
 

У Бібрці відбувся семінар для 
аграріїв 

20 квітня в конференц-залі Бібрської міської 
ради відбувся семінар на тему «ФІНАНСОВА 
ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ 
ЕКОНОМІКИ У 2017 РОЦІ». Зустріч 
проводили Наталія Хмиз, директор 
департаменту агропромислового розвитку 

Львівської ОДА, та Зеновій Древняк – голова 
обласного фонду підтримки житлового 
будівництва на селі. 

На семінарі були присутні 
представники  аграрного бізнесу, фермери, 
обласний депутат від Перемишлянщини 
В.Баран та голови навколишніх сільських рад. 

Наталія Хмиз проінформувала присутніх про 
перспективи та напрямки розвитку малого та 
середнього аграрного підприємництва на 
території Львівської області, можливості й 
напрямки  фінансової підтримки 
аграріїв  за  міжнародними програмами та 
програмами державного та обласного рівнів. 
Такі програми передбачають також розвиток 
сільських територій, що має особливе значення 
для сучасного села.  

Зеновій Древняк розповів про діяльність 
Фонду та можливість отримання пільгових 
умов, які допомагають представникам 

аграрного сектору реалізовувати бізнес-плани з 
придбання сільськогосподарської техніки та 
технологічного обладнання, придбання 
племінних тварин, з будівництва та 
реконструкції тваринницьких приміщень, 
приміщень для зберігання 
сільськогосподарської продукції, з 
виробництва  зернових культур,  садівництва, 
розвитку передпродажної підготовки і 
переробки сільськогосподарської продукції. 

Василь Баран поділився інформацією про 
фінансову підтримку у створенні невеликого 
аграрного бізнесу для малозабезпечених та 
тимчасово переселених сімей, згідно з якою є 
можливість отримати кредитні кошти на 
пільгових умовах.  

У ході семінару відбулася цікава дискусія 
між аграріями та представниками обласної 
державної адміністрації. Сподіваємось, що 
семінар був корисним для усіх сторін, які брали 
в ньому участь. Велика подяка всім 
доповідачам та присутнім. 

Секретар Бібрської міської ради Надія 
Федущак 

 
Підтримка аграрного та сільського 

розвитку 
У понеділок, 24 квітня 2017 року, у 

конференц-залі Бібрської міської ради 
відбулася зустріч представників Національної 
асоціації сільськогосподарських дорадчих 
служб України за сприяння проекту USAID 
«Підтримка аграрного і сільського розвитку» 
(«Агросільрозвиток») із фокус-групою власників 
земельних паїв, яка проводилася з метою 
дізнатися ставлення громадян до ключових 
параметрів земельної реформи, виявити 
упередження та міфи, які побутують серед них, 
щодо формування ринку землі. 

Будемо раді й надалі спільно проводити 
заходи з розвитку сільських територій 
Перемишлянщини. 

Організатор заходу Андрій Галяс
 

 

Як львівські аніматори оживили Бібрку 
гаївками 

У неділю, 23 квітня, Бібрка ожила: навколо 
було чути безтурботний сміх дітей, спів 
народних пісень та радісний лемент. Містом 
водили гаївки аніматори САД Боско, спільнота 
церкви Різдва Пресвятої Богородиці.  

Нині маємо ситуацію, коли багато наших 
українських традицій та забав канули в Лету, 
забулись, загубились. Молодь розважається 
іншими способами, ніж це робили їхні батьки. 
Проте є речі вічні: від того, якою мірою ми 
збережемо їх, залежатиме українська 
ідентичність у цілому.  

Громада – великий чоловік 

І.Я. Франко м. Бібрка, 27 квітня, 2017 рік випуск №66 (143) 

 



Одними із обрядових пісень  весняного циклу є гаївки -- пісні у супроводі дівочих хороводів, 
що виконуються в час Великодніх свят. Цього року ГО “Молодь Бібрки” взяла ініціативу 
відродити народний колорит у місті. Сестра Маргарита допомогла із контактами -  і до Бібрки 
приїхали 5 енергійних аніматорів САД Боско з церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Навіть дощ 
не завадив малечі та молоді крутезно повеселитися, навчитися водити гаївки та запалити своє 
серце Любов’ю. Ми танцювали, співали, скакали, обіймались, раділи -- і все це  на славу Божу. 

Сподіваємось, надалі молодь краще підтримуватиме такі заходи, адже в нас є великий 
потенціал, аби розвивати Бібрку та громаду.  

Марія Скалка 

 

УКРАЇНА БЕЗ СМІТТЯ 
Якщо людина не зробить так, щоб на землі 

стало менше сміття, то сміття зробить так, щоб 
на землі стало менше людей.   

Сьогодні в нашій країні проблема смітників – 
одна з найважливіших і найактуальніших серед 
проблем забруднення навколишнього 
середовища. Питання сміття настільки нагальне 
(не тільки в Україні, а й у всьому світі), що навіть 
з'явився вислів «відходи беруть нас за горло». 

У березні в місті Львові ситуація з кількістю 
сміття досягла критичної позначки. Львів'яни не 
можуть зрозуміти, чому їхнє місто захлинається у 
смітті та стоїть на порозі екологічної кризи 
(екологічного апокаліпсису). Багато людей 
вважає, що вони стали політичними 
заручниками, адже проблема сміття у Львові вже 
давно перетворилася на політичну спекуляцію. 

На жаль, через брак екологічної культури та 
свідомості українці рідко замислюються, як і 
куди йде наше сміття і як зменшити його 
кількість. Адже в більшості з них є лише один 
«сміттєвий» закон: не винось із хати сміття 
ввечері, бо гроші з будинку несеш». 

21 квітня до Дня Землі в Бібрській ЗОШ І-ІІІ 
ст. ім. Уляни Кравченко було проведено підсумок 
(фінал) екологічного конкурсу «Дай нове життя 
старим речам» та прикладного проекту «Україна 
без сміття», мета яких - розказати про побутові 
екологічні проблеми та способи їхнього 
розв’язання, зокрема про такий: треба 
відповідальніше ставитися до навколишнього 
середовища, керуючись принципом «мої розумні 
дії принесуть користь не тільки природі, але й 
мені».  У конкурсі взяли участь учні середніх та 
старших класів . Свої роботи вони виготовляли з 
матеріалів, які уже використовувалися  в побуті – 
це пластик,папір, тканина, шкіра та інші. 

Багато дітей дуже творчо підійшли до 
створення своїх виробів, тому журі конкурсу 
важко було вибрати найкращі роботи. 

Найоригінальнішою була учениця 8-В класу 
Куса Марічка, яка й посіла І місце. Учениця 8-В 
класу  Шестопалова Вероніка здобула ІІ місце, а 
Зінчук Софія, учениця 6-А класу, - ІІІ. Цікавими 
були роботи Кремінь Оленки (10-Б клас), Ковалів 

Марти (10-А клас), Гамаровської Софії (6-А клас),  
Гураль Наталії (5 –В клас), Барабах Катерини 5-Б 
клас. 

Всі учасники конкурсу одержали шоколадних 
ангеликів, а нагородою для переможців стала 
безкоштовна екскурсійна  поїздка до м. Києва. 

Особливу подяку хочемо висловити спонсору – 
готельному комплексу Edem Resort Medical & Spa 
.  

Дорогі друзі! Згадайте про свої старі речі, не 
поспішайте позбутися того, що, на перший 
погляд, виглядає мотлохом і непотребом:  
можливо, щось із цього чекає свого другого 
повернення. 
Тож давайте сміливіше витягати їх на сонячне 
світло. Краплина фантазії та винахідливості -  
і наші давно забуті меблі, сувеніри, одяг 
отримають друге життя та гідне місце в нашому 
домі. 
Головне – бажання та вміння оригінально 
мислити, хороший смак та нові ідеї. 

Учитель географії Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. 
Уляни Кравченко Курдина О.С.

 

 

 

А вже весна скресла… 
Весна – це оновлення в житті. Напевно, тому й 

навесні ми святкуємо Великдень, Христове 
Воскресіння.  

Світле свято Пасхи символізує початок нового 
життя, віру, надію. У ці дні запитаймо себе: що ми 
зробили для збереження українських традицій у 
Великодні свята? 

Переважно чуємо, що Великдень -  це велике 
свято, всі мають веселитися, бо хто буде сумувати в 
цей день, сумуватиме і весь рік. Але не забуваймо: 
свято – це не багато накритий стіл, а стан душі. 
Великдень об’єднує кожну родину. 



Так, 23 квітня, на Провідну неділю, об’єднала не одну родину Великодня композиція «А вже весна 
скресла» за участю драмгуртка Народного дому м.Бібрки (керівник Н.Свіжак), гуртківців художнього 
слова БДЮТ (керівник З.Влах) та вокального гуртка БДЮТ (керівник Л.Цюк). Це дійство подарувало 
всім присутнім неземну благодать, неоціненне розуміння, наскільки важливо шанувати рідних, 
цінувати те, що маєш. 

 Пасха – це найперше прадавні традиції, які мають наповнювати цю живу народну ріку, бо в її 
святості живе наш український дух, бо так єднається нація, так благословляється наша Україна. 

Директор НД Люся Сурмач 

 
Подяка 

Висловлюємо щиру подяку всім людям доброї волі, які 
долучилися до чергової поїздки волонтерів у зону бойових 
дій на Сході України. До збору частувань до 
Великоднього столу для наших захисників приєдналося 
дуже багато жителів Бібреччини, а зокрема люди з таких 
населених пунктів: 
с.Лани,с.Серники,с.Свірж,с.Св.Глібовичі,с.В.Глібовичі,с.Р
оманів,с.Любешка,с.Стоки,с.М.Ланки,с.Стрілки, а також 
м.Бібрка. Також дякуємо учням та вчителям Бібрської 
школи, які знову організували збір продуктів. 

о.Зіновій Телішевський поблагословив і покропив всі 
зібрані продукти, а саме: м,ясні вироби, пасочки,солодку 
випічку, печиво, цукерки,каву,чай,велику кількість 
закруток,вареники(128 відерок),яйця. 

 Окрема величезна подяка людям,які відгукнулись на 
прохання-пост про збір овочів і круп для супів,борщів і каш для наших хлопців. Усі продукти 
передали керівникові волонтерського цеху Хенд-Мейд по-львівськи п.Oksana Mazar.Вже сьогодні було 
запаковано велику кількість сухих наборів і передано на Схід. 

Смачного нашим захисникам!!! Повертайтеся з перемогою!!! 
P.S. Уся допомога вже доправлена хлопцям на передову (завдяки волонтерам «Народної 

самооборони Львівщини») 
Волонтери м. Бібрки 

 

Чи це, бува, не «сіно-солома»? 
Пригадується «бородатий» анекдот, а може, і реальність.  
У царській армії нетямущим солдатам прив’язували до ніг сіно і солому, щоб навчити 

марширувати. «Солома» - наліво, «сіно» - направо. Так і в дописувачів газети «Погляд» про ремонт 
доріг. Чи вони справді нетямущі, чи вдають таких з себе, а чи хочуть ввести в оману громаду. Адже 
попередникам добре відомо, скільки коштує кожен метр відремонтованої чи зробленої наново дороги. 
Там, де вклали більші кошти, дороги в хорошому стані, а ямковий ремонт, хоч і потребує затрат, 
сезонний.  

Але не це головне. Великі гроші пішли на дорогу до всім відомого власного закладу «великого 
попередника». От тоді і проявився їх курячий розум. 
Замість повернути цю дорогу до центру, аби учням було 
зручно йти до школи і щоб базар не в болоті був, 
повернули чомусь наліво. От вам і «сіно-солома», і 
інформація для роздумів. 

Мешканець Бібрки 

 
 
 

 

Оголошення 
Про проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів 
Відповідно до рішень виконавчого комітету Бібрської 
міської ради № 33, № 34 та № 35 від 24.03.2017 року та 
розпорядження Бібрського міського голови № 77 від 
24.04.2017 р. 28 квітня 2017 р. о 17.00 год. у приміщенні 
Бібрської міської ради відбудуться громадські слухання 
щодо проектів: 

 «Детального плану території земельної ділянки під 
будівництво спортивного майданчика із штучним 
покриттям по вул. Уляни Кравченко в м. Бібрці 
Перемишлянського району Львівської області»; 

 «Детального плану території для обслуговування 
будівель майстерні, навісу, складу в м.Бібрці 
Перемишлянського району Львівської області»; 

 «Детального плану території земельної ділянки для 
будівництва житлових будинків, господарських будівель і 
споруд по вул. І. Франка в м.Бібрці Перемишлянського 
району Львівської області». 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради 
 

У середу стався обвал стіни прибудови на 
території колишнього «Харчпрому». 
Просимо мешканців не заходити на цю 
територію, адже всі будівлі там аварійні. 

Бібрська міська рада вже неодноразово 
зверталася до власника нерухомості з 
вимогою довести до ладу будівлі та 
територію. На жаль, жодної реакції не 
було. Міська влада діятиме в межах своєї 
компетенції, аби розв’язати цю проблему. 

Виконком БМР  

https://www.facebook.com/oksana.mazar


Про вшанування 70-их роковин трагічних подій початку примусового виселення 

українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Підляшшя та Холмщини, а 
також під час так званої «операції «Вісла» 

Відповідно до рішення Львівської обласної ради від 7 березня 2017 року № 384 «Про 
вшанування у 2017 році 70-их роковин трагічних подій початку примусового виселення 
українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Підляшшя та Холмщини, а також під час 
так званої «операції «Вісла», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 
21.04.2017 р. №307/0/5-17 та з метою вшанування пам'яті жертв примусового переселення 
етнічних українців у 1947 році на території Польщі заплановано низку заходів, зокрема в 
м.Бібрці та с. Шпильчині: 

- 28 квітня 2017 року оголошено Днем жалоби за жертвами операції «Вісла». О 21.00 год. 28 
квітня 2017 року - хвилина  мовчання та церковний передзвін; 

- проведення 30 квітня поминальних богослужінь за жертвами операції «Вісла» у церкві 
Верховних Апостолів Петра і Павла с.Шпильчини (субота, 29 квітня о 10 год), та в церкві 
Пресвятої Покрови у м.Бібрці (неділя, 30 квітня о 8 год); 

- також поминальні заходи заплановані у неділю, 30 квітня у с. Свірж. 
 
 

Вітаємо з днем народження 
Стеців Оксану Ярославівну 

Бажаємо Тобі сонця на життєвій ниві 
І вірних друзів завжди на путі, 
Хай усе, що потрібно людині, 

Супутником буде в Твоєму житті. 
Хай Тобі завжди посміхається доля 
Несуть тільки радість з собою роки. 

Хай щастя, здоров’я не зрадять ніколи, 
Хай збудуться мрії, бажання й думки. 

З великою повагою: тато, мама,  
брат із сім’єю і вся велика родина. 

 Вітаємо з 20-річчям з дня народження 

Стеців Мар’яну Орестівну 
Як хочеться подарувати Тобі долю 

І прихилити до Тебе білий світ, 
Щоб у щасті Ти жила без болю 
Багато довгих і яскравих літ. 

Благополуччя Тобі зичимо й удачі 
І щоб в любові не пізнать нестачі, 

Бо богом раз дарується вона. 
Хай Матір Божа Тебе охороняє,  
Ісус Христос здоров’я посилає 

На довгії і благії літа. 
Мама, тато, сестра, дідусі, бабусі, 

Оксана і вся велика родина.  

 

Подяка 
Щиро дякуємо працівникам невідкладної 

медичної допомоги Бібрської райлікарні за 
своєчасну та якісну медичну допомогу, надану 
нашим батькам похилого віку. Також хочемо 
щиро подякувати бібрському міському голові за 
допомогу нашій родині вимушених 
переселенців. 

Родина Залоги 

Оголошення 
Про проведення громадського 

обговорення 
щодо врахування громадських інтересів 
Відповідно до рішення виконавчого комітету 
Бібрської міської ради № 46 від 24.03.2017 року 
та розпорядження Бібрського міського голови № 
78 від 24.04.2017 р. 28 квітня 2017 р. о 17.00 год. 
у приміщенні Бібрської міської ради відбудеться 
громадське обговорення щодо перенесення 
продуктового ринку у м. Бібрці. 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради 

 
До уваги вірян 

 

 

 
 

 

 

 

Розклад служінь 
на 24-30 квітня в церкві Покрови Пресвятої 
Богородиці м. Бібрки 

Четвер, 27.04.2017 
- 08:00 - Свята Літургія на всяке прохання 
П'ятниця, 28.04.2017 
- 08:00 - Свята Літургія за молодих 
Субота, 29.04.2017 
- 08:00 - заупокійна загальна 
- 19:30 - вечірня 
Неділя, 30.04.2017 
- 08:30 - Свята Літургія 
- 10:30 - Свята Літургія 
- 14:30 - Катехизація дітей 4-8 класи 
- 16:00 - Свята Літургія 
- 18:30 - Жива Вервиця 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1219082511494016/permalink/1253639878038279/
https://www.facebook.com/groups/1219082511494016/permalink/1253639878038279/

