
 
 
 

На запрошення війта ґміни Пишніца (Республіка Польща) Тадеуша Бонка минулого тижня де-
легація від Бібрки відвідала ґміну Пишніца. Цей візит  був запланований для знайомства з жит-
тям ґміни, функціонування органів місцевої влади, обговорення деталей нашої співпраці і пла-
нування візиту влади ґміни до Бібрки для підписання угоди про співпрацю між двома громада-
ми. До складу делегації увійшли Бібрський міський голова  Роман Гринус, секретар Бібрської мі-
ської ради Надія Федущак, системний адміністратор виконавчого комітету, депутат БМР Ігор 
Опанович, Стрілківський сільський голова Володимир Влах, депутат районної ради, член вико-
навчого комітету Олег Довгаль, член виконавчого комітету Ігор Стах. З місцевого бюджету відря-
дження оплатили тільки трьом штатним працівникам Бібрської міської ради.  

Завдяки війту ґміни Тадеушеві Бонку, злагодженій 
роботі апарату уряду ґміни, їхній тісній співпраці із 
закладами, розташованими на території ґміни, ми 
отримали максимум корисної інформації і позитивних 
емоцій. 

Ми ділимося з вами побаченим і почутим, бо дуже 
надіємось, що такий досвід пригодиться усім нам і в 
Бібрці, і в об’єднаній громаді, і в Україні. 

Ґміна Пишніца – це об’єднана громада з населенням 
приблизно 11 тисяч осіб, яка розташована біля міста 
Стальова Воля Підкарпатського воєводства. 

Функціонування ґміни забезпечує влада ґміни (уряд) 
на чолі з війтом. В апараті працює понад 30 осіб. На 
фінансування уряду ґміни витрачається приблизно 8 
% місцевого бюджету.  

На території громади функціонують 4 школи (под-
ставові) з восьмирічним навчанням, 2 дошкільні нав-

чальні заклади. Держава фінансує приблизно 2/3 видатків на шкільну освіту (лише на зарплат-
ню). Решту доплачує ґміна. У дошкільних навчальних закладах ґміна фінансує 5 годин перебу-
вання дитини в цьому закладі, решту (до 5-ти годин) доплачують батьки. Дошкільні навчальні 
заклади починають свою роботу о 6.30 ранку; щоб батьки встигли на роботу, робочий день у ба-
гатьох із них часто розпочинається о 7 годині ранку.  

Первинну медичну допомогу, яка фінансується державою, у ґміні надають 2 центри надання 
такої допомоги. У цих центрах працюють сімейні лікарі, які отримують кошти від держави за 
кожного мешканця, який вибрав саме цього лікаря. Сімейні лікарі винаймають приміщення у 
ґміни на тих чи інших умовах. Іншу медичну допомогу – вторинну -  надають у близькій Стальо-
вій Волі, а спеціалізовану – у Ряшеві чи інших великих містах, які забезпечують таку допомогу. 

Для забезпечення функціонування  господарства у ґміні працює комунальне підприємство. 
Про ефективність роботи комунальників свідчить порядок та чистота на території ґміни. Але до-
тримання чистоти і порядку – це також заслуга самих мешканців. Ми були просто вражені до-
глянутими будинками (переважно скромними, у поверх-півтора), прибудинковими територіями, 
чистими вулицями, тротуарами, газонами, озелененням дворів, скверів, дитячих чи спортивних 
майданчиків, дотримання правил роздільного сортування сміття, для якого використовуються 
контейнери для п’яти видів твердих відходів. Окрім традиційних функцій на базі комунального 
підприємства знаходиться сортувальна лінія для твердих побутових відходів. Після сортування 
відходи відправляють на переробні підприємства, які платять ґміні за кількість перероблених 
відходів. 

Найбільше враження на нас справила кількість об’єктів і проектів, у які були вкладені кошти 
Євросоюзу. Майже на кожному кроці таблички з написами, скільки коштів Євросоюзу витраче-
но на будівництво, реконструкцію, ремонт школи, очисних споруд, дошкільного закладу, поже-
жної служби,  спортивного майданчика чи комп’ютерного класу. Найчастіше це співфінансуван-
ня у розмірі 50-85 відсотків від вартості робіт (із коштів ЄС). Працівники апарату уряду поділи-
лись інформацією, що вони отримали колосальний позитивний досвід  при залученні коштів Єв-
росоюзу у господарство ґміни у вигляді освоєння високих вимог, стандартів до документів та 
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виконання робіт. Про остаточні результати такої співпраці свідчить висока якість побудованих, 
чи реконструйованих об’єктів, яка вражає. 

Слід зазначити, що оплата праці в органах місцевої влади, у комунальному підприємстві є ви-
сокою (при середній заробітній платі у підкарпатському воєводстві 1000$ керівник комунального 
підприємства отримує 1500$). Тому працювати тут престижно, і працюють там висококваліфі-
ковані кадри. 

Дуже помітна одна особливість місцевого уряду – це ощадність. Ніде жодної зайвої копійки без 
нагальної потреби ніхто не витрачає. 

Про ефективність роботи свідчить те, що щорічно до ґмі-
ни Пишніца переселяється понад 100 осіб з інших регіонів 
Польщі. Мабуть, правдивим є девіз Пишніци: «У нас жити 
добре». 

Результатом візиту стало підписання декларації про спів-
працю між ґміною Пишніца та Бібрською міською радою. 
Декларовано такі напрямки співпраці: 

- регіональний та місцевий розвиток, 
- культурне співробітництво, 
- економічне, комерційне та ділове співробітництво, 
- співробітництво в галузі охорони навколишнього середо-

вища, зокрема енергозбереження та раціональне використання потенціалу природи, 
- співпраця в галузі спорту та туризму, 
- співробітництво щодо участі в структурах транскордонного співробітництва, 

- співпраця у використанні допомоги Європейського Союзу. 
З інформацією польської сторони про наш візит можна ознайоми-

тись на офіційній сторінці ґміни Пишніца: http://pysznica.pl  
Тепер чекаємо на візит представників Пишніци у листопаді для під-

писання Угоди про співпрацю. Ми надіємось, що це буде початком до-
брої, довгої і корисної дороги двох громад, во ім’я їх майбутнього, во 
ім’я майбутнього двох народів, яким судилось жити поруч.  Така спів-
праця у перспективі передбачає вивчення  позитивного досвіду  ґміни 
Пишніца  для розбудови господарства нашої громади, досвіду в освіті, 
вихованні дітей, медичному забезпеченні, залучення коштів Євросоюзу 
через програми транскордонного співробітництва. Яскравим прикла-
дом  такої співпраці з  містами, інституціями  та програмами Євросою-
зу є результати громади міста Жовкви, яка постійно бере участь у різ-
номанітних проектах Євросоюзу, отримуючи досвід, гуманітарну і фі-
нансову допомогу. 

Ми щиро дякуємо війту ґміни Пишніца Тадеушеві Бонку, апарату 
уряду ґміни, директорові школи, директорові дошкільного закладу, ке-
рівникові пожежної служби, сімейним лікарям, депутатам і всім, хто 
нас приймав і з ким ми зустрічались у Пишніці. 

Окрема подяка від усієї душі отцю Едварду Мацкевічу , без старань 
і постійної опіки якого ця поїздка не відбулася б. 

Секратар БМР Надія Федущак 
 

Програма фінансової допомоги дітям м. Бібрка та с. Шпильчина для 
забезпечення медикаментами в умовах стаціонарного лікування у Бі-

брській районній лікарні на 2017 рік 
У 2017 році на території Бібрської міської ради діє Програма фінансової допомоги дітям 

для забезпечення медикаментами в умовах стаціонарного лікування в Бібрській район-
ній лікарні на 2017 рік, яка є результатом співпраці  Бібрської міської ради з колективом Біб-
рської районної лікарні. 

Метою програми є покращення здоров’я дітей міста Бібрки та села Шпильчини. 
Надання одноразової фінансової допомоги дітям м.Бібрки та с.Шпильчини здійснюється на ос-

нові подання до Бібрської міської ради таких документів: 
 заяви про надання одноразової грошової допомоги для компенсації вартості придбаних 

ліків дітям, що перебувають на  стаціонарному лікуванні в  Бібрській районній лікарні; 
 подання Бібрської лікарні з указанням номера історії хвороби та прізвища пацієн-
та, дати поступлення на стаціонарне лікування (зокрема в умовах денного стаціонару), 
переліку необхідних медикаментів, виробів медичного призначення за підписом за-
відувача відділенням і головного лікаря.  
 копії паспорта заявника та ідентифікаційного номера; 
 копії свідоцтва про народження дитини, що перебуває на  стаціонарному лікуванні у  

Бібрській районній лікарні; 
 копії рецептів, виданих Бібрською  районною лікарнею;  

ФОТОФАКТ 
Презентація нової 

книжки Роксолани 
Жаркової у Львові
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 фіскальних чеків аптечних закладів Львівщини. 
 розрахункового рахунка одного з батьків (опікуна) в банківській установі. 

Кошти за придбані ліки перераховуються бухгалтерією Бібрської міської ради на банківський 
рахунок одного з батьків (опікуна). 

Одноразова фінансова допомога Бібрської міської ради за 
цією Програмою становить до однієї тисячі гривень. 

Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак  

 

Вітаємо переможців! 
Вітаю переможців  та призерів Dream Cup World (ку-

бка світу) з кіокушинкай карате Канку з м. Бібрка та 
с. Лани Чабан Мар'яну та Чабан Андріану, які  виступа-
ли в одній категорії(13-14 р. до 50 кг) і, перемігши супе-
рниць з інших країн,  зустрілись у фіналі, розділили пе-
рше та друге  місце відповідно, Денегу Юлію (до 14 р. до 
45 кг), яка виборола 3-тє місце.  

Вітаю дівчаток, вітаю наставника Руслана Жукова! 
Дякую, що Ви в нас є! Так тримати! 

Бібрський міський голова Роман Гринус  

 

Наші досягнення 
22 жовтня два колективи Народного дому м.Бібрки взяли участь у фестивалях. Зразковий во-

кальний ансамбль «Мальви» (керівники Л.Сурмач, М.Береза) вразили своїм виступом Жидачів-
щину. Ми взяли участь у ІІ фестивалі повстанської пісні "Встань, повстанська славо! Засвіти 
знамена". З чудовими подарунками та щирими словами подяки ансамбль щасливо повернувся 
на бібрецьку землю. 

Народний жіночий хор «Горлиця» (керівник Л.Хомутник) уже вкотре дивує своїм чудовим ви-
ступом Перемишлянщину. Цей колектив узяв участь у фестивалі духовної пісні в Перемишлянах. 

Щиро дякую колективам нашого закладу за велику працю. Адже це не просто пісня – це наше 
життя. Хочу подякувати отцю-декану Миколі Ковалю за матеріальну підтримку, а Н.Чмиру і 
О.Чмиру за транспорт. 

Пам’ятай героїв 
20 жовтня у Народний дім м. Бібрка завітав чудовий колектив з древнього міста Львова. Гурт 

«Досвітні вогні» презентував програму, присвячену 75-ій річниці створення УПА. На заході був 
присутній племінник Юліана Головінського – Любомир Головінський. Гурт покидав Бібреччину в 
чудовому настрої. Передаю слова вдячності  від колективу всім слухачам. А завітали до нас учні і 
вчителі Бібрської та Свірзької шкіл, гуртківці БДЮТ.  

Хочу подякувати Бібрському міському голові Романові Гринусу, як завжди, за матеріальну до-
помогу. 

Директор НД м.Бібрка Люся Сурмач 

 
Варто пам’ятати 

 70 років з дня проведення радянськими карально-репресивними органами опе-
рації "Захід" 

Протягом доби виселили 26 644 родини, загалом 76 192 осіб. Переважна більшість серед депо-
ртованих – це жінки й діти. У документах українського підпілля фігурувала цифра понад 150 
тисяч вивезених осіб. На всіх них чекали каторжні роботи в копальнях і колгоспах Сибіру. Під 
час транспортування, яке відбувалося в товарних вагонах, сотні дітей та літніх людей померли. 
 80 років із часу масових розстрілів української інтелігенції в урочищі Сандармох 

(27.10 - 04.11.1937); 
1930-х роках органи НКВС розстріляли понад 9500 осіб 58 національностей.  
У Сандармосі було розстріляно сотні видатних науковців, діячів культури, духовних лідерів і 

просто подвижників українського національного духу, зокрема митці Лесь Курбас, Микола Ку-
ліш, Микола Зеров, Микола Вороний, Валер’ян Підмогильний, професори-історики Олександр 
Бадан-Яворенко, Сергій Грушевський, письменник та міністр освіти УНР Антін Крушельницький 
та багато інших. 

З інтернет-джерел 
 

Наш футбол 
 

У неділю 22 жовтня в м. Перемишлянах відбувся півфінальний матч Ку-
бку Федерації Перемишлянського району, у якому наша команда ФК ЗАХІД 
м. Бібрка поступилася супернику із села Шпильчина з рахунком 0:3. Усі 
уболівальники разом із командою ФК ЗАХІД приносять свою подяку меру 
м. Бібрка п. Роману Гринусу за допомогу в організції автобуса на виїзд в м. 

Перемишляни. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
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На цю неділю 29 жовтня попередньо заплановано товариська гра із командою ФК СОКІЛ с. 
Великі Глібовичі, матч відбудеться на місцевому стадіоні в с.Великі Глібовичі, орієнтовний час 
початку матчу - 13.00. Також наша команда планує потішити ще місцевого вболівальника, про-
вівши 5 листопада на нашому стадіоні міні-турнір із великого футболу серед сусідніх команд, що 
представляли свої регіони в чемпіонатах області чи району, але про це повідомимо трохи пізні-
ше. Після цього футбольного заходу в нашому міс 

ті команда піде на "зимові канікули".  
За всіма подіями, що стосуються ФК ЗАХІД і взагалі футболу в м. Бібрці, стежте на офіційній 

facebook-сторінці: fb.com/fczakhid  
Володимир Охримович 

 
 

Поради на щодень від «Бібрських вістей» 
(з інтернет-джерел) 

 Успіх не приходить за одну ніч. «Дерева, які повільно ростуть, приносять кращі 
плоди» (Мольєр). 

 «Сила приходить не від перемог. Силу розвиває боротьба. Стикатися з трудноща-
ми і не відступати – це ї є сила» (Арнольд Шварцнеґґер). 

 Подумайте про те, за що ви вдячні. Це може бути горнятко кави, яке ви випили 
сьогодні вранці, цуценя, яке чекає вас удома, чи здорові очі, які дали можливість прочитати 
ці рядки. Заведіть собі книгу подяк або щоденник щастя. Почуття щастя позбавляє людину 
заздрощів. 

 Віддавайте без обмежень, віддавайте без сподівань. 
 Позбудьтеся хатнього мотлоху, зайвих речей, старого непотребу. Вони забирають ваш прос-

тір і гальмують нові ідеї. 
 

До уваги мешканців! 
27 жовтня  2017 р.  о 17.00 год. у  конференц-залі  Бібрської міської ради відбудеться 

ХVІІІ–а сесія Бібрської міської ради VII демократичного скликання. 
Проект порядку денного: 

1. Про внесення змін до бюджету Бібрської міської ради на 2017 рік.  
2. Про співфінансування  проектів.  
3. Про внесення змін до рішень Бібрської міської ради від 23.12.2016 № 524 та від 12.05.2017 

№ 697.  
4. Про внесення змін до складу виконавчого комітету  Бібрської міської ради.  
5. Про найменування вулиць у садових товариствах. 
6. Розгляд заяв, різне. 

Бібрський міський голова Р.Я. Гринус 
 

Вітаємо із 65-річчям  
Яремко Володимира Івановича! 

Тату рідний, любий наш дідусю! 
Ви в нас є і милий нам цей світ. 
Хай Вам смуток не спаде на думку, 
Ви живіть на радість нам 100 літ! 

Хай ніколи не болять Вас руки, 
Старість хай обходить повсякчас, 
Тільки радість хай приносять діти й внуки 
І всі люди поважають Вас. 

Хай над Вами небо голубіє, 
Не знають втоми руки золоті, 
Дума хай ніколи не старіє 
А серце не втрачає доброти! 

З найщирішими вітаннями – дружина,  
діти, онуки, невістка і зять. 

До уваги вірян 
Розклад служінь у церкві Покрови Пре-

святої Богородиці м. Бібрки 
Четвер, 26.10 

- 08:00 Свята Літургія за упокій заказна 
П'ятниця, 27.10 
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання 
Субота, 28.10 
- 08:00 Свята Літургія за упокій 
- 19:00 Вечірня 
Неділя, 29.10 
- 08:30 Свята Літургія 
- 10:00 Свята Літургія 
- 16:00 Свята Літургія з катехизацією ді-
тей 

ОГОЛОШЕННЯ 
Запрошуємо дітей віком від 3-х років у дитячий розважальний центр «Arcobaleno» в суботу 

28 жовтня на розвивальні заняття (початок - о 12.00) та на уроки англійської мови (початок о 
14.00) Перші заняття безкоштовні!  

Чекаємо на Вас щосуботи за адресою: вул. Слюсарська 2, (2 поверх магазину «Епіцентрик»), 
тел.: (063) 213 86 56, Інга. 

 
 

  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffb.com%2Ffczakhid&h=ATNMw3t32OYTCoq1Uo4TxqkvVYwf7WOtGk_AYOYGtH-ICuaXcBKSgo1lHs-sohWzVk3Gsx97dCmelOs7rAfgySBNnDJ68GZvOnWBZ8CxodwERM1Kx-Jze4uUSJjSABRtxN9-PYG6o38p
https://www.facebook.com/groups/1219082511494016/permalink/1253639878038279/
https://www.facebook.com/groups/1219082511494016/permalink/1253639878038279/

