
 

З 3 до 8 липня 2017 року, на парафії 
Покрови Пресвятої Богородиці м. Бібрки 
відбувався літній християнський табір 
“Подорожуємо у Святому Дусі”. На 
запрошення отця-декана Миколи Коваля 
табір проводили о. Анатолій Камад та 
Соломія Камад разом з аніматорами 
с. Вибранівки та м. Бібрки. У таборі взяло 
участь близько 90 дітей, які впродовж тижня 
весело, цікаво, яскраво та незабутньо разом 
у Святому Дусі провели літні канікули. 
Захопливі ігри, квести, енергійні банси, пісні 
та молитви – усе це очікувало дітей кожного 
дня. А ще особлива пісня-гімн “Дух Святий, 
прийди”, яка всім припала до душі. Першого 
дня діти поділилися на команди, кожна з 
яких придумала собі оригінальну назву та 
яскраву презентацію. Після цього всі разом 
подорожували до різних країн світу, вивчали 
цікаві факти про певне місце та милувалися 
красою, яку подарував нам Господь. Цього дня всі діти помандрували до Франції, а також 
познайомилися із плодом Святого Духа любов’ю.  

Другого дня побували  в Ізраїлі, де дізналися про радість та мир і пограли у гру «Стіна плачу». 
Третього дня – Італія: там учасники вивчили пісню «Дай силу». Четвертого дня була подорож до 
Канади та знайомство з такими плодами, як доброта та милосердя. Цього дня діти проявляли 
свої творчі здібності на  гуртках із виготовлення листівок, розпису по дереву, оригамі, квілінгу та 
дудл-арту. 

П’ятого дня всі побували у Великій Британії та відвідали Бібрську капличку на горі Щека, де 
пограли цікаву гру-пазл «У пошуках щастя». Закінчення дня було яскравим, адже відбувся 
футбольний турнір, де перемогла команда з оригінальною назвою «Трактористи». Шостого дня всі 
“повернулися” в Україну та організували прощальний концерт. Фінальним акордом став показ 
невеличкого фільму про те, як ми насичено, цікаво, молитовно і весело провели час у нашому 

таборі «Подорожуємо у Святому Дусі». 
На завершення аніматори  нагородили 

організаторів подяками, а кожен учасник 
отримав пам’ятку як дорогоцінну згадку про 
табір. 

Дякуємо о.Миколі Ковалю,о. Анатолію 
Камаду, Соломії Камад, о. Зіновію 
Телішевському, Люсі Сурмач, Романові 
Гринусу, Наталії Свіжак, Надії 
Поглот,аніматорам та всім тим, хто допомагав 
у проведенні цього чудового табору , усім, хто 
доклав багато зусиль і свого серця, щоб літній 
відпочинок юних вірян став корисним, 
цікавим та веселим.  

Повідомила Марія Чабан  

 

Профілактика захворювань та 
виїзди лікарів Бібрської 

райлікарні 
Другий день у зоні обслуговування Бібрської 

РЛ відбувається виконання запланованої на 

м. Бібрка, 13 липня, 2017 рік випуск №76 (153) 
Громада – великий чоловік 

І.Я. Франко 

«Подорожуємо у Святому Дусі» 

ФОТОФАКТ. Початок «батутного» сезону на 
БАМі. Діти зібрали гроші на батут самі: 7 

благодійних ярмарків – і є нова розвага. Самі 
собі меценати. Молодці! 



липень 2017р. програми профілактики захворювань у 
Перемишлянському районі. У рамках цієї програми вже 
відбулися виїзди в с.Лани, с. Серники сімейних лікарів, 
лікарів вузьких спеціальностей (кардіолог, терапевт, хірург, 
отоларинголог) та проведено профілактичні обстеження 
безпосередньо в самих селах. Мешканці охоче, із цікавістю 
та радістю обстежуються. На представленому фото біля 
ФАП-у с.Серники - лікар-кардіолог Гуменчук В.Я., сімейний 
лікар Ружніцька Л.В., хірург Курч І.М. , фельдшер села 
Добрянська Н.В., працівниця ФАП-у та працівник 
фтизіопульмонологічного центру м.Львова. 13.07 та 
14.07.17р. планується виїзд до с.В.Глібовичі.  

Основна мета програми - це попередження та раннє 
виявлення туберкульозу, серцево-судинних недуг, 
цукрового діабету, легеневих захворювань  та 
профілактика інфекційних хвороб у дітей. Відомо, що 
найголовнішою складовою здоров'я громади є 
профілактика недуг. Безпосередньо у своєму селі мешканці можуть безкоштовно одержати такі 
послуги: флюорографічне обстеження легень, ЕКГ діагностика серця, вимірювання артеріального 
тиску, натще аналіз крові на цукор та гемоглобін, швидкість осідання еритроцитів, а також 
проконсультуватися в лікарів-спеціалістів. За планом-графіком до сіл буде виїжджати мобільний 
пересувний флюорограф, де кваліфікований працівник Сихівського фтизіопульмонологічного 
центру  проводитиме обстеження легень. Діти в присутності батьків можуть пройти обстеження 
на наявність інфікованості паличкою туберкульозу та перевіритися, чи потрібно вакцинуватися 
від туберкульозу ("Проба Манту"( туберкулінодіагностика). При потребі сімейні лікарі 
безпосередньо в селі можуть провести вакцинацію від туберкульозу та інших інфекційних хвороб 
-  згідно з календарем щеплення. Також медики будуть виписувати рецепти.  

Адміністрація Бібрської районної лікарні хоче подякувати лікарям Хомин М.Р. , Ружніцькій 
Л.В., Гуменчук В.Я., Івашко Л.І., Плазовій О.В. , сімейним лікарям амбулаторій, фельдшерам та 
працівникам фельдшерсько-акушерських пунктів, головам сільських рад, священикам, 
працівникам фтизіопульмонологічного центру та всім, хто долучається до програми 
"Профілактика захворювання в Перемишлянському районі", що відбувається в зоні 
обслуговування Бібрської райлікарні. А всім мешканцям сіл та м. Бібрки зичимо міцного 
здоров'я,закликаємо вести здоровий спосіб життя, відмовитися від паління тютюну та вживання 
спиртних напоїв. Запобігайте захворюванням. 

Графік виїзду пересувного флюорографа: 10.07 – Лани ФАП, 11.07 – Серники ФАП, 13.07 – 
В.Глібовичі (початкова школа), 14.07 – В. Глібовичі ФАП, 17.07 – Суходіл ФАП, 18.07 – 
Підмонастир ФАП, 19.07 – Лопушна ФАП, 20.07 – Стоки ФАП, 21.07 – Свірж (амбулаторія), 24.07 
– Глібовичі ФАП, 25.07 – Стрілки ФАП, 26.07 – Підгородище ФАП, 27.07 – Романів ФАП, 28.07 – 
Під`ярків ФАП, 31.07 – Волове ФАП, 1.08 – Шпильчина (школа), 2.08 – Бібрка (біля міськради), 

3.08 – Бібрка (біля ринку) 
 Головний  лікар Бібрської РЛ  Курч І. М.  

 

На Форумі можливостей в Уневі 
Представники ГО "Молодь Бібрки" на запрошення ГО "Розвиток Краю" 

взяли участь у "Форумі можливостей" в с. Уневі. Приємно, що в нашому 
районі є такі чудові та активні люди. Ми з радістю поділилися власним 
досвідом, надіємося на майбутню співпрацю та взаємодопомогу. Щиро 
вдячні організаторам за запрошення. 

Анна Галечка 

 

Про навчальні семінари з 
питань благоустрою 

11 липня в Перемишлянському  
районі представники департаменту 
розвитку та експлуатації житлово-
комунального господарства Львівської ОДА 
провели навчальні семінари з питань 
благоустрою населених пунктів для органів 
місцевого самоврядування. У рамках 
семінару в приміщенні Бібрської міської 
ради о 12.30  відбувся додатковий 
навчальний семінар «ОСББ - створення, 
завдання, предмет діяльності». 

 Мешканців нашого містечка, 
представників уже створених ОСББ 

ФОТОФАКТ. Розпочато будівництво магазину 
самообслуговування «Рукавичка» у Бібрці 

 



м.Бібрки працівники департаменту поінформували як про теоретичний, практичний, так і 
юридичний аспекти  створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
(розміщено на ВЕБ-сайті Бібрської міської ради). Учасники мали змогу поставити низку 
запитань щодо функціонування ОСББ, почули як про позитивні, так і про негативні чинники від 
практиків, отримали інформацію щодо обласних програм та можливих варіантів фінансування 
таких об’єднань. 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради  

 

Шкільництво в Бібрці 
(до 275-річчя першої (виявленої) письмової згадки про школу в місті) 

Складовою будь-якої цивілізації є духовне життя спільноти з відповідною структурою чинників, 
що зберігають і передають інформацію наступним поколінням. Потреба передавати породжує 
необхідність певним чином її фіксувати. З часом це призводить до виникнення письма як 
універсальних знаків, за допомогою яких можна зберігати, а отже, й передавати, інформацію. 
Для цієї роботи мусять бути люди, які вміють її збирати і фіксувати. Так поступово виникає 
шкільництво і школа. Під шкільництвом слід розуміти організоване певним чином навчання для 
передачі знань, умінь і навичок представникам молодого покоління, яке пізніше таким самим 
способом репродукуватиме одержане від того (тих), хто вміє це робити (дидаскал, учитель тощо), 
до тих, хто мусить це засвоїти (школяр, учень тощо). 

На початках розвитку шкільництва, які губляться у сивій давнині, це відбувалось у процесі 
практики, а пізніше - навмисно було організовано із вчителем, школярами та місцем 
(приміщенням чи без нього) для цієї мети. Ось, наприклад, як описують уявну школу в антично-
му Римі автори “Латинського букваря...”: «В одному із закутків площі панує тиша, і раз у раз її 
порушують дитячі голоси. 

Ось ми бачимо чоловіка, який стоїть біля дошки і пише на ній слова. Діти сидять навпочіпки, 
тримаючи на колінах невеликі дощечки, вкриті воском, котрі заміняють їм зошити. В руках у 
них металеві або кістяні палички, загостре-
ні з одного кінця і заокруглені з другого. 
Гострими кінцями паличок учні 
видряпують на воску літери й слова, а 
тупим витирають написане. Це і є школа” 
(О. В. Сафроняк, Б. В. Чернюх. Латинський 
алфавіт. Львів, вид-во „Світ”, 1995, с. 65). 

На українських просторах шкільництво, 
уже у прямому розумінні цього терміна, 
виникає в Русі Київській. Відомості про це 
містяться в літописах, але особливого 
розвитку школа набуває за Ярослава 
Мудрого, і не тільки в Києві. Як свідчать 
учені-археологи, під час розкопок руських 
городищ нерідко знаходять металеві 
писала. Наприклад, неподалік Шепетівки 
виявлено двадцять таких знарядь 
шкільництва, в Дорогобужі - тринадцять, а 
в Пересопниці - п’ять. 

Шкільництво, зазвичай, організовувалось 
при церквах, монастирях, бо там були 
люди (монахи), які володіли грамотою і 
могли навчати інших. Монастирі, з цього 
огляду, на тривалий час стають центрами 
навчання, писання, переписування та 
поширення. 

 Коли в Бібрці виникло шкільництво, 
сказати важко, бо історичні джерела, які 
могли б пролити світло, не виявлені, але за 
логікою розвитку подій можна 
стверджувати, що школу в Бібрці могли 
заснувати при монастиреві, який існував у 
Старій Бібрці (район Загора - нині вулиці 
М.Грушевського, Лесі Українки, гетьмана 
Сагайдачного). Коли виник перший 
монастир - теж не відомо, але, як свідчать 
дослідження І. Крип’якевича про 
середньовічні монастирі в Галичині, 
монастир у Бібрці згадується з 1698 р. 

(продовження в наступному числі) 
Підготував Тарас Шах, м. Бібрка 



Благодійний аукціон  
Ініціативна група людей хоче провести 3 вересня благодійний аукціон на потреби АТО. 

Просимо підтримки в небайдужих людей, які можуть виготовити якісь цікаві  вироби, 
наприклад, ляльки-мотанки, світильники, панно, картини (тема довільна). 

Якщо ви хоч трішки відчуваєте себе художником і вам бракує простору для самовираження, то 
наш захід -  саме для вас. Це можливість відкрити для себе нові можливості, віднайти приховані 
таланти. Може, для когось це буде початком кар’єри, для когось просто приємно проведеним за 
роботою часом.  Допоможімо нашим захисникам. 

Дата: 3 вересня 2017 р. Місто Бібрка. 
Звертайтеся за телефоном: 093-5315130  

 

Оголошення 
 Мешканці та гості міста! Просимо не розміщувати оголошення та рекламу на деревах, 

електричних стовпах та інших поверхнях, які для цього не призначені.  
Для розміщення реклами та оголошень у нашому місті встановлено дошки для оголошень та 

реклами.  
Попереджаємо, що при фіксуванні вище наведеного порушення буде накладений штраф у 

розмірі 500 гривень. 
З повагою адміністративна комісія Виконкому Бібрської міської Ради. 

 
 

Концерт Віктора Павліка «Дай нам, Боже» 
відбудеться в приміщенні актового залу 

Народного дому м. Бібрки («Просвіти»). Квитки 
можна придбати в Народному домі (Сурмач 

Л.П.; Свіжак Н.Р.) а також за телефоном  
+380 97 906 8640

 

До уваги 
вірян 
 
Розклад 

служінь у 
церкві 
Покрови 
Пресвятої 
Богородиці м. Бібрки 
Четвер, 13.07 
- 08:00 Свята Літургія на всяке 
прохання 
- 20:00 Молебень до Матері Божої у 
центральній капличці 
П'ятниця, 14.07 
- 08:00 Свята Літургія на всяке 
прохання 
Субота, 15.07 
- 08:00 Свята Літургія за упокій 
- 20:00 Вечірня 
Неділя, 16.07 
- 08:30 Свята Літургія 
- 10:30 Свята Літургія 

 
 

ЗАГУБЛЕНО технічний паспорт 
на машину Мерседес 508 на 
прізвище Дікарєв Олег. Просимо 
повернути за винагороду!  
Тел. 066 234 6648, 096 685 1604. 

 
Продається дошка дубова 
природної сушки. Ціна за 
домовленістю.  

Тел.: 0978628389, Наталя  
 

Читайте нашу газету в мережі Internet за адресою:  
http://bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html , БІБРСЬКІ ВІСТІ

 

 


