Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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Президентові України Володимиру Зеленському
Голові Верховної Ради України Дмитрові Разумкову
Прем’єр-міністрові Олексію Гончарукові
Голові асоціації міст України Віталієві Кличку
ЗВЕРНЕННЯ
Зважаючи на запропоновані урядом положення
статті 10 Законопроєкту №2804 «Про засади адміністративно-територіального устрою України», зокрема
про зниження статусу населених пунктів відповідно
до кількості населення, Бібрська міська рада виступає проти таких законодавчих змін. Міста, які формували свою ідентичність упродовж століть, відновлювалися після воєн, розвивали культуру, освіту, будували унікальні споруди, які нині є пам’ятками архітектури, можуть втратити свій історичний статус і
перспективи розвитку. Бібрка, місто з магдебурзьким
правом із 1469 року, веде свою історію з 1211 року

Н

(перша згадка в Галицько-Волинському літописі), за
новим законом має стати селом. Це призведе до швидкого відтоку населення, втрати ідентичності, нівелювання історії та символіки, згортання бізнесу, маргіналізації та регресу.
Населених пунктів, які мають менше, ніж 20 тис.
жителів, в Україні багато. Це міста з унікальною історією та особливим людським потенціалом: Белз, Кам’янка-Бузька, Ходорів, Яворів, Жовква, Миколаїв,
Сколе, Жидачів, Рогатин та інші. Вважаємо, що технічний підхід, зокрема врахування лише кількості
населення, щодо адміністративно-територіального
устрою України на тлі нівелювання інших критеріїв є
неприйнятним. Бібрська міська рада наполягає на
скасуванні положень статті 10 Законопроєкту №2804,
які
порушують
основи
територіальноадміністративного устрою держави.
Бібрський міський голова Гринус Р.Я.

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ОФІЦЕР ГРОМАДИ

а Львівщині запускають
проект "Поліцейський офіцер громади". Проект презентував
начальник Поліції у Львівській
області Василь Віконський 6 лютого на засіданні круглого столу
Львівського регіонального відді-

лення "Асоціації об'єднаних територіальних громад". Поліцейських офіцерів Громади підбиратимуть на конкурсній основі за
участю представників громади.
Бібрська громада братиме участь у цьому проекті.

Головний спеціаліст Надія Федущак

У

понеділок, 10 лютого, проєкт
SURGe Agriteam Canada та
Служба у справах дітей Львівської
ОДА побували у Бібрській ОТГ,
щоб розповісти про ДІ та соціальні
послуги.
Вгадайте, хто ініціював цю зустріч⁉ Сама ж громада. І це не дивно, бо у Бібрській ОТГ працює Координаційна рада, створено Службу у справах дітей, Центр надання
соціальних послуг, Центр первинної медико-санітарної допомоги та
розвиваються сімейні форми опіки.
Діє дитячний будинок сімейного
типу, дві патронатні сім’ї та готуються кандидати в патронатні батьки. Також четверо дітей навчаються в загальноосвітній школі в
інклюзивному класі. Особливо приємно бачити, що громада мотивована та працює!
Тому на зустрічі « Реалізація реформи ДІ на рівні громади: захист
прав дитини через розвиток соціа-

ДІ-РЕФОРМА В ГРОМАДІ
льних послуг та міждисциплінарну
взаємодію» було більше 100 представників громади. Лікарі, освітяни, працівники культури та старости, всі, хто відповідальний за захист прав дітей та майбутнє власної ОТГ
� Sofia Krushelnytska, експертка з
комунікації реформи ДІ на Львівщині, розповідала про те, що таке
Деінституціалізація і нащо вона
потрібна кожній громаді. Також
пояснювала причини потрапляння
дітей в інтернати та шкоду для суспільства старої системи
� Anna Reshetnyk, експертка з реформи ДІ та розвитку соціальних
послуг, на простих прикладах демонструвала, які соціальні послуги
та як саме може отримати громада.
Ще підкреслювала, що краще працювати з сім’єю в складних життєвих обставинах, коли проблеми
тільки почалися, ніж боротися вже
з наслідками.

� Mikhaylo Obikhod, завідувач сектору з питань реалізації реформи
системи інституційного догляду та
виховання СУСД Львівська обласна державна адміністрація
Пояснював функції та завдання
Координаційної ради, а ще відповідав на питання схвильованої громади. Зазначив, що діти та сім’ї в
СЖО це відповідальність цілої громади та її керівництва.
Окрема подяка заступнику міського голови Бібрської ОТГ Оксані Довгаль за розуміння та роботу, а Керівнику Служби у справах дітей
ОТГ Галині Гриньків за ініціативу.
Тоді як інші громади поки що не
розуміють, наскільки важлива соціальна сфера і що вони несуть за неї
відповідальність, то Бібрка розвивається та працює!
Матеріал з офіційної ФБ-сторінки
«ДІ-Реформа
заради дітей Львівщини»
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ЛЮТОГО —ВСЕСВІТНІЙ
ДЕНЬ БОРОТЬБИ ПРОТИ РАКУ
СЕРЕД ОСНОВНИХ ПРИЧИН
СМЕРТНОСТІ РАК ПОСІДАЄ
ДРУГЕ МІСЦЕ ПІСЛЯ СЕРЦЕВОСУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. ВІН
Є ПРИЧИНОЮ МАЙЖЕ КОЖНОЇ
ШОСТОЇ СМЕРТІ У СВІТІ.
Майже третину летальних випадків унаслідок раку спричиняють
поведінкові фактори ризику. Тож
ВООЗ розробила Європейський кодекс боротьби проти раку, рекомендації якого допоможуть зменшити
ризик виникнення онкологічних
недуг наполовину.
Фактори ризику: куріння, нездорова їжа, надмірна вага
На куріння припадає майже 22 відсотки випадків смерті від онкологічних недуг у світі. Воно пов’язане з
розвитком раку легень, ротової порожнини, горла, гортані, підшлункової залози, сечового міхура, шийки матки та нирок. Навіть якщо ви
не курите самі, пасивний вплив тютюнового диму може збільшити ризик виникнення раку легень.
Знизити ризик захворювання може
повноцінний збалансований раціон.
Їжте багато фруктів, овочів та інших
харчових продуктів рослинного походження, таких як цільні зерна і
боби. Уникайте надмірної маси тіла
—обирайте менш калорійні продукти, виключіть із раціону рафінований цукор, трансжири, їжу із фастфуду. Алкоголь – у помірних кількостях. Ризик появи різних онкозахворювань, зокрема раку товстої кишки, молочної залози, легень, нирок і
печінки, збільшується разом із кількістю випитого алкоголю. Обмежте
споживання технологічно обробленого м’яса.
Підтримання оптимальної маси
тіла може знизити ймовірність виникнення різних онкологічних недуг, зокрема раку молочної залози,
простати, легень, товстої кишки та
нирок.
Люди, які регулярно займаються
спортом, отримують певні переваги
для здоров’я. Але для істотної користі необхідно щонайменше 150 хвилин помірної або 75 хвилин енергійної аеробної активності на тиждень.
Як загальну мету, включіть до свого
графіку щонайменше 30 хвилин
фізичної активності щодня.

Практичні поради
Рак шкіри є одним із найбільш поширених онкологічних захворювань. При цьому запобігти раку шкіри не складно. Достатньо виконувати кілька рекомендацій.
Уникайте прямого сонячного опромінювання вдень, особливо з 10 до
16-ї години влітку, коли сонячна
радіація найсильніша. Захистити
голову допоможуть сонцезахисні
окуляри та крислатий капелюх. Затуляйте відкриті ділянки тіла одягом, що покриває якомога більше
поверхні шкіри. При цьому обирайте яскраві або темні барви, які відбивають більше ультрафіолетового
випромінювання, ніж пастельні чи
вибілені бавовняні. Використовуйте
сонцезахисний крем широкого спектру із SPF щонайменше 30. Навіть у
похмурі дні не шкодуйте крему і
повторно застосовуйте кожні дві години або й частіше, якщо плаваєте
чи пітнієте.
Уникайте соляріїв — вони так само
шкідливі, як і природні сонячні промені.
Практикуйте безпечний секс. Обмежте кількість сексуальних партнерів і використовуйте презервативи
під час сексу. Що більше у вашому
житті статевих партнерів, то більше
шансів на зараження інфекцією,
котра передається статевим шляхом.
Вірус папіломи людини найчастіше
асоціюється із раком шийки матки,
але він також може підвищити ризик виникнення раку прямої кишки, пеніса, горла, вульви та піхви.
Зробіть щеплення, не ігноруйте
профогляди.
Регулярні самоперевірки та скринінги для різних типів раку збільшують шанси на раннє виявлення хвороби, що підвищує ефективність
лікування та знижує його вартість.
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем
про найкращий для вас графік онкоскринінгу.
Уважне ставлення до свого здоров’я
і зменшення факторів ризику істотно знижують імовірність захворіти
на рак. Коли ж уникнути недуги не
вдалося, відмова від шкідливих звичок підвищить ефективність лікування і допоможе покращити самопочуття.
Причини, симптоми, діагности-

ка та лікування
Лікарі досі не можуть сформулювати чітку причину, звідки береться
рак. Але є кілька груп чинників, які
провокують розвиток онкології.
Фізичний чинник – це вплив радіації і ультрафіолету, які можуть привести до раку шкіри, наприклад.
Біологічний чинник – ракові пухлини можуть провокувати деякі групи вірусів, через які відбувається
переродження тканин.
Хімічний – різні канцерогенні речовини можуть призвести до зміни в
структурі клітин тіла і спровокувати
їх злоякісність.
На ранніх стадіях раку людина може нічого підозрілого й не відчувати, тому важливо регулярно проходити обстеження у різних лікарів,
перевіряючи своє здоров’я.
Якщо починають дошкуляти постійна втома і слабкість, часті й тривалі
головні болі, підвищена температура, людина різко втрачає вагу і має
різні розлади, важливо негайно йти
на обстеження.
Діагностувати рак може лікаронколог або сімейний лікар за допомогою ультразвукової діагностики,
рентгенографії, комп’ютерної томографії, методом магнітно резонансного дослідження, фіброскопії, біопсії.
Наразі можна запобігти виникненню 30-50 відсотків ракових захворювань, якщо звести до мінімуму фактори ризику. У разі виникнення
перших ознак раку, необхідно терміново звернутися до лікаря. При ранній діагностиці і відповідному лікуванні існує вірогідність перемоги
багатьох видів раку.
За словами заступника генерального директора з хірургічної роботи
Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного
центру Олега Дуди, статистика онкології на Львівщині виглядає так:
За 2019 рік взято на облік 8 866 онковипадків. Із них: І-ІІ ст. — 50,3%
(4142 випадки); ІІІ ст. — 18,3% (1511
випадків); ІV ст. — 15,4% (1268 випадків).
☝ Рейтинг злоякісних новоутворень:
Рак грудної залози — 921; Рак легень — 645; Рак ободової кишки —
606; Рак простати — 493″.
Директор КНП ЦПМСД О.С.Горинь

ДО ВІДОМА БАТЬКІВ, ДІТИ ЯКИХ НАВЧАЮТЬСЯ У БІБРСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ:
Реквізити оплати за навчання
Код ЄДРПОУ- 42871534, МФО - 820172 Держказначейська служба України
р /р-UA 658201720314281004201152688
Реквізити оплати за оренду інструментів
Код ЄДРПОУ- 42871534, МФО - 820172 Держказначейська служба України
р /р-UA 678201720314221004203152688
Отримувач: Відділ культури, туризму,сім’ї, молоді,спорту та соціальної політики
виконавчого комітету Бібрської міської ради
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Д

якуємо Богу за те, що в цьому
році ми знову зібралися Вертепом на прославу народження Божого Сина
Цього року наш Вертеп святкує
вже 7- річницю. Він був створений
ще 2014 р. для відновлення Хресної
Дороги в нашому містечку. За цей
час мінялися деякі актори, слова, а
дехто вже сім років поспіль залишає своїх дітей, батьків, родину і
йде прославляти народженого Ісуса. Щиро дякуємо всім учасникам
нашого Вертепу, які були і є разом з

нами.
Дуже радо і гостинно нас всюди
приймали, і ми щиро дякуємо всім
і кожному за пожертви для цієї
святої справи. Дякуємо нашим
дорогим отцям Миколі Ковалю і
Зіновію Телішевському за підтримку і молитву. Нехай маленький
Ісусик прийме кожну жертву, хай
дарує вашим родинам здоров'я,
достаток, мир і любов.
Всі зібрані кошти, а в цьому році
це - 70 000 грн, підуть на відбудову Хресної Дороги.

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ІНФОРМУЄ
 02.02.2020р. В НД м.Бібрки відбулася РОЗКОЛЯДА "Прощавай,
колядо, До наступного Різдва". У
заході взяли участь колективи
Народних домів Бібрської ОТГ,
Бібрська музична школа, БДЮТ.
 08.02.20р.
НД с. Любешка. -

Г

ФОТОФАКТ

рупа ентузіастів загорілася
ідеєю створення Музею історії
села Серники. Колишня каплиця
-кірха німецької колонії
Рехфельд - присілку тодішніх Серників (1780-1940) - може стати
цікавим об’єктом історичної та
культурної спадщини Бібрської
громади.

"Проводи
коляди". Цього року
коляду проводили у відремонтованому Народному
домі
(Обласний
кон-

курс
місцевого
нівського старостинского округу
розвитку проекТ. Кузик, начальник відділу культів - 2019). Містури Л.Сурмач.
цеві отці освяти 08.02.20р. НД м. Бібрки відбулася
ли приміщення
зустріч із письменницею, лауретНародного дому.
кою Шевченківської премії ГалиНа захід завітаною Пагутяк.
ла голова комісії

09.02.20р.НД
с. Селиська
з питань культу"Проводи коляди". У заході взяли
ри та архітектури Львівської обучасть колективи НД м. Бібрки та
ласної ради - Тетяна Бей. Гостя
НД с. Романів. Дякуємо громаді
вручила
директорці
НД
села за гостинність.
с.Любешка Марії Мойсей Грамоту

11.02.20 р. НД м.Бібрка проект
Львівської обласної ради (за вагоSURGe Agriteam Canada та Служмий внесок у розвиток культури,
ба у справах дітей Львівської
високий професіоналізм, віддаОДА. Зустріч громади Бібрської
ність справі та активну громадсьОТГ та служби у справах дітей
ку позицію). З вітальним словом
Львівської ОДА з метою ознайомвиступили - Бібрський міський
лення про ДІ та соціальні послуголова Р. Гринус, в.о.старости Лаги.

До відома мешканців бага- ляючих компаній.
Зважаючи на це, ще раз просимо
токвартирних будинків!
Нагадуємо Вам, що 20 травня
2020 року відповідно до Закону
України «Про житлово – комунальні послуги» закінчується термін обрання форми управління комунальним будинком.
Ще раз інформуємо, що є три можливі форми управління будинком. Перша – це створення ОСББ.
Друга – це самообслуговування.
Третя – це перехід комунальних
будинків на управління до управ-

мешканців комунальних будинків самим визначитися з формою
управління своїм будинком. Для
цього необхідно провести збори
мешканців і спільно прийняти
рішення про форму управління .
Про результати повідомити Бібрську міську раду та комунальне
підприємство «Бібрський комунальник».
Адміністрація КП
«Бібрський комунальник»
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Випуск №194, 13 лютого 2020 р.

Про що говорять документи

Ч

БЛАГОДАТІВКА – «ПОВАЖНЕ СЕЛО»?, «СЕЛО ЕРНСТА»?

астину села Лани, що при
автотрасі, називають Благодатівка. Назва не характерна для
місцевих історичних топонімів. Походження цієї назви відкрилося в
Указі Президії Верховної Ради
УPCP від 18 липня 1946 р. «Про
збереження історичних найменувань та уточнення і впорядкування існуючих назв сільських рад
і населених пунктів Львівської області». Перше, що впадає у вічі, це
те, що ні про яке «збереження історичних найменувань» в указі не
йдеться. Навпаки. Отож, і Благодатівка до 1946 р. була хутором
Ернсдорф Ланівської сільради..
Станом на 1939 рік це була поліетнічна сільська громада з населен-

ням в 160 осіб, де переважали німці (60 осіб), поляки (35), українці
(30). Подібна ситуація була й з хутором (фільварком) Рефельд: тут зі
140 мешканців українців і поляків
нараховувалось лише 40
Згідно з Указом Верховної Ради
хутір Рефельд (Серники) перейменовано на Малі Сірники, неіснуюче тепер село Гутисько (Гуціско),
що біля Суходола, отримало назву
Гутище, Ланки Малі –Малі Ланки,
Глибовичі Великі стали Великими
Глибовичами. Переінакшено історичні назви й хуторів. Хутори Великоглібовицької
сільської
ради За Ліском, Парцеляція, Під
Дубиною
перейменовано,
відповідно, на Залісний, Зелений

В

Гай, Піддубний. Хутір Підмацьова
(Підмонастир) став Маївкою, На
Границі (Вільховець) – Межовим,
Янівка (Волове) – Іванівкою, На
Корчунку – Корчункою. Колонію
(Суходіл) перейменовано на Широкопілля, На Закутках (Стрілки) – в
Закутки.
З цього документу дізнаємося також, що станом на 1946 р. ще існувало село Гутисько (Гуціско) зі своєю сільрадою, що до Бібрського
(Бобркського) району відносились і
Водниківська, Гринівська, Підсоснівської сільські ради. Цікаво, чи
залишилися ще названі хутори і
як їх тепер називають самі мешканці?

Андрій Федущак

В

ідповідно до ч. 7 ст. 42
Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» у четвер, 13
лютого 2020 р. о 18.00 год.
у конференц-залі Бібрської міської ради відбудеться звіт БібДиректор центру надання соціальних послуг рського міського голови Романа Гринуса
Світлана Пономарьова за 2019 рік .

исловлюємо подяку Оксані Леськів, Надії
Федущак за надану матеріальну допомогу
сім’ї, що опинилася у складних життєвих обставинах. За доправлення речей дякуємо в.о. старости
Великоглібовицького старостинського округу Василю Марочканичу. Центру первинної медикосанітарної допомоги висловлюємо подяку за оперативність у медичному супроводі сім’ї.

16 лютого 2020 р. о 17:00 годині у Народному домі м.Бібрки
ДО УВАГИ ВІРЯН
ювілейний концерт "НІКОЛИ НЕ ПІЗНО" талановитого співа- Розклад служінь у церкві
ка АНДРІЯ ЗАЛІСКА.
Покрови Пресвятої БогороКвитки ще можна замовити у приміщенні НД м.Бібрки. диці м. Бібрки:
(100грн- партер, 180 грн-балкон)

Відповідно до вимог Постанови
Правління національного банку
України від 28.12.2018 року
«Про запровадження міжнародного банківського рахунку
(IBAN) в Україні» КП «Бібрський
комунальник» повідомляє про
зміну банківського рахунку для
здійснення платежів за послуги водопостачання та водовідведення:
р/р UA
553257960000026000300456592
МФО 325796, АТ «Ощадбанк»
ЄДРПОУ 36650041
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

П’ятниця, 14.02
- 08:00 Свята Літургія за упокій загальна
- 18:00 Вечірня
Субота, 15.02
(Стрітення Господнє)
- 08:30;- 11:00 Свята Літургія
- 18:00 Вечірня
Неділя, 16.02
- 09:00; 11:00 Свята Літургія
- 15:00 Свята Літургія; підготовка дітей до першого причастя
- 17:00 Жива Вервиця
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