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БІБРСЬКИМ МІСЬКИМ
ГОЛОВОЮ на
Перших місцевих виборах
25 жовтня 2020 року обрано
ГРИНУСА РОМАНА ЯРОСЛАВОВИЧА
Вітання від всієї Бібрської
громади з побажанням плідної результативної роботи.

ОБРАНО ДЕПУТАТІВ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДЕПУТАТАМИ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на Перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року
обрані

Альфавіцький Андрій
Ігорович
(ЛОПО ВО «Батьківщина»)

Березюк Олег Зеновійович
(ЛТО ПП «Європейська Солідарність»)

Вільчинська Ольга Михайлівна
(ЛОО ПП «Громадянська позиція»)

Гловацький Іван Львович
(ЛКО ПП «Народний Рух України»)

Гудз Богдан Зенонович
(ЛКО ПП «Народний Рух України»)

Довгаль Оксана Володимирівна
(ЛОТО ПП «Голос»)

Заблоцький Максим Андрійович
(ЛТО ПП «Європейськ
а Солідарність»)

Змислий Ігор Васильо-

вич
(ЛОРО ПП «ВАРТА»)

Копитко Богдан Михайлович
(ЛКО ПП «Народний Рух України»)

Костів Богдан Іванович
(ЛОО ПП «За майбутнє»)

Курдина Богдан Зіновійович
(ЛТО ПП «Європейська Солідарність»)

Курч Ігор Миколайович
(ЛОО ПП «За майбутнє»)

Лалак Ігор Семенович
(«УДАР Віталія Кличка»)

Минурка Любов Василівна
(ЛОО ПП «СЛУГА НАРОДУ»)

Наугольник Мар‘ян Володимирович
(ЛОРО ПП «ВАРТА»)

Олійник Василь Олексійович
(ЛТО ПП «Європейська Солідарність»)

Пилип Степан Романович
(ЛОПО ВО «Батьківщина»)

Поберейко Володимир

Данкович
(ЛОО ПП «Громадянська позиція»)

Притула Руслан Романович
(«УДАР Віталія Кличка»)

Ревула Ярослав Богданович
(ЛОПО ВО «Батьківщина»)

Сенишин Орислава Степанівна
(ЛОТО ПП «Голос»)

Сподарик Мар‘яна Петрівна
(ЛТО ПП «Європейська Солідарність»)

Стах Ігор Ярославович
(ЛОТО ПП «Голос»)

Трефлер Богдан Зіновійович
(ЛОО ПП «За майбутнє»)

Чура Тарас Степанович
(ЛОО ПП «Громадянська позиція»)

Шуліковський Орест
Олексійович
(ЛОО ПП «СЛУГА НАРОДУ»)
Вітання від всієї Бібрської громади з побажанням плідної результативної роботи.
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приміщенні їдальні Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ
ступенів тривають ремонтні роботи. Уже на
завершальному етапі проведення штукатурних робіт, вирівнювання стін гіпсовою шпаклівкою. Завершено встановлення електричних, водяних та каналізаційних комунікацій. Також розпочато підготовчі роботи для монтування підвісної стелі та підготовка до укладання плитки. Хочемо зауважити,
що виконання робіт фінансується Відділом освіти
Бібрської міської ради (1000000,00 грн із заощаджених коштів - залишків освітньої субвенції), а також
Львівською обласною державною адміністрацією
(200000,00 грн).
Усі роботи планується завершити до кінця поточного року.
Виконавчий комітет Бібрської міської ради

КОНКУРС НА ПОСАДУДИРЕКТОРА
КНП«БІБРСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»
Оголошується конкурс на зайняття посади
директора комунального некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня» Бібрської
міської ради
Термін подання документів:
з 11 листопада 2020 року до 24 листопада 2020
року
Перелік документів, що подаються претендентом конкурсній комісії для участі в
конкурсі та вимоги до претендентів опубліковано на сайті Бібрської міської ради
http://www.bibrka-rada.gov.ua/oholoshuyetsyakonkurs-na-zaynyattya-posady-dyrektorakomunalnoho-nekomertsiynoho-pidpryyemstvabibrska-miska-likarnya-bibrskoyi-miskoyi-radyprotokol-Numb4.html
Дата проведення конкурсу:
25.11.2020 року;
- засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників
конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає
встановленим вимогам, – переможця конкурсу, відбудеться 27.11.2020 року.
Місце проведення конкурсу: м.Бібрка,
вул. Тарнавського, 22

О

сь такі класні маленькі та великі інформаційні стенди вже зараз монтують по всій Бібрці. В головному
дописі - тексти про об’єкти культурноі спадщини міста,
зафіксовані на стендах. Мандруймо давнім містом та вивчаймо його історію разом!

І

сторико-архітектурний
опорний план міста Бібрки пройшов затвердження в
останній інстанції - Міністерство культури та інформаційної
політики України погодило
цей стратегічно важливий для
громади документ.
Один із пунктів стратегії розвитку громади (поки що в проєкті) виконано. Рухаймося далі!
А далі - затвердження Генерального плану міста Бібрки.

Х

то може допомогти теплим
одягом ,шкарпетками і взуттям для безхатьків і знедолених
людей ?
Допоможіть...
Годування знедолених на Сихові відбувається щоп'ятниці о
13:00.
Кількість людей збільшується і тільки завдяки Богу, команді волонтерів (благодійний фонд «Там де живе надія» )і добрим людям ці потребуючі нагодовані. І якщо у
вас є можливість, то теж долучайтеся до проєкту допоможи
ближньому-нагодуй голодного
Звертайтесь за телефоном:
0979768764-Оля; 0978845805 - Надя.
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“НАША ОСЕЛЯ” У ШПИЛЬЧИНІ

серпні 2019 року вся громада Шпильчини була
глибоко
стривожена
фактом
закриття/
переведення Початкової школи. Це було здійснено в
ході оптимізації, що проводилася в ОТГ, з метою покращення якості навчання та збільшення можливостей для кращих освітніх результатів дітей у Бібрському ОЗЗСО І-ІІІ ступенів ім.Уляни Кравченко.
Завдяки комунікації та співпраці із Бібрською
Міською Радою, керуючись принципом Спільного
Блага, будівлю школи було передано у користування
релігійній громаді УГКЦ у с.Шпильчина. Останні пів
року всі жителі села мають унікальну можливість у
свій спосіб долучитись до того, щоб дати "друге дихання" цьому приміщенню, яке вже отримало свою нову
назву, - "Наша Оселя". Адже створення у громаді духовно-рекреаційного дитячо-юнацького простору, як
допоміжного центру при парафії, забезпечить
всебічний розвиток дітей та молоді, котрі є нашим
МАЙБУТНІМ!
“Наша Оселя” – це особливе місце, котре у
найближчому майбутньому буде центром культурного
та інтелектуального життя парафії, а також місцем
відпочинку та активного дозвілля.
Велика подяка Львівській освітній фундації за
освітньо-грантову підтримку даного проекту в рамках
програми "Розвиток волонтерства в громадах". Участь
у цій програмі відкриває для її учасників багато нових можливостей, зокрема отримати корисні знання з
таких тем, як: Аналіз громади, Соціальні інновації,
Во ло нте р сь к ий
ме н е джме н т,
Ко му ні к а ці ї ,
Фандрейзинг та ін.
Досвід шпильчинської громади є яскравим прикла-

дом того, наскільки важливим є усвідомлення особистої відповідальності кожного її члена у процесі змінотворень у рідному селі.
Прохання до всіх людей доброї волі, у міру своїх
можливостей, долучатися до даного проекту, тим самим вносячи свій вклад у розбудову “Нашої Оселі".
Свої благодійні пожертви можете скласти за реквізитами
АТ "КРЕДОБАНК",
IBAN: UA573253650000000260000015139 (для пожертви у гривнях),
ЄДРПОУ: 26484455,
Отримувач: УГКЦ парафія Різдва Пресвятої Богородиці у с.Шпильчина.
У коментарі зазначайте, будь ласка, “благодійна пожертва”.

#МАНДРИСОКІЛЬСЬКІ

проєкт, який на території горі за Романовом, по дорозі варто
Ц еБібрської
громади у 2020-у відвідати залишки фортифікацій І

році реалізувала команда Благодійного
фонду
“Спадщина.УА”. Він полягає у
створенні шести нових туристичних маршрутів, які пролягають
територією Бібрської громади.
Насправді, маршрутів уже створено більше!
Це такі одноденні піші, вело- та
автомобільні туристичні маршрути:
«Бібрка – Bobrka – Prachnik Boyberke» (про поліетнічну культурну спадщину Бібрки);
«Дерев’яні скарби Бібреччини» (про сакральну дерев’яну архітектуру Бібрської ОТГ);
«7
чудес
Бібрецького
Опілля» (про найцінніші об’єкти
спадщини Бібреччини);
«Willkommen. Мітичні німецькі
колонії» (про німецькі колонії REHFELD, MILBACH та ERNSDORF,
що були закладені наприкінці
XVIII ст. на околицях Бібрки);
“100
гостей
святого
Яна” (Одноденна мандрівка до
придорожньої скульптури чеського
святого Яна Непомуцького у Суходолі. По дорозі варто відвідати ще
низку пам’яток архітектури)
“Туди,
де
Марія
лишила
слід” (Про легендарний відбиток
стопи Матері Божої на Малій Лисій

світової та зійти на гору Камулу найвищу вершину Гологір);
Оффроад-тур
Бібреччиною
(Тур бездоріжжям громади, з зупинками біля архітектурних об’єктів,
про які майже ніхто не знає і які
скоро можуть зникнути. В межах
туру можна почути найцікавіші
місцеві легенди та відвідати місцевих фермерів-виробників)
“Слідами
наших
великих” (Одноденна екскурсія Бібркою
та околицями, де проживали чи
діяли великі українці, письменники, громадські та військові діячі. На
сайті “Спадщина.УА” в розділі
“Мандри” сформована відповідна
карта, яка може бути корисною для
вчителів та гідів).
Створенню цих маршрутів передувало 5 науково-дослідних експедицій, в яких опрацьовано 47 сіл Бібрської громади громади і ще десяток поза нею. Загалом команда
проєкту виявила понад 150 об'єктів,
які мають або можуть мати туристичний потенціал. Експерти і волонтери зібрали більше 1500 фото,
знайшли та проаналізували понад
100 історичних світлин архітектурних об’єктів Бібреччини. Віднайшли та впорядкували інформацію
про більш як 20 визначних осіб, які

народилися чи проживали на Бібреччині, творили її історію, представляли всі національні спільноти,
які тут мешкали.
Також за пів року вдалося зібрати
інформацію про цікаві для туристів
природні об'єкти та кількадесят
місцевих легенд та переказів.
На основі цих даних і створені
туристичні маршрути та сформована база даних, яка буде постійно
доповнюватися.
Інформація про об’єкти маршрутів, видатних осіб та легенди також
розміщені
на
сайті
фонду
“Спадщина.УА” та на офіційній
сторінці
проєкту
“Сокіл.Перезавантаження” в соцмережі фейсбук.
Наживо отримати всю інформацію та буклети, які роздруковані для трьох перших маршрутів, можна буде вже скоро у
приміщенні “Сокола” в Бібрці,
де запрацює туристичний “Офіс
гостинності”. Саме наш офіс
має стати осердям і відправною
точкою для всіх туристів.

Проєкт #МандриСокільські втілив
БФ “Cпадщина.UА” у межах Програми міні-грантів для культурної спадщини “ReHERIT: Спільна відповідальність за спільну спадщину” та за
угодою з Лабораторія Міського Простору.
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ПАМ’ЯТІ НЕСКОРЕНИХ
9 листопада 1948 року у лісі між
селами Гринів, Шпильчина і Волове тодішнього Бібрського району Львівської області (тепер межа
Пустомитівського і Перемишлянського районів) чекісти виявили
криївку, яка була викопана на
пагорбі (Гринівська гора, висота
423,5 м) неподалік шосе Львів –
Бібрка. В той час в криївці перебувало 5 повстанців. Чекісти запропонували підпільникам здаватися
живими, останні відмовились і
вчинили збройний спротив, внаслідок чого загинули.
Як видно зі звітів про чергову пошукову операцію чекістів
(полювання за членами ОУНУПА) , облога криївки тривала
досить довго. У вбитих підпільниках були впізнані: Ярослав Дякон
(користувався у підпіллі псевдонімами «Дмитро», «Семен», «Мирон»,
«Дон», «9-98» та іншими); Богдан
Прокопів - крайовий референт
Служби Безпеки (СБ) Львівського
краю ОУН(б), майо р СБ –
«Степан»; Теофіль Михайл ів
(Михайлунів) - співробітник крайового осередку СБ ОУН(б) Львівського краю, сотник СБ – «Зенко»;
Михайло Ковалик - командир охоронної боївки, булавний; Василь
Сохан – вістун -«Довбач».
Про постать Ярослава Дякона:
наприкінці 1947 р. він був призначений керівником підпілля Рома-

ном Шухевичем виконувачем обов’язків референта СБ при Проводі
ОУН(б). На цій посаді він замінив
загиблого 23.01.1947 р. Миколу
Арсенича – «Михайла». За активну діяльність в підпіллі був нагороджений Срібним Хрестом заслуги, 6.06.1948 р. йому було надано
ступінь полковника СБ.
Провід ОУН(б) на українських
землях у повідомленні про смерть
Ярослава Дякона, виданому згодом, написав: «Усе свідоме життя
сл. п. друга Дмитра – це шлях відданого служіння великій справі
визволення українського народу.
З невтомною завзятістю він будив
народ до боротьби за належні
йому права, з невсипущою енергією розбудовував Організацію і з

непослабнутою революційною пильністю захищав її від ударів ворожих поліцій. За роки своєї праці
в СБ ОУН він не тільки сам завдав багатьох ударів по намаганнях ворога насадити агентуру, але
також вдосконалив загальні методи боротьби з МБД і МГБ та підніс
фаховий рівень кадрів СБ ОУН.
Вся Організація клонить голову
перед сл. п. другом Дмитром. Його
смерть кличе всіх нас до ще завзятішої боротьби проти російськобольшевицьких загарбників за
повне визволення українського
народу і побудову Української Самостійної Соборної Держави. Вічна слава героєві української національної революції!»
Ніхто не знає, де могили Героїв.
Пам’яттю про них залишився
Хрест, встановлений на місці
криївки. Кожного року у цей час
мешканці Бібреччини разом з
Храм Святих Верховних Апостолів Петра та Павла, с. Шпильчина
Микола Коваль, Oleg Dutka піднімаються на Гринівську гору, щоб
уклонитись місцю загибелі і пом’янути Героїв, загиблих 9 листопада72 роки тому від рук чекістів.
Приходьте сюди запалити свічку і
згадати про них, Нескорених, бо
держава далася нам ціною їхніх
Життів…
Андрій Федущак

Колектив Бібрськоі дитячої консультаціі вітає своїх
ДО УВАГИ ВІРЯН
колег
Розклад служінь у церкві ПокДанилик Марію Михайлівну та
рови Пресвятої Богородиці
Гулу Ярославу Василівну
м. Бібрки:
з ювілейними уродинами.
П'ятниця, 13.11
Хай будуть з вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава та щира !
Щоб ніколи не знали ви втоми !
Хай мир і злагода будуть у домі ,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа ,на щастя й добро !
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
- 18:00 Молебень до Ісуса Христа
Субота, 14.11
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 15.11
- 09:00; 11:00 Свята Літургія
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