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ФОТОФАКТ 

З реалізовано проєкт «Придбання звукопідси-
лювального обладнання для ЗЗСО І-ІІ 

ст.с.Глібовичі». Загальна кошторисна вартість – 
40 тис. грн. Джерела фінансування: обласний 
бюджет - 20 тис. грн., місцевий – 10 тис. грн., 
спонсорські кошти - 10 тис. грн. 
Керівник проєкту – Хоміцька Мар"яна Вікторів-
на, директор ЗЗСО І-ІІ ст. с.Глібовичі  

Редакція газети 

І нформація про поширення 

недуги COVID-19 у громаді 

станом на 30 червня 2020 р.: 

 Бібрка: інфікованих—23, вилі-

кувались—1, померли—0, пі-

дозри—26; 

 Великі Глібовичі: інфікова-

них—6, вилікувались—1, по-

мерли—1, підозри—9; 

 Шпильчина: інфікованих—6, 

вилікувались—0, померли—0, 

підозри—6; 

 Лани: інфікованих—1, виліку-

вались—0, померли—0, підо-

зри—4; 

 Свірж: інфікованих—1, вилі-

кувались—0, померли—0, пі-

дозри—1; 

 Глібовичі: інфікованих—1, 

вилікувались—0, померли—0, 

підозри—2; 

 Під’ярків: інфікованих—2, ви-

лікувались—0, померли—0, 

підозри—3; 

 Суходіл: інфікованих—2, вилі-

кувались—0, померли—1, пі-

дозри—3; 

 Вілявче: інфікованих—0, вилі-

кувались—0, померли—0, пі-

дозри—1; 

 Волощина: інфікованих—0, 

вилікувались—0, померли—0, 

підозри—1; 

Нові випадки у громаді за остан-

ні три дні не виявлено. 

На Львівщині за попередню добу 

було госпіталізовано з підозрою на 

коронавірус 76 осіб. Скеровано на 

самоізоляцію 161 особу. 

Загалом, у стаціонарах знаходить-

ся 942 хворих: 171 у Львівській 

обласній інфекційній лікарні, 153 

у Центрі легеневого здоровя, 80 у 8 

міській клінічній лікарні, 77 у 1 

МКЛ, 164 у госпіталі ветеранів 

війни та репресованих, 71 у 

Стрийській міській лікарні, 60 у 

Кам'янка- Бузькій лікарні, 27 в 

Стебницькій міській лікарні, Со-

кальська ЦРЛ - 25 осіб, Рудківська 

лікарня- 25 осіб. Новояворівськ - 

23, ЛШМД - 62, охматдит - 4. 

66 людей перебуває на лікуванні 

у відділенні реанімації. 16 на 

ШВЛ. 

За даними Центру громадського 

здоров’я, в Україні підтверджено 

44 998 випадки COVID-19, з них 

19 548 одужали, 1173 померли. 

Протягом останньої доби лаборато-

рно підтверджено 664 випадки. 

Кількість активних хворих ста-

ном на 01.07 складає 24 277 осіб. 

� Найбільша кількість активних 

хворих на 100 тис. населення заре-

єстрована у Чернівецькій (305,2), 

Львівській (184,5) та Рівненській 

( 1 6 4 , 7 )  о б л а с т я х . 

� Наразі госпіталізовано 4848 осіб, 

з них 97 людей підключені до апа-

рату ШВЛ.�  
Інформація з офіційних джерел 

(пресслужба ЛОДА, офіційний 

сайт НСЗУ, ЦГЗ). 

Будьмо пильні! 

АКТИВНА ГРОМАДА 

COVID-19 МОВОЮ ФАКТІВ 

З нову представники нашої громади серед перемо-

жців ще одного конкурсу—Конкурсу міні-грантів 

"Активуйся" від Львівської Освітньої Фундації  

Заявник: «Творча лабораторія» Народного дому 

м. Бібрки під керівництвом Берези Мирона та отця 

декана Миколи Коваля. 

Бачимо приклад  спільної праці Церкви та Просвіти 

у Бібрці задля Спільного Блага всієї нашої громади!  

Варто зазначити, що у конкурсі перемогу здобули 

лише 10 з 72-х заявників. 
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НЕКРОПОЛЬ – МІСЦЕ ПАМ’ЯТІ ТА СКОРБОТИ: (ДРУГА БРАТСЬКА МОГИЛА)  

«Ми розійшлися, хто куди…» - 
розказує І.Шкварко. Що ж побачи-
ли люди, які зайшли у тюрму 29-30 
червня? 
Олег Цимбала у книзі спогадів 

«Окрадені», яка побачила світ у 
Львові 2001р. пише: «Коли люди 
увійшли у двері міліції, наштовх-
нулись на великий казан, у якому 
лежало зварене тіло адвоката Ку-
льчицького (закінчив Віденський 
університет – Т.Ш.). Вразило те, - 
продовжує О.Цимбала, - що садизм 
по-радянськи достиг найвищої 
майстерності з огляду на те, як за-
вдати людині болю за допомогою 
примітивних способів садизму, а 
тому ошпарювали тіло у котлі. По-
руч лежали інші тіла жертв, які 
були понівечені до невпізнання. 
Але рідні впізнали їх по одязі та за 
іншими прикметами тіла». 
Очевидець результатів масакри у 

Бібрській тюрмі Володимир Гри-
цин у той час жив у Бібрці (у пері-
од польської присутності проходив 
адвокатську практику – прим.авт). 
Ось що він побачив: «На тюремно-
му подвір’ї лежали набряклі, дуже 
здеформовані тіла, між якими я 
впізнав адвоката Романа Куль-
чицького. Тіла набрякли від того, 
що їх поливали кип’ятком. Подаль-
ше лежав Андрій Боднар, до якого 
були застосовані інші тортури: по-
вибивали зуби, вирізали язик і по-
ламали пальці… Я зайшов до келії 
(камери – Т.Ш.), де лежав Стах 
Козакевич. Вступивши до неї, я 
вліз по кістки в застиглу кров… 
Все тіло Козакевича було поко-
лене, а на обличчі застиг жах. 
(«Шкільний дзвінок», Альманах. 
№5, 2000,червень с.21). Оскільки, 
Володимир Грицин був фотогра-
фом-аматором, то зробив ряд світ-
лин, на яких зафіксував наслідки 
«комуногуманізму». (В 1944р. 
В.Грицин залишив Україну, став 

емігрантом, зроблені світлини він 
передав в український музей у 
Нью-Йорк – прим.авт.).  
30 червня 1941р. похідна група 

Я.Стецька увійшла у Львів і прого-
лосила відновлення у краю україн-
ської влади. Поступово організову-
вались такі органи на місцях. У 
Бібрці теж утворилась районна і 
міська українська адміністрація. 
Треба було якнайшвидше поховати 
тіла помордованих, враховуючи 
літній час, можливість епідемії. За 
організацію похорону відповідав 
директор школи, член адміністра-
ції Роман Кулинич. 
(Див.Українське державтотво-
рення. Акт 30 червня 1941. Доку-
менти і матеріали. Львів-Київ, 
2001, с.281.) 
1 липня 1941р. при величезному 

напливі міщан та жителів сіл від-
бувся похорон. Перебіг траурних 
дій навіть фільмували німецькі 
оператори. На міському цвинтарі, 
на східній високій стороні, появи-
лась ще одна братська могила. Мо-
гила, як свідок комуно-
більшовицької хижацької, анти-
людської системи.  
 У період німецької окупації 1942-

1944р.р., кожного року на Зелені 
та інші національні свята, бібрча-
ни та й не тільки, вшановували 
пам'ять замордованих більшовиць-
ко-тоталітарною системою панахи-
дами, вінками, квітами, лампадка-
ми. 
У час другої радянізації 1944-

1991р.р за винятком останніх років 
горбачовської перебудови (1986-
1991р.р.), влада через репресивні 
органи та платних (може, й амато-
рів) агентів боролась із проявами 
національно-свідомих дій щодо цієї 
та інших могил, які мали відно-
шення до героїчної боротьби за на-
ціональні ідеали, Державу. 
Щоб затерти сліди братської моги-

ли невинно убієнних, на місці по-
ховання зробили смітник із цвин-
тарних відходів, що утворились 

після догляду за могилами похова-
них. 
Згадує В.Онацик, активіст біб-

рського Руху: «На могилі невинно 
убієнних не те що надгробка не 
було, совєти організували на цьому 
місці смітник (наші люди теж носи-
ли туди сміття). Взяв косу, граблі, - 
продовжує відтворювати події 
В.Онацик, - і почав косити чагар-
ник, виносити сміття. Пам’ятаю, 
що коли докосив до середини моги-
ли, то побачив там маленький си-
ньо- жовтий прапорець та згорілу 
свічку. Враження від побаченого 
було сильним, до сліз». 
В.Онацик у справі впорядкування 

могили зорганізував й інших біб-
рчан. Богдан Баран запропонував 
архітектурне вирішення впорядку-
вання меморіалу, воно було 
прийняте. До справи долучились 
активісти ближніх сіл, фінансово 
допомогли громади з Гринова, Вод-
ник, Підгородища. Особливо акти-
вно брали участь у цьому благород-
ному чині, окрім уже згадуваних 
В.Онацика та Б.Барана, Є.Черкас, 
П.Івахів, І.Наугольник, В.Поглод, 
І.Кішка, В.Бас, А.Федущак. В ско-
рім часі на святому, але занедбано-
му місці появився впорядкований 
меморіал з елементами української 
традиції – невисокою насипною 
могилою – підвищенням, білим 
мармуровим хрестом, фрагментом 
розбитої в’язничної стіни із залиш-
ками грат, таблицею прізвищ. Па-
м'ять про жертви сталінського 
«пролетарського інтернаціоналіз-
му» стала матеріалізованою, міс-
цем ушанування всіх помордова-
них тоталітарною сваволею щодо 
українців. Доти, допоки живе пам'-
ять про жертви у тюрмах, концта-
борах, застінках гестапо, Україна 
має шанс на національне виздоро-
влення. 
Честь їх пам’яті!  

Т.Шах, історик, заслужений вчитель 

України, член УВАН (Канада) 

Vivos voco,mortuos plango. 
(Кличу живих, плачу за мертвими) 

Продовження. Початок у поперед-

ньому числі газети. 

ФОТОФАКТ 

З  метою покращення матеріально-

технічної бази закладів освіти відділ 

освіти виконавчого комітету Бібрської міської 

ради закупив електричні швейні машинки для 

Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім.Уляни Кравчен-

ко, Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юлі-

ана Головінського, ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Свірж, 

ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Романів.  
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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» ІНФОРМУЄ 

У  відділенні  соціальної  допо-
моги вдома проводиться що-

денна  інформація  серед  соціаль-
них робітників та підопічних за-
кладу  щодо  основних  симптомів 
коронавірусної інфекції і порядку 
здійснення профілактичних захо-
дів у випадку виявлення хворих із 
підозрою на це. 

У період встановлення особливо-
го режиму роботи в комунальному 
закладі  “Центр надання соціаль-
них послуг” Бібрської міської ради 
соціальні робітники систематично 
(згідно зі встановленим графікуом) 
відвідували  громадян  похилого 
віку, а також проводили бесіди та 
консультації в телефонному режи-
мі та надавали соціальні послуги 
догляду вдома в обсягах, визначе-
них Державним стандартом, а са-
ме: придбання та доставка продо-
вольчих  товарів,  медикаментів, 
доставка води, дров, оплата кому-
нальних послуг, виклик сімейного 
лікаря, вологе прибирання та ін-
ше. 

Разом  із  заступником  міського 
голови Бібрської ОТГ з фінансово- 
економічних  питань  Заблоцьким 
М.А., директором КЗ ЦНСП Поно-
марьовою С.С. та завідувачем від-
ділення соціальної допомоги вдома 
Грицай М.В. була надана для гро-
мадян похилого віку, які опинили-
ся в складних життєвих обстави-

нах, допомога у вигляді продукто-
вих наборів від Європейської Солі-
дарності та Фонду Порошенка. 

На підставі рішень комісії з пи-
тань захисту прав дитини Бібрсь-
кої міської ради фахівцем із соціа-
льної роботи Горбаль Б.Б. взято під 
соціальний супровід дві сім’ї: Мак-
симцівих та Єсіних. Також на облі-
ку числиться двадцять шість сімей, 
які перебувають у складних життє-
вих обставинах, у яких складено 
Акти оцінки потреб сім’ї. 

Фахівець  із  соціальної  роботи 
Горбаль Б.Б. разом з міждисциплі-
нарною командою здійснили виїзд 
на  територію  Стрілківського  та 
Свірзького старостинських округів 
для забезпечення найкращих інте-
ресів  дітей,  які  перебувають  у 
складних життєвих обставинах. За 
результатами оцінки потреб дітей 
у сім’ях виявлено умови та обста-
вини, що негативно впливають на 
життя,  стан  здоров’я,  розвиток 
дітей, які призводять до неналеж-
ного  рівня  задоволення  їхніх 
індивідуальних потреб відповідно 
до віку. Також із службою у спра-
вах дітей Бібрської  міської  ради 
було  здійснено  виїзд  на  тери-
торію  Романівського  та 
Ланівського  старостинських 
округів з метою розгляду клопо-
тання  заявника  про  визначення 
способу  участі  його  у  вихованні 

дитини у вигляді забирання дити-
ни на вихідні та інші дні, обстеже-
но  умови  проживання  заявника. 
Також  вислухали  думку  дитини 
щодо її прихильності до кожного з 
батьків. 

Фахівець із соціальної роботи по-
вторно відвідала сім’ю, яка перебу-
ває у складних життєвих обстави-
нах. Перевірено умови проживан-
ня, забезпечення харчування дітей 
та належного догляду. Мамі нада-
но рекомендації щодо дотримання 
санітарно-гігієнічних норм у буди-
нку, розвитку навичок відповідаль-
ного ставлення до батьківства. Та-
кож передано  малолітній  дитині 
солодощі, іграшки. 

Також на виконання ухвали Пе-
ремишлянського  районного  суду 
Львівської області відвідано сім’ю 
заявника.  Складено  Акт  оцінки 
потреб сім’ї щодо невиконання ба-
тьківських обов’язків. 

Заведено базу даних щодо багато-
дітних сімей, які проживають на 
території Бібрської ОТГ. Усього 190 
таких сімей, у них 638 дітей.  Ство-
рено місцевий банк сімей, що опи-
нилися у складних життєвих обста-
винах. 

Фахівці КЗ постійно беруть уч-
асть у тренінгах та навчаннях. 

Директор КЗ "Центр надання соціа-

льних послуг"  

Світлана Пономарьова 

У  липні кав’ярня-галерея «Штука» та БФ Спад-

щина.UA / Heritage.UA з приємністю запро-

шують вас на виставку «Свято бобра», присвячену 

неймовірній красі маленького міста з великою істо-

рією – Бібрці! Відкриття відбулося 1 липня, у сере-

ду, о 17:00. 

На виставці представлені роботи семи львівських 

митців, виконані в Бібрці під час пленеру 15 берез-

ня 2020 року. Квітослава Булавіна, Наталка Івжен-

ко, Дарія Зав'ялова, Олена Зотова, Христина 

Прии ̆мак, Ірина Фартух та Ліліана Харьковська 

представлять свої твори на картоні та полотні, в 

олії, акрилі та графіці.  
Радо кличемо вас відвідати виставку, аби побачи-

ти цей неймовірний край крізь призму мистецтва 

та закохатися у нього. 
У рамках виставки БФ «Спадщина.UА» уже тра-

диційно планує провести онлайн аукціон на благо 

пам’ятки архітектури місцевого значення початку 

ХХ століття, окраси Бібрки та його візуальної домі-

нанти - будівлі колишнього товариства «Сокіл», що 

перебуває під опікою фонду. 

Завдання виставки - аукціону: 
- популяризація культурної та природноі ̈ спадщи-

ни Бібреччини; 
- промоція маи ̆бутнього мультифункціонального 

культурно-туристичного центру «Сокіл»; 

- збір коштів на дофінансування про’кту «Офіс гос-

тинності маи ̆бутнього мультифункціонального ку-

льтурно-туристичного центру «Сокіл», поданого на 

Конкурс «Єврорегіон Карпати - Укра-

їна» (загальний бюджет - 312 тис. грн, в т.ч. 62 

тис.грн. - необхідне дофінансування БФ 

«Спадщина.UА»). 
Аукціон відбуватиметься в період 6-20 липня 2020 

року на ФБ сторінці СОКІЛ / SOKIL. 

«СВЯТО БОБРА» У КАВ’ЯРНІ–ГАЛЕРЕЇ «ШТУКА» 

Фото з відкриття «Свята бобра» 1 липня 2020р. 

https://www.facebook.com/CF.Heritage.UA/
https://www.facebook.com/CF.Heritage.UA/
https://www.facebook.com/sokilsokol/
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ПОШИРЮЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО 

http://www.bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html 

Випуск №209, 2 липня 2020 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

ФОТОФАКТ 

Проведено бла-

гоустрій квітко-

вої клумби в 

центрі міста. 

Роботу провели 

п р а ц і в н и к и 

«Планети рос-

лин». Надіємося, 

що вийшло кра-

сиво і що благоу-

стрій сподобаєть-

ся жителям та 

гостям нашого 

міста.  
КП «Рідне міс-

то» 

В ідповідно 

до Розпо-

рядження Біб-

рського місько-

го голови № 

185 від 

23.06.2020 р. на 

території Біб-

рської ОТГ 

утворена та 

працює постій-

на мобільна група для контролю і реагування щодо 

дотримання протиепідемічних заходів у складі: 

Стаха Ігоря Ярославовича - секретаря Бібрської місь-

кої ради (голова комісії) 

Пекара Віталія Володимировича - головного спеціалі-

ста Перемишлянського РУ ГУ ДПСС у Львівській об-

ласті 

Халуса Тараса Степановича - дільничого ДОП СППП 

Перемишлянського ВП Золочівського ВП ГУ НП у 

Львівській області 

Повідомлення 
Виконавчий комітет Бібрської міської ради повідом-
ляє, що Перемишлянський районний центр зайнятос-
ті надає фінансову допомогу по частковому безробіттю 
на період карантину фізичним особам – підприємцям, 
які зупинили діяльність через проведення заходів 
щодо запобігання виникненню та поширенню корона-
вірусної хвороби (COVID-19) згідно з Постановою Ка-
бінету Міністрів України « Про запобігання поширен-
ню на території України коронавірусу COVID-19» від 
11.03.2020 № 211. 
За інформацією та отриманням допомоги звертатись до 
Перемишлянського районного центру зайнятості: 
81200,Львівська обл., м.Перемишляни,  вул. Боршівсь-
ка,4а 
тел/факс:(3263)2-14-52; тел.     (3263)2-31-28 
Зразки документів для отримання допомоги Ви знай-
дете на офіційному сайті Бібрської міської ради 
www.bibrka-rada.gov.ua. у рубриці «Новини». 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради 

ФОТОФАКТ 

У  п’ятницю, 26 червня 2020р. , 

біля колишньої тюрми по ву-

лиці Грушевського провели годи-

ну-спогад "Пам'ятний хрест жерт-

вам народу". Тут увічнено пам'ять 

невинно убієнних, які були роз-

стріляні і закатовані НКВД в чер-

вні 1941 року. 

Звертаємось до Всіх небайдужих жителів 

Бібреччини з проханням про допомогу 

для потреб Волонтерської кухні! 

Дуже потрібна зеле-

на цибуля, кріп, 

петрушка, стріли 

часнику для вигото-

влення сухих борщів 

і зупок. А для аромат-

них чаїв потрібно 

м’ята, меліса , липа 

й інші цілющі трави. Також дуже потрібна ква-

соля і ревінь! 

Всіх, хто хоче допомогти солдатській кух-

ні ,чекаємо до 2-го липня (четвер) у магазині 

п.Лесі Гуменчук. 

Наперед дякуємо всім, хто долучитися.... 

Якщо будуть запитання, звертайтеся : 0979768764- 

Оля; 0978423762-Уляна; 0978845805-Надя; 

0967480914- Іванка  

http://www.bibrka-rada.gov.ua
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026276015690&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDRGF0EfCcq7xlyvuV6S_19rgWTeUFKBetOVNoT20225S7BdEAUOEBRua8mnuU5YlLQ2-0EZQ7hLVou&dti=321065428363758&hc_location=group

