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Ш ановні мешканці Бібреччини та сусід-

ніх громад, які увійдуть до Бібрської 

територіальної громади! 

Бібрська міська ТВК зареєструвала мене кандида-

том на посаду Бібрського міського голови. 

Йду на вибори з відкритою душею та розумінням 

величезної відповідальності перед Вами. 

Йду на вибори з ВАШОЮ ВІРОЮ в мене та 

майбутнє нашої громади. 

Йду на вибори з ПІДТРИМКОЮ КОМАНДИ, 

яка своїм професіоналізмом та самовідданістю дове-

ла, що спільними зусиллями за короткий час можна 

побудувати самостійну, ні від кого не залежну гро-

маду з новоствореними відділами, службами, кому-

нальними підприємствами, впорядкованими та оп-

тимізованими мережами закладів освіти, медицини, 

культури, соцзахисту, якими гордимось сьогодні та 

пишатимуться наші діти в майбутньому. Разом ми 

довели, що за короткий час можна 

 реалізувати близько сімдесяти різних проє-

ктів, 

 подати воду в село, де 15 років не було 

централізованого водопостачання; 

 зробити капітальні ремонти в медичних, 

освітніх закладах, Народних домах; 

 встановити спортивні та дитячі майданчи-

ки; 

 розвинути туристичний і культурний поте-

нціал Бібреччини і стати впізнаваними. 

Цей список можна продовжувати далі. Не дарма ж 

наша громада увійшла до двадцятки кращих гро-

мад Львівщини. 

Йду на вибори самовисуванцем без підтримки 

«спонсорів», які потім вимагатимуть свій гонорар. 

Як можна вірити в чесність та порядність кандида-

тів, які перед виборами витрачають шалені кошти 

на дорогу рекламу, передвиборні подарунки , під-

куп, брехливі замовні матеріали  проти опонентів?  

Порожні обіцянки, активізація роботи перед вибо-

рами, дешевий популізм - це не моє. 

Шляхом стратегічного планування, залученням 

зовнішніх ресурсів і мудрого використання власних 

переваг ми спільно розвиватимемо нашу громаду й 

надалі. 

Я не обіцяю зробити все й одразу. Це неможливо. 

Знаю одне: роблю максимум із того, що можливо. 

Успіху всім нам у прагненні зробити Бібрську гро-

маду комфортною для кожного. 

Бібреччина - там, де Ти Вдома. 

Бібрський міський голова Роман Гринус 

Дорога Маріє Іванівно ! 

Вітаємо Вас із ювілеєм ! 

І знову вересень... 

І за вікном негода:  

Вирують грози і дощі шумлять .  

А Вас лиш тішить  

Кожен день природа,  

Бо у душі Вам тільки 25!  

І знову вересень... 

Блукають сиві хмари,  

Збігає з неба тоннами вода.. 

 Біліють коси, вже немає пари,  

Та Ви, однак, душею молода!  

І знову вересень ... 

Спішать до школи діти,  

Яким віддали Ви десятки літ !  

Як нам, всім Вашим учням, не ра-

діти  

За вічний Вашої душі політ !  

Дай, Боже, Вам здоров'я і наснаги,  

Бажання й сили, щоб нести в життя  

Маленькі крихітки Любові і Поваги  

Щодня, щомиті - аж до забуття ! 

 

Надія Філь -Волос із сім’єю  

Вересень, 2020 рік. Канада 
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ГРОМАДА-СИЛА. ВЕЛИКОГЛІБОВИЦЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ 

Виконавчий комітет БМР 

З а час існування об’єднаної 
громади ми з Вами зробили 
дуже багато. Ця робота 

зроблена лише завдяки ство-
ренню громади й поєднанню 
зусиль ефективних управлінців 
з активними місцевими мешка-
нцями, і це робота не когось од-
ного, а дуже багатьох людей.  

Ось перелік проєктів, реалізова-
них за цей час на території Велико-
глібовицького старостинського ок-
ругу 

Проєкти місцевого розвитку 
2019  

 Придбання інтерактивного 

мультимедійного комплексу 
(інтерактивна дошка, муль-
тимедійний проєктор з корот-
кофокусним об’єктивом, ноут-
бук вчителя, монтажний ком-
плект , який складається з 
кріплення для проєктора та 
комплекту кабелів для підк-
лючення та інсталяції інтера-
ктивного комплексу) у Вели-
коглібовицькому ЗЗСО І-ІІІ 
ст. ім. Ю. Головінського  

Заявник—ініціативна група Ве-
ликоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Керівник проєкту Оксана Пелі-
кан  

Спонсор проекту ТзОВ «Луги-
2» (Керівник Василь Рущишин) 

Загальна вартість проєкту 45,000 
тис.грн 

Проєкти, видатки на які здійс-
нювались за рахунок коштів 
субвенції з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на фор-
мування інфраструктури Біб-
рської об’єднаної територіаль-
ної громади -2019 р. 

 Капітальний ремонт частини 

системи опалення (із застосу-
ванням енергозберігаючих 
технологій) у Великоглібови-
цькому ЗЗСО І-ІІІ ст. ім.. 
Ю.Головінського с.Великі 
Глібовичі Перемишлянського 
району Львівської області 

Загальна вартість проєкту 293 
тис.грн.  

Проєкти, видатки на які здійс-
нювалися за кошти обласних 
програм 

П р о г р а м а 
о х о р о н и 
навколиш-
нього при-
р о д н о г о 
середовища 
Львівської 
області на 
2016 – 2020 
роки  

 Рекон-

струкція ка-
налізаційної 

мережі адмінбудинку по вул. 
Шкільній, с. Великі Глібови-
чі Перемишлянського району 
Львівської області  

Загальна вартість проєкту 927 
тис.грн.  

Програма розвитку освіти 
Львівщини на 2017-2020 роки  

 Капітальний ремонт внутрі-

шніх вбиралень Великоглібо-
вицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. 
Юліана Головінського .  

Куратор проєкту—заступник місь-
кого голови Оксана Довгаль. 

Загальна вартість проєкту 
487,459 тис.грн.   

П р о г р а м а  с о ц і а л ь н о -
економічного розвитку Львівсь-
кої області 2020 р. 

 Капітальний ремонт спортив-

ного залу Великоглібовицько-
го ЗЗСО І-ІІІ ст. імені Юліана 
Головінського с.Великі Глібо-
вичі 

Куратор проєкту—заступник місь-
кого голови Оксана Довгаль. 

Загальна вартість будівництва 
815,662 тис.грн. 

Проекти місцевих ініціатив 
2020  

 Капітальний ремонт даху із 

заміною вікон та дверей ФАП 
в с. Підмонастир 

Заявник -Ініціативна група КНП  
Керівник проекту Ірена Пилип 
Спонсор проекту – Степан Пилип 
Загальна вартість проекту 

500,000 тис.грн 

 Придбання обладнання, ін-

вентарю та предметів довго-
строкового користування для 
їдальні Великоглібовицького 
ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Го-
ловінського  

Заявник -Відділ освіти Бібрської 
міської ради  

Керівник проекту Оксана Кобрин  
Спонсор проекту - ТзОВ «ТВК 

« Л ь в і в с ь к и й  м е х с к л о з а -
вод» (керівник Назарій Лех) 

Загальна вартість проекту 
289,109 тис.грн 

 Капітальний ремонт примі-

щень їдальні Великоглібови-
цького ЗЗСО і-ІІ ст. ім. Юліа-
на Головінського  

Відділ освіти Бібрської міської 
ради  

Керівник проекту Ігор Онищак  
Спонсор проекту - ТзОВ «ТВК 

« Л ь в і в с ь к и й  м е х с к л о з а -
вод» (керівник Назарій Лех) 

Загальна вартість проекту 
299,650 тис.грн 

 Реконструкція вуличного 

освітлення доріг та пішохід-
них доріжок у с. Великі Глі-
бовичі по вул. Лесі Українки  

Керівник проекту Андрій Пелі-
кант  

Спонсори проєкту ТзОВ «Луги-
2» (керівник Василь Рущишин) та 
ТзОВ ЗУБР-2000 (керівник Роман 
Грем) 

Загальна вартість проекту 
146,562 тис.грн 

 Капітальний ремонт даху 

Н а р о д н о г о  д о м у  у 
с.Волощина Перемишлянсь-
кого району Львівської облас-
ті 

Відділ культури Бібрської міської 
ради  
Керівник проекту Христина Ла-
зуркевич  
Загальна вартість проекту 
278,182 тис.грн 
Спонсор проекту – Іван Самофал 

 Поточний ремонт 3-х класів 

Великоглібовицького ЗЗСО І-
ІІІ ст. імені Юліана Головінсь-
кого с.Великі Глібовичі 
(замінено  підлоги у трьох 
класних кімнатах початкової 
школи, проведено капіталь-
них ремонт внутрішніх вбира-
лень початкових класів)  

 Сплановано та підсипано 

дороги  у Великих Глібови-
чах, Волощині, Підмонастирі 

Бібрська міська рада використала 
максимум можливостей, аби зміни-
ти те, що не мінялося роками . По-
дяка всім, хто працював.  
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Зоряна Бешлей, с. Підгородище 

ХРАМ ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА: 110-ЛІТТЯ ОСВЯЧЕННЯ А. ШЕПТИЦЬКИМ 

В ітаю Вас із професійним свя-
том – Всеукраїнським Днем 

дошкілля. Дошкільний вік - особ-
ливо важливий і відповідальний 
період у житті дитини:  у цьому 
віці формується особистість і закла-

даються основи здоров’я. 
Дякую  Вам за доброту, невичер-

пне терпіння, невтомну турботу! 
Це ж Ви теплими материнськими 

руками ніжно втираєте  сльози ді-
тей, вміло пояснюєте їм правила 
дружби, навчаєте правил етикету і 

ввічливості, даєте їм перші уроки 
спілкування в колективі.  У сотий 

раз показуючи якусь дію, ви фор-
муєте стійкі навички, які ваші 
вихованці використовуватимуть 
упродовж усього життя.  Ви допо-

магаєте дітям пізнати світ, повний 
цікавого і незвіданого. 

Зичу вам міцного здоров'я, щас-
тя, добра та натхнення. Низький 

уклін за ласку, сердечність, турбо-
ту, уважність. Усіх вам благ та га-
раздів! 

 
Бібрський міський голова  

ШАНОВНІ ВИХОВАТЕЛІ ТА ПРАЦІВНИКИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ! 

Х рам Воздвиження Чесного Хреста став продов-
женням релігійно-культурної історії села Підго-

родище, яка розпочалася в часи Галицько-Волинської 
держави 1205 р. Саме в це величне свято – Воздви-
ження Чесного Хреста— відбулась посвята наріжного 
каменя 1905 року за участю великої кількості людей, 

зокрема й із навколишніх сіл. Зі збереженого рукопису 
пароха підгородищенської церкви о. Я. Сінгалевича 
«Справа будови нової церкви в Підгородищі» дізнаємо-

ся, що при престолі, встановленому на місці посвяти, 
служив на підставі грамоти і з Архієрейського дозволу 
Високопреподобний і Всесвітліший Отець Пралат і 
Шамбелан Александер Лешкович Бачинський у співс-

лужінні декана о. Іпполита Штогрина, місцевого паро-
ха о. Якова Сінгалевича і священників із навколишніх 
сіл. Будівництво храму розпочали того ж року й оста-

точно  звели його за три роки. Нова мурована велика 
церква, збудована за проєктом Василя Нагірного, пос-
тала на місці дерев’яної, а 27 вересня 1908 року відбу-
лось її освячення. Оскільки митрополит Андрей Шеп-

тицький перебував на лікуванні і не зміг прибути на 
урочистість, чин освячення здійснив отець-мітрат Анд-
рій Білецький. Архієрейське освячення церкви в с. 

Підгородище здійснив 1910 року Високопреосвящен-
ний Митрополит Андрей Шептицький за участю кон-
деканального духовенства і великої кількості людей 
дуже радісно та урочисто. 

Про цікавий момент щодо приїзду в село митрополи-
та А. Шептицького дізнаємося з з публікації сільського 
вчителя С. Паньківа в одній із місцевих газет: «Коли 

приїхав у наше село митрополит Андрей Шептицький 
посвятити церкву, то зустрічати його виїхали на конях 
молоді хлопці в синіх штанах і червоних жупанах. 

При в’їзді в село митрополита вітали парафіяни з міс-

цевим парохом. На зустріч йому вийшли також євреї, 
яких багато було тоді в селі. З ними був їхній рабин. 
Вони взяли із собою зі синагоги таблиці Заповідей Бо-
жих. Митрополит, як великий поборник єдності, підій-

шов до таблиць, поцілував їх і виступив із промовою 
на староєврейській мові. Євреї були дуже задоволені, 
що митрополит не тільки любить свою віру, але шанує 

і їхню, юдейську» (Паньків, 1991).  
Як бачимо, приїзд такої величної людини у село Під-

городище було важливою і неймовірною подією не 
тільки для людей, що сповідували греко-католицьку 

віру, але й осіб інших релігій, не лише для мешканців 
села, а й жителів сусідніх сіл. Саме тому в переддень 
храмового празнику Воздвиження Чесного Хреста у с. 

Підгородищі варто згадати про цю урочисту та велич-
ну подію, якій саме цього року виповнюється 110 р.! 

Друзі! 

Вже цієї неділі будемо святку-
вати 140-ліття каплиці Воздви-
ження Чесного Хреста в нашо-
му селі Шпильчина. До цієї події 

всією спільнотою готувалися цілий 
рік, і вже зараз можна побачити 
плоди цієї праці - капітальний ре-
монт нашої каплиці. Це все велика 

і клопітка робота всіх парафіян, 
котрі жертвували свій час та зусил-
ля, щоб врятувати нашу святиню. 
Зараз завершуємо облаштування 

каплиці всім необхідним обрядо-
вим та богослужбовим інвентарем. 
І просимо про допомогу у придбан-

ні запрестольного семисвічника. 

Свої благодійні пожертви на семи-
свічник можете скласти за реквізи-
тами: 

АТ " КРЕД ОБ АН К" ,  IBAN: 

UA573253650000000260000015139 
(для пожертви у гривнях), ЄДР-
ПОУ: 26484455, Отримувач: УГКЦ 
парафія Різдва Пресвятої Богоро-

диці у с.Шпильчина. 
У коментарі зазначайте, будь лас-

ка, “благодійна пожертва”. 
Або на картковий рахунок Адмініс-

т р а т о р а  п а р а ф і ї : 
4149 4390 4239 3409 (отримувач: 
Дутка О.В.). 
Парафія Різдва Пресвятої Богородиці 

у с.Шпильчина 
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Випуск №220, 24 вересня 2020 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

ОГОЛОШЕННЯ 

У  зв’язку із створенням 

бази даних Муніци-

пальний реєстр Бібрської 

об’єднаної територіальної 

громади  (уточнення адрес 

реєстрації місця прожи-

вання громадян для пода-

льшої видачі довідок), за-

твердженої Положенням 

від  08.05.2020р. №147, 

просимо жителів м.Бібрка 

та с.Шпильчина терміно-

во прибути  у виконавчий 

комітет Бібрської міської 

ради (І поверх, відділ ви-

дачі довідок), з будинко-

вою книгою та технічним 

паспортом на будинок 

(квартиру) з 01.10.2020р. 

Виконавчий комітет БМР 

М инув рік від нашої першої публічної зустрічі у 
Соколі. За цей рік відбулося багато різних по-

дій. А ще - ми майже завершили цікавий проєкт—
”Мандри Сокільські”. 
І наш "Сокіл" є його осердям! Саме звідси і сюди ма-
ють розходитися і сходитися всі маршрути Маємо на-
дію, що, попри карантини, нам вдасться завершити 
всі розпочаті реставрації - і скоро тут з'явиться справ-
жній туристично-інформаційний центр. 
І саме тому, що тут має бути гарно та впорядковано, і 
тому, що настає осінь, а ми давно не бачилися, запро-
шуємо на ТОЛОКУ! 
НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ! 
Що будемо робити? 

трохи кругом будинку приберемо 

- трохи пообрізаємо гілок та дикорослих кущів 

- трохи щось досадимо 

- поспілкуємося, бо на неділю у нас є ще одна кара-
нтинно-чемна подія 

Все буде суворо відповідно до карантинних правил! 

ФОТОЗВІТ 

Д ругий етап 

толоки на 

Старому цвинта-

рі в Під’яркові 

завершено! Але 

нас всіх чекає 

третій етап. Він 

відбудеться 26 

вересня о 09:00 

год. Робочий ін-

вентар: бензопи-

ли, бензотримери та сокири! Дякуємо всім, хто долучився, а 

також за те, що принесли перекус та допомогли коштами!  

ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві Покро-

ви Пресвятої Богородиці 

м. Бібрки:  

П'ятниця, 25.09 

- 08:00 Свята Літургія на всяке про-

хання 

Субота, 26.09 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 19:30 Вечірня 

Неділя, 27.09 (Воздвиження Чес-

ного Хреста) 

- 08:30; 11:00 Свята Літургія 

БФ «Спадщина-ЮА» 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96?__eep__=6

