисте, 

Вквітчане щастям і добром, 

Любов’ю, ніжністю, теплом, 

А доля радість лиш дарує, 

В багатстві й розкошах вирує, 

Здійсняться хай Твої бажання. 

Із Днем народження вітання! 

У  п’ятницю, 26 жовтня 2018р., о 17.00  

в Будинку дитячої творчості відбу-

деться  вечір-пам’яті до 100-річчя 

ЗУНР  «Лицарі української револю-

ції» . У заході візьмуть участь  гуртківці 

позашкільного закладу, учні  ОЗНЗ 

«Бібрська ЗОШ І-ІІІст. ім. Уляни Кравче-

нко», Всеукраїнське об’єднання ветеранів 

м. Бібрки, працівники міської дитячої біб-

ліотеки.   

Дирекція Бібрської музичної школи 
Щиро дякує нашому землякові п. Ми-
хайлу Пержилу за добродійний вчи-

нок. Нещодавно Він передав нашій шко-
лі нотну бібліотеку та фонотеку свого ба-
тька-видатного хорового диригента, 
фольклориста та музикознавця. Вражає 
титанічний об'єм роботи Володимира Ми-
колайовича Пержила. Це записи та обро-

бки народних пісень з усіх-усюд, де жи-
вуть українці, хорова і музична літерату-
ра, теоретичні праці, література історич-
ного та українознавчого спрямування. 
Переконаний, що цей безцінний доробок 
митця стане вагомим внеском у процесі 
творчого зростання молодих талантів-
вихованців Бібрської музичної школи.              

І. Герчаківський 


