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Начальник відділу культури Люся 

Сурмач 

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ  

ІНФОРМУЄ 
У рамках святкування 550- річчя 

магдебурзького права в Народному 

домі м. Бібрки відбулася презента-

ція книжки  «Бібрка на перехресті 

віків: час, події, люди» історика та 

краєзнавця Т.Я.Шаха. На заході 

були присутні директори НД, біблі-

отекарі та найактивніші мешканці 

міста. Презентував книгу Дмитро 

Іванович Сапіга -директор видав-

ництва «Каменяр». Автора привіта-

ла заступник з гуманітарних пи-

тань - Оксана Довгаль. 

Д орога бібрецька спільното! 

Вітаю з Днем Незалежності 

України!  Нехай у кожного з 

Вас живе в серці любов до своєї 

Батьківщини, бажання працюва-

ти заради її розбудови й розквіту, 

прагнення змінювати державу та 

робити все заради перемоги! Зичу 

всім здоров’я, сили, оптимізму. 

Здорові, сильні, впевнені в щасли-

вому майбутньому українці— це і 

є сильна й міцна Україна!  

Слава Україні! 

Бібрський міський голова  

Роман Гринус 

Урочисті заходи до Дня Неза-

лежності України і Дня Прапо-

ра 

 22.08.19 р.- (11:00  – 20:00)  від-

бірковий тур обласного фестива-

лю-конкурсу  дитячих мистецтв 

«Барви літа» (НД м.Бібрка). 

 24.08.19 р.-(10:00 год) свята Лі-

тургія до Дня Незалежності і 

похід на гору Щеку, приуроче-

ний  Дню Державного Прапора. 

 24.08.19 р.- (18:00 год – 24:00)  

Гала – концерт фестивалю-

конкурсу дитячих мистецтв 

«Барви літа».  

ІЗ ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БІБРЕЧЧИНО! 

О. Микола Стручинський  

90 років. Багато це чи мало? Для 
людини – це поважний вік, для 
історії  майже століття, а для хра-
му – це тисячі Божественних Літу-
ргій, сотні шлюбів, хрестин та по-
хоронів, це десятки тисяч молитов, 
піднесених до Отця Всевишнього 
парафіянами разом із парохом.  

Саме таку дату святкує цього ро-
ку церква Успіння Пресвятої Бого-
родиці у с. Великі Глібовичі.  Буді-
вництво церкви розпочали 1927 
року за проектом архітектора Льва 
Левинського зі Львова і завершили 
1929 року. Чин урочистого освячен-
ня церкви здійснив 28 серпня 1931 
року єпископ кир Іван Бучко. Від 
цього часу у храмі служили о. Ми-
хайло Бобовник (за його служіння і 
відбувалося будівництво церкви), 
о. Володимир Кучабський, якого за 

відмову перейти до московського 
патріархату енкаведисти жорстоко 
побили, о.Іван Король, о. Володи-
мир Підсаднюк, о. Петро Костюк, о. 
Степан Бліхар, о. Володимир Пі-
гічин.  Нині  парохом храму є о. 
Микола Стручинський, а його сот-
рудником— о. Ігор Солдак. При 
парафії діють  спільноти «Матері в 
молитві»,  «Живої  вервиці» , 
«Спільнота подружніх пар», церко-
вний хор «Гармонія», діє катехити-
чна школа під керівництвом с. Він-
кентії зі Згромадження Сестер 
Пресвятої Родини. Зустрічі зі спі-
льнотами, реколекції, катехизи, 
табори для дітей, поїздки, різні 
вечори допомагають парафіянам 
пізнати та прославити  Бога. 

Храм вражає прекрасною архітек-
турою зовні та величною внутріш-

ньою оздобою, а це є результатом 
жертовної праці та внутрішнього 
запалу місцевих мешканців, які в 
нелегкі часи відважились на  за-
дум будівництва нового храму і 
завершили його за два роки.  При-
клади наших попередників  нади-
хають до дії сьогодні кожного, хто 
бажає творити. В «єдності сила на-
роду», - істина, підтверджена конк-
ретною справою. 
Свій ювілей церква відзначить 
урочистою Архиєрейською Божест-
венною Літургією, яку очолить 
Преосвященний владика Тарас 
Сеньків, єпарх Стрийський УГКЦ. 
Ласкаво запрошуємо всіх охочих 25 
серпня (неділя) на 11:30 на Божес-
твенну Літургію з нагоди нашого 
ювілею.  

ЮВІЛЕЙ ЦЕРКВИ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ В С. ВЕЛИКІ ГЛІБОВИЧІ  

КЗ «Публічна бібліо-

тека БМР» інформує 
17 серпня в бібліотеці проведе-

но майстерку з виготовлення  

букетів-”маковійчиків”. 

21’ серпня в бібліотеці для ді-

тей проведено тематичну годи-

ну «Моя земля—це незалежна 

Україна» і конкурс дитячих 

малюнків «Я розмальовую Ук-

раїну».  

Директорка КЗ «Публічна біб-

ліотека Бібрської міської ра-

ди» Наталія Павелко  
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Відділ архітектури містобудування інфраструктури та земельних відносин  БМР 

Ц ьогорічний фестиваль був осо-
бливий: проводився  з нагоди 

150 річчя від дня народження бла-
женнішого Климентія Шептицького 
та 550– річчя надання  м.Бібрці  
магдебурзького права.  

У  залі зібралося чимало гостей та 
учасників фестивалю. Виступи оці-
нювали отці Бібрського деканату на 
чолі із о.деканом М.Ковалем. У фес-
тивалі взяли участь 24 учасники. З 
них—9-солістів, 2-дуети, драматич-
ний гурток  (інсценізація твору 
Б.Лепкого «Наука»). Також  звучало 

художнє слово. Учасниками свята 
стали 3 вокальні гурти НД с.Свірж, 
с.Глібовичі, с.Любешка, а також 8 
хорових колективів: «Бібрчани», 
«Горлиця» НД м.Бібрки, с.Романів, 
с.Лани, с.Великі Глібовичі, с. Стріл-
ки ,с. Шпильчина, с.Підгородище. 
Учасниками свята були гості з 
м.Перемишлян  Радо вітали висту-
пи самодіяльних авторів: Ольги Ба-
гдай (м.Львів) та  Оксани Винниць-
кої зі с. Нагуєвичі з Дрогобиччини. 
Перед глядачами на сцені постала 
ціла історія духовних пісень. Ведуча 

Юлія Наконечна та директор фести-
валю  Наталія Свіжак розповідали 
про особливі моменти таїнства з 
життя Ісуса Христа, Пресвятої Бого-
родиці та святих. На Духовному фе-
стивалі прозвучало 42 твори. 

Фестиваль відбувся за матеріаль-
ної підтримки  Бібрського  міського 
голови  Романа Гринуса. 
 

Директор «Фестивалю духовної 
пісні та Божого слова»  

Наталія Свіжак 

ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЇ ПІСНІ ТА БОЖОГО СЛОВА  

В ідповідно до наказу Мінрегіо-
ну 03.07.2018 року №158 

(Редакція від 18.01.2019 ) «Про за-
твердження Порядку проведення 
технічного обстеження і прийняття 
в експлуатацію індивідуальних 
(садибних) житлових будинків, са-
дових, дачних будинків, господарсь-
ких (присадибних) будівель і спо-
руд, будівель і споруд сільськогос-
подарського призначення, що за 

класом наслідків (відповідальності) 
належать до об’єктів з незначними 
наслідками (СС1), збудовані на зе-
мельній ділянці відповідного цільо-
вого призначення без дозвільного 
документа на виконання будівель-
них робіт». 
Вказаний Наказ встановив проце-

дури та умови прийняття в експлу-
атацію збудованих без дозвільного 
документа на виконання будівель-

н и х  р о б і т  і н д и в і д у а л ь н и х 
(садибних) житлових будинків, са-
дових, дачних будинків, господарсь-
ких (присадибних) будівель і спо-
руд, будівель і споруд сільськогос-
подарського призначення, що за 
класом наслідків (відповідальності) 
належать до об’єктів з незначними 
наслідками (СС1). 

БУДІВЕЛЬНА АМНІСТІЯ  

19 серпня у Бібрському НАРОДНО-

МУ домі відбулася незвичайна по-

дія — презентація міжнародного 

мистецького проекту SAYND ID --

ЗВУКОВИЙ КОД. Це розповідь про 

нашого земляка, музикознавця, 

фольклориста, дослідника ВОЛО-

ДИМИРА Пережила, котрий у пері-

од з 1970 до 1990 року минулого 

століття зібрав унікальну колекцію 

аудіозаписів українського фолькло-

ру. Значна частина архіву записана 

на теренах Бібреччини: у Стоках, 

Стрілках, Ланках, Ланах, Підгоро-

дищі , у Кологорах та Жибокруках 

Жидачівського району. Не залиши-

ли байдужими глядачів мистецькі 

інсталяції президентів проекту--

представників України, Білорусі, 

Польщі та Словаччини за мотивами 

архівних записів. Окрема вдячність 

також фольклорному гурту зі Сер-

ник, який подарував присутнім кі-

лька давніх народних пісень. Має-

мо надію, що цим проектом на Біб-

реччині почнеться рух до усвідом-

лення нашої самобутності, повер-

нення до джерел невичерпної скар-

бниці нашого минулого. Якщо хтось 

із старшого покоління нашої грома-

ди має якусь інформацію про фоль-

клорні експедиції ВОЛОДИМИРА 

Пережила у 70--90 роки минулого 

століття, -просимо зголосилися до 

Народного дому  чи дирекції Бібрсь-

кої музичної школи. 

Директор музичної школи  

Іван Герчаківський  

ПРО ПРЕЗЕНТАЦІЮ В БІБРЦІ МІЖНАРОДНОГО МИСТЕЦЬКОГО ПРОЕКТУ 



Випуск №175, 22 серпня 2019 р. 3 БІБРСЬКІ ВІСТІ 

Директор НД с.Свірж  

Ганна Кулик  

МИ МАЄМО ЧИМ ВАС ЗДИВУВАТИ 

Редакція газети «Бібрські вісті» ого-

лошує конкурс «Ми маємо чим вас 

здивувати». Це конкурс на найкра-

щу промоцію (представлення) свого 

населеного пункту (у межах Бібрсь-

кої 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: bibr-

skivisti@gmail.com 

Н а адресу комунального підп-
риємства «Бібрський кому-

нальник» надходять  неодноразові 
звернення про те, що на мобільні 
телефони споживачів послуг водо-
постачання та водовідведення  
приходять смс – повідомлення про 

борг за спожиту воду. 
КП «Бібрський комунальник» 

повідомляє, що підприємство не 
надсилає жодних смс – повідом-
лень. 
Для подання показників чи зві-

ряння даних просимо телефонува-

ти за номером телефону 43281 або 
звертатися за адресою: м. Бібрка, 
вул. Тарнавського, 22 (КП 
«Бібрський комунальник»).  

 ЧИМ ЦІКАВА ІСТОРІЯ С. СВІРЖ 

У країнська земля багата при-

родними ресурсами: лісами, 

полями, водами, чудовим рослин-

ним і тваринним світом, та найбі-

льшим богатством є наш українсь-

кий народ. І це багатство—в його 

мові, звичаях і традиціях, у народ-

них піснях. Так можна сказати і 

про наше мальовниче село Свірж. 

У другій половині хv століття село 

належало шляхетній родині Рома-

новських. У 1484 році Андрій і 

Мартин Свірзькі заснували лати-

нську парафію. Мурований кос-

тел, збудований у 1546 році, був  

освячений у 1561році. Романовсь-

кі (Свірзькі) були великими фео-

далами. За королівськими подат-

ковими книгами в 1515 році Сві-

рж належав Христофорові Свірзь-

кому, в якого було три лани землі 

(один лан близько 25га.), священ-

ник східного обряду, ручний 

млин, корчма. 

7 липня 1872 році у Свіржі було 

засновано народну школу. Згодом 

вона була двохкласною з українсь-

кою мовою навчання. Була також 

2-класна польська школа (згодом 

–6-класна). Читальня «Просвіта» у 

Свіржі була заснована в 1912 році. 

Членами-засновниками читальні 

були: о.Іван Садовський, Іван Му-

зика, Іван Залипський, Микола 

Лаба, Лука Левковський, Іван 

Щербатий, Яків Заєць. 

У 1929 році читальня мала 98 чле-

нів, передплачувала часопис 

«Новий час», «Жіноча доля», 

«Правда». Головою читальні був 

Іван Бучатський. 

У нашому селі побутує така етніч-

на група людей, як лемки. Естрад-

на співачка-лемкиня Аничка (з 

роду Чеберенчик), яка народилася 

в нашому селі, є частою гостею у 

нас, співає в Народному домі, у 

Свірзькому  замку. 

Ніс красу українського слова  ко-

лишній директор нашої школи 

Михайло Васильович Барчук, від-

мінник народної освіти України. 

Друкувався в районних та облас-

них газетах Галичини, а найчасті-

ше  на сторінках часопису 

«Галицький шлях». Написав бага-

то віршів, які читають у школі і на 

концертах у Народному домі. 

На території Свіржа є дитячий 

табір «Дружба», у якому відпочи-

вають діти з усіх куточків Украї-

ни. 

Мальовниче село зі своїми озера-

ми, замком, млином чарує всіх 

своєю красою. 

Естафету передаємо селу Ве-

ликі Глібовичі. 

12.08.2019 року в Амбулаторії 
загальної практики – сімейної ме-
дицини міста Бібрки розпочато 
капітальний ремонт приміщення, 
тому лікарі загальної практики – 
сімейної медицини ведуть прийом 
у приміщенні поліклініки, а саме: 

Корж Дарія Андріївна – заві-
дувач амбулаторії загальної прак-
тики-сімейної медицини міста Біб-
рки – ІІ поверх (ЕКГ кабінет); 

Ружніцька Людмила Вацлаві-
вна – лікар загальної практики-
сімейний лікар- І поверх 
(хірургічний кабінет); 

Івашко Леся Іванівна – лікар 
загальної практики – сімейний 
лікар – ІІ поверх (ЛОР кабінет); 

Гула Ярослава Василівна -  
лікар – педіатр – ІІ поверх 
(кабінет №10). 

Також проведено поточний ре-
монт Амбулаторії загальної прак-
тики – сімейної медицини села 
Романів. 

Станом на 19.08.2019 року лікарі 
КНП «ЦПМСД» уклали  з пацієн-
тами 10 647 декларацій. 

Окрім того, 09.08.2019 року було 
подано дві заявки на ґрантову  
допомогу по проектах людської 
безпеки програми «Кусаноне».  

Проект "Забезпечення Амбулато-
рії загальної практики-сімейної 
медицини міста Бібрка КНП 
«ЦПМСД» Бібрської міської ради 

автомобілем підвищеної прохідно-
сті для медичного обслуговування 
населення на дому." поданий  спі-
льними зусиллями  з Бібрською 
міською радою. 

Другий проект "Забезпечення 
Амбулаторії загальної практики-
сімейної медицини села Романів 
КНП «ЦПМСД» Бібрської міської 
ради автоматичним гематологіч-
ним аналізатором та напівавтома-
тичним аналізатором сечі."  було 
подано безпосередньо від КНП 
«ЦПМСД».  

Директор КНП «ЦПМСД»  
Олександр Горинь 

КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»  ІНФОРМУЄ  

Директор КП «Бібрський кому-

нальник» Наталія Чайка 

КП «БІБРСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК» ІНФОРМУЄ  

https://www.facebook.com/groups/Bibretchina/?ref=nf_target&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/Bibretchina/?ref=nf_target&fref=nf
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ПОШИРЮЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО 

http://www.bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html 

Випуск №175, 22 серпня 2019 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

ДО УВАГИ ВІРЯН 
Розклад служінь у церкві Пок-

рови Пресвятої Богородиці 

м. Бібрки:  

П’ятниця, 23.08 

08:00 Свята Літургія за упокій 

заказна 

Субота, 24.08 (День Незалежності 

України) 

08:00 Свята Літургія за упокій 

10:00 Урочиста свята Літургія; 

процесійний похід на гору до Хре-

ста Незалежності; урочисте підні-

мання прапора 

Неділя, 25.08  

08:00, 10:00 Свята Літургія 

19:00 Жива Вервиця 

К омунальне підприємство «Рідне місто» запрошує на постійну роботу дорожнього робітника. Про умови 

праці  можна дізнатися в  КП «Рідне місто» у приміщенні Бібрської міської ради  (І поверх) упродовж 

робочого тижня з 9.00 до 18.00 . 

Директор КП «Рідне місто» Оксана Боднар  

УВАГА! 
25 серпня 2019 року (неділя) о 15:00 в приміщенні Народного до-

му м.Бібрка відбудуться збори учасників АТО-ООС Бібрської місь-

кої ОТГ. (Спілка учасників АТО Бібрської ОТГ) 

ДО УВАГИ ПІЛЬГОВИКІВ! 
Усім пільговикам Бібрської ОТГ 

(учасники війни, діти війни, інваліди 
війни, учасники бойових дій, чорно-
бильці, багатодітні) терміново зверну-
тись у Бібрську міську раду, Стрілків-
ський старостинський округ, Ланівсь-
кий старостинський округ, Великоглі-
бовицький старостинський округ, Сві-
рзький старостинський округ, Рома-
нівський старостинський округ до 
01.09.2019 року для взяття довідок про 
склад зареєстрованих осіб в господарс-
тві. При собі мати будинкову книгу, 
пільгове посвідчення та номер мобіль-
ного телефону. 
Управління соціального захисту насе-

лення Перемишлянської РДА  

Проект порядку денного VІІІ-ї сесії Бібрської 
міської ради VІІ демократичного скликання 

від 23.08.2019 р. 
Місце проведення сесії: конференц-зал Бібрської міської ради. Час 
проведення сесії: 17.00 год 

 Про внесення змін до бюджету Бібрської міської ради на 2019 

рік 

 Про створення спільної робочої групи з розробки пропозицій 

щодо розвитку партнерства між Бібрською міською та Давидів-
ською сільською територіальними громадами 

 Про надання згоди на добровільне приєднання Соколівської 

сільської ради до Бібрської міської ради об’єднаної територіаль-
ної громади 

 Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на 

території Бібрської міської ради 

 Про затвердження Правил благоустрою на території Бібрської 

міської ради об’єднаної територіальної громади 

 Про затвердження маршрутів шкільних автобусів на території 

Бібрської міської ради 

 Про внесення змін до рішення Бібрської міської ради № 723 від 

27.06.2019 р. 

 Про призупинення освітнього процесу у Філії Бібрського опор-

ного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені 
Уляни Кравченко І ступеня с. Шпильчина Бібрської міської 
ради Львівської області 

 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 затвердження Програми розвитку первинної медико-

санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Бібрської 
міської ради на 2019-2022 роки 

 Розгляд заяв. Різне. 

 
Бібрський міський голова Гринус Р.Я.  

ВІДДІЛ ОСВІТИ ІНФОРМУЄ:   
23 серпня 2019 року о 10.00 год відбудеться серпневий форум освітян       
Бібрської ОТГ. У програмі: 
1. Головні тренди в освіті – 2020 та пріоритетні завдання розвитку 
освіти Бібрської громади. 
2. Успішні освітні практики: 
- Опрацювання методичних рекомендацій щодо викладання навча-
льних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 
н.р. 
- Предметні майстерки, тренінги (з досвіду використання  інновацій-
них методів та технологій навчання). 

Місце проведення : актова зала  та навчальні приміщення Біб-

рського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко (вул.Уляни Кравчен-

ко,2) 

Із 50-річним ювілеєм вітаємо Ковалів Оксану 
Євгенівну дорогу дружину, матусю, бабусю! 
 

Нехай душа у Вас ніколи не старіє, 
На білій скатертині будуть хліб і сіль,  
Своїм теплом хай завжди сонце гріє,  
Слова подяки линуть звідусіль.  

В житті нехай все буде, що потрібно,  
Без чого не складається життя:  
Любов, здоров’я, щастя, дружба  
Та вічно молода душа.  

50 – не привід для печалі,  
50 – це зрілість золота.  
Хай до ста, а може ще і далі,  
Йдуть, не оглядаючись літа.  

Нехай Вам Бог зішле ще здоров’я й сили,  
Весна дарує молодості цвіт,  
Щоб Ви добро на цій землі творили  
З любов’ю в серці ще багато літ. 

 

Чоловік Ігор, дочка Леся з чоловіком Андрієм, онуч-
кою Соломією, дочка Юля з чоловіком Андрієм та онуками Ангеліною і Денисом  


