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Водохреща в Бібрці
Йордан - третє й завершальне свято зимового циклу, яке відзначають 19 січня. Як і
минулого року, на Водохреща
мешканці Бібрки прийшли до міського
басейну, аби відчути дух цього великого
християнського свята, продовжити
давню українську традицію купання в
цілющій Йорданській воді. Чин
освячення води здійснив отець-декан
Микола, опісля сміливці змогли пірнути.

Помітно, що цьогоріч було значно
більше охочих прийняти цілющу купіль,
зокрема й жінок. Мороз та холод не

стали завадою для людей прийти й
подивитися на це дійство. Тут панувала
святкова та радісна атмосфера.
Найбільше вразили мешканців гарно
та акуратно вирізана у формі хреста
ополонка, а також невеликий хрест із
льоду, що був поруч. Місце для пірнання
було декороване хвойними гілками
(облаштували простір для купання
Михайло Гринда та Микола Рей).
Щиро віриться, що кожен присутній
зміг відчути дух цього великого
християнського свята. Хай Йорданська
вода допоможе зцілити від усіх недуг!
Анна Галечка

22 січня - День Соборності (день Злуки)
Українська мрія - єдність, свобода і незалежність.
Основа державності час від часу набувала цілком
ясних обрисів. Так сталося і на початку 1918-го. У
цей січневий місяць у запалі революційних змін
була створена Українська Народна Республіка,
відома як УНР, а на тих територіях, які входили до
складу колись потужної Австро-Угорської імперії,
була утворена ЗУНР – Західно-Українська Народна
Республіка. Уже до кінця року, у грудні 1918-го, у

Фастові з гарячим бажанням утілити українську мрію лідерам цих двох держав вдалося
підписати договір, який увійшов у нашу історію як «Акт злуки». 22-го січня 1919-го року
він був оприлюднений у Київській столиці на знаменитій Софійській площі.
Машина кривавої диктатури, яка прийшла на зміну колишнім «консерваторам»,
поспішила зламати й ці сміливі починання вільного українського народу. Уже буквально
через кілька місяців більшовики увійшли до Києва, Закарпаття окупувала
Чехословаччина, а Східну Галичину - поляки.
Акт злуки тоді так і залишився лише декларацією, але люди ніколи не втрачали надії,
адже народ, який втратив надію, просто зникає.
22 січня 1990-го року мільйони українців вишикувалися у справжній живий ланцюг,
що розтягнувся від Києва до Львова. Вони відзначали День Соборності, День своєї
української єдності та свободи.
21-го січня 1999-го року відповідно до Указу Президента України № 42/99 День
Соборності був закріплений на законодавчому рівні суверенної держави. Потім, 30-го
грудня 2011-го року, відповідно до Указу Президента України № 1209/2011 під назвою
«Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят», День Свободи,
який раніше відзначався 22-го листопада, був об’єднаний з Днем Соборності, і свято
отримало назву «День Соборності та Свободи України».
Після подій 2013-го - 2014-го року (Революції Гідності) відповідно до Указу Президента
України № 871 / 2014 від 13-го листопада 2014-го року, святу повернули колишню
назву. «Відзначати щорічно 22 січня - у день проголошення в 1919 році Акта злуки
Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки - День
Соборності України.
Єдність і свобода робить нас гідними нащадками наших батьків! Зберігаймо ж цей
безцінний скарб!
За матеріалами dilovamova.com

Перші результати благодійного
вертепу
Як повідомлялось раніше, на різдвяні свята
містом ходили два благодійні вертепи. Уже
маємо результат роботи молодіжнодепутатського вертепу. За зібрані кошти
придбано проектор Optoma DS340e. Щиро
дякуємо жертводавцям за підтримку. За це
віддячимо цікавими міськими кінопоказами.

ЯК запобігти ГРИПУ: ПАМ'ЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
В Україні спостерігається значне підвищення рівня захворюваності на грип, близьке до
епідемічного. МОЗ України наголошує на необхідності дотримання заходів задля
попередження зараження грипом та в разі захворювання.
Епідемічний сезон грипу триває орієнтовно з вересня-жовтня до березня-квітня кожного
року. У цей час є найбільший ризик заразитися смертельно небезпечним недугом.
Як можна заразитися вірусом грипу?
Від іншої хворої людини повітряно-краплинним,
повітряно-пиловим шляхом (вірусні частки
переносяться від хворої людини до здорової під час
розмови, кашлю, чхання), при тісному контакті
(перебування на відстані близько 2-х метрів).
Клінічні ознаки грипу:
- підвищення температури тіла – різке підвищення
температури тіла більше 38°С без інших
супроводжуючих симптомів уже може свідчити про
появу грипу;
- головний біль,

- біль у м'язах, біль у горлі;
- кашель, нежить;
- закладення носа;
- в окремих випадках — блювота і пронос.
Особливо небезпечним грип є для представників груп ризику!
Медичні групи ризику:
- діти до 5 років (особливо – діти до 2 років);
- вагітні жінки;
- люди віком від 65 років;
- люди з надмірною вагою;
- хворі на діабет;
- хворі на хронічні серцево-судинні захворювання;
- хворі на хронічні захворювання легенів;
- люди з іншими тяжкими хронічними захворюваннями.
Професійні групи ризику:
- медичні працівники;
- вчителі й вихователі;
- продавці;
- водії громадського транспорту;
- усі, хто працює в багатолюдних місцях.
У разі появи небезпечних симптомів усім, а особливо представникам груп ризику,
потрібно обов’язково звернутися до лікувального закладу, пройти обстеження та
при необхідності отримати лікування протягом перших двох діб із часу появи
симптомів грипу. Вагітні жінки мають викликати свого лікаря-куратора або сімейного
лікаря телефоном.
Вакцинація: найефективніший засіб захисту!
Особливо необхідною вакцинація проти грипу є для представників груп ризику!
Найкращий час для проведення вакцинації – напередодні грипозного сезону (у вересні).
Якщо такої можливості не було, то вакцинуватися можна і впродовж усього сезону.
Усупереч поширеному міфу, це не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти
грипу.
Вакцинацію слід проводити лише за рекомендацією лікаря та обов’язково в
лікувальному закладі.
Як попередити зараження грипом?
- уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;
- обмежити відвідини місць великого скупчення людей;
- часто провітрювати приміщення;
- часто мити руки з милом;
- не торкатися очей, носа або рота немитими руками;
- прикривати ніс і рот при чханні або кашлі одноразовою носовою серветкою, яку зразу
ж після використання потрібно викинути;
- якщо в людини наявні симптоми грипу, необхідно
триматися від неї на відстані не менше двох метрів;
- повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми.
Головний лікар Бібрської райлікарні Ігор Курч

Рок-концерт
У неділю, 24 січня, у Будинку дитячої та юнацької творчості
відбудеться рок-концерт за участі гурту «Лінія Кармана».
Серед рок-музикантів буде наш земляк Михайло
Герчаківський, випускник Бібрської музичної школи.
Запрошуємо молодь і всіх охочих послухати сучасну музику.
Початок концерту о 14.00 год.

УВАГА!!!
У зв’язку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт 26 січня буде знеструмлено
частину міста Бібрки (вул. Уляни Кравченко, Л.КУрбаса, І.Котляревського, Б.Лепкого,
М.Заньковецької, В.Винниченка) з 8.30 до 17.00.
ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ РЕМ ВАТ Львівобленерго

