
5 травня  оголошено результати Обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку, у якому 
два проекти Бібрки перемогли, а один  ще перебуває на стадії перегляду результатів. Це велика 
перемога громади міста, бо тільки завдяки їй вдалося здобути такі вагомі результати. Зокрема, 
перемогли наступні проекти: 

- Заміна огорожі та встановлення освітлення ДНЗ «Сонечко», 
загальна вартість робіт становить  197,518 тис. грн. Оцінка – 25,5 
балів. Ініціатор і куратор проекту пані Євгенія Коцюмбас та 
батьківський комітет дитячого садка. Завдяки згуртованій роботі 
при написанні програми проекту, а також зібраним батьками  
коштам на суму 20 тис. грн.  вдалося впевнено здобути перемогу. 
Роботи зі  встановлення огорожі та освітлення заплановано 
розпочати влітку.  

- Капітальний ремонт 2-х кімнат НД «Просвіта»,  загальна 
вартість робіт становить 192,587 тис.грн. Оцінка – 26 балів. 
Куратор проекту Олег Довгаль. Завдяки нестандартному підходу в 
написанні програми, що зіграло головну роль у  здобутті високих балів, вдалося вийти на лідерські 
позиції в рейтингу мікропроектів.  Ремонт кімнат у Народному домі планується розпочати влітку.  

- Заміна вуличного освітлення по вул. Грушевського, загальна вартість робіт  становить 95,945 тис. 
грн. Оцінка – 23 бали (до перемоги в конкурсі не вистачило лише півбала). Програма, написана 
Виконавчим комітетом, проходить стадію уточнення й перегляду результатів і має всі шанси 
також потрапити до списку переможців Обласного конкурсу мікропроектів . 

Завдяки участі в Обласному конкурсі й перемозі в ньому до міського бюджету на реалізацію даних 
програм додатково вдалося залучити майже 200 тис. грн.  Також висловлюємо подяку всім 
небайдужим та активним мешканцям міста, які доклалися до написання всіх проектів, підготовки 
технічної документації, фінансового внеску.   

Це добрі результати, тому Виконавчий комітет Бібрської міської ради й надалі буде ініціювати 
подання на обласні конкурси програм за участю громадськості. Найближчі з них будуть відбуватись у 
вересні-жовтні цього року. Тому велике прохання до громади: проявляйте ініціативу в написанні 
проектів, бо в єдності та активності громади -  сила. Тільки разом ми зможемо побудувати справжнє 
європейське місто! 

Радник міського голови Юрій Федущак 
 
 

 

6 травня у Львівській ОДА відбулося обговорення проекту перспективного плану 
Перемишлянського району  

Львівська обласна державна 
адміністрація та Офіс реформ 
запропонували створити на території 
Перемишлянського району дві спроможні 
громади – Перемишлянську та Бібрську. 

Участь в обговоренні взяли перший 
заступник голови ЛОДА Ростислав 
Замлинський, керівник Офісу реформ 
Віталій Корецький, представники 
департаментів ЛОДА, голова 
Перемишлянської РДА Володимир 
Танчин, голова Перемишлянської 
районної ради Роман Андрусишин, голови 
місцевих рад району, провідний 
науковий співробітник Інституту 
регіональних досліджень ім. Долішнього 
Петро Жук, аналітик ГО «Європейський 
діалог» Тарас Баранецький, експерт 
Андріан Фітьо. 

У Бібрську ОТГ пропонують включити 
Соколівську територіальну громаду з 
Жидачівського району, яка тяжіє до 
Бібрки. 

Громада – великий чоловік 
І.Я. Франко м. Бібрка, 12 травня, 2016 рік випуск №22(99) 

Проекти Бібрки перемогли в Обласному конкурсі мікропроектів 



Перемишлянська міська об’єднана територіальна громада об’єднає 59 населених пунктів, 
чисельність населення – 25 131 мешканців. Доходи – 90 638 тис. грн., видатки – 81 449 тис. грн. 

Бібрська міська об’єднана територіальна громада об’єднає 35 населених пунктів, чисельність 
населення – 14 786 мешканців. Доходи ОТГ – 45 279 тис. грн., видатки – 48 970. 

Один із варіантів скорочення дефіциту бюджету – оптимізація освіти: освітня субвенція становить 
19 018 млн. грн. а видатки на освіту – 30 189,40 млн. грн. У Бібрській ОТГ на 1379 дітей є 18 шкіл, 
вони здебільшого є малокомплектними і не можуть дати дітям якісної освіти. 

Ростислав Замлинський також вважає, що частково, а то й повністю позбутися цього дефіциту 
можна, навівши лад з орендою землі. 

За матеріалами газети http://www.gazeta.lviv.ua/2016/05/06/u-peremishlyanskomu-rajoni-
planuyut-stvoriti-dvi-ob-yednani-teritorialni-gromadi/ 

 

Мамина пісня. Великодня гаївка 
Травень - найкращий місяць у році. У другу неділю травня ми відзначаємо День Матері, яке 

цьогоріч  припадає на період Великодніх свят.  У ці дні пробуджується природа та всі думки - до тієї, 
яка випроводжала нас у світ, ділила з нами всі негаразди, давала поради і благала в Бога молитвою 
опіки над нами і щастя для нас.  

У 1929 році це свято вперше відсвяткували в Україні, зокрема на Галичині, з ініціативи та за 
підтримки «Союзу Українок», товариств «Просвіта», «Рідна школа», «Пласт». Із 40-х років ХХ століття 
свято Матері було заборонено. Але минув час -   і його знову відновлено із давно забутими 
традиціями. 

Так, недільного дня, 8 травня, у свято 
Великодньої Праведної неділі в церкві 
Пресвятої Богородиці міста  відбулися 
святкування до Дня Матері. Після св. 
літургії Бібрський міський голова Роман 
Гринус привітав усе жіноцтво. Він 
побажав, щоб ми вміли  пронести крізь 
життя шану до Матері, повернули 
нашому народові давні традиції 
Великодніх свят, пам’ятали  про любов до 
Матері-України, Матері Божої, рідної 
неньки. 

Далі Народний жіночий хор «Горлиця» 
під керівництвом Лариси Хомутник, який 
відспівав св. Літургію, виконав пісню  
«Рідна мати моя» та великодні гаївки. 

«Поспішайте, поспішайте – весна іде і 
літо веде!..» -  прозвучало у Великодній 
виставі, яку поставили учасники 
фольклорного та драматичного гуртків 
Народного дому (кер. Наталія Свіжак).  
Сьогодні свято Воскресіння, оживає природа -  і разом із нею перед присутніми в церкві почав 
оживати Великодній кошик із наїдками.  Наймолодша учасниця Злата Бочуляк виконала роль Яйця 
Великоднього, за нею озвався Хрін - Христина Гірняк, а далі й Шинка - Оксана Петуля, похвалилася 
своєю ситністю й Ковбаса - Соломія Медвідь, відізвалися Сир і Масло - Віталій Стецко та  Ярослав 
Сегін, про свою важливість у кошику розказала Паска - Надія Ковальчук, про славу у віках згадала й 
Писанка - Діана Гамер, а про Великдень - день єднання, свято всіх родин -  розповіла Свічка - 
Вероніка Красівська.  Драмгуртківці разом із працівниками бібліотек міста розіграли водіння гаївок: 
«А вже весна скресла», «Ой зацвіли фіялочки», жартівливу гаївку «Вінку мій ружовий». 

Швидко минає дитинство, біжить зрілість, бо вже вони ніколи не вертаються. А миті любові, що 
запали в наші серця із материнських колискових пісень і давно забутих традицій, завжди з нами. 
«Усе вічне, як самі матері, наші святині та Берегині ласки та добра», -  такими словами завершив 
святкування Дня Матері отець Зеновій Телішевський. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 

В.о. директора Н.Д. Наталія Свіжак 
 

 

Звіт про волонтерську поїздку 
22-25 квітня відбулася 28 волонтерська поїздка Самооборони 

Бібрки. На Донеччину вирушили 6 волонтерів з Бібрки та 3 
волонтери зі Львова. Надзвичайно приємно, що одним із волонтерів 
був мер Бібрки Роман Гринус.  У загальному було подолано шлях 
близько 3000 км. 

Дякуємо всім, хто долучився до організації поїздки, зокрема, - 
жителям Бібрки, Ланів, Серник, Любешки, Золочівській та 
Куликівській пекарням, Бібрській школі -  за паски, братам Миколі та 
Ярославу Дайкам -  за муку, Бібрському лісгоспу -  за 40л солярки, 
Бібрському цегельному заводу -  за 40л солярки, ринку «Шувар» -  за 
м’ясні вироби, цибулю, рис, Ходорівському м’ясокомбінату -  за м’ясні 
вироби, Бібрській рай лікарні -  за шкарпетки та ліки, Когут Ганні -  
за футболки, балаклави, чай, каву, печиво, працівникам Бібрського 



ЛВУМГ -  за кошти на дорогу (3950 грн.) та зокрема учасникам турніру з більярду по Бібрському 
ЛВУМГ за призовий фонд (700 грн.), Кричковському І. 1000 грн., Авраменку О. та нашим колегам-
волонтерам з HAND MADE по-львівськи. 

Завантажившись у Бібрці, вирушили до Львова, щоб забрати ще 3 волонтерів та решту вантажу, а 
далі довга дорога на Схід. По дорозі завітали на полігон під Житомиром у розташування 79 десатної 
бригади, де до виїзду на Схід готувася колишній волонтер, а тепер командир танкового батальйону 
Василь зі Львова. Для солдатів залишили паски, писанки та м’ясні вироби.  

На наступний день доїхали до першої зупинки  -  м.Красноармійськ -  на базу батальйону ОУН. На 
жаль, тут застали тільки одного чергового, бо через обстріли с.Піски весь батальйон вирушив на місце 
боїв. Трохи відпочивши, далі вирушили в дорогу, проте довелося затриматись у Красноармійську і на 
ближчій станції СТО -  міняти колесо. Далі, вже під обід, дісталися до м. Волновахи -  до земляка 
Олександра, який із радістю зустрів нас і супроводив у розташування бригади. Відвантажили паски, 
писанки, закрутки та інші харчі. Тут нас пригостили солдатським обідом. Далі вирушили до Мар’їнки, 
до земляка Богдана, де також залишили писанки, паски, ковбаси, закрутки, печиво. По дорозі 
проїхали біля пропускного пункту до так званої «ДНР», де довжелезна черга «човників» везли 
продукти додому з боку України. Відвантажитись у Мар’янці доводилось досить швидко. Кілька днів 
тому наші снайпери «зняли» російського снайпера, капітана збройних сил Росії, який спочатку 
«розважався» на собаках та кішках, а потім почав розстрілювати мирних жителів. Для «подавлення» 
наших снайперів із Росії  вислано антиснайперську групу, на стрільбу якої зовсім не зважала місія 
ОБСЄ, яка перебувала буквально за кількасот метрів. Тож розвантажуватись довелось практично під 
прицілами снайперів. Тут зустріли Ігоря з Болотні, про якого раніше не знали. Дізнавшись, що Ігор із 
Ланів уже демобілізувався й вирушив у дорогу додому, попрямували до Авдіївки. Тут відвантажили 
для медроти 58 бригади паски, крашанки, м’ясні продукти. Далі вирушили на передову -  до 
добровольчого батальйону ОУН. По дорозі до Пісків біля Первомайська проїжджали біля підбитого 
танка. На броні танка квіти, цигарки та пластикові стаканчики з військовими 100гр. Хоч і село 
Первомайське пустує і мародери його розтягують, та до танка ніхто не підходить. Не знаємо, який 
подвиг зробили хлопці, та бачимо, що їх пам'ятають. Зимою через сніг ми цього не помічали. На 
жаль, щільний обстріл із кулеметів позицій батальйону ОУН не дозволив безпосередньо відвантажити 
посилки нашим хлопцям на передовій. Тому забирати наш гуманітарний вантаж до нас виїхав 
заступник командира батальйону на блок-пост «Республіка Міст». Було помітно, що цей блок-пост 
постійно обстрілюють, на перекриттях багато слідів від мінометних обстрілів. Із "Республіки Міст" уже 
виднілися околиці Донецька.  

Далі далека дорога на Дружківку до Степана з Ланів. Хоч і позиція Степана розташована в тилу, 
проте знайти її було досить важко. Невеликий хутір Красний Кут просто загубився серед малих сіл, і 
шукати його довелось кілька годин, тож доїхали сюди, коли вже стемніло. Залишивши Степанові 
посилку з дому та домашніх смаколиків для його підрозділу, вирушили в напрямку Лисичанська, де 
розташувався 17 танковий батальйон. Хоч приїжджали сюди не один раз, проте втома та пізня пора 
зробили свою справу: кілька разів збивалися з дороги, тому доїхали сюди пізно вночі. У своєму 
наметовому містечку танкісти розташували нас по різних наметах, і саме тут ми зустріли ранок 
Вербної Неділі.  

Поснідавши з колективом батальйону, відвантажали решту вантажу. Частина пасок, крашанок, 
домашніх харчів хлопці відвезуть на Луганщину в Капітанове. Далі чекала дорога додому. 

Олександр Швець 

 

Зустріч із польськими колегами 
7 травня з дружнім візитом на запрошення о. 

Мар’яна Куца в нашому місті перебувала 
делегація магістрату у складі 11 осіб із міста 
Луків (Люблінське воєводство, Польща). Мер 
міста Даріуш Шустек зустрівся з бібрським 
міським головою Романом Гринусом, депутатом 
районної ради Олегом Довгалем та 
представником польської громади Бібрки Анною 
Вальд. Досягнуто попередньої домовленості про 
співпрацю з польським містом. Також пан 

Даріуш запросив 
представників Бібрської 
громади відвідати їх місто 
для обміну досвідом. 

 

Фінал Весняного кубка з футболу 
У неділю, 8 травня, на міському стадіоні відбувся фінальний матч  Весняного 
кубку Перемишлянського району з футболу,  у якому зустрілися команда ФК 
«Фенікс» (с.Підмонастир) та команда ФК «Шпиль» із села Шпильчини.  
У надзвичайно напруженому матчі в додатковий час із рахунком 2:1 перемогла 
команда села Підмонастиря, ставши володарем кубка. Команда села 
Шпильчини  за друге місце в змаганнях отримала срібні медалі. 
Бажаємо гравцям успіхів і перемог у наступних турнірах! 



6 травня в Бібрці проведено заходи щодо вирішення 
проблеми безпритульних тварин. 

Собак транспортували на стерилізацію в ЛКП «Лев»(м. Львів). 
Працівники ЛКП запропонували прилаштувати тварин, якщо ж не 
виявиться охочих узяти собі собак, їх можна буде забрати назад 
через 7 днів. Зроблено перший вагомий крок у цивілізованому 
врегулюванні проблеми безпритульних собак. Пропонуємо забирати 
в добрі руки вже стерилізованих і щеплених тварин. 

   КП «Рідне місто» 

Запрошуємо на екскурсію  
Оргкомітет, створений у рамках Року Івана Франка й Уляни Кравченко в Бібрці, 15 травня 
організовує екскурсію до місць, пов'язаних із життєвим шляхом Івана Франка за маршрутом  
Бібрка-Дрогобич-Нагуєвичі-Львів-Бібрка. Набирається екскурсійна група кількістю 50 осіб. За 
довідками звертатися за тел.: 099-08-22-391 (Василь Михайлович), 098-17-41-911 (п. Микола).  

 

29 травня у Бібрці у рамках року Івана Франка й Уляни Кравченко відбудуться 
Франкові фестони. Програму заходу буде опубліковано у наступному номері 

 
До уваги мешканців! 

13.05.2016р. з 900-1600 
по вулицях Галицькій, 
Сонячній, Шевченка, 
Лепкого, Львівській 
буде здійснено 
відімкнення 
електроенергії. Просимо 
в мешканців м. Бібрки 
вибачення за тимчасові 
незручності.  

Перемишлянське 
відділення 

електропостачання ПАТ 
«Львівобленерго» 

Щиро вітаю з ювілеєм 
Біскуп Олександру 

Іванівну 
Хай легко працюється й довго 
живеться 
Все вміється, множиться і 
удається. 
Хай сповняться мрії й 
бажання Твої 
І радість весняно цвіте у душі. 
Хай чаша достатку немає дна  
І милість Господня Тебе осія 
На многії-многії і благії літа 

Оксана 

Вітаємо з ювілеєм 
Сурмач Люсю Петрівну 

Усе, що найкраще у світі буває, 
Вам, Люсю Петрівно, ми щиро бажаєм. 

Зичимо спокою й миру в родині, 
Щоб щастя всміхалось при кожній хвилині. 

Тепла і поваги від добрих людей, 
Любові та щедрості від внуків й дітей. 

Бажаємо прожити у силі й здоров’ї 
Ще многії літа щасливої долі. 

Хай Мати Пречиста стоїть на сторожі, 
Господь у щоденних ділах допоможе. 

Педагогічний колектив БДЮТ м. Бібрка  

Шановні медичні сестри Бібрської районної лікарні! 
Щиро вітаємо Вас з професійним святом – Усесвітнім днем 

медичної сестри, яке щороку святкують 12 травня. 
До Вас, представників найгуманнішої професії, із вірою і надією 

звернені погляди тих, для кого життєствердною може бути лише 
Ваша допомога. Ваш професіоналізм, ваші чуйність і турбота 
повертають людям упевненість у власних силах та віру в життя. 

Ваша відданість справі, професійний досвід і глибокі знання 
завжди поєднуватимуться зі щирим співчуттям до людей, 
милосердям та високою відповідальністю за здоров'я нації. 

Зичимо відчути свою силу, необхідність та користь для 
суспільства, свою солідарність з колегами всього світу, особливу 
гордість за те, що на Вашу долю випала велика почесна місія - 
бути медичними сестрами. Нехай життя кожен день дарує Вам 
любов, спокій та добробут, удачу, тепло і щастя в домівках. 

Дякуємо за невтомну працю, умілі руки, чуйні серця. 
Із повагою, адміністрація та профспілковий комітет Бібрської РЛ 

Вітаємо з ювілеєм 
Сурмач Люсю Петрівну 

Не рахуйте сьогодні роки, 
Порахуйте Ви краще усмішки, 

Порахуйте дні – і веселі, й сумні, 
Як сторінки хорошої книжки. 

Хай багато сьогодні ще весен і зим 
Злине в радості, мирі, спокої, 

Хай ще довго сяє Ваша зірка вгорі, 
Дні минають у щасті й любові! 

Ми всі даруєм без вагань 
Букет святкових побажань, 

Щоб настрій був співать пісень, 
Щоб світлим був Ваш кожен день! 

Із повагою та любов’ю 
учнівський парламент Бібрської 

ЗОШ І-ІІІ ст. імені Уляни 
Кравченко 

 

 
 

 
 
 

 


