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15 березня в Бібрській міській біб-

ліотеці проведено усний журнал 

«Великий Кобзар – наша гордість, 

наша слава». 

У заході взяли участь бібліотекарі, 

які чотирма сторінками усного 

журналу висвітлили життєвий і 

творчий шлях Кобзаря. 

Найвагоміше місце в заході було 

відведено виступам драматичного 

та гуртка художнього слова Біб-

рського народного дому під керів-

ництвом Наталії Свіжак. Драмгу-

рток поставив сценки «В бур’я-

нах», «Тарасова наука» та уривок 

із повісті С. Васильченка 

«Широкий шлях». Учасники гурт-

ка художнього слова декламували 

поезії Шевченка. 

П’ята сторінка усного журналу – 

«Музична» - була представлена 

піснею «Кобзарі» у виконанні бан-

дуриста, викладача музичної шко-

ли, Катерини Чабан. 

Щиро дякуємо всім учасникам і, 

безумовно, велика подяка небай-

дужим громадянам Бібрки, шко-

лярам шостого класу та їхньому 

класоводу Василині Чабан за підт-

римку та відвідини нашого заходу, 

приуроченого до 205  річниці від 

дня народження Тара-

са Шевченка. 

ШЕВЧЕНКОВІ ДНІ  

Люся Сурмач 

Бібрський міський голова  
Роман Гринус 

У  середу, 20 березня, відбулася 

IIІ сесія Бібрської міської ра-

ди об’єднаної територіальної гро-

мади VII демократичного скли-

кання. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про внесення змін до Бюдже-

ту Бібрської міської ради на 

2019 рік. 

2. Про внесення змін до кількіс-

ного та персонального складу 

виконавчого комітету Бібрсь-

кої міської ради. 

3. Про прийняття зі спільної 

власності територіальних гро-

мад Перемишлянського райо-

ну у власність Бібрської місь-

кої ради основних засобів, не-

матеріальних активів і інвен-

тарю закладів та установ, що 

знаходяться на території Біб-

рської міської ради 

4. Про затвердження Передава-

льних актів сільських рад. 

5. Про затвердження Програми 

соціально-економічного роз-

витку Бібрської об’єднаної 

територіальної громади на 

2019 рік 

6. Про внесення змін до рішен-

ня Бібрської міської ради від 

08.01.2019 р. № 10 «Про за-

твердження структури та за-

гальної чисельності апарату 

Бібрської міської ради VІІ-го 

скликання та її виконавчих 

органів» 

7. Про затвердження Положень 

про цивільний захист на те-

риторії Бібрської ОТГ. 

8. Про найменування новоутво-

рених вулиць на території 

Бібрської міської ради ОТГ. 

9. Про приєднання дошкільної 

групи при ДНЗ «Дзвіночок» 

с.Коросно у приміщенні Під’я-

рківської ЗОШ І-ІІ ст. до НВК 

« З Н З  І - І І І  с т . -  Д Н З » 

с.Романів. 

10. Про приведення у відповід-

ність статутних документів 

Великоглібовицького ЗЗСО. 

11. Розгляд заяв. 

12. Різне. 

НА ЧЕРГОВІЙ СЕСІЇ БІБРСЬКОЇ ОТГ 
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СВЯТОЮРСЬКА ІМПРЕЗА 

ФОТОФАКТ 

У  неділю, 17 березня, у селі Під’яркові відбуло-

ся Шевченківське свято. Велика кількість гля-

дачів різного віку, щирі емоції, зворушливі сценки, 

гарне оформлення сцени—усе це свідчення того, 

що тут люблять Тараса Шевченка. 

У  неділю, 17 березня, в м. 

Бібрці Перемишлянського 

району вже втретє відбулося Свя-

то Молоді: «Велети українського 

духу: Мойсей українського народу, 

князь української Церкви, правед-

ний митрополит Андрей Шепти-

цький, церковний діяч і архиман-

дрит монахів Студійського уставу, 

праведник народів світу, блажен-

ний священномученик Климентій 

Шептицький, ісповідник віри, ка-

пелан УГА, громадський діяч, па-

тріот, праведник України, бла-

женний священномученик, покро-

витель душпастирів УГКЦ о. Оме-

лян Ковч… – будівничі України, 

лідери нації» (550 років з моменту 

надання м. Бібрці Магдебурзького 

права). 

Організатори Свята: Громадська 

рада «Святий Юр», Центр націо-

нального виховання ім. Андрея 

Шептицького, Всеукраїнська гро-

мадська організація «Союз украї-

нок», Бібрська міська рада, ОЗНЗ 

Бібрська ЗОШ ім. Уляни Кравчен-

ко. Під час свята відбулися такі 

заходи: міжнародна науково-

практична конференція «Велети 

українського духу: Андрей та Кли-

ментій Шептицькі, Омелян 

Ковч… – будівничі України, ліде-

ри нації» (550 років з моменту на-

дання м. Бібрці Магдебурзького 

права); спортивний фестиваль 

“Український дух, гарт і перемо-

га” (міні-футбол, кубок митропо-

лита Андрея Шептицького); між-

народний фестиваль української 

пісні «Голос Руси-України»; виста-

вка української народної творчості 

«Таланти Твої, Русь-Україно»; на-

городження учасників Свята.  

Олег Огірко 

Т арас Шевченко…Геній, мис-

литель, пророк. Людина не-

звичайної долі й незвичайного 

таланту, що здобула світову сла-

ву. Увібравши в себе душу наро-

ду, він підніс його духовну велич 

і красу на найвищу височінь, чим 

збагатив увесь світ. Тарас Шевче-

нко звеличив Україну, звеличив 

весь український народ.  

14 березня 2019 року учні 7 – 9 

класів Свірзької ЗОШ І –ІІІ ст. 

помандрували Тарасовими 

шляхами, перегорнули кілька 

цікавих сторінок історії, пройшли 

тими дорогами і стежками, якими 

два століття тому ходив Великий 

Кобзар. 

Переможцями літературного кве-

сту стали учні 8 класу. Квест під-

готувала учитель української мо-

ви та літератури Батіг О.М. Захід 

сприяв поглибленню знань про 

творчість Кобзаря, формуванню 

національної свідомості юних ук-

раїнців.  

Власкор, с. Свірж 

ЛІТЕРАТУРНИЙ КВЕСТ 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР 

21 березня—

усесвітній День поезії. 

У ці дні ми теж хоче-

мо долучитися до сві-

ту яскравих образів, 

щирих емоцій, незвич-

них асоціацій.  

У неділю, 24 березня , 

у приміщенні Бібрсь-

кої музичної школи 

відбудеться мистець-

кий літературний ве-

чір ,,ЛЮБЛЮ, ЩОБ 

ЖИТИ'' Щиро запро-

шуємо всіх охочих!  

Початок о 18 годині. 

https://www.facebook.com/Oleh.Ohirko?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDQJSccIZ4WPwS1Rp_i8TosnAZQtAW6muz6XdZu05h5UDUsQV9y8wiAGq1EJbgFDReW8tcCOlKGnRfA&hc_ref=ARQ3y4hq8bZinTzvpkIuSd6wCzQ9L9W4YhMnOi1IFLwHqNlmwDaY-DxA8EZrrkGGWIE
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М аємо один із дуже приємних 

та цінних наслідків ТОЛО-

КИ на Бібрецькому "Соколі": міс-

цева мешканка пані НАТАЛЯ ТЕ-

ОДОРОВИЧ подарувала нам ав-

тентичну черепицю для заміни 

існуючого шиферного покриття на 

частині даху. Пані Наталю, це не-

ймовірно цінний для пам'ятки 

подарунок! Дякуємо! 

Тож тепер маємо нове завдання: 

шукаємо виконавців, що здійснять 

заміну шиферного покриття на 

черепицю, розрахують вартість 

робіт та специфікацію необхідних 

матеріалів. Добрі майстри, зголо-

сіться!!! 

Контакт (067) 340 02 46  

Ганна Гаврилів 

ПОДЯКА БЛАГОДІНИКУ 

Т уберкульоз – це інфекційне 

захворювання, збудником яко-

го є мікобактерія туберкульозу. 

Захворювання передається пере-

важно повітряно-крапельним 

шляхом. У 90% випадків туберку-

льоз вражає легені. Однак, це за-

хворювання може ушкодити нир-

ки, хребет, мозок, лімфатичні вуз-

ли, кишківник, шкірні покриви. 

Один хворий може заразити де-

сять осіб, що контактують з ним.  

Це захворювання потребує трива-

лого і комплексного лікування. 

Однак, попри значну тривалість 

лікування, туберкульоз є виліков-

ним та не є перешкодою для пов-

ноцінного життя. Нині всі хворі на 

туберкульоз мають доступ до без-

коштовного лікування. 

Раннє виявлення туберкульозу 

передбачає проходження рентге-

нологічного та флюорографічного 

методів обстеження, дослідження 

мокротиння, проведення первин-

ної вакцинації новонародженим 

дітям (БЦЖ протягом 3-5 днів), 

проведення 1 раз на рік проби Ма-

нту (з профілактичною метою). 

Якщо вас турбує тривалий пе-

ріод: кашель, що триває понад 

два тижні, підвищення температу-

ри тіла 37.3 С-37.5 С, підвищене 

потовиділення, особливо вночі, 

поганий апетит, слабість, втрата 

ваги, біль у грудях, кровохаркан-

ня – необхідно звернутися на кон-

сультацію до фтизіатра або сімей-

ного лікаря. 

До підвищених груп ризику нале-

жать: ВІЛ- інфіковані; особи, які 

перебували чи перебувають у міс-

цях позбавлення волі та особи ста-

рше 50 – 70 років; не вакциновані 

діти; хворі на цукровий діабет; 

курці.  

Повідомляємо про масову ак-

цію з профілактики туберку-

льозу та хронічних захворю-

вань органів дихання в період 

з 25.03 по 24.04 2019р. у Пере-

мишлянському районі. 

Подолання епідемії туберкульозу 

можливе лише за умови об’єднан-

ня зусиль усієї громади, включно з 

соціальними і медичними служба-

ми та релігійними організаціями. 

Бережіть своє здоров’я! 

Лікар-фтизіатр   Г.І. Бобечко 

24 БЕРЕЗНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ  

ОГОЛОШЕННЯ 
До уваги платників за ліцен-

зію на алкоголь та тютюнові ви-

роби. Довідку про сплату за лі-

цензію можна отримати в бухга-

лтерії виконавчого комітету Біб-

рської міської ради за адресою: 

м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, 

(2поверх). 

тел.: (03263) 4-31-35 

електронна пошта: finbibr-

ka@ukr.net 

Відділ фінансів 

Ви ще досі вагаєтеся, чим за-

йняти Ваших діточок у вільний 

від навчання час? 
Тоді Вам до нас. 
Дитяча Футбольна Школа 

"Лідер" забезпечить Ваших ді-

ток: 

 хорошими і кваліфікованими 

тренерами, які будуть пра-

цювати з юними спортсмена-

ми; 

 хорошою фізичною підготов-

кою; 

 комунікативними навичками 

і роботою в соціумі; 

 якісними футбольними нави-

чками; 

безпекою і доглядом 

Ми чекаємо саме на Вас! 

Тел. (063) 519 49 33 

НАБІР У ДФШ «ЛІДЕР» 

ВЕЛИКОДНІ  

МАЙСТЕРКЛАСИ 
З 26 березня по 19квітня 2019 р. 

в Будинку дитячої творчості бу-

дуть проводитися майстер-класи 

для дітей та дорослих по вигото-

вленню весняних та великодніх 

сувенірів. Просимо зголошувати-

ся усіх бажаючих.  
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ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві По-

крови Пресвятої Богородиці 

м. Бібрки:  
П’ятниця, 22.03 

- 07:00 Сповідь 

- 08:00 Літургія наперед освячених 

Дарів; Сорокоуст 

- 18:30 Хресна Дорога для дітей 

Субота, 23.03 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 18:30 Вечірня 

Неділя, 24.03 

- 09:00, 11:00 Свята Літургія 

- 16:00 Свята Літургія; заняття 

для дітей які готуються до першого 

причастя 

З  11.03- по 01.04.2019р. в Біб-

рській поліклініці та Бібрській 

амбулаторії загальної практики сі-

мейної медицини триватиме акція 

"Дні діагностики та профілактики 

глаукоми", а також проводиться ви-

мірювання очного  тиску. Усім охочим 

пройти обстеження звертатись у кабі-

нет окуліста та до сімейних лікарів. 
___________________________________ 

З  25.03- по 22.04.2019р. в Біб-

рській поліклініці та Бібрській 

амбулаторії загальної практики сі-

мейної медицини проводиться акція 

"Дні профілактики туберкульозу і 

хронічних захворювань органів 

дихання". Всім охочим  обстежитися 

звертатись до сімейних лікарів, фтизі-

атра та терапевтів. 

З Днем народження! 

Вітаємо з Днем народження доро-

гого сина Ігоря! Бажаємо міцного 

здоров'я, щастя, сімейної радості, 

успіхів у нелегкій праці. Нехай Ма-

тір Божа оберігає Тебе і Твою сім'ю, 

а Господь посилає з неба золоті про-

мінчики Божого милосердя.  

Батько і мати 

м. Бібрка, ТЦ «Рукавичка» 


