Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ФОТОФАКТ
10 березня з нагоди 159-ої річниці від дня смерті
Великого Кобзаря у місті Бібрці на Кобзаревому
майдані відбулася панахида на пошану пам’яті
Поета. Бібрчани вкотре зібралися біля барельєфа
на честь Тараса Шевченка, запалили свічки і молитвою засвідчили, що наш національний Геній
серед нас—у наших серцях, у наших спогадах і в
нашому майбутньому. «Усі покоління відчитують у
текстах Шевченка щось своє, суголосне часу, - зазначив історик Тарас Шах, - і шлях пізнання і розуміння поезії лідера Української нації—доволі
складний». Міський голова Роман Гринус виступив
із короткою промовою про значення Тараса Шевченка в житті українців, а Наталія Свіжак прочитала поезію про родючі зерна Шевченкового слова,
які проростають і скріплюють українську націю.
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Спортивні досягнення
У 2019 року за ініціативи ДФШ
«Лідер» було проведено весняний
та осінній кубок Бібрської ОТГ
серед команд шкільного віку, що
представляють усі школи нашої
громади. Також серед учасників
були команди з м. Перемишляни
та с. Звенигорода. Улітку був проведений міжнародний дитячий
турнір BIBRKA CUP 2019, де були
представлені команди з м. Львова
та м. Івано-Франківськ, а також
гості зі Сполучених Штатів Америки FC CONNECTION з м. Чикаго.
Також діти з нашої громади 3-ма
командами були представлені в
Дитячо-Юнацькій Футбольній Лізі
області та неодноразово брали участь у різних кубкових турнірах.
Окрім дитячого футболу, у нас
проходили футбольні турніри серед дорослих команд, на початку
та в кінці 2019 року був проведений Зимовий Чемпіонат із мініфутболу серед команд із сіл нашої
ОТГ, також було проведено 2 ідентичних турніри серед ветеранів.
Наша громада представлена 4-ма
клубами в чемпіонатах області та
5-ма клубами в чемпіонаті району.
Також у Бібрці діє осередок карате СК "Канку". Громада підтримує

юних спортсменів.
Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та
інфраструктури виконавчого
комітету Бібрської міської ради
Відділ утворений рішенням Бібрської міської ради № 10 від
08.01.2019 року. Начальник відділу – Демчук Наталя Георгіївна.
Відділ координує використання
земельних ресурсів на території
Бібрської міської ради, здійснення
переходу до різних форм власності
на землю, запровадження платного землекористування та орендних
відносин.
На території Бібрської міської
ради за 2019 рік надходження по
земельному податку становить:
Земельний податок з юридичних
осіб- 506484,11;
Орендна плата з юридичних осіб
– 1569892,72;
Земельний податок з фізичних
осіб- 477005,67;
Орендна плата з фізичних осіб –
329436,95.
Також укладено 81 договір оренди землі. Відділ розглянув 1146
заяв щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою;
надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеус-

трою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості); надання в оренду або постійне користування земельних ділянок; внесення змін до існуючих договорів
оренди земельних ділянок; підписання нових договорів оренди
земельних ділянок; затвердження
проектів землеустрою та технічної документації із землеустрою.
За 2019 рік проведено 8 громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення Детальних планів.
Відділ державної реєстрації
виконавчого комітету Бібрської ради
Відділ утворений рішенням Бібрської міської ради № 10 від
08.01.2019 року. Начальник відділу - Поломаний Володимир Дмитрович. Відділ займається реєстрацією речових прав на нерухоме
майно. За 2019 рік працівниками
відділу зареєстровано 7537 справ
на суму 860.360 тис.грн
Відділ відділ фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого комітету Бібрської ради
Відділ утворений рішенням Бібрської міської ради № 10 від
08.01.2019 року. Т.в.о.начальника
відділу - Сенишин Орислава Степанівна.
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Основними завданнями відділу є
реалізація політики місцевих органів влади щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку громади;
складання проекту бюджету громади і забезпечення його виконання відповідно до вимог бюджетного законодавства;
здійснення у встановленому законом порядку фінансування видатків з місцевого бюджету;
ведення бухгалтерського обліку
фінансово-господарської діяльності Виконавчого комітету Бібрської
міської ради та складання звітності.
здійснення загальної організації
та управління виконанням бюджету об’єднаної територіальної громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
Служба у справах дітей Бібрської міської ради
Відповідно до рішення Х сесії VІІ
скликання від
15.11. 2019 р. №
1156 створено Службу у справах
дітей. Згідно із Законом України
«Про соціальні послуги» кожна
громада має мати у своїй структурі
таку службу. У Бібрській громаді
2989 дітей, серед яких є дітисироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з сімей у
складних життєвих обставинах. 2
фахівців (начальник служби і головний спеціаліст) здійснюватимуть соціальний супровід відповідних категорій дітей (на кожну ти-
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сячу дитячого населення має бути пункт (ФАП) с. Серники,
один фахівець). Начальник служ- а також адміністративноби у справах дітей – Галина Гри- управлінський відділ і допоміжні
ньків.
підрозділи.
КНП «Центр первинної медиЦентр отримав ліцензію на проко-санітарної допомоги» Бібвадження діяльності 11.04.2019
рської міської ради
року. Договір про медичне обслугоКНП «Центр первинної медиковування населення за програмою
санітарної допомоги» Бібрської
медичних гарантій (договір з
міської ради утворений відповідно НСЗУ) підписаний 20.05.2019 родо рішення Бібрської міської ради ку.
від 08.02.2019 р. № 60. До складу
Станом на 03.06.2019 року з лікаЦентру входять:
рями було підписано 10 500 деклаЛікувально-профілактичні підрацій, станом на 09.01.2020 року з
розділи:
лікарями КНП «ЦПМСД» БібрсьАмбулаторія ЗПСМ м. Бібрка;
кої міської ради підписано – 12 390
Романівська амбулаторія ЗПСМ; декларацій з жителями Бібрської
Фельдшерсько-акушерський
ОТГ та навколишніх сіл.
пункт (ФАП) с. Підгородище,
Комунальний заклад «Центр
Фельдшерсько-акушерський
надання соціальних послуг»
пункт (ФАП) с. Під’ярків,
Бібрської міської ради
Свірзька амбулаторія ЗПСМ,
Відповідно до рішення Х сесії VІІ
Фельдшерсько-акушерський
скликання від 15.11. 2019 р. №
пункт (ФАП) с. Глібовичі,
1156 створено комунальний заФельдшерсько-акушерський
клад «Центр надання соціальних
пункт (ФАП) с. Великі Глібовичі,
послуг» Бібрської міської ради.
Фельдшерсько-акушерський
Керівник Центру – Світлана Понопункт (ФАП) с. Лани,
марьова.
Фельдшерсько-акушерський
У структурі КЗ ЦНСП є відділенпункт (ФАП) с. Любешка,
ня соціальної допомоги вдома
Фельдшерсько-акушерський
(завідувач – Грицай Мирослава.)
пункт (ФАП) с. Стрілки,
Відділення (8 соціальних робітниФельдшерсько-акушерський
ків) обслуговує 84 одиноких людей.
пункт (ФАП) с. Стоки,
Центр збільшуватиме перелік соФельдшерсько-акушерський
ціальних послуг відповідно до потпункт (ФАП) с. Селиська,
реб громади.
Фельдшерсько-акушерський
пункт (ФАП) с. Підмонастир,
ФельдшерськоПродовження звіту в наступних числах газети
акушерський

ВОЛОВЕ – МОСТИЩЕ – ЧЕРЕМХІВ
Там на горбочку в зеленім віночку
Маленька церковця стоїть
На мові чудовій моїй українській
Молитва до Бога звучить…
роїжджаючи по дорозі ЛьвівБібрка через Шпильчину, згадую слова з відомої пісні, бо в долині видніється село, назва якого Волове, Видніються лише дахи, покриті червоною черепицею, а на горбочку жовтим куполом - невеличка
церковця серед густих садків, що
спускаю ть ся в долину. Все
це,особливо навесні, потопає в зелені і цвіті садів. Є декілька версій
про історію назви села. Житель с.
Волове Лельовський Микола Михайлович 1887 р.н. запам’ятав переказ про виникнення назви – Волове. Ще його бабуня 1813р.н. розповідала йому, що назва – Волове –
виникла від слова – «віл». Колись
дуже давно із Свіржа, дорогою через ліс переганяли волів і тут на
пасовищах їх випасали.В ід того і
пішла назва - Волове. За часів Австрії в с. Волове війт мав печатку, а

П

якій була зображена воляча голова
і напис «Волове». Село розташоване
на Волино-Подільській височині, і
в цьому місці якраз проходить вододіл Балтійського і Чорного морів.
До нього належать два хутори—
Черемхів і Мостище. Село згадується з 04 січня 1445 року в книгах
галицького суду. У 1515р. село було
повністю спалене кримчаками. ро
неможливість сплати податку селянами с. Волове через спустошення,
вчиненими під час воєнних подій,
згадує у своїй книзі історик Денис
Зубрицький « Історії міста Львова».
Воєнні дії, які велися за часів Богдана Хмельницького, торкнулися і
с. Волове. Історик писав, що під
Воловим відбулася велика битва з
татарами. Поблизу села на полі,
яке примикає до лісу і носить назву
« Янівка», є Козацька і Татарськамогили. Татари знищили дуже багато жителів, а ще більше забрали
в полон. Врятувалися від татар
тільки сім’ї Каганяк та Захарко.
Крім татар, на с. Волове нападали і

шведи. Є згадка,що в 1704р. збирали податки шведи. Село мало платити податок з 1.5 диму. Дим- податкова одиниця, яка означає певну
кількість житлових будинків. Щоб
було більш зрозуміло, порівняю з
іншими населеними пуктами: в
Стрілках -3,в Стоках- 4,в Станимирі -2,в Свіржі-12.Напевно,тому ранні слов’яни, які поселились на цих
пагорбах, захищаючи себе, будували стайні та стодоли.У ХУІІІ ст..
Річ Посполита дедалі слабнула, і в
1772р. розпочався її поділ між сусідами. Волове,як і всю Галичину,
забрала під своє панування Австрія. До 1820р. кількість господарств
у Воловому виросла. По забезпеченню селян землею Волове виглядало,як середняцьке село. Селяни
мали наділи по 5-8га.Але орної землі було мало,більшість з цих площ
були сінокоси та пасовища. Уже в
1857р. за документами Центрального державного історичного архіву
у Львові в книзі записано,що
«населення с. Волове становило 297
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осіб, орне поле великих власників –
281 га, лук і городів великих власників – 48 га, пасовиськ – 9 га,лісів
– 662 га;орне поле меншої власності 212 га,луки і городи – 61
га,пасовиськ – 7 га,лісів- 8 га.Разом
1
2
8
8
г
а
»
.
За панування Австрії село заселювалося: угорцями ( тому з’явилися
прізвища Венгжинів), людьми, які
прийшли з гір, тому були прізвища
Загурські,Подгурські. Це вже були
поляки. За архівними даними, поміщиками були Каспер і Апольонія
Бичковсци,а пізніше став поміщиком мадяр Альфред Малє. Після
його трагічної смерті поміщиця вийшла заміж вдруге за управителя
лісами графа Потоцького - Бруно
Цінцяла. Він був тут господарем до
1939р.Коли у Воловому поміщиком
став Цінцяла Бруно, почав садити
сади. Прекрасний сад виростив біля свого фільварку. Насаджував
дерева на вільних місцях у селі,на
пустирях. За прикладом, а то і за
наказом поміщика,почали розводити сади люди в селі і хуторяни в
Черемхові та Мостищах. Тому все
село та прилеглі хутори потопає в
садах. Сади давали людям великі
грошові прибутки. За розповіддю
жителя с. Волове Каганяка Петра
Федоровича, 1882 р.н. школи у селі
не було. Діти не вчилися. У 1890р.
в село прийшов Михайло Бабір і
почав вчити дітей грамоти. Приміщення для навчання не було. Люди
випросили в пана,щоб він дозволив
дітям вчитись у приміщенні кузні.
Пан дозволив. Діти приносили з
дому ослони,стільці і почалось навчання.Цей дідусь Каганяк П.Ф. сам
у нього тоді вчився. Вчителеві платили люди від дитини 1 римський і
годували його. Пізніше побудовано
приміщення під школу. За архівними даними № фонду Р 335 № опису
1 № одиниці збереження 39 стор. 89
населення с. Волове становило :1857р.-297 чол.,1869р.- 424 чол.,
1880р.-460чол.,1890р.-490
чол.,1900р.- 537 чол., 1910р.583чол.,1921р.-593 чол.,1931р.- 669
чол..У населеному пункті с. Волове
є 139 дворів,в тому числі х-р. Черемхів – 7 дворів,Мостище -24. Село
Волове було окуповане німцями з
1941р. по 1944р.Боїв тут не було,однак під час німецької окупації
в Німеччину було вислано багато
молоді на роботу. Ніхто так і не повернувся,бо внаслідок операції
«Вісла» 1945-1947р.р. польське населення було виселено в Польщу,а
в с. Волове були примусово переселе н і у к р аї нці з Хо лмщин и
(Кмичин,Лащів,Томашів та інш.).
В 1945р. в с. Волове був створений
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перший колгосп на Львівщині –
колгосп ім.. Сталіна. Відкритий
фельшерсько-акушерський
пункт,бібліотека. З весни по осінь
працював колгоспний дитячий садочок, який охоплював у середньому 25 дітей. У 1950 р. до колгоспу с.
Волового приєднали колгосп імені
Богдана Хмельницького с. Шпильчина. У 1958р. пройшло укрупнення : колгосп ім.. Сталіна ( с. Волове ,с. Шпильчина),колгосп
ім..Червоної Зірки ( м. Бібрка),колгосп ім.. Івана Франка (с.
Стрілки,с. Малі Ланки) , колгосп
Ілліча (с. Стоки) в один колгосп імені Івана Франка – з центром у
м. Бібрка. У Воловому утворена
сільська рада , до якої входило такі
населені пункти : с. Волове, Мостище, Черемхів, Шпильчина,Залісся.
Це відбувалося у Бібрецькому районі. В 1959р. село повністю електрифіковано і радіофіковано.У роки
Незалежності побудували церкву Українську Православну Церкву
Київського патріархату Мучениць
Віри,Надії, Любові та матері їх Софії, яку освятив єпископ ЛьвівськоСокальської єпархії Андрій Горак.
Відкрили початкову школу.Село не
газифіковано.В 2010році в храмі
відслужив архієрейську службу з
посвяченням відновленого храму
митрополит Львівський і Сокальський ДИМИТРІЙ. У 2020році заплановано провести в с. Волове вуличне освітлення.
До с. Волове належить і маленький хутір Черемхів. У невеликій
балці,за кілометр від села Волове в
сторону Бібрки, розкинувся невеликий хутірець, який складається
тільки із 7 дворів. Назва виникла
від слова черемха, якої і до сьогоднішнього дня росте дуже багато.
Хутірець потопає в зелені черемхи,
і в зелені садів дворів зовсім не видно. Навесні, коли все цвіте, хутір
Черемхів біліє здалеку. Першим
поселенцем був панський дозорець
Бидловський Мацей, якому за вірну службу пан наділив присадибну
ділянкуЦе було в 1890р. Після цього він збудував будинок і своєму
синові.Поволі хутір почав розбудовуватися і сьогодні він налічує 7
дворів. Населення хутора було виключно польським,яке виїхало в
Польщу,а хутір заселили українці.
На полі, біля х-ра Черемхів є могила невинних жертв єврейського
населення. Силами 40 євреїв, привезених з Бібського гетто,було викопано три ями довжиною 60
м,шириною 5м.Зверху на ями були
положені дошки. Перед розстрілом,
а це було 13.04.1943року, фашисти
наказували людям догола роздяга-
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тись і ставати зверху на поставлені
дошки. На вбитих і поранених падала інша партія жертв. Було навіть так,що матір убили,а дитина
будучи в мами на руках, живою
попадала в яму. Наповнені ями
були закидані трьохметровим шаром землі і ще декілька днів земля
рухалася, і аж вниз до дороги,яка
веде до Бібрки, з ям текла рідина.
Німці викликали зі Львова спеціальну комісію для проведення санітарних заходів – три дні заливали
ями вапном. Зараз на місці злочину стоїть пам’ятний знак.
Хутір Мостище також належав до
с. Волове. В роки Незалежності в
1990р. хутір отримав статус села.
Назва пішла від слова «мостити».
Жителі с. Волове Каганяк Михайло
Миколайович 1894р.н. та Каганяк
Петро Федорович 1882р.н. розказували таке, що на с. Волове напали
татари і, спаливши його вщент, вирушили на Звенигород. На цьому
місці, де виникло поселення Мостище, було велике, непрохідне болото.
Щоб пройти це болото,татари розібрали дерев’ну церкву в с. Волове
(пізніше на місці цієї церкви була
побудована маленька римськокатолицька капличка) і дошками
вимощували дорогу через болото.
Тому і хутір, який виник пізніше,
дістав назву Мостище ( від слова –
«мостити»).За переказами старожилів, дзвони і вівтар із розібраної
церкви знаходяться і донині в старенькій дерев’яній церкві с. Гринів
Пустомитівського району. Однією
стороною х-р Мостище зовсім прилягає до лісу. Земля, на якій розбудувався хутір, належала панові.
Пан поселяв тут своїх батраків, даючи їм невеликі наділи землі.
Більш заможні селяни купували в
пана землю і тут будувалися. Місце
видалось зручним—і хутір почав
розростатися і налічував 24 двори.
Присадиба кожного хуторянина
була не меншою 0,50 га. На хуторі
була польова цегельня, яка належала поміщикові. У пана робітник
працював від ранку до ночі.Сталі
робітники (форналі) заробляли 12
цнт.хліба,опал на зиму, пашу для
корови. Коли організувався в
1945р. колгосп, цегельню було передано колгоспові, а в 1959р. на
базі колгоспного цегельного заводу
організовано міжколгоспний цегельний завод. Тут випускали цеглу і
черепицю. Частина хутора працювала на цегельні,а частина в колгоспі.На даний час цегельний завод
не працює,але на його території
виготовляють бруківку та блоки.

Стефанія Каганяк
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БІБРСЬКІ ВІСТІ

Прийміть щирі вітання
з нагоди
професійного свята –

Випуск №198, 12 березня 2020 р.

ФОТОФАКТ

1 березня в міській бібліотеці відкрилась благодійна сувенірна крамничка. Сувеніри виконані бібрецькими майстрами та гуртківцями БДЮТ
Дня землевпорядника!
Професійне свято - День ("Школярик").
землевпорядника - відзначається в Україні щорічно в другу суботу березня
з 1999 року, коли таким
чином Указом Президента № 1556/99 була підтримана ініціатива Державного комітету України з земельних ресурсів і Союзу землевпорядників України.
Щиро вітаю землевпорядників відділу архітектури,
містобудування , земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради та
усіх, хто обрав своєю професією працю на рідній землі, хто турбується про її сьогодення і майбутнє, з професійним святом – Днем землевпорядника!
Бажаю добра і достатку Вам та вашим родинам, сил
та наснаги, нових професійних досягнень. Нехай у
ваших оселях панують мир та спокій, у справах - мудрість та натхнення, у серцях – весняний настрій та
любов до рідної землі.
З повагою начальник відділу архітектури, містобудування, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради Демчук Н.Г.

Б

ібрська міська рада почала розробляти стратегію розвитку громади
на 2020-2027 р. Нам дуже важливо, аби мешканці долучилися до
планування роботи на 7 років.

На сайті опубліковано опитувальник, який легко заповнити і допомогти
нам побачити ваші проблеми та побажання. Якщо ви хочете заповнити
паперовий опитувальник, то можна зайти в Бібрську міську раду й отримати анкету

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої
Богородиці м. Бібрки:
П’ятниця, 13.03
- 08:00 Літургія Передосвячених Дарів; сорокоуст
- 10:00 Хресна дорога і сповідь в лікарні
- 18:00 Хресна дорога для дітей
Субота, 14.03
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 15.03
- 09:00; 11:00 Свята Літургія
- 15:00 Свята Літургія; підготовка дітей до першого причастя
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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