
 
 
 

 
У вівторок, 7 листопада, у приміщенні Бібрсь-

кої міської ради підписана Угода про партнерс-
тво та співпрацю між містом Бібркою та ґміною 
Пишніца Підкарпатського воєводства (Респуб-
ліка Польща). Угоду підписали Бібрський місь-
кий голова Роман Гринус та війт ґміни Пишніца 
Тадеуш Бонк. Підготовці та підписанню Угоди 
передували ухвали про співпрацю рад обидвох 
громад – Бібрської та Пишніци, поїздка делега-
ції від Бібрки до ґміни Пишніца. Для остаточ-
ного підписання Угоди про партнерство і спів-
працю до Бібрки завітала делегація з ґміни 
Пишніца у складі війта ґміни Тадеуша Бонка, 
голови ради Йозефа Горчиці, заступника війта 

ґміни Олександра Яблоньського та начальника пожежної служби ґміни Ришарда Шадо. Гості 
нашого міста ознайомилися з місцевістю, культурними й освітніми закладами, бізнесом, 
який діє на території майбутньої громади. Дуже позитивні враження у них залишилися після 
відвідин дошкільного навчального закладу «Сонечко», Народного дому м. Бібрки, вихованці 
якого виступили з невеликим концертом, Хресної дороги, яка будується силами мешканців 
міста.  
Підписана Угода передбачає співпрацю між сторонами за такими напрямками: регіональ-

ний та місцевий розвиток, культурне співробітництво, економічне, комерційне та ділове 
співробітництво, співпраця у сфері охорони навколишнього середовища, у заходах щодо 
енергозбереження й раціонального використання потенціалу природи, співпраця в галузі 
спорту та туризму, участь у структурах транскордонного співробітництва, співпраця у вико-
ристанні допомоги Європейського Союзу. 
В Угоді також сказано, що Сторони також співпрацюватимуть у здійсненні двосторонніх 

програм культурного обміну, народного мистецтва, збереженні традицій культурної та істо-
ричної спадщини. 
План дій та конкретні пропозиції щодо проектів будуть спільно підготовлені в окремому до-

кументі, що доповнюватиме цю Угоду. 
Виконавчий комітет Бібрської міської ради 

 

 

Земельні торги 
8 листопада у приміщенні Бібрської міської ради відбулися 

земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди зе-
мельної ділянки для розміщення й подальшої експлуатації 
АЗГП (автогазозаправного пункту) для торгівлі вуглеводневим 
газом типу СПТБ (пропан-бутан автомобільний), яка розташо-
вана по вул.Львівській у м.Бібрці. Стартовий розмір річної 
орендної плати становив 6294 грн. 50 коп. У земельних торгах 
брали участь чотири учасники. Остаточна ціна продажу лота 
(плата за користування земельною ділянкою, право на корис-
тування якою набуте на торгах) становить 44750 грн. 84 коп. 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради 

Вечір молоді! 
У суботу, 11 листопада 2017року, запрошуємо на Вечір молоді (танці) з нагоди 

Дня працівника культури. Початок о 21.00 год. Вартість квитка – 30.00 грн 
Народний дім міста Бібрки 

 

м. Бібрка, 9 листопада, 2017 рік випуск №93 (170) 
Громада – великий чоловік 

І.Я. Франко 

Підписано Угоду про партнерство між містом Бібркою  
та ґміною Пишніца 



Золота осінь дарує дарунки 
Ще зовсім недавно наші вихованці ніжилися в теплих 

променях літнього сонечка. Та час швидкоплинний, і ми 
вже збираємо осіннє листячко і смакуємо солодкі осінні 
плоди. У ДНЗ «Сонечко» відбулися чудові осінні свята. 
Вони були різні за тематикою, проте дуже цікаві. В од-
них групах діти дружно збирали осінні дари: овочі та 
фрукти («Осінній ярмарок» у старшій групі «Зайченята», 
вих. Кобрин О.Р.; «У пошуках красуні Осені» в середній 
групі «Колосок» вих. Білецька О.І.).В  інших уявляли себе 
чарівними овочами та фруктами («Суперечка на городі» 
у середній групі «Казка», вих. Боднар Л.І.; «У гості до 
Їжачка»,вих. Костирка І.Д.). 

А у старшій групі «Колобок» (вих.. Василик І.В.)  у святі «Люблю тебе, мій краю калиновий», діти  
використали народні обереги: калину, вишиванку, віночок. 

Зібравши осінні дари, ми з нетерпінням чекаємо на зимові свята. 
Методист ДНЗ « Сонечко» Боднар Г.С. 

 

Із Днем працівника культури 
Шановні працівники культури! Щиро вітаємо вас із професійним святом. Бажаємо ус-

піхів у творчій діяльності, наснаги в роботі, нових ідей, результативних проектів! Ми ці-
нуємо вашу наполегливість, креативність, відданість громаді. Зміни, які відбулися в ку-
льтурному середовищі нашого містечка, відчутні й помітні. Усіх вам гараздів у родинно-
му і професійному житті.  

Бібрський міський голова Роман Гринус, депутатський корпус БМР  

 

В обіймах осені 
4 листопада в Народному домі м.Бібрки відбувся твор-

чий вечір Роксолани Жаркової «В обіймах осені». Прису-
тні справді насолодилися чудовою осінньою поезією. 
Виступ Зразкового вокального ансамблю «Мальви» ме-
лодійними пісенними нитками вдало вплітався в поезію 
Роксолани. Глядач теплими оплесками зустрів дует у 
складі М.Хмиза та З.Бисаги, солістів – А.Крутія, 
А.Андрійчук, А.Карпи, М.Хмиза, О.Притули. Щире спа-
сибі за допомогу і підтримку М.Чабан. 

А після заходу ще довго обговорювали вечір за філіжа-
нкою кави.  Дякую, Роксоланочко, за прекрасний вечір. 

Директор НД м.Бібрки Люся Сурмач  

 

ЗУНР – провісниця держави Україна 
5 листопада у НД с.Свірж відбувся концерт «ЗУНР – 

провісниця держави Україна», присвячений 99-ій річ-
ниці ЗУНРУ. На заході виступили Народний ансамбль 
пісні і музики «Кладочка», учасники художньої самодія-
льності Народного дому м.Бібрки  

Художній керівник НД м.Бібрка Наталія Свіжак  

 

Схід і Зaхід рaзом 
У рaмкaх зaгaльнодержaвного проекту «Схід і Зaхід рaзом» делегaція 50-ти вчителів із Львівсь-

кої облaсті відвідaлa Лугaнщину, взявши учaсть в aкції Лугaнської і Львівської ОДA «Будуємо  
Укрaїну рaзом». У Сєвєродонецьку нaс тепло зустріли голова Луганської ВЦА Юрій Гaрбуз, головa 
і прaцівники Депaртaменту освіти Лугaнської ОДA з духовим оркестром, коровaєм і святковим 
укрaїнським концертом. Потім ми поїхали в районні центри. Я і ще четверо вчителів були в Но-
вопскові. Тут ми відвідувaли школи, сaдки, музеї, музичну студію; спілкувaлися, обмінювaлися 
досвідом. Дуже теплою булa зустріч із прaцівникaми Новопсковської і Стaробільської РДA. Пози-
тивне врaження нa нaс спрaвило відвідувaння Лугaнського облaсного кaдетського корпусу в 
Кремінному. Директор оргaнізовувaв цей зaклaд практично з нуля, бо переїхaв із чaстиною ви-
клaдaчів з окуповaного Лугaнськa, щоб виховувaти патріотів, які будуть зaхищaти свою землю,  
сaме з Лугaнщини. A дуже вaжке і гнітюче врaження спрaвилa нa нaс поїздкa в Стaницю 
Лугaнську, якa межує з тимчaсово окуповaною територією. Зaміновaні поля, потрощені ліси, ро-
збомблені  будинки, контрольно – пропускний пункт, де тисячі людей стоять у черзі, нa кожному 
кроці блок–пости, постріли, відчуття постійного неспокою. Aле тішить те, що лугaнчaни оптиміс-
ти, пaтріоти і твердо вірять, що  окуповaнa територія Лугaнщини знову буде укрaїнською!  Вони 
постійно повторюють, що Укрaїнa в нaс однa, що ми єдині. Їхнє гасло -  СЛAВA УКРAЇНІ! 

Лідія Шaх, вчитель історії і прaвознaвствa Бібрської ЗОШ  



Поганому танцюристові… 
Нешановна газето «Погляд» та міфічний персонажу О. Півню. Дуже кумедно виглядають ваші 

фантазії на тему «Стара влада (регіоналів і їхніх посіпак) зробила б з Бібрки рай на землі, але не 
змогла». Бо їм заважала, як казав «байкар» Азіров, «аппазіция». Також на цю тему любив говори-
ти ваш «предводітєль» Янукович: «єті к...зли мешают нам жить» (це так він про простий люд та 
опозицію).  

Мали 13 років. Зробили з Бібрки місце для зйомок фільмів про Другу світову війну. Якщо не 
вміли працювати – не треба було братися, а тепер не шукайте винних серед опонентів.  

Щодо скарг, скажу відверто – написав лише одну за 13 років. У 2015 році. Не зміг змовчати че-
рез свавілля. Але вона не стосувалася роботи місцевої влади на благо громади, а стосувалася пе-
редачі шкільної землі відомому ПП Краєвській О. Тоді, на мою думку, депутати цього не підтри-
мали, а в протоколі записали інше. Але це вже питання минулого. Й воно на совісті тодішньої 
влади й окремих депутатів. Зараз питання цієї землі в суді (нова влада намагається повернути 
хоча б частину землі громаді).    

А панам колишнім порадив би показати, що вони можуть без бюджетних грошей для громади 
зробити. Вже минуло два роки, відколи їх «попросили». І щось роботи від них не видно, хіба лай-
ки, образи й безпідставні звинувачення. Мабуть, це все, що вони вміють робити. 

Загалом, хочу процитувати слова однієї геніальної людини – художника Сальвадора Далі: «Зазд-
рість інших художників завжди служила мені термометром успіху». 

Олег Довгаль  

 

Досить вигадувати! 
Чесно кажучи, не розумію, навіщо витрачати стільки зусиль, паперу й фарби для друку, щоб  

облити брудом будь-яку роботу та намагання щось зробити для міста та його околиць. 
Укотре мусується тема санітарного очищення парку по вул. Тарнавського в газеті «Погляд». Ми-

нулого тижня в № 33 від 02 листопада 2017 року у статті «Аморальність і невігластво» у всіх від-
тінках темних кольорів було розмальовано, як комунальна служба все робить для знищення міста 
та його екології. 

Так от, п. О.Півню, за всіх відповідати не буду, а за комунальне підприємство «Рідне місто», ди-
ректором якого я призначена, маю повне право. 

Санітарна очистка вище вказаного парку відбувалася в лютому-березні цього року. КП «Рідне 
місто» для проведення робіт винайняло автовишку у м. Львів, а саме обрізання дерев проводило-
ся силами працівників комунального підприємства. Це значно заощадило кошти місцевого бю-
джету, бо винаймати спеціалізовану фірму дуже дорого (1 дерево вартує від 3 до 6 тис. грн. -  
залежно від висоти дерева та складності робіт), а в цьому парку 60 дерев. Тож якщо Ви добре 
вчилися у школі, п. О.Півню, порахуйте, у скільки б обійшовся парк для місцевих платників по-
датків. А ми витратили тільки 23 274 гривні, враховуючи оренду автовишки та бензин для бен-
зопили. Це навіть не 25 тис. грн., а Ви пишете один раз 100 тис. грн., другий раз 90 тис. грн. Ви 
вже зовсім забрехалися, п. О.Півню. 

З грошима розібралися, тепер поговорімо про екологію і про «Але ж парку не повернеш!» Парк 
не викорчуваний, а лише обрізаний до безпечної висоти. Адже дерево висотою  25 м, може, і ви-
робляє більше кисню, але є небезпечним з аварійної точки зору. Я згодна, поки що парк має не 
кращий естетичний вигляд, але мине час - й акації і липи гарно відростуть.  У нашому місті вже 
проводилася чистка центрального парку. Він також кілька років мав непрезентабельний вигляд, 
а тепер є окрасою міста і дає достатньо кисню й тіні. 

Новини ми дивимося всі.   Цього року під час буревію в містах України падали дерева й великі 
гілки, трощили автомобілі та вбивали людей. Я думаю, ми всі не хотіли б такої сумної статисти-
ки. Чи краще добре дихати, але в лікарні з травмованою головою, п. О.Півню? Припустимо, що 
парк залишився таким же високим і розлогим. Якщо  під час останнього буревію зламалося б 
гілля або впало дерево і травмувало би людину, то Ви б тоді писали, що некомпетентна влада не 
дбає про безпеку та здоров’я своїх громадян.  

Ми діємо в межах своєї компетенції, а ви займаєтеся наклепами. Місту потрібна єдність і злаго-
да. І ми все робитимемо для того, аби тут було комфортно жити.   

 Директор КП «Рідне місто» Оксана Боднар  

 

ОГОЛОШЕННЯ 
Відповідно до рішення виконавчого комітету Бібрської міської ради № 98 від 05.10.2017 року та розпоря-
дження Бібрського міського голови № 230 від 06.11.2017 р. 09 листопада 2017 р. о 16.00 год. у приміщен-
ні Бібрської міської ради відбудуться громадські слухання щодо проекту «Детальний план території під 
будівництво індивідуального житлового будинку в м.Бібрці по вул. О.Кобилянської, Перемишлян-
ського району, Львівської області». 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради
 

Прийом громадян 
У вівторок, 14 листопада, у приміщенні Бібрської міської ради з 11 до 13 години відбуватиметься 

особистий прийом громадян начальником відділу Держгеокадастру в Перемишлянському районі Оре-
стом Дітчиком. 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради 



 
 

Шановні бібрчани, жителі навколиш-
ніх сіл. Запрошуємо вас на чудовий ве-
чір, який пропонують  гості з Івано-
Франківська – ансамбль пісні і танцю 
«Гуцулія».  
19 листопада (неділя) о 17:00 у Народному домі 

Бібрки ви зможете насолодитися українськими, 
зокрема гуцульськими  піснями, запальними тан-
цями. Квитки можна придбати в Народному домі 
(«Просвіта»). Вартість квитка – 50 гривень. 

 

 
 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
Запрошуємо усіх охочих взяти участь у проекті  «Караоке на селі», 
що відбудеться в неділю, 12 листопада, о 13 годині в центрі села Ро-
манів. 

Романівський сільський голова Іван Горішний 
 

25 листопада, у суботу, о 15 годині в приміщенні «Народного дому» м. Бібрки відбудуться збори 
забудовників кварталу вул. В. Стуса та вул. Глібовецька. 

У разі відсутності або неможливості прибуття осіб, які мають ділянки у даному кварталі забудо-
ви, просимо надати свій контактний телефон у міську раду. 

Ініціативна група 
 

ОГОЛОШЕННЯ 
10 листопада о 17-й годині у приміщенні Бібрської музичної школи в рамках проекту 
«Бібрка на перехресті віків» відбудеться захід «Повернення забутих імен». Гостинно 
запрошуємо всіх охочих! 

Директор музичної школи Іван Герчаківський 

 
 

Запрошуємо дітей віком від 3-х років у дитячий розважальний центр «Arcobaleno». У 
нас ви зможете побавитися, відсвяткувати дні народження. Також набираються групи 
дітей віком від 3-х років на загальнорозвивальні заняття й уроки англійської мови. 

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

 
 
 

 

Щиро вітаємо з Днем народження 
медичних сестер терапевтичного 
відділення Бібрської РЛ: Герчаківсь-
ку Галину Степанівну та Василик 
Ольгу Василівну!  
Ми з ювілеєм Вас вітаєм! 
Щоб стільки ж раз весна цвіла! 
Сьогодні щиро Вам бажаєм 
Здоров'я, щастя і тепла! 
Щоб шлях Ваш був такий широкий, 
Щоб мало було перешкод, 
Щоб ювілей справляли сотий! 
Не знали б Ви тяжких турбот.  
Щоб було все гаразд в роботі. 
Вона, звичайно не проста. 
Щоб було все - і "за", і "проти", 
Як компроміс - життя – буття! 
Ще раз сердечно Вас вітаєм!  
Добра Вам зичимо сповна,  
Багато світлих днів бажаєм!  
І довгі, довгії літа... 

З найкращими побажаннями колек-
тив терапевтичного відділення. 

 

До уваги вірян 
Розклад служінь : Четвер, 09.11 

- 08:00 Свята Літургія за упокій заказна 
П'ятниця, 10.11 
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання 
- 18:00 Молебень до Ісуса Христа 
Субота, 11.11 
- 08:00 Свята Літургія за упокій 
- 18:00 Вечірня 
Неділя, 12.11 
- 09:00 Свята Літургія

 
ОГОЛОШЕННЯ 

14.11–Усесвітній день цукрового діа-
бету. 

З 1 листопада щочетверга і щосуботи в мага-
зині «Оптика» (вул. Генерала Тарнавського, 16) 
офтальмолог здійснюватиме безкоштовний 
огляд хворих на цукровий діабет. 

18 листопада (субота) – безкоштовна консу-
льтація ендокринолога. 

Тел. для запису: 067-793-26-19 
 

http://bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html , БІБРСЬКІ ВІСТІ  

 


