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1 березня закінчився прийом заявок на цьогоріч-

ний конкурс місцевих ініціатив. Бібрська громада 

знову серед кращих. Ми подали 60 проєктних за-

явок на 21,5 мільйонів гривень. Це найбільше 

серед громад з населенням до 20 тис. осіб. 

17 проєктів стосуються благоустрою, 14—закладів 

освіти, 19—закладів культури, 7—закладів охорони 

здоров’я, 3—спорту. Щодо старостинських округів—

найактивнішими були Новострілищанський та Ве-

ликоглібовицький старостати. 

Більшість проєктів подано від ініціативних груп 

або громадських організацій (тобто від самих мешка-

нців). Підготовку проєктних заявок координував 

проєктний менеджер Юрій Федущак. 

Бажаємо всім заявникам перемоги. Сільною пра-

цею змінимо нашу громаду на краще. 

Подаємо перелік поданих заявок: 

БІБРСЬКА ГРОМАДА—СЕРЕД КРАЩИХ: 60 ПРОЄКТНИХ ЗАЯВОК 

Придбання енергозберігаючого котла для 2-го корпу-

су Бібрської музичної школи  

Реконструкція вуличного освітлення по вулицях Са-

дова, Космічна, Вишнева, частина Гайової, Ярова, 

Джерельна, Квітнева, Яблунева, Підгірна, Тиха, Біч-

на, у с. Під'ярків  

Капітальний ремонт частини приміщень їдальні за-

кладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. у с. Романів  

Капітальний ремонт покрівлі Народного дому у 

с.Глібовичі  

«Реставраційні роботи приміщень санвузлів у будівлі 

кінотеатру (пам’ятка архітектури місцевого значення, 

охоронний № 2359-М) у м.Бібрка 

Капітальний ремонт приміщень Народного дому у 

с.Вілявче  

Капітальний ремонт покрівлі (без змін конфігурації) 

Народного дому за адресою: вул.Івана Франка, 85а, с. 

Малі Ланки 

Капітальний ремонт покрівлі ( без зміни конфігура-

ції ) Народного дому с. Старі Стрілища  

Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей у кор-

пусі № 2 закладу загальної середньої освіти І-ІІ ст. у с. 

Глібовичі  

Реконструкція вуличного освітлення по вул. Бібрська у 

с. Великі Глібовичі  

Придбання комп’ютерної техніки та програмного за-

безпечення для кабінету інформатики Бібрського ОЗ-

ЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко у м. Бібрка  

Капітальний ремонт площі з облаштуванням громад-

ського простору та літньої сцени в с.Шпильчина  

Капітальний ремонт частини санвузлів Бібрського ОЗ-

ЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко у м.Бібрка  

Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень з 

заміною підлоги Народного дому с. Свірж  

Капітальний ремонт приміщень їдальні закладу зага-

льної середньої освіти І-ІІІ ст. у с. Свірж  

ФОТОФАКТ 

С тратегічна сесія «Створення міжрегіонального 

туристичного кластеру “Незвідані стежки 

Опілля», присвячена постаті Франца Ксавера Воль-

фганга Моцарта (смт.Нові Стрілища) 

ФОТОФАКТ 

У  неділю, 28 лютого, відбулась фінальна части-
на мінітурніру пам’яті Михайла Грицая у смт. 

Нові Стрілища.  
По завершенню змагань відбулось не тільки наго-
родження гравців, які брали участь у турнірі, але й 
вшанування пам’яті рідних та всіх захисників на-
шої держави. Такі заходи гуртують громаду та 
сприяють розвитку спортивного духу молоді  

Продовження на 2-й стор. 
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Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ 

«Сонечко» у м. Бібрка  

Придбання обладнання дитячого майданчика (з обла-

штуванням відпочинкового простору) в с. Великі Глі-

бовичі  

Капітальний ремонт зовнішньої сходової клітки з об-

лаштуванням пришкільного відпочинкового простору 

у ЗЗСО І – ІІ ст. у с. Лани  

Реконструкція вуличного освітлення по вул. Шевчен-

ка від будинку № 36 до будинку № 128 в с. Лани  

Капітальний ремонт покрівлі адмінбудинку (над офіс-

ним простором з метою створення сервісно комфортно-

го середовища для мешканців муніципалітету Бібрсь-

кої міської територіальної громади) у м.Бібрка по 

вул.Тарнавського,16 

Капітальний ремонт Народного дому з влаштуванням 

системи водовідводу та гідроізоляціїв с.Волощина 

Капітальний ремонт харчоблоку з встановленням ку-

хонного обладнання та вентиляції Великоглібовиць-

кого ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головінського у 

с.Великі Глібовичі  

Придбання інтерактивної дошки Мультиборд довго-

строкового користування для Великоглібовицького 

ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головінського у с. Великі 

Глібовичі  

Капітальний ремонт приміщень їдальні та коридору 

(зі встановленням обладнання) початкового корпусу 

№ 1 ОЗЗСО І-ІІІ ст. «Новострілищанський ліцей 

ім.Миколи Лебедя» у смт. Нові Стрілища  

Капітальний ремонт покрівлі та приміщень кінотеат-

ру на вул. Театральній, 8 в смт. Нові Стрілища 

Капітальний ремонт тротуарів по вул. Леся Курбаса 

(вздовж міського стадіону) у м.Бібрка  

Капітальний ремонт кабінетів (пункт забору біомате-

ріалу, палата денного стаціонару, маніпуляційний 

кабінет, санвузол) КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бібрської міської ради 

Капітальний ремонт Каплички Пресвятої Богородиці 

у м. Бібрка . 

Придбання медичного обладнання та інвентарю для 

амбулаторії ЗПСМ с. Свірж  

Придбання обладнання дитячого майданчика (з обла-

штуванням відпочинкового простору) в смт. Нові Стрі-

лища . 

Придбання системи відеонагляду на території смт. 

Нові Стрілища  

Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного бу-

динку ОСББ «Райок-Д» по вул. Галицькій, 113 м. Біб-

рка 

Придбання обладнання для лабораторії в КНП 

«Новострілищанська амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини»  

Капітальний ремонт частини вулиці Вітовського від 

початку до стоянки машин у м.Бібрка  

Придбання обладнання та інвентарю для облашту-

вання освітнього простору в ЗЗСО І-ІІ ступенів 

с.Суходіл  

Капітальний ремонт покрівлі та сходів Будинку дитя-

чої та юнацької творчості по вул. Грушевського у 

м.Бібрка  

Придбання предметів довгострокового користування 

(автотранспорту) для амбулаторії ЗПСМ м.Бібрка 

Капітальний ремонт котельні з впровадженням енер-

гоощадних технологій в музичній школі у м.Бібрка  

Придбання медичного обладнання для КНП « Біб-

рська міська лікарня» Бібрської міської ради  

Придбання звукової апаратури та мультимедійної сис-

теми для Народного дому с. Під’ярків  

Капітальний ремонт території дитячого майданчика (з 

встановленням вуличного спортивного обладнання) у 

с. Репехів  

Капітальний ремонт покрівлі (без зміни конфігурації) 

Народного дому у с.Селиська  

Капітальний ремонт покрівлі і частини вікон закладу 

дошкільної освіти «Пізнайко» у с.Великі Глібовичі  

Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень з 

заміною підлоги та дверей Народного дому с. Підгоро-

дище  

Придбання дитячого майданчика (з облаштуванням 

відпочинкового простору) в с. Баківці  

Реконструкція вуличного освітлення у с.Вільховець 

Капітальний ремонт системи опалення з впроваджен-

ням сучасних енергозберігаючих технологій в примі-

щенні КЗ "Публічна бібліотека Бібрської міської ради" 

за адресою: вул.Тарнавського, будинок 16, м.Бібрка 

«Капітальний ремонт стадіону (облаштування гляда-

цьких трибун та огорожі) в смт. Нові Стрілища .» 

Капітальний ремонт покрівель ( без зміни конфігура-

ції) народного дому с.Лопушна  

Придбання інтерактивного дисплею та комплектую-

чих до нього для закладу загальної середньої освіти І-

ІІ ст. с. Глібовичі  

Придбання частини механізмів для годинника (на 

ратуші Бібрського магістрату) адмінбудинку Бібрської 

міської ради в м. Бібрка  

Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень з 

заміною підлоги та сцени Народного дому в селі Ходо-

рківці  

Придбання обладнання дитячого майданчика (з обла-

штуванням відпочинкового простору) в с. Волощина  

Реконструкція лінії 04 кВ ЩТП – 162-08 ( Монтаж ву-

личного освітлення) по вулицях Тараса Шевченка, 

Івана Керницького, Широка в с.Суходіл 

Придбання інвентаря (стільців, шаф та столів для об-

лаштування комфортного середовища) у приміщені 

спортивної роздягалки міського стадіону у м. Бібрка  

Капітальний ремонт глядацьких трибун східної части-

ни міського стадіону у м. Бібрка  

Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень з 

проведенням гідроізоляційних робіт Народного дому у 

с.Великі Глібовичі 

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ФАПу с. 

Підмонастир  

Придбання медичного обладнання та інвентарю 

(кисневий концентратор, інфузомат, відсмоктувач) 

для КНП «Центр первинної медико-санітарної допомо-

ги» Бібрської міської ради 

Придбання системи охоронної сигналізації та мережі 

відеонагляду для будівлі кінотеатру ( пам’ятка архіте-

ктури місцевого значення, охоронний  № 2359-М) у м. 

Бібрка. 
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НАШІ ВЕЛИКІ: ЮРІЙ СІНГАЛЕВИЧ 

«НІ, Я ЖИВА, Я БУДУ ВІЧНО ЖИТИ!» 

Ю рій Олександрович Сінга-
левич народився 25 травня 

1911 р. у селі Романів Бібрецького 
повіту . Український бандурист, 
актор, художник і громадський ді-
яч, засновник і керівник капел бан-
дуристів. 

Родина батька Юрія Сінгалевича 
належала до духовної еліти. Дідусь 
Яків був священником в селі Підго-
родище, де освячував церкву влади-
ка Андрей Шептицький. Він був в 
гарних дружніх стосунках з синами 
о. Якова. Особливо був у дружніх 
відносинах з дядьком Володими-
ром, який з часом займав важливі 
політичні та державні посади. Був 
послом до австрійської Державної 
ради (1911–1918) та до Галицького 
сейму (1913–1914). Також – заступ-
ником голови Бойової управи УСС у 
Відні (від вересня 1914). Певний 
період за сприяння митрополита 
Андрея Шептицького, Володимир 
(брат батька Юрія) був директором 
Земельного банку у Львові. 

Родина Сінгалевичів була у бли-
зьких, дружніх стосунках з Іваном 
Франком, котрий декілька разів 
відвідував с. Романів. 

У 1925–1933 рр. Юрій Сінгалевич 
навчався в солідній і визнаній на 
той час Українській академічній 
гімназії у Львові, яка давала своїм 
випускникам прекрасну гуманітар-
ну освіту, знання мов і патріотич-
ний вишкіл. 

У ті гімназійні роки Юрій позна-
йомився з наддніпрянськими мит-
цями-емігрантами і надзвичайно 
захопився грою на бандурі, на якій 
вони прекрасно грали. Тоді ж Юрій 
змайстрував власний інструмент за 
підручником гри на бандурі Гната 
Хоткевича. Відтоді юнак із наполег-
ливістю удосконалював свою техні-
ку гри, збирав літературу про коб-
зарство, колекціонував старовинні 
народні кобзи та торбани. Ці інстру-
менти згодом прикрашали стіни 
його помешкання у Львові. 

Спостерігаючи явний мистецький 
талант художника, співака, музика-

нта, митрополит Андрей Шептиць-
кий дає пораду Юрію Сінгалевичу 
після гімназії простудіювати Мисте-
цьку школу Олекси Новаківського 
(1933-1934 рр.). 

Певний час працював у Кредит-
ному банку у Львові та в редакції 
львівської газети «Діло». І саме тоді 
він розгорнув активну кобзарську 
діяльність, виступав із концертами 
у різних містах і містечках Галичи-
ни як соліст-бандурист, а вже пізні-
ше із групою товаришів і учнів-
бандуристів Ф. Якимцем, С. Малю-
цою, З. Штокало, В. Юркевичем. 
Пропагував мистецтво гри на бан-
дурі під час своїх концертів і у ви-
ступах на радіо у Львові та Варша-
ві. 

У репертуарі Сінгалевича було 
чимало історичних, побутових, жар-
тівливих пісень, інструментальних 
творів у власних обробках, декілька 
історичних кобзарських дум. Свої 
концертні виступи Ю. Сінгалевич 
супроводжував бесідами про кобза-
рів і героїчний епос українського 
народу. Щороку відбувалися кон-
церти, присвячені роковинам 
Т.Шевченка, на яких Сінгалевич 
обов’язково виступав як сам, так і в 
складі ансамблів, якими керував. 

Ю. Сінгалевич підготував до дру-
ку підручник гри на бандурі (на 

жаль, не виданий донині), в якому 
вперше на фаховому рівні сформу-
лював особливості галицького та 
харківського способу гри на цьому 
інструменті; також був автором чис-
ленних обробок для бандури укра-
їнських народних пісень і власних 
композицій. Сінгалевич виховав 
безліч талановитих учнів-
бандуристів, серед них Ю Даниліва, 
М. Габінського, О. Гасюка, А. Моту, 
М. Ваврика, З. Штокалко, Б. Жеп-
линського та багатьох інших. 

З 1945 року він працює у Львівсь-
кому ляльковому театрі, де започат-
кував серійне виготовлення бандур 
діатонічного типу, яке пізніше пе-
ретворилося на львівську фабрику 
музичних інструментів «Трембіта». 

Одночасно працював у Львівсько-
му обласному будинку народної тво-
рчості, де був художнім керівником 
дитячого ансамблю бандуристів. 

Ю. Сінгалевич був організатором 
львівських капел бандуристів для 
дорослих, постійно виступав з кон-
цертами по містах і містечках Гали-
чини. 

28 липня 1947 р. Ю. Сінгалевич, 
повертаючись з капелою з чергового 
концерту, за нез’ясованих обставин 
загинув в автомобільній катастро-
фі. Похований на Личаківському 
цвинтарі у Львові. 

У 2002 року за сприянням Націо-
нальної спілки кобзарів України у 
Львові відбувся Мистецький фести-
валь кобзарів ім. Юрія Сінгалеви-
ча. 

У 2017 р. заснований Всеукраїн-
ський дитячо-юнацький конкурс 
бандуристів ім. Ю.Сінгалевича. 

Юрій Сінгалевич за своє трагічно 
коротке життя зумів увійти в істо-
рію української культури як тала-
новитий художник, фундатор і под-
вижник розвитку бандурного мисте-
цтва в Галичині. Він є одним із 
найвизначніших галицьких банду-
ристів першої половини ХХ сторіч-
чя.  

Директор Бібрської музичної школи 

Іван Герчаківський 

Ї 
ї назвали Ларисою, але вона 
візьме псевдонім «Леся Украї-

нка» і стане однією  з найвизначні-
ших постатей України. Та, кого 
Франко назвав «єдиним мужчиною 
в нашому письменстві». Українсь-

ка письменниця, перекладачка, 
фольклористка, культурна діячка, 
співзасновниця літературного гурт-
ка «Плеяда». За своє коротке життя 

Леся Українка встигла зробити в 
літературі стільки, що вистачило б 
на життя кількох. 

24 лютого в рамках відзначення 

150-річчя від дня народження Пое-
теси в Народному домі м.Бібрки 

відбувся конкурс читців культурно
-освітніх закладів Бібрської ТГ «Не 
згасне світло поетичної зорі». Тон 
дійству задала письменниця, літе-

ратурознавиця, голова журі Роксо-
лана Жаркова , котра привітала 
учасників і зачитала уривки поезій 
Лесі Українки.  Слово поетеси  зву-

чало того дня з уст конкурсантів 
різного віку. Атмосфера конкурсу 
була творчою і напрочуд теплою. 
Звучала проза, поезія, уривки по-

ем . Учасники конкурсу перейма-
лися складною долею видатної жі-

нки, її стійкою позицією щодо свого 
народу, її великим нерозділеним 
коханням, а також намагалися до-
вести журі, що гідні звання кращо-

го читця поезії. 
Укотре переконалися, що слово 

Лесі Українки надихає і пробуджує 
в людині найкраще. 

Директорка КЗ «Публічна бібліо-

тека Бібрської міської ради» 
Н.Павелко 

https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80
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Випуск №238, 4 березня 2021 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

АВАРІЙНА СИТУАЦІЯ 

ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церк-

ві Покрови Пресвятої 

Богородиці м. Бібрки:  

П'ятниця, 05.03 

- 07:00 – Сповідь 

- 08:00 – Божественна Літу-

ргія на всяке прошення 

Субота, 06.03 

- 08:00 – Божественна Літу-

ргія за упокій 

- 18:00 – Вечірня 

Неділя, 07.03 (М'ясопусна, 

про Страшний суд) 

- 09:00; 11:00 – Божествен-

на Літургія 

- 15:00 – Хресна Дорога  

- 16:00 – Божественна Літу-

ргія; підготовка дітей до 

першого причастя  

18 лютого в Народному домі м.Бібрки провели 

годину пам’яті «Небесна сотня - то в серцях во-

гонь», хвилиною мовчання вшанували загиб-

лих героїв . 

Поминальний молебень провів отець Олег 

Олійник УГКЦ Пресвятої Богородиці м.Бібрки. 

«Вони були не з випадкових, вони були з тих 

родин, де мама й тато казали про щасливе май-

бутнє, про нашу незалежну Україну. В битві за 

правду в мирному часі люди, які загинули, ста-

ли героями-українцями. Наймолодшому було -

17 р., а найстаршому- 82 р.»...« Їхня пам’ять має 

бути вічною у серцях живих…» , наголосили у 

своїх виступах голова Бібрської ТГ Роман Гри-

нус, його заступники О.Довгаль, М.Заблоцький 

та начальниця відділу культури Бібрської ТГ 

Люся Сурмач. 

Протистояння Добра і Зла. Історія нестерпно-

го болю прозвучала у композиції гуртківців НД 

м.Бібрки Ю. Наконечної, Д.Цветкова, Х. Гір-

няк, Я.Сегіна та Н.Пискіра під керівництвом 

Н.Свіжак. «Ці люди хотіли жити, вірили у кра-

ще життя. Усіх українців мають єднати не тіль-

ки майдани, а й віра в життя та любов до своєї 

землі. Всі Герої Небесної Сотні згуртувались 

свідомо».  

Година пам’яті завершилася виконанням Гім-

ну України. 
Художній керівник НД м.Бібрки  Наталія Свіжак  

ПАМ’ЯТІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ ОГОЛОШЕННЯ! 

Д ругого та четвертого четверга кожного мі-

сяця з 900 до 1300 год. у приміщенні Кому-

нального закладу “Центр надання соціальних 

послуг” (м. Бібрка, пл. Національного Відро-

дження, 16) буде проводитись прийом грома-

дян фахівцем Пенсійного фонду.  

У  суботу 20.02.2021 р. відбулась аварійна ситуація в 
багатоквартирному комунальному будинку, вна-

слідок чого провалилась покрівля даху у м.Бібрка, вул. 
Уляни  Кравченко, буд. 11. 

Велика подяка міському голові Гринусу Роману та не-

байдужим жителям міста, а саме: Орест Олошицький, 
Віктор Ковтун, Іван Гавінський, які власноручно, ризику-
ючи своїм життям, очистили дах будинку від снігу та за-
побігли виникненню надзвичайної ситуації. 

Бібрська міська рада залучила фахівців для обстежен-
ня та експертної оцінки. На основі відповідного обстежен-
ня направлено звернення для допомоги у ліквідації ава-
рійної ситуації та будівництві нової покрівлі даху у всі 
необхідні органи та служби на обласному та державному 

рівні. 
Просимо жителів аварійного та навколишніх будинків 

бути вкрай обережними під час перебування на вулиці.  
КП «Бібрський комунальник» 

https://www.google.com/maps/search/%D0%91%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%BA%D0%B0,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%A3.%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B1%D1%83%D0%B4.+11?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/%D0%91%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%BA%D0%B0,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%A3.%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B1%D1%83%D0%B4.+11?entry=gmail&source=g

