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21 квітня відбулась визначна по-
дія в житті нашої громади – запра-
цював проєкт «Поліцейський офі-

цер громади», який упроваджуєть-
ся Головним управлінням Націона-
льної поліції України спільно з гро-
мадами. Більш ніж рік тривала 

підготовка з впровадження даної 
реформи на території Бібрської гро-
мади, результатом якої стало ство-
рення двох поліцейських станцій - 

в с.Стрілки та смт. Нові Стрілища. 
На офіційній церемонії відкриття 

були присутні Начальник управ-
ління превентивної діяльності Го-

ловного управління Національної 
поліції у Львівській області Василь 
Семенюк, Бібрський міський голо-
ва Роман Гринус, старости сіл, ду-

ховенство та мешканці громади. 
Відповідно до проєкту 
“Поліцейський офіцер громади» ГУ 

Національної поліції Україна за-
безпечує працівника службовим 
автомобілем, амуніцією і зброєю, а 
громада – приміщенням, комп’юте-

рною технікою та пальним.  
Головне завдання поліцейського 

офіцера громади – орієнтуватися 
на потреби місцевого населення, 

підтримувати постійний контакт із 
мешканцями, щоденно забезпечу-
вати порядок на своїй території, 
своєчасно реагувати на проблеми 

громади та запобігати вчиненню 
правопорушень. 

Основні службові обов’язки: 
орієнтована на потреби громади 

поліцейська діяльність, метою якої 
є попередження поширених на те-
риторії ТГ правопору-

шень; 
реалізація спільно із 

громадою проєктів з під-
вищення публічної без-

пеки (профілактика зло-
чинів серед неповноліт-
ніх, протидія домашньо-
му насильству, популя-

ризація здорового спосо-
бу життя, допомога ура-
зливим категоріям насе-
лення тощо); 

здійснення проваджен-
ня у справах про адміні-
стративні правопору-
шення, прийняття рі-

шень про застосування 
адміністративних стяг-
нень; 

проведення перевірки 
за зверненнями грома-
дян та вжиття необхід-
них заходів.  

На території Бібрської 
громади на даний час 
працюватиме 2 поліцей-
ських з графіком роботи 

(пн.-пт. З 9:00 до 18:00): 
Халус Тарас (тел. 098-

909-00-51) обслуговує 
населені пункти - Біб-

рка, Шпильчина, Вели-
кі Глібовичі, Волощина, 
Підмонастир, Лани, 
Благодатівка, Гончарів, 

Любешка, Серники, Романів, Під-

городище, Селиська, Під’ярків, Сві-
рж, Глібовичі, Грабник, Задубина, 
Копань, Мивсева, Підвисоке, Стрі-
лки, Вілявче, Волове, Малі Ланки, 

Мостище, Стоки, Суходіл, Вільхо-
вець, Лопушна. 

Роман Тимечко (тел. 067-188-14-
79) обслуговує населені пункти - 

Нові Стрілища, Лінія, Старі Стрі-
лища, Баківці, Закривець, Квітне-
ве, Репехів, Трибоківці, Кнісело, 
Бертишів, Орішківці, Соколівка, 

Кологори, Сенів, Ходорківці, П'ят-
ничани. 

Зроблено ще один крок для пок-
ращення якості життя та безпеки 

наших мешканців! 
Виконавчий комітет Бібрської 

міської ради  

ВІДКРИТТЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ СТАНЦІЙ В БІБРСЬКІЙ МІСЬКІЙ ТГ 

ФОТОФАКТ 

У Кімнаті Бургомістра «Сокола» завдяки зу-

силлям архітектора, краєзнавця і пам’яткоо-

хоронця Івана Щурка відбулося урочисте 

підписання документу про створення та пер-

шочергові дії щодо розвитку краєзнавчого 

кластеру «Галичина - (не)звідана земля / Ga-

licia - terra (in)cognita»: 

- Бібрським міським головою Гринусом Рома-

ном Ярославовичем, 

- Великогаївським сільським головою Кохма-

ном Олегом Андрійовичем, 

- Президентом громадської організації 

“Опілля” Лабою Василем Михайловичем, 

- Директоркою Благодійного фонду 

«Спадщина.УА» Гаврилів Ганною Миросла-

вівною. 

Фото—Український центр культурних дос-

ліджень  
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ПОЛЯКА ДОБРОДІЙНИКАМ 

15 травня, субота 
11.00 одночасне урочисте під-

няття прапора Євросоюзу на та-

ких локаціях: 
• Свірзький замок (село Свірж). 

Екскурсія, майстер-класи стрільби 

з лука і бою на мечах 

• Бібрська ратуша (місто Бібрка, 

вул. Тарнавського, 22). Екскурсія 

містом 

• Історична будівля товариства 

«Сокіл» (місто Бібрка, пл. Стріле-

цька, 1). Екскурсія 

• Гора Камула – найвища вер-

шина Подільської височини (на 

південь від села Романів). Поча-

ток сходження – о 9.00 біля церк-

ви Святого Михайла у селі Рома-

нів 

• П’ятничанська вежа (околиця 

села П’ятничани, відкриття онов-

леної експозиції музею) 

• Ранчо «Скарбова Гора» (село 

Лопушна) 

• «Едем Резорт» (село Стрілки) 

• «Клуб Рослин» (село Стрілки) 

• «Галицька сорока» (село Віляв-

че) 

 11.00-16.00 - 5 храмів будуть 

відкриті для туристів 

• Дерев'яна церква Воскресіння 

Господнього, 1924 рік (село Лопу-

шна) 
• Дерев'яна церква Пресвятої 

Трійці, 1904 рік (село Вільховець) 
• Дерев'яна церква Покрова 

Пресвятої Богородиці, 1928 рік 

(село Суходіл) 
• Дерев'яна церква Вознесіння 

Господнього, 1710 рік, пам'ятка 

архітектури національного зна-

чення (село Волощина) 
• Мурована церква Успіння 

Пресвятої Богородиці, 1929 рік 

(село Великі Глібовичі) 
3) 16.00 Концерт барокової музики 

біля статуї Святого Яна Непо-

муцького в Суходолі. 

4) 19.00 Показ фільму «Перлини 

на дні» на ранчо «Скарбова Го-

ра» (село Лопушна), з обговорен-

ням, за участю Радки Рубіліної, 

директорки Чеського центру в Ки-

єві при Посольстві Чехії в Україні 
16 травня, неділя 
15.00 Свято поезії та музики 

«Європа тут» (історична будівля 

товариства «Сокіл». Місто Бібрка, 

площа Стрілецька, 1). 

ДНІ ЄВРОПИ В БІБРСЬКІЙ ГРОМАДІ 

Дякуємо всім,хто не здається і не 
втомився працювати для наших 
захисників,які тримають для нас 
мирне небо над головою!!! 
Вчора відбулася Великодня збірка 
для чергової 49-ї поїздки волонтерів 
Народної Самооборони Львівщини 
в зону бойових дій на Сході Украї-
ни. 
Це була сама найбільша, по кілько-
сті всього принесеного збірка,просто 
не було куди все помістити 
До збору частувань для наших хло-
пців приєдналося дуже багато жи-
телів Бібрської Об'єднаної Громади 
а зокрема люди з населених пунк-
тів: с.Лани, с.Серники, с.Свірж, 
с.Свіржські Глібовичі, с.Великі Глі-
бовичі, с. Малі Ланки, с.Стрілки, 
с.Вілявче, с.Стоки, с.Баківці, 
с . С о к о л і в к а ,  с . Ш п и л ь ч и н о , 
с.Любешка, с.Квітневе, с.Романів, 
смт Нові Стрілища,а також жителі 
м.Бібрка 
Дуже дякуємо Орест Дорош ,який 
люб'язно погодився доставити все 
зібране на волонтерську кухню і 
Яцейко Дмитро за допомогу з дос-
тавкою всього зібраного до волонте-
рів,які вже сьогодні вирушить на 
Схід. 
Люся Сурмач , Myron Bereza спаси-
бі за організацію , за все зібране і 
передане від Народних домів нашої 
Громади!!! 
Сьогодні також хочеться від щиро-
го серця подякувати всім ді-
тям,батькам, вчителям і керівницт-
ву нашої Бібрської школи, особливо 
завучу Марія Ковальчук ... а також 
дітям,батькам,вчителям і директо-

рам всіх шкіл ,а це Великоглібове-
цька школа, школа с.Стоки, школа 
с.Романів, школа с.Свірж, школа 
с.Любешка, школа с.Квітневе, шко-
ла с.Баківці, школа с.Соколівка і 
ще Новострілищанський ліцей іме-
ні Миколи Лебедя за збір частувань 
для тих,хто тримає для нас мирне 
небо над головою  
Зоряна Влах ,щиро дякуємо за ор-
ганізовані збірки по всіх школах 
нашого ОТГ - ви просто супер керів-
ник і організатор! 
Дякуємо священникам ,які оголо-
шували про нашу збірку в Церквах 
на Службі Божій - це важливо,бо 
багато людей відгукнулися! 
- о. Микола Коваль і о. Олег Олій-
ник (м.Бібрка). 
-о.Олег Oleg Dutka (с.Шпильчино); 
-о.Степану Палію(с. Лани); 
о . Є в г е н у  Б о р к о в с ь к о м у
(с.Стрілки,с.Малі Ланки,с.Вілявче ) 
-о.Івану Личаку(с.Свіржські Глібо-

вичі); 
-о.Олегу Ковалю(с.Свірж); 
-о.Івану Мазуркевичу(с.Свірж і 
с.Свіржські Глібовичі) 
о.Олегу Новосаду (с.Любешка і 
с.Серники). 
Щиро дякуємо всім, хто допомагав 
все принесене посортувати і спаку-
вати.  
Щиро дякуємо всім,хто долучився 
коштами, нехай Господь сторицею 
поверне за жертовність  
Нехай Марія-Матір Божа покриває 
своїм Покровом кожного захисника 
української землі 
Бажаю усім нам довгоочікуваної - 
Перемоги, Миру Злагоди Взаєморо-
зуміння і Божої опіки!! 
Смачного нашим хоробрим захисни-
кам!!! Повертайтеся з перемогою!!! 
Разом ми сила! 

Волонтери Бібреччини 

ФОТОФАКТ 

В ідкриття футбольного сезону у Бібрській ТГ 

https://www.facebook.com/groups/333740930352968/user/100010871449303/?__cft__%5b0%5d=AZXppQ2rMh65-iJ56mhOlsDNK7gY0S2ClQa4NND-fiYm93vV4qk9tTGdEIZtK57KkoEIiXdF3qoJO-Qh3MLsYCPOfovvPNJDp4NxIpS5o7b4rTACJAjzeB3-ObPwySTzG8owlG1b8jdj66dSnTD9rrrWAKm4741Qyx0uT1JszTL-4u
https://www.facebook.com/groups/333740930352968/user/100002053327829/?__cft__%5b0%5d=AZXppQ2rMh65-iJ56mhOlsDNK7gY0S2ClQa4NND-fiYm93vV4qk9tTGdEIZtK57KkoEIiXdF3qoJO-Qh3MLsYCPOfovvPNJDp4NxIpS5o7b4rTACJAjzeB3-ObPwySTzG8owlG1b8jdj66dSnTD9rrrWAKm4741Qyx0uT1JszTL-4u
https://www.facebook.com/groups/333740930352968/user/100014937642858/?__cft__%5b0%5d=AZXppQ2rMh65-iJ56mhOlsDNK7gY0S2ClQa4NND-fiYm93vV4qk9tTGdEIZtK57KkoEIiXdF3qoJO-Qh3MLsYCPOfovvPNJDp4NxIpS5o7b4rTACJAjzeB3-ObPwySTzG8owlG1b8jdj66dSnTD9rrrWAKm4741Qyx0uT1JszTL-4u
https://www.facebook.com/groups/333740930352968/user/100000536123528/?__cft__%5b0%5d=AZXppQ2rMh65-iJ56mhOlsDNK7gY0S2ClQa4NND-fiYm93vV4qk9tTGdEIZtK57KkoEIiXdF3qoJO-Qh3MLsYCPOfovvPNJDp4NxIpS5o7b4rTACJAjzeB3-ObPwySTzG8owlG1b8jdj66dSnTD9rrrWAKm4741Qyx0uT1JszTL-4u
https://www.facebook.com/groups/333740930352968/user/100015891097824/?__cft__%5b0%5d=AZXppQ2rMh65-iJ56mhOlsDNK7gY0S2ClQa4NND-fiYm93vV4qk9tTGdEIZtK57KkoEIiXdF3qoJO-Qh3MLsYCPOfovvPNJDp4NxIpS5o7b4rTACJAjzeB3-ObPwySTzG8owlG1b8jdj66dSnTD9rrrWAKm4741Qyx0uT1JszTL-4u
https://www.facebook.com/groups/333740930352968/user/100012031578770/?__cft__%5b0%5d=AZXppQ2rMh65-iJ56mhOlsDNK7gY0S2ClQa4NND-fiYm93vV4qk9tTGdEIZtK57KkoEIiXdF3qoJO-Qh3MLsYCPOfovvPNJDp4NxIpS5o7b4rTACJAjzeB3-ObPwySTzG8owlG1b8jdj66dSnTD9rrrWAKm4741Qyx0uT1JszTL-4u
https://www.facebook.com/groups/333740930352968/user/100026850383033/?__cft__%5b0%5d=AZXppQ2rMh65-iJ56mhOlsDNK7gY0S2ClQa4NND-fiYm93vV4qk9tTGdEIZtK57KkoEIiXdF3qoJO-Qh3MLsYCPOfovvPNJDp4NxIpS5o7b4rTACJAjzeB3-ObPwySTzG8owlG1b8jdj66dSnTD9rrrWAKm4741Qyx0uT1JszTL-4u
https://www.facebook.com/groups/333740930352968/user/100010311364343/?__cft__%5b0%5d=AZXppQ2rMh65-iJ56mhOlsDNK7gY0S2ClQa4NND-fiYm93vV4qk9tTGdEIZtK57KkoEIiXdF3qoJO-Qh3MLsYCPOfovvPNJDp4NxIpS5o7b4rTACJAjzeB3-ObPwySTzG8owlG1b8jdj66dSnTD9rrrWAKm4741Qyx0uT1JszTL-4u
https://www.facebook.com/groups/333740930352968/user/100010311364343/?__cft__%5b0%5d=AZXppQ2rMh65-iJ56mhOlsDNK7gY0S2ClQa4NND-fiYm93vV4qk9tTGdEIZtK57KkoEIiXdF3qoJO-Qh3MLsYCPOfovvPNJDp4NxIpS5o7b4rTACJAjzeB3-ObPwySTzG8owlG1b8jdj66dSnTD9rrrWAKm4741Qyx0uT1JszTL-4u
https://www.facebook.com/groups/333740930352968/user/100005333409064/?__cft__%5b0%5d=AZXppQ2rMh65-iJ56mhOlsDNK7gY0S2ClQa4NND-fiYm93vV4qk9tTGdEIZtK57KkoEIiXdF3qoJO-Qh3MLsYCPOfovvPNJDp4NxIpS5o7b4rTACJAjzeB3-ObPwySTzG8owlG1b8jdj66dSnTD9rrrWAKm4741Qyx0uT1JszTL-4u
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Директор КЗ “ЦНСП”  

Світлана Пономарьова 

ФОТОФАКТ 

Громада гарно підготувалася до Великодня. Велика подяка всім 

закладам освіти Бібреччини, які так творчо і з любов'ю прикрасили 

Бібрку.  

ТАЛАНТИ РІДНОГО КРАЮ 

КП ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  ІНФОРМУЄ 

Фахівцями із соціальної роботи 
КЗ “Центру надання соціальних 

послуг” здійснено виїзди до сімей, 
які перебувають у складних життє-
вих обставинах, де було  вчинено 
домашнє насильство, і відповідно 

складено Акти оцінки потреб сім’ї, 
проведено профілактичні бесіди з 
кривдниками.  Відвідано сім’ї, які 
перебувають під соціальним супро-

водом. 
Фахівці із соціальної роботи бе-

руть участь в семінарах від БО 

“Львівська освітня фундація” щодо 
проведення інформаційної кампа-

нії в Бібрській територіальній гро-
маді. 

Напередодні світлого свята Вели-
кодня усі підопічні відділення со-

ціальної допомоги догляду вдома 
та відділення стаціонарного догля-
ду смт. Нові Стрілища отримали 
подарунки у вигляді продуктових 

наборів. Щиру подяку за підтрим-
ку і турботу висловлюємо Стружи-
нській І.Б., Тернавчуку М.М., 

Чмир Л.М., Форліті А.І., Вільчин-
ській О.М., Прус О.С., “Edem Re-

zort Medical & SPA”, Ревулі Я.Б., 
Хамуляку М.І., Пирчу С.О., Тітику 
Р.І., Шалаховській О.М., Ханас 
М.В., міжнародному благодійному 

фонду ”Let’s help”. 
Заповнили і подали в Департа-

мент соціального захисту населен-
ня “Соціальний паспорт громади”.  

Яке прекрасне рідне слово! 

Воно – не світ, а всі світи. 

В.Сосюра 

Серед мальовничих пагорбів 

розкинулось село Глібовичі. Ця 

земля славиться давньою історією, 

гарними краєвидами та таланови-

тими людьми. Однією з них є Ірина 

Сеньків. 

Народилася в селі Чемерин-

ці 23 травня 1986 року. Своє ди-

тинство провела серед розкішної 

природи хутора Кутерноги. Коли 

дівчинці виповнилось сім років 

батьки змушені були переїхати у 

село Глібовичі, на батьківщину 

батька, через велику відстань від 

хутора до школи (близько 7 км). 

Шкільне життя пройшло у школах 

села Глібовичі та Свірж. Вступила 

у Львівський національний універ-

ситет імені Івана Франка на філо-

логічний факультет, де отримала 

ступінь магістра української філо-

логії. 

Ще студенткою прийшла 

працювати у школу села Глібовичі 

вчителькою української мови та 

літератури, зарубіжної літератури. 

А зараз здобуває освіту у Дрогоби-

цькому державному педагогічному 

університеті імені Івана Франка 

на факультеті початкової та мис-

тецької освіти. 

Першого вірша написала у 

другому класі. Сьогодні у Ірини 

Сеньків назбиралося поезій на 

чималу збірочку. Пише на різні 

теми. Бере активну участь у житті 

школи, в якій працює, та села. В 

час великого посту пропонуємо 

вашій увазі вірш «Ой чиє то серде-

нько ридає?»: 

Чути голос з ікони у храмі… 

Ой чиє то серденько ридає? 

Я тихенько горнуся до мами, 

Ту іконку очима шукаю. 

Ох, чому на мої оченята 

Накотились солоні сльозини? 

Під розп’яттям стоїть Божа Мати, 

Під розп’яттям своєї дитини. 

Як той біль моє серце ворушить?! 

Я так хочу її пригорнути… 

Ой, не плач так, небесна Матусю, 

Не ридай, бо вже має так бути. 

Я складаю долоньки в молитві, 

Але слів тут, здається, замало… 

Боже милий, дай праведно жити, 

Щоби жодна з матусь не ридала. 

Ірина Сеньків 

БІБРСЬКА МІСЬКА 

РАДА ІНФОРМУЄ 

Розпочато капітальний ремонт ав-

тодороги Т-14-25 територією нашої 

громади (на ділянці с. Стрілки - с. 

Романів через населені пункти Во-

лове, Мостище, Підгородище). 

Ремонтні роботи проводить компа-

нія «Автомагістраль-Південь» за 

кошти державного бюджету.  
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Випуск №243, 20 травня 2021 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві Покрови Пресвя-

тої Богородиці м. Бібрки:  

П'ятниця, 21.05 

- 08:00 – Божественна Літургія св. Йоана Зо-

лотоустого за здоров’я 

- 19:00 – Молебень до Пресвятої Богородиці 

Субота, 22.05 

- 08:00 – Божественна Літургія св. Йоана Зо-

лотоустого за упокій 

- 14:00 – Зустріч молоді (молодша група) 

- 16:00 – Зустріч молоді (старша група) 

- 19:00 – Вечірня 

Неділя, 23.05 (Неділя розслабленого) 

- 08:30; 10:30 – Божественна Літургія св. Йо-

ана Золотоустого 

- 18:00 – Божественна Літургія св. Йоана Зо-

лотоустого 

– Приготування дітей до Першої Сповіді та 

урочистого Св. Причастя 

ОГОЛОШЕН-

НЯ! 
Загублено Студен-

ський квиток і 

Єдиний квиток на 

ім'я Локатош На-

дія Степанівна хто 

знайшов прошу 

повернути за но-

мером 0977509704 

ОГОЛОШЕННЯ 
Втрачений дублікат свідоцтва про право власності на 

нерухоме майно, виданий 25.02.2020 року на житловий 

будинок в с. Підмонастир по вул. Шевченка, 83, на ім'я 

Голуб Софії Іванівни, вважати недійсним  

Вітаємо  

з 90-літнім ювілеєм 

Мазурську  

Аліну-Іванну Євстахівну 

 

Вас з гідним ювілеєм 

Ми сердечно вітаємо, 

У благородних дев'яносто, 

Сил, здоров'я побажаємо. 

 

Щоб сім'я була опорою, 

Бадьорим був настрій завжди, 

Щоб теплом любові рідних 

Зігрівали вас роки. 

 

Брат Йосип, син Роман, невіст-

ки Леся і Галя, внуки Мар'яна, 

Маруся, Володя та правнуки 

Олексій і Оля 

Оголошення 
Згідно рішення сесії Бібрської міської ради від 23 серпня 2019 ро-

ку, № 864 «Про затвердження Правил благоустрою на території Біб-

рської міської ради територіальної громади", та № 863 " Про затвер-

дження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Біб-

рської міської ради", з метою упорядкування розміщення об‘єктів 

зовнішньої реклами на території міста. Просимо підприємців Біб-

рської міської територіальної громади звернутись в термін до 21 

травня у Виконавчий комітет Бібрської міської ради для надання 

дозволу по встановленню зовнішньої реклами на території Бібрської 

міської ради.  
Виконавчий комітет Бібрської МР 

ФОТОФАКТ 

МИ - Європа, Бібрський ОЗЗСО l - lll ст. імені 

Уляни Кравченко  

tel:+380977509704

