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Свято Хрещення Господнього

Відновлюючи давні українські традиції, уже вчетверте запрошуємо всіх на святкування Водохреща. Під час заходу
відбудеться молебень та буде здійснено чин освячення води, а
сміливців запрошуємо ще й пірнути в Йорданську воду. Захід
відбудеться біля міського басейну 19 січня о 15 годині.
Організатор заходу – Бібрська міська рада

Міський конкурс мікропроектів – можливість для кожного!

У лютому Бібрська міська рада планує розпочати конкурс місцевих мікропроектів, метою якого є надання можливості кожному мешканцеві громади втілити свої ідеї чи пропозиції щодо благоустрою чи розвитку міста. Суть конкурсу полягатиме в тому, що місто
дофінансовуватиме громадські ініціативи, які стосуватимуться покращення інфраструктури міста, на суму до 50 тисяч гривень.
Зараз активно триває подання міських проектів на Обласний конкурс мікропроектів,
що триватиме до 2 лютого. Після цього ми розпочинаємо місцевий конкурс, де подавати
заявки зможуть усі охочі – ініціативні групи, ОСББ, громадські організації та установи
міста. Якщо у Вас є ідеї щодо облаштування тротуарів, ремонту каналізації (централізованої) та водогону, благоустрою міста, встановлення дитячих та спортивних майданчиків, придбання обладнання та інвентарю, ремонту комунальних будинків, ремонту громадських приміщень та багато іншого, радимо подумати про можливість участі в такому
конкурсі. Однією з умов перемоги є співфінансування проекту в розмірі не менше 10 %
від загальної вартості.
Більш детально про проведення конкурсу буде описано на початку лютого. Стежте за
новинами та не втрачайте можливості втілити в життя свої ідеї розвитку громади.
Конкурс проводиться вперше. На співфінансування місцевих мікропроектів у бюджет
закладено 300 000 гривень.
Міський голова Роман Гринус

Підтримка спорту

На останній сесії Бібрської міської ради було ухвалено багато соціальних програм. Однією з них, як і в попередні роки, є «Програма підтримки спорту». Використовуючи світовий досвід, ми внесли зміни у фінансування програми шляхом відрахування акцизу з
алкоголю та тютюну на розвиток спорту. Відтепер увесь акциз, сплачений у місцевий
бюджет із магазинів, барів, ресторанів, кіосків буде виділятися на підтримку
здорового способу життя. Тому просимо підприємців та покупців бути свідомими та
видавати й отримувати чеки про здійснену покупку, адже саме чесна торгівля є гарантією того, що кошти надійдуть нашій молоді для підтримки та розвитку спорту в місті.
Депутат Бібрської міської ради, голова бюджетної комісії Ігор Грицило

Інформація щодо локалізації спалаху кору у Львівській області
15 січня на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Львівської ОДА ухвалено рішення про продовження канікул у навчальних закладах Львова та області до 22 січня,
якщо серед учнів цих закладів зареєстрований принаймні один випадок захворювання
на кір.
Також вирішили обмежити відвідування
шкіл та дитсадків дітям, які не мають щеплення від кору. Відповідне обмеження дія-

тиме з 22 січня. «Школи та садки не повинні
приймати дітей, які не вакциновані від кору», – заявила Ірина Микичак.
Наразі у ЛОДА не встановили конкретних
часових рамок, протягом яких нещеплених
дітей не пускатимуть до навчальних закладів. Додамо, що у Львівській області зареєстровано 84 випадки захворювання на кір, із
яких 56 випадків – це діти.

Кір – це гостре вірусне захворювання, яке
належить до групи інфекцій дихальних шляхів, викликається вірусом кору, передається
повітряно-крапельним шляхом, проявляється
гарячкою, катаральними явищами, висипкою на шкірних покривах та слизових оболонках щік у вигляді плям Філатова-Копліка.
Як можна інфікуватися кором
Вірус кору поширюється при кашлі та
чханні хворої людини. Інфекція дуже швидко поширюється, з потоком повітря вірус
може потрапити в сусідні приміщення, наприклад, через вікна, вентиляцію тощо. Інкубаційний період для кору (період від моменту зараження до появи перших ознак
захворювання) складає 8-17 днів, максимальний – 21 день. Хворий на кір небезпечний
для оточення в останні 1-2 дні інкубаційного
періоду, в катаральному періоді та перші 4
дні висипу. Після перенесеного захворювання зберігається тривалий імунітет.
Симптоми кору
Хвороба розпочинається з незначного підвищення температури тіла, нежитю, першіння в горлі, покашлювання. На внутрішній поверхні щік біля корінних зубів з'являються утворення величиною з макове зерно,
оточене червоною облямівкою, які мають
назву «плями Філатова-Коплика» та мають
діагностичне значення. Після так званого
«катарального періоду» через 3-4 дні з'являється висипка (численні дрібні червонуваті
цятки, які мають тенденцію до злиття й
утворення більших плям) , яка характеризується етапністю висипання: спочатку за ву-

хами, на обличчі, шиї, потім поширюється
на верхню частину тулуба та руки, і лише
згодом на ноги. Обличчя стає одутлим, сльозяться очі, продовжуються виділення з носа.
Може хвилеподібно підвищуватись температура тіла - до 40,5 ºС. Висипка тримається
впродовж 3-4 днів, а потім зникає в тому ж
порядку, у якому з’являлася, верхній шар
шкіри, на якій був висип, починає відлущуватись.
Які ускладнення кору
У кожного третього хворого це захворювання викликає ускладнення: пневмонію,
отит та інші бактеріальні інфекції, може погіршуватись слух, спостерігатися розумова
відсталість. Хворі на кір особливо чутливі до
стрептококової інфекції. Унаслідок перенесеного кору може розвинутися енцефаліт чи
паненцефаліт. Дуже небезпечний кір для вагітних жінок, оскільки може спричинити викидень чи патологічні зміни у розвитку дитини.
Єдиним надійним захистом від кору є вакцинація. У нашій країні вакцинопрофілактика кору в плановому порядку почала проводитися з 1967-1968 років. Вакцинацію
проти кору проводять дітям у віці 12 місяців, ревакцинацію — у шість років. Дітям,
що не були вакциновані проти кору, паротиту чи краснухи за віком у 12 місяців та в 6
років, щеплення починають робити у будьякому віці до 17 років 11 місяців 29 днів.
Дитина має отримати дві дози.
Лікар загальної практики сімейної медицини
Гула-Монах Галина Ярославівна

Новий рік – огляди-конкурси
Святкового недільного дня, 14 січня, в НД
м.Бібрки відбувся районний огляд-конкурс
різдвяних колядок, щедрівок, віншувань,
вертепів за участю шістнадцяти Народних
домів Бібреччини. У журі були методисти
РНД – Леся Козак та Ганна Медвідь.
Першими вийшли на сцену фольклорний
колектив «Веснянка» Народного дому м. Бібрки (керівник Н. Свіжак) та дитячий вокальний гурт «Мальви» під керівництвом Л. Сурмач та М. Берези. Про Різдво співала солістка вокального гуртка В. Шадурська (керівник В. Андрушко).
Різдвяний огляд продовжили колективи НД
с.Великі Глібовичі, с.Свірзькі Глібовичі,
с.Підмонастир, с.Серники, дует с.Неділиська
та с.Під’ярків, тріо с.Селиська та
с.Підгородище, вокальний гурт дітей
с.Романів, родинне тріо НД с.Лани, гурт
с.Любешка, с.Лопушно, с.Суходіл, хор
с.Стрілки. Завершив огляд гурт НД с.Свірж.

-

Не забуваймо наших звичаїв, свято
сповідуймо все, що надбали наші діди і
прадіди, - сказав у своєму виступі міський голова Роман Гринус.
Підбили підсумки і привітали з Різдвом
Христовим та Старим Новим роком директор НД м.Бібрки Люся Сурмач та методист
РНД Леся Козак.
На завершення учасники і глядачі разом
заколядували «Бог предвічний». Христос ся
рождає! Славімо Його!
Художній керівник НД м.Бібрки Наталія Свіжак.

Успіхи Народного дому
Останнім часом часто можемо спостерігати
втішну для бібрчан та гостей навколишніх
сіл картину – діяльність Народного дому

м.Бібрки. Погодьтесь, робота ведеться на
досить таки належному рівні.

Ми живемо в маленькому містечку, яке в
найближчий час має стати центром ОТГ. Тому працюємо для людей і хочемо, аби наші
населені пункти розвивалися і процвітали.
Ніщо так не об’єднує людей, як спільна творчість, праця, що сприяє розвитку і формуванню інтересів, бажанню зберегти і примножити культурне надбання нашого народу.
Отже, маємо спільно створювати максимально комфортні умови для жителів міста і
навколишніх сіл.
Наша надійна опора – люди, які не стоять
осторонь громадських справ. Завдяки таким
людям, як Р.Гринус, Ю.Федущак, О.Довгаль,
О.Зінчук, Р.Цимбала в рамках обласного
конкурсу мікропроектів спромоглися зробити капітальний ремонт приміщень Народного дому, придбати крісла, котел, відремонтувати котельню та встановити димохід. А на
зібрані громадою кошти - 15100 грн. - ми
придбали акустичний поролон (звукопоглиначі) та мікшерний пульт (замість вкраденого).
Цьогоріч плануємо придбати одяг сцени
(занавіси), світлове обладнання та зробитиремонт фасаду. І знову наболіла проблема –
це брак фінансів. Тому іншого виходу немає,
як взяти участь у проектах. А отже, потрібні
кошти громади. Тільки населення, яке почу-

вається господарем свого міста, у змозі долучитися до збору коштів.
Дякую отцеві-декану Миколі Ковалю за дозвіл третьої таци (08.01.18 р. – 5582 грн.),
отцю Ігореві Довгуличу (09.01.18 р. – 430
грн.) для підтримки участі у проекті «Придбання одягу сцени» для НД м.Бібрки. Дякую
всім парафіянам, хто з розумінням ставиться до наших проблем.
Щиро вдячна і колективам НД м.Бібрки:
Народний жіночий хор «Горлиця» - 500 грн.,
Зразковий вокальний ансамбль «Мальви» 1000 грн., дитячий вертеп – 200 грн. Спасибі
ГО «Молодь Бібрки» - 2000 грн., Народній
хоровій капелі «Бібрчани» - 600 грн.
Зробили свій внесок також і жителі міста:
М.Наконечний - 600 грн., О.Сурмач – 100
грн., В.Коць – 100 грн., Л.Кобель – 20 грн.,
С.Добрянський (с.Малі Ланки) – 200 грн.
Просто велике спасибі за матеріальну підтримку волонтерам нашого міста
(О.Зборівській, Н.Дяків і їхньому вертепу).
Нехай всі наші заклади процвітають, а вашу матеріальну допомогу нехай Бог поверне
сторицею.
Можливо, мої слова видадуться банальними, та я ВІРЮ, що крок за кроком наше місто, наша майбутня ОТГ колись стануть прикладом для інших міст.
Директор НД м.Бібрки Люся Сурмач

Новорічні віншування від БДЮТ

Сієм, вієм, посіваєм, з Новим роком вас вітаєм! –
На щастя, на здоров’я, на Новий рік!
Щоб вам вродило краще, ніж торік, –
Коноплі під стелю, а льон до коліна,
Щоб вам, господарі, голова не боліла!
Із такими щедрими новорічними віншуваннями та
посіванням вихованці Будинку дитячої та юнацької
творчості разом із керівниками Л.Цюк та З. Влах
вітали працівників різних організацій м. Бібрки. Діти бажали, щоб святе Різдво в кожну хату принесло
радість, добро, достаток, мир. Хочемо висловити подяку керівникам і працівникам організацій: М. Скалоздрі, керівникові КП Укрспецзв’язок, І. Войтовичу,
керівнику Держлісгоспу, Б.Саловському, директору
ЛВУМГ, завідувачці аптеки Д.М. Якимів,
підприємцям О. Дзяній, В.Махній ,
C.Добрянському, С.Ляшенко (магазин «Святослав», працівникам Бібрської міської ради,
відділенню Ощадбанку , дирекції та персоналу відпочинкового комплексу с. Стрілки за тепле
прийняття, за вашу підтримку та спільну коляду. Від усього серця бажаємо Вам здоров'я,
злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку.
Директор БДЮТ Віра Худа

LEGO – розвиток творців майбутнього
У період канікул у нашому дошкільному закладі увага акцентується на розкриття творчого потенціалу наших вихованців через гру.
Доречними у розвитку дитячої фантазії є
LEGO конструктори, які були нам безкоштовно надані LEGO Foundation. Політ дитячої
уяви є безмежний, і кожного дня наші вихованці будують все нові і нові витвори. У грі
діти також і навчаються, проявляють креа-

тивність. На основі цеглинок з шести основних кольорів вони вивчають, повторюють та
закріплюють кольори й геометричні фігури.
А в середніх та старших групах практикують
вивчення кольорів англійською мовою.
Діти застосовують знання з математики(геометричні фігури),природи (поєднання
кольорів та деталей), у них розвивається мовлення, мислення, почуття відповідальності,

малюкти вчаться працювати у групах. Дошкільнята вправляються як справжні будівельники, дизайнери, архітектори, створюючи свої неповторні конструкції.

Саме так - у грі - діти відкриваються нам,
дорослим, відчувають себе вільно і радісно. А
коли дитина щаслива, то в нас щасливе майбутнє.
Методист ДНЗ «Сонечко» Галина Боднар

Інформація для платників єдиного податку.

У зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати сума сплати єдиного податку на території Бібрської міської ради згідно з рішенням сесії Бібрської міської ради
№ 970 від 22.12.17 р. становить: для першої групи платників єдиного податку – 176,20 грн.;
для другої групи платників єдиного податку – 744,60 грн.
Також нагадуємо, що ДКСУ повідомляє, що зарахування платежів на нові рахунки розпочнеться
з 22.01.2018р.
Виконком Бібрської міської ради

Про зарплату Бібрського міського голови у 2018 році

Зарплата Бібрського міського голови Романа Гринуса у 2018 році за рішенням сесії Бібрської міської ради міститиме ті ж надбавки до основної ставки, що і в попереднього міського голови – 50 % за інтенсивність і 100 % премії (дані за 2013 -2015 роки). Виходячи з того, що основна ставка ( без вирахування податків) – не така уже й висока – 5100 грн, то кінцева сума
зарплати також виходить не такою ж і великою,як для посади такого рівня.
Ставка – 5100 грн., ранг – 100 грн., інтенсивність – 2600 грн (50 %)., премія - 5100 грн.(100 %).
Разом 12900 грн. Із них вираховується податків: ПДФО 18 % - 2322 грн., військовий збір – 1,5 %
- 193, 5 грн., профспілкові внески – 1% - 129 грн., на руки: 10 255, 50 грн.
Виконком Бібрської міської ради

"ФУТБОЛЬНИЙ КУБОК БІБРЕЧЧИНИ" 50+
У неділю, 14 січня, в м. Бібрці відбувся турнір
з міні-футболу "КУБОК БІБРЕЧЧИНИ" серед ветеранів (категорія 50+). Переможцем турніру
стала команда ветеранів із с. ВЕЛИКІ ГЛІБОВИЧІ 2-ге місце - с. ПІДГОРОДИЩЕ/РОМАНІВ
3-тє місце - с. ПІДМОНАСТИР 4-те місце - м.
БІБРКА. Ініціатор турніру - Бєга Ярослав
ФК ЗАХІД Бібрка

Прогноз погоди

До уваги вірян
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
Четвер, 18.01
- 06:00 Царські Часи; Свята Літургія; Велике
Водосвяття
- 21:00 Велике Повечір'я з Литією
П'ятниця, 19.01 (Богоявлення Господнє)
- 06:00 Свята Літургія; Велике Водосвяття
- 09:30 Свята Літургія
Субота, 20.01
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 21.01
- 09:00 Свята Літургія
- 10:30 Вертеп від Живої Вервиці
депутатові - 11:00 Свята Літургія

Висловлюємо співчуття
Пономарьову В. з приводу
втрати – смерті матері.

тяжкої

Дизельне паливо (ДП Євро -5) за низькими
цінами!!!
м.Бібрка, вул.Галицька,162
Бібрська міська рада, виконавчий комі(на
виїзді
з Бібрки за мотелем "Під лісом")
тет БМР, депутатський корпус
ТзОВ"OFG.GRUP

http://bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html , БІБРСЬКІ ВІСТІ

