Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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Дорогі працівники культури!
Щиро вітаю вас із професійним святом!
Культура—це основа нації, ґрунт для зростання її національної свідомості.
Ваша праця в царині культури—це, без
сумніву, служіння Україні. Збереження
національної спадщини—як матеріальної, так і нематеріальної—велика відповідальність. Дякую вам за наполегливість
та зичу всіх благ та гараздів!
Бібрський міський голова Роман Гринус

ДНЗ «СОНЕЧКО» СТВОРЮЄ КОМФОРТНІ УМОВИ ЗАВДЯКИ УЧАСТІ В МІКРОПРОЄКТІ
Заклад дошкільної освіти має бути для дітей тією оазою, де вони
знайдуть розуміння, «живе» спілкування, опанують найскладнішу
науку усвідомлювати, розпізнавати, контролювати свої емоції, навчаться керувати своєю поведінкою.
Для повноцінної роботи нашого
закладу, а також для життєвого
комфорту, зручності для дітей, безпечних умов і виникла ідея втілити
в життя проєкт капітального ремонту коридорів та сходових кліток.
Реалізація даного задуму дала можливість створити нові, сучасні
умови для роботи закладу, а це
означає, що щоденно діти, батьки, відвідувачі можуть комфортно по-

чуватися в красивих та безпечних
коридорах, на сходових клітках.
Дуже приємно були вражені педагоги – дошкільники , учасники обласного семінару, які відвідали
наш заклад 28.10.2019р. Створені
нові, сучасні умови для роботи закладу, просторі приміщення всіх
вікових груп, ігрові розвивальні
зони, ЛЕГО конструктор.
Пам'ятаймо, що особистість формується у взаємодії з особистістю.
Дякуємо міському голові Гринусу
Р.Я. за те, що постійно сприяє розвитку дошкілля.
Директор ДНЗ «Сонечко»
Євгенія Коцюмбас.

ДУХОВНА ВІДНОВА ОСВІТЯН
Для вчителів Бібрської ОТГ 28 жовтня у Свято-Успенській Унівській
Лаврі відбувався День духовної віднови, який організували отець Микола Стручинський, отці-студити та
відділ освіти Бібрської ОТГ.
Зранку всі охочі чисельно зібрались на богослужіння та науки, користаючи з можливості оживити
свою віру через Сповідь та Святе
Причастя. Педагогів запросили до
р еколекц ій ного д ом у С вято Успенської Унівської Лаври на духовні повчання. Духовні отці запропонували педагогам, аби вони, базуючись на власному досвіді і розставивши пріоритети, знайшли відповіді на питання: «Хто Я?», «Яким
іменем мене кличе Бог?». Намагались кожного заохотити розглянути
себе Божою дитиною та зрозуміти її
важливість і призначення.

о. Миколою, о.
Іваном, о. Олегом, с. Вінкентією, робота в
команді зі створення найвищої
вежі,
смачні
сніданок та обід
у
трапезній,
участь у спільній літургійній
молитві.
Висловлюємо
щиру вдячність
Душею і серцем унівської святині є та сподівання на успішну подальшу
чудотворний образ Унівської Божої співпрацю з отцями-студитами.
Матері, у якої ми просили помочі,
заступництва, опіки, миру.
Великий позитив духовної віднови
та збагачення принесли духовновідпочинкові заходи: екскурсія про
ікони храму Лаври, спілкування з Любов Галелюка, учитель ЗЗСО І
-ІІІ ст. с. Романів
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ЩОДО ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
До уваги громадян, які опинились
у проблемній ситуації щодо відсутності погодження меж земельної
ділянки зі сторони суміжних землекористувачів (внаслідок відсутності
власників (користувачів) суміжних
земельних ділянок або їх необґрунтованої відмови у підписанні Акта
прийомки-передачі межових знаків
на зберігання (далі – Акт)).
Зважаючи на вищенаведену інформацію, розробники документації із
землеустрою (далі – Виконавці) не
дотримуються п. 3.12. Інструкції
про встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої Наказом Державного комітету України із
земельних ресурсів № 376 від
18.05.2010 року (далі – Інструкція).
Нижче подаємо текст з Інструкції.
«Закріплення межовими знаками
меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) здійснюється виконавцем
у
присутності власника
(користувача) земельної ділянки,
власників (користувачів) суміжних
земельних ділянок або уповноваженою ним (ними) особою.
Повідомлення
власників
(користувачів) суміжних земельних

ділянок про дату і час проведення
робіт із закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється
виконавцем завчасно, не пізніше
ніж за п'ять робочих днів до початку робіт із закріплення межовими
знаками меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості).
Повідомлення надсилається рекомендованим листом, кур'єрською
поштою, телеграмою чи за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення.
Власники (користувачі) суміжних
земельних ділянок, місце проживання або місцезнаходження яких
невідоме, повідомляються про час
проведення робіт із закріплення
межовими знаками поворотних точок меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) через оголошення у
пресі за місцезнаходженням земельної ділянки.
Закріплення межовими знаками
меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) може здійснюватися за
відсутності
власників
(користувачів) суміжних земельних
ділянок у випадку їх нез'явлення
якщо вони були належним чином
повідомлені про час проведення

вищезазначених робіт, про що зазначається
у
акті
прийомкипередачі межових знаків на зберігання».
Тому Виконавці мають обов’язково
дотримуватись норм вищезгаданої
Інструкції. При подальшому надходженні подібних скарг громадян
Бібрська міська рада залишає за
собою право повернути на доопрацювання дану документацію.
Крім вказаних норм п. 3.12 Інструкції,
рекомендовано оформляти
додаток довільної форми до Акта, в
якому засвідчуються факти відсутності власників (користувачів) суміжних земельних ділянок при погодженні меж або причини їх відмови
від підпису, якщо такі були присутні та долучати його в документацію.
Також в документацію рекомендовано долучати оригінал тексту письмового повідомлення або оголошення у місцевій пресі за місцезнаходженням земельної ділянки. Дані
документи будуть враховуватись
при розгляді на сесії ради.

Відділ архітектури, містобудування,
земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ІНФОРМУЄ
- 26 та 27 жовтня 2019 р. учасники
ансамблю «Майоран» та художньої
самодіяльності НД с. Свірж брали
участь у кінозйомках фільму
«Довбуш», який знімали на території Свірзького замку.
- 29.10.2019 р.- візит начальниці
відділу культури Бібрської ОТГ,
головного бухгалтера відділу культури, директора НД м. Бібрки,
директорки КЗ «ПБ Бібрської міської ради» у відділ культури Ходорівської ОТГ. Обидві сторони
обговорювали «Проектно - технічну діяльність керівника: досвід та
перспективи».
- 29.10.2019 р. Марта Ковалів, керівник хореографічного ансамблю
«Намисто» НД м. Бібрки, взяла
участь в обласному семінаріпрактикумі керівників аматорських колективів хореографічного
жанру, який відбувався на базі
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР.
- 01.11.2019 р. на міському кладовищі отець-декан М.Коваль та
отець З.Телішевський відслужили
Поминальну панахиду на могилі
стрільців УГА, воїнів ОУН - УПА ,
на могилі активного учасника
УВО, діяча Пласту Г. Пісецького .
Серед присутніх – Бібрський міський голова, начальниця відділу

культури Л.Сурмач, директор НД
м. Бібрки М.Береза, головний спеціаліст відділу культури Г. Бобечко, директор БМШ І. Герчаківський.
Педагог-організатор
Бібрського ОЗЗСО Б. Михаліна з
представниками молодіжного парламенту школи та небайдужі жителі громади.
- 09.11.2019 р. - хореографічний
ансамбль «Намисто» НД м. Бібрки
бере участь у Всеукраїнському
фестивалі-конкурсі сучасної та
народної хореографії «Осінній листопад 2019»
В усіх закладах культури проведено заходи до 101 річниці ЗУНР

ФОТОФАКТ
27 жовтня на
базі Бібрського
ОЗЗСО І-ІІІ ст.
ім. Уляни Кравченко проведено
тренінг «Ігрові
технології
та
діяльнісні методи навчання в
умовах НУШ» з
учителями 1-2 класів Бібреччини. Учителі працювали творчо, активно, креативно.
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МИ МАЄМО ЧИМ ВАС ЗДИВУВАТИ

едакція газети «Бібрські вісті»
оголошує конкурс «Ми маємо чим
вас здивувати». Це конкурс на найкращу промоцію (представлення) свого населеного пункту (у межах Бібрської ОТГ) Обсяг тексту— не більше 1
друкованої сторінки А4 (розмір шрифту—10). Кожен учасник конкурсу ки-

дає виклик іншому населеному пункту громади (на власний вибір). Тексти
буде опубліковано в газеті та у групі
«Бібреччина-Bibrechchyna (Бібрська
ОТГ)”. Переможців буде визначено за
результатами онлайн-голосування.
Трьох переможців буде нагороджено
призами.

Термін подання тексту—до вівторка
(21,00) щотижня.
Тексти надсилати на адресу: bibrskivisti@gmail.com

ІСТОРІЯ СЕЛА ГЛІБОВИЧІ
Згідно з архівною довідкою державного архіву Львівської області, перша згадка про с. Глібовичі
датується 1454 роком. Зі слів старожилів, с. Глібовичі розташовувалося ближче до дороги Бібрка Перемишляни, а центром було
село.
За історичними дослідженнями,
походження окремих географічних назв (про це йдеться в книжці Василя Лаби - «Історія села
Глібовичі», з давніх часів до 1939
року) можна дійти до висновку,
що на території села були поселення в період з ІV- VІІ ст. (не
пізніше).
За переказами старожилів, село
розташовувалося ближче до доро-

ги Бібрка-Перемишляни із центром «Містечко». У цій частині села була церква, яку спалили татари в 1648 році (за даними архівної довідки). На цьому місці стоїть і донині хрест, а у 2017 році
біля хреста поставили на згадку,
про спалену церкву капличку.
З вище наведених архівних даних та за розповідями старожилів, теперішній центр села є на
місці розташування у сиву давнину ставів, які винаймали в оренду. Після нападу татар, які спалили село, мешканці відгородили
стави, насипавши греблю, фрагменти якої збереглися до наших
часів, і почали селитися на місці
висушених водойм.

ФОТОФАКТ
На фасаді Стоківської
школи відкрито меморіальну таблицю на честь
135-річчя школи і на
честь першої учительки
с. Стоки - Уляни Кравченко. Щира вдячність колективу школи та її директорові Богданові Собейку за таку гарну ініціативу

Далі є хутір, який на даний час
називається «Грабник», хоча на
старих картах та на картах земель колгоспу «Нове життя» він
має назву «Богданівка». Така назва, за переказами старожилів,
походить від часів козаччини, бо
ще донині зберігся кам’яний
хрест , який ставили козаки на
місцях їхньої стоянки. Від тих
часів і є на території хутора такі
назви:
«Козакова
долина»,
«Козакова гора», «Козакова калабаня». За хутором є поле, яке так
і називається—«Коло могили». На
тому полі колись були три могили: перша-похоронені козаки, які
загинули в бою з татарами; друга
-похоронені
татари;
третяпохоронені коні, яких побили під
час бою. За словами старожилів,
все поле, на якому відбулася битва з татарами , після бою було
багряним від крові.
Багате с. Глібовичі своєю історією, але для більш детальнішого
вивчення над нею треба працювати.

Директор НД с.Глібовичі
Любов Федак

УВАГА! ДИФТЕРІЯ!
Дифтерія — це гостре інфекційне
захворювання
з
повітрянокрапельним механізмом передавання.
Джерело інфекції — хвора людина чи носій
Шляхи передавання інфекції
Дифтерія передається найчастіше
повітряно-крапельним
шляхом,
факторами передавання також
можуть бути предмети побуту
(посуд, іграшки). Захворювання
проявляється у вигляді ангіни,
коли у горлі утворюються плівки,
що можуть ускладнювати дихання та ковтання.
Симптоми дифтерії
Інкубаційний період дифтерії становить 2–10 днів.
Захворювання на дифтерію
може мати такі прояви: біль

у горлі; підвищена температура,
лихоманка; набряк слизової оболонки ротоглотки; наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість
голосу; набряк шиї; збільшення
шийних, підщелепних лімфатичних вузлів.
Ускладнення від дифтерії можуть включати: блокування
дихальних шляхів; інфекційнотоксичний шок; пошкодження
серцевого м’яза (міокардит); ураження нервової системи; нефрозонефрит;
легеневу
інфекцію
(дихальну недостатність або пневмонію).
Лікування дифтерії
Усі хворі на дифтерію, незалежно
від її клінічної форми і ступеня
тяжкості, підлягають невідкладній обов’язковій госпіталізації до

інфекційного стаціонару. Головним у лікуванні всіх форм дифтерії є введення антитоксичної протидифтерійної сироватки (ПДС),
яка пригнічує дифтерійний токсин у крові.
Профілактика дифтерії
Єдиний спосіб захиститися від
дифтерії і попередити розвиток
небезпечних
ускладнень
—
вакцинація дітей і ревакцинація
дорослих (кожні 10 років).
Вакцинація відбувається у пунктах щеплення АЗПСМ міста Бібрка, АЗПСМ села Свірж, АЗПСМ
села Романів та на ФАПах
(безкоштовно). За детальною інформацією просимо звертатись до
сімейних лікарів.
Директор КНП «ЦПМСП»О.С.Горинь
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ОГОЛОШЕННЯ
«Кредитна спілка «Довіра» оголошує кон8
листопада
(п’ятниця)
о 13:00 год у НД м. Бібкурс на посаду касира та директора Другорки відбудуться святкові урочистості до Всеукраго відділення КС «Довіра» в м. Бібрка.
їнського дня працівників культури та аматорів

Вимоги: освіта вища (економічна), досвід роботи народного мистецтва. Гурт «Полюс» виступить із
на посаду директора не менше одного року у фі- концертною програмою «Старі пісні про головнансовій установі або на керівній посаді, володін- не». Ласкаво запрошуємо. Вхід вільний.
- 10 листопада о 18:00 год у НД м. Бібрки—
ня навиками роботи з ПК.
ЛІГА СМІХУ. Виручені кошти підуть на віднов-

Контактний телефон 096-450-43-01 лення Хресної дороги та бібліотеки м. Бібрки.
ОГОЛОШЕННЯ
КП «Бібрський комунальник» запрошує на роботу :
- прибиральника (район комунальних будинків по
вул. Уляни Кравченко в м. Бібрка);
- контролера (для зняття показників водяних
лічильників)

За інформацією звертатися за адресою: м.Бібрка, вул.
Тарнавського, 22 (І поверх, КП «Бібрський комунальник»)

ОГОЛОШЕННЯ
У НД м. Бібрки планується створення
краєзнавчого музею «Бібреччина». Просимо приносити старовинні речі домашнього
вжитку (праски, картини, посуд, вишивки , меблі тощо). Дякуємо за розуміння та
співпрацю.
Директор НД м.Бібрки М.М.Береза

КП «БІБРСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК» ІНФОРМУЄ
Згідно Закону України Про благоустрій населених пунктів» , Положення про Правила благоустрою м. Бібрка, Державних санітарних норм та правил утримання
територій населених місць, будинки, які не підключені до міської
централізованої каналізації,повинні бути оснащені вигрібними ямами, відстійниками або
септиками. Вигрібні ями мають
бути герметичними, виконаними з

водотривких матеріалів, обладнані щільно прилягаючою кришкою.
Вигрібні ями повинні бути регулярно очищені. Власники вигребів
зобов’язані слідкувати за рівнем
наповненості, не допускаючи переливів та забруднення рідкими
відходами оточуючих територій.
Комунальне підприємство
«Бібрський комунальник» звертається до мешканців м. Бібрка, будинки яких не підключені до місь-

кої централізованої каналізації, з
проханням до 01 січня 2020 року
привести вигрібні ями (вигреби),
септики до належного санітарного
стану. Після зазначеної дати, власники будинків, які не приведуть
вигрібні ями (вигреби) в належний санітарний стан, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності.
Директор КП Бібрський комунальник» Наталія Чайка

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови
Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
П’ятниця, 8.11 (свято Великомученика Дмитрія)
- 09:00 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
Субота, 9.11
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 10.11
- 09:00; 11:00 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія; підготовка дітей до
першого причастя
* Оголошення: буде збиратися третя таца на духовну семінарію.
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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