
День Матері в БДЮТ 
7 травня в БДЮТ м.Бібрки відбулося родинне свято на честь  Матері.  З ніжністю і любов’ю 

декламували поезії про маму Чабан Марія, Притула Оля, Притула Наталя, Стойко Іринка , Кузів 
Анастасія. Сімейне тріо Діана, Марія та Назар Осташевські  для своєї матусі заспівали «Люблю 
матусеньку свою». Дарували пісні для всіх матерів  Стойко Іринка, Рущак Богдан, Савка Наталія, 
ансамблі «Домісольки» , «Вишиванка», «Мальви» . А сестрички Оля та Наталя Притули виконали для 

своєї бабусі пісню «Заспівай мені, бабусю». Наймолодші 
учасники свята  - студія ранньоестетичного виховання -   
представили поетично-музично-танцювальну композицію 
«Я і моя мама». Вихованці танцювального гуртка  
виконали  «Танок знайомств» та «Вальс квітів». 

Кульмінацією свята була  казка «Ріпка» у виконанні 
матерів, дідусів та бабусь. Так,  роль Ріпки блискуче зіграв 
Рей Микола,  роль Діда  весело імпровізував  п. Роман 
Цимбала, роль Баби  артистично відтворила п. Наталя 
Притула.  Майстерно зіграли ролі Внучки - Поберецька 
Олеся, Жучки – Лоб’як Уляна, Киці - Герега  Христина, 
Мишки -  Ануфрієва Галя . Завершальним акордом свята 
була пісня «Родина» у виконанні  Притули Олі та всіх 
учасників. 

Віра Худа, директор БДЮТ 

 Весна прийшла, тепло нам принесла! 
21 квітня в ДНЗ «Сонечко» відбувся екофестиваль 

«Весно, весно, яка ти прекрасна!» Під керівництвом  
директора Коцюмбас Є.В. та музичного керівника Візної 
Л.Є. за участю дітей старших груп «Теремок» (вих. Цап 
Л.В.) та «Бджілка» (вих. Дідух І.М.)діти виконували 
невеликі інсценівки про бережливе ставлення до 
природи. 

Окрім цього, у своїх віршиках діти згадали і традиції 
нашого краю – Великодні забави. Музичний керівник 
провела інсценівку «Великодній кошик» та різноманітні  
ігри. 

Діти були захоплені чудовою 
атмосферою дивних весняних забав. 

А 15 травня в нашій групі «Рукавичка» 
(що на Шевченка, 15),  відбулося Свято 
матері «Матусю рідненька! » під 
керівництвом муз. керівника Білоус О.З., 

вихователя групи Чмир Н.В. та помічника вихователя 
Скалоцької О.В.  Це було  родинне свято, адже присутніми 
на святкуванні були  бабусі й навіть прабабусі. Свято 
відбулося в чудовій атмосфері. Діти вітали своїх 
найрідніших як віршами, так і піснями. 

Весна ще буде дивувати нас красою, а наші діти -  
цікавими  та змістовними виступами. 

Галина Боднар, методист ДНЗ «Сонечко» 

 

Громада – великий чоловік 
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Фотофакт 
Виставка дитячих робіт художнього відділу 

 

Фотофакт 
Родинне свято «Мати – Берегиня роду» у НД м. Бібрки 



Наші перемоги 
Днями Департамент із питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА 

оприлюднив список переможців цьогорічних конкурсів. І знову серед переможців наші! 
• Народний дім м. Бібрки став одним із переможців конкурсу на кращий Народний дім; 
• Народна хорова капела “Горлиця” стала однією з переможниць конкурсу на кращий 

колектив художньої самодіяльності; 
• ГО «Молодь Бібрки» - переможець  конкурсу мистецьких проектів серед громадських 

організацій 
Більш детально в наступному  числі газети. 

Наш кор. 
 

На черговій сесії Бібрської міської ради 
12 травня 2017 р. відбулося засідання чергової ХV–ої сесії Бібрської міської ради VII 

демократичного скликання. У порядку денному сесії – внесення змін до бюджету Бібрської 
міської ради на 2017 рік, співфінансування виготовлення науково-проектної документації 
«Історико-архітектурний опорний план міста Бібрка з визначенням меж історичного ареалу та 
охоронних зон пам’яток (для врахування при розробленні Генерального плану   м.Бібрки)»,  зміна 
найменувань вулиць у м. Бібрці,  розгляд  проекту рішення Бібрської міської ради «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», утворення  комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки  і надзвичайних ситуацій, розгляд заяв мешканців Бібрки щодо надання 
фінансової допомоги, а також розгляд близько  40 земельних питань.  

Рада внесла зміни до бюджету Бібрської міської ради на 2017 рік щодо співфінансування 
опрацювання історико-архітектурного опорного плану міста Бібрки, співфінансування 
реконструкції очисних споруд, фінансування ремонту каналізаційної системи та частини 
водогону, які буде виконувати КП «Бібрський комунальник». Рада своїм рішенням виправила 
помилки  в назвах вулиць у словниках Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,  
замінивши назву «вулиця Національного Відродження» на «площу Національного Відродження», 
назву «вулиця Кравченко У.» на  «вулиця Уляни Кравченко». Депутати  також ще на один крок 
наблизили нашу громаду до об’єднання, схваливши проект рішення «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад». Шестеро наших мешканців за рішенням сесії отримали фінансову 
допомогу на лікування.  

Бібрська міська рада продовжує надавати земельні ділянки учасникам АТО  для будівництва 
та обслуговування житлових будинків. Цього разу позитивні рішення  отримали  24 учасники 
АТО. Також  шестеро учасників АТО отримали  земельні ділянки під будівництво індивідуальних 
гаражів. Більшість інших заяв,  що стосувалися  земельних ділянок,  також отримала позитивні 
рішення ради. 

Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак  

 
 

Практичні аспекти інноваційної діяльності школи 
26 квітня 2017 р. в Бібрській ЗОШ І-ІІІ ст. 

ім. Уляни Кравченко відбувся семінар-
практикум заступників директорів 
загальноосвітніх навчальних закладів 
Перемишлянського району на 
тему «Формування інноваційного освітнього 
середовища ЗНЗ». Семінар організований із 
метою відпрацювання практичних аспектів 
застосування інноваційних технологій у 
навчально-виховному процесі, визначення 
актуальності проблеми впровадження 
інновацій як пріоритетного завдання в період 
освітніх змін. Меседж семінару: «Виживає 
не сильніший і не розумніший, а той, хто 
найкраще реагує на зміни, що відбуваються» 
(Гордон Драйден «Революція в навчанні»).  

Під час семінару були зреалізовані наступні 
блоки:   

� організаційний (відкриття семінару - 
виступ С.Тарасюк, завідувача методкабінету 
відділу освіти Перемишлянської 
райдержадміністрації; створення атмосфери 
творчості та  співробітництва - інтерактивна 
вправа «Букет надій», яку провела Г. Гавінська, 
заступник директора з НВР).  

� презентаційний блок (директор школи 
Г.Островерха презентувала експрес-портрет 
навчального закладу,  ознайомила  учасників 
семінару з реалізацією управлінського проекту 

«Школа успіху як основа інноваційної діяльності 
школи») 

Учасникам семінару також було презентовано  
відеоблок «Фаховий портрет сучасного вчителя»; 
креатив-кейс «Інновації в дії» (про ідеї щодо 
проведення у школі моніторингу як 
інноваційного інструментарію нового стилю 
управлінської діяльності).  

 Заступникам директорів шкіл також 
представлено: *інформацію  про впровадження з 
2016 р. Всеукраїнського науково-педагогічного 
проекту «Інтелект України», наголошено на 
позитивній оцінці проекту не тільки вчителями, а 
й батьками, що повірили в даний експеримент; 
*прикладний проект «Методичний досвід 
школи»;*каталог передового досвіду педагогічних 



працівників школи, примірники періодичних 
видань з друкованими статтями учителів школи, 
їхніми методичними напрацюваннями та 
професійними портфоліо. 

� Практичну частину семінару склали такі 
заходи: науково-педагогічний проект «Інтелект 
України», урок-гра "Чарівний світ казки" (учитель 
початкових класів Р. Сакаль, 1-А клас); урок-
репортаж  «Патронеса школи від А до Я» ( учитель 
української мови та літератури О. Чабан, 10-Б 
клас));  урок-інтегрування природничих курсів 
«Ядерна енергетика та сучасні проблеми екології 
в Україні» (учитель фізики Н.Тимків, 11-А клас); 
відкрите засідання екологічного клубу, на якому 
презентовано дослідницько-пошуковий проект 
«Україна без сміття!» (вчитель географії, керівник 
екологічного клубу О. Курдина).  

Опісля учасникам семінару представили 
інноваційні методичні фрагменти, зокрема:  
• ділову гру «Моделювання інноваційного 

освітнього середовища» ( Г. Гавінська, ЗДНВР),  
-  майстер-клас  «Використання квест-методу 

у практичній діяльності» (учитель хімії О. 
Чубій).  

•  майстер-клас «Руханка від Петра Франка» 
(В. Влах, учитель початкових класів). 

• тренінг із формування комунікативних 
навичок і презентацію дослідження «Уляна 
Кравченко: життя фрагменти». (О. Довгаль, 
учитель української мови та літератури).  

•  майстер-клас: «Лялька-мотанка – 
український оберіг»(керівник гуртка 
«Вишиванка» Баран Л.І.) 

- інноваційний виховний фрагмент - 
презентація двомовного культурологічного 
проекту “Song Unites Us” («Пісня єднає нас»), 
(В. Боднар, Г. Боднар, класні керівники 8-Б 
та 7-Б класів). 

� Підсумковий блок передбачав перегляд 
відеопідсумку «Так ми працювали» (Н. 
Карашкевич, керівник проекту «Медіакультура») 
та рефлексію «Моделювання оцінних суджень за 
матеріалами семінару» 

Семінар, проведений на базі нашої школи, 
засвідчив широке застосування інноваційних 
підходів до формування позитивної мотивації 
учнів до навчання та неабиякий потенціал 
педагогічного колективу творити і йти в ногу з 
часом. 

Наталія Карашкевич, керівник проекту 
«Медіакультура»

Про стан тротуарів, пішохідні переходи та автобусні зупинки 
Після капітального ремонту автодороги Н-09 

Мукачеве-Рахів-Богородчани-Івано-
Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів, яка 
проходить через  наше містечко, у зв’язку зі 
збільшення трафіку автотранспорту  
мешканців Бібрки хвилює низка проблем, які 
виникли після завершення робіт. Найболючіша 
з них – це стан тротуарів по вул. Галицькій, бо 
мешканцям треба щоденно нею ходити, 
особливо складно, коли доводиться вести до 
садка та школи малих дітей. Дивними 
виглядають звинувачення опонентів щодо 
стану тротуарів, адже вони мали бути 
завершені ще у 2015 році й 
проконтрольовані чинною тоді владою. Але 
в той час якість виконання робіт чомусь 
цікавив тільки громадських активістів. 
Саме тоді завдяки контролю та 
фотофіксації порушень вдалося  запобігти 
неякісному ремонту (після зауважень на 
вулиці Львівській облаштовано водостоки, 
бордюри на Галицькій покладено на бетон, 
а не просто на землю, якісно укладено 
основу дорожнього полотна, 
проконтрольовано товщину укладання 
шарів асфальту, не допущено укладання 
асфальту в дощову погоду і т.і.).  

Новообраний Бібрський міський голова з 
вимогою про оперативне проведення ремонту 
тротуару по вул. Галицькій неодноразово 
звертався до керівництва ДП «Львівський 
облавтодор» та Львівської облдержадміністрації 
(ця дорога і тротуари є у власності держави, 
тому місцева влада не має права проводити 
тут жодних робіт). Відповідь Львівського 
облавтодору: ремонт тротуару по вул. 
Галицькій запланований на 2017 рік. Тож 
чекаємо початку робіт, якість яких 
контролюватимемо. 

Друге наболіле питання – швидкість 
автотранспорту. Із перевищеннями швидкості 
руху стикається кожен мешканець не тільки 
міста Бібрки, а й села Шпильчини. Для 
запобігання ДТП на дорогах Бібрська міська 
рада ще в червні 2016 року скерувала до 
Львівської обласної ради прохання про 
виділення коштів ДП «Львівський облавтодор» 
(дорога на їхньому балансі) на облаштування 
регульованих переходів та надала пропозиції 
щодо встановлення чотирьох світлофорів у 
межах міста Бібрки та села Шпильчини. Цього 
прохання  не  враховано. Уже у  2017 році 
облрада відреагувала на  чергові численні 
пропозиції та вимоги міської ради, а саме: у 
травні виділено кошти на суму 500 тис. грн на 
освітлення п’яти пішохідних переходів на 
території Бібрської міської ради: три в межах 
міста Бібрки та два в межах села Шпильчини 
(один у Заліссі).  

Також у червні минулого року виконком 
БМР звертався до Служби автомобільних доріг 
у Львівській області та Львівоблавтодору щодо 
проведення ремонту підпірної стіни по вул. 
Галицькій (біля кінотеатру), яка зруйнувалася 
остаточно підчас ремонтних робіт та із 
збільшенням трафіку автотранспорту, на що 
отримав категоричну відмову. Тому, за 
наявності вільних коштів, намагатимемось 
виконати ці роботи власними силами. 

Тривають роботи з облаштування двох 
зупинок у селі Шпильчині.  

Щодо продовження робіт та проблематики, 
що виникає, виконком Бібрської міської ради 
буде надалі інформувати мешканців нашого 
містечка. 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради

 
 
 



До уваги вірян 
 
 
Розклад служінь у 

церкві Покрови 
Пресвятої Богородиці 
м. Бібрки 
Четвер, 18.05 
- 08:00 Свята Літургія за упокій заказна 
- 19:30 Молебень до Матері Божої (маївка) 
П'ятниця, 19.05 
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання 
- 19:30 Молебень до Матері Божої (маївка) 
Субота, 20.05 
- 08:00 Свята Літургія за упокій загальна 
- 10:00 Вихід пішої прощі від нашого храму до 
Унева 
Неділя, 21.05 
- 08:30 Свята Літургія 
- 10:30 Свята Літургія 
- 14:30 Катехизація дітей (4-8 класи) 
- 16:00 Свята Літургія

 
Подяка благодійникам 

Щиро дякуємо Богданові Васильовичу 
Собейку за квіти для благоустрою 
центрального парку. Також вдячні Ігореві 
Довбушу та Вікторові Леськіву за деревину та 
її обробку для ремонту дитячого майданчика 
біля Народного дому. 

Виконавчий комітет БМР 
 

Акція « Дні вимірювання артеріального тиску» 
Артеріальна гіпертензія – це стійке 

підвищення систолічного артеріального тиску 
вище 140мм.рт.ст. та діастолічного вище 90 
мм.рт.ст.  

Симптомами підвищеного артеріального 
тиску є болі голови в потиличній ділянці,  
шум у вухах, запаморочення,  поява білих 
плям перед очима, надмірне серцебиття. 
Небезпечною є ситуація, коли людина не 
відчуває підвищення тиску, не контролює 
його рівня, не отримує лікування  -  це 
призводить до таких ускладнень гіпертонічної 
хвороби, як гострий інфаркт міокарда, 
інсульт, ураження нирок , погіршення зору й 
раптової смерті.  Тому при появі симптомів, 
які свідчать про підвищення тиску, необхідно 
відразу звернутися до лікаря, провести 
комплексне обстеження організму, отримати 
рекомендації щодо лікування або корекції 
способу життя .  

Із 15.05.2017 р. відбувається акція “Дні 
вимірювання артеріального тиску “. 
Упродовж двох тижнів кожен зможе 
виміряти тиск  у  поліклініці, фельдшерсько-
акушерських пунктах, амбулаторіях.  
Виміряйте рівень свого артеріального тиску, 
адже важкість захворювання залежить від 
того,  чи вчасно ми його виявимо .                

При зверненні пацієнтів, у яких 
діагностовано гіпертонічну хворобу внаслідок 
високого артеріального тиску,  у рамках 
програми реімбурсації цін на ліки 
проводиться виписування рецептів на 
медикаменти, за якими в аптеках можна 
отримати ліки безоплатно або за зниженою 
ціною. 

Тому звертайтеся до сімейних лікарів, 
дільничних терапевтів і педіатрів Бібрської 
поліклініки для обстеження та за рецептами. 

Адміністрація Бібрської РЛ 
 

 


