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ДОПОМАГАЙМО
ВОЯКАМ

У цьому номері
ФК «Сокіл» з Ланів—кращий у районі
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Допомагаймо воякам
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З

вертаємося до Всіх небайдужих жителів Бібреччини з проханням про допомогу!
Вже скоро розпочнуться холоди, і для наших захисників на
Сході України дуже потрібні
буржуйки!
Щоб їх виготовити, треба старі
газові балони і труба діаметром 100 мм з тонкою стінкою!
Наперед дякуємо всім, хто відгукнеться!!!

Магістр галицького артистичного слю- 2
сарства (продовження)
Вечір пам’яті до 100-річчя ЗУНР
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У процесі трансформації
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Долучаймось до міського мікропроекту 3
Фотофакт
Оголошення

3
3,4

Оля Зборівська

М

ФК «СОКІЛ» З ЛАНІВ—КРАЩИЙ У РАЙОНІ

атч розпочався з боротьби в
центрі поля, команди не
відступали ані на крок, тривала
рівна гра. Ланівчанам вдалося
всередині першого тайму таки
схилити терези на свій бік, красивим дальнім пострілом з-за меж
штрафого майданчика капітан
Галамага Олег вивів свою команду вперед. Перевага перейшла до
команди Ланів, через недовгий
проміжок часу фол в карній зоні і
суддя призначає пенальті, який
без проблем реалізовує Галамага
Олег. Під завісу першого тайму,
виборовши м'яч, нападник Баб'як
Роман, обігравши захисника та
воротаря Перемишлян, заганяє
третій м'яч у сітку. В підсумку
першого тайму 3-0. Після перерви
з перших хвилин команда Перемишлян цілком логічно кинулась
вперед відіграватись, що й принесло свій результат - удар по воротах, і рахунок скорочується: 3-1.
Але радість Перемишлян тривала
недовго, одразу після розіграшу в
центрі поля Баб'як Роман, підіб-

равши м'яч, розстрілює воротаря
команди суперника 4-1. Другий
тайм напруженої, емоційної і безкомпромісної боротьби, Лани пропускають вдруге 4-2, але тримають хід гри під контролем, як досвідчена команда. В команди Перемишлян не витримують нерви—і за грубий фол на Баб'яку
Роману (на щастя, обійшлось без
важкої травми, виручив щиток,
який буквально розсипався на
друзки) червону картку отримує
гравець «Урагану». Далі мали бі-

льші шанси збільшити перевагу
Ланівчани, але не щастило. Команда Перемишлян також мала
шанси, але надійність і впевненість дій воротаря завадила цьому. У підсумку впевнена перемога
команди ФК "Сокіл" Лани. Ця
команда із багаторічним досвідом
довела, що вона недарма є чинним чемпіоном району сезону
2018року, а її гравці (Баб'як Роман) отримали титули кращих в
цьому сезоні.
Наш кор.
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МАГІСТР ГАЛИЦЬКОГО АРТИСТИЧНОГО СЛЮСАРСТВА

Щ

(До 140-ї річниці від дня народження Михайла Стефанівського )

об представити його соборну
значимість для свого часу
(кінець XIX - перша пол. XX ст.),
досить наголосити (для національно свідомого галичанина така презентація скаже сама за себе), що в
майстерні цього слюсарського магістра був виготовлений і змонтований на Підлисецькій горі
(архітектор О.Лушпинський) пам'ятний знак (хрест) до 100-х роковин від народження Маркіяна
Шашкевича. Його ім'я - Михайло
Стефанівський. І ще: «...Практично кожна друга церква Галичини має металевий виріб, зроблений на фабриці Михайла Стефанівського» (О.Нога); «спадщина,
яку він залишив, безумовно, є
найкращим зразком українського
модерну в архітектурному металі
не лише Львова, а й усієї України» (О.Івасюта).
Із 50-х рр. тепер уже минулого
XX ст. митц я в ід ме талу
М.Стефанівського радянська влада викреслювала з пам'яті покоління, замовчувала його величезну спадщину. Він був оголошений ворогом народу, посібником ОУН, арештований і в 1951
році відправлений у Сибір. Не
треба, мабуть, нагадувати, кого
боялася «народна власть», - національно свідомих українців, тих,
які хотіли мати свою мову, традицію, історію, державу і робили
щось для утвердження цих цінностей в міру своїх сил і можли-восвостей.
До повернення із забуття імені
Михайла Стефанівського в теперішній час спричинилися два львів-

Свідоцтво про хрещення Михайла
Стефанівського, видане у Бібрці

ських дослідники історії мистецтва, зокрема Олесь Нога та Орест
Івасюта. Опрацювавши і осмисливши зібраний фактичний матеріал, поділюся ним із тими, хто хоче
знати більше про Бібрку, її минувшину та людей, які ходили тут
вуличками, стежками, що й нинішні бібрчани.
Рід Стефанівських має литовське
коріння, а українська його гілка,
як твердить О.Нога, «почалася від
народження хлопця, якого назвали Михайлом». Він був сином
Адальберта й Марії, народився
в Бібрці 27 жовтня 1878 року.
Про це свідчить запис у то-

(продовження)

гочасних парафіяльних документах. Імовірно, рід Стефанівських проживав «на Заріці», бо
ще донедавна сім'я з таким прізвищем замешкувала на цій вулиці.
Після закінчення школи в Бібрці
здібного хлопця віддали до рідні у
Львів для продовження навчання.
Вуйко Михайла Григорій Васіка,
власник слюсарської майстерні,
допоміг вступити у 1896 р. до промислової школи на відділ художнього слюсарства. Метал, його
слюсарська обробка стали для
юнака життєвим вибором. Щоб
глибше пізнати мистецтво світу
металу, Михайло Стефанівський
після львівської школи удосконалював свій професійний рівень у
Відні, столиці тодішньої АвстроУгорської імперії. Віденська промислова школа остаточно визначила подальший шлях майстра.
Артистичне слюсарство стало альфою й омегою його творчості. Після закінчення навчання у Відні
він продовжує працювати на фабриці Васіки, а зі смертю власника
фабрики за якийсь час очолює виробництво. Ілюстрований календар «Товариш» за 1905 рік подає
інформацію: «...верстат артистично-слюсарський Михайла Стефанівського у Львові, вул. Коперника,16 ... виконує всілякі роботи
будівельні і артистичні».
Справи
ідуть
добре,
М.Стефанівський розширює виробництво і в короткий час створює
ще дві майстерні (на вул. Городоцькій, 47 та Бічній Рицерській,
18).
Тарас Шах

продовження у наступних числах газети

ВЕЧІР ПАМ’ЯТІ ДО 100-РІЧЧЯ ЗУНР
У Будинку дитячої творчості відбувся вечір пам»яті до 100-річчя
ЗУНР . Працівники міської бібліотеки влаштували книжкову виставку «Лицарі української революції», де висвітлили діяльність
двох постатей: Дмитра Вітовського- сотника Легіону Українських
Січових Стрільців, організатора і
керівника Листопадового Чину у
Львові, творця Галицької армії,
першого Державного секретаря
військових справ Західноукраїнсько ї Н аро дно ї Ре спу б лік и
(ЗУНР), та генерала Мирона Тарнавського, учасника визвольної
боротьби УГА за створення неза-

лежної Української держави. І в
Бібрці є вулиці, названі на честь
цих героїв . З виступом про події 1
-2 листопада 1918 р. розповіла
М.І.Сидоренко, колишня вчителька української мови та літератури, а нині активний діяч осередку

Всеукраїнської спілки ветеранів
м. Бібрки (очолює Я.М.Царик). До
святкування долучилися вихованці вокального гуртка Пуделко
Каріна, Рущак Богдан, вокальний ансамбль « Вишиванка», хореографічний колектив « Файнютки», учні ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ ІІІІ ст. ім. Уляни Кравченко» Головатий Роман, Русин Денис. Ведучими вечора були Закалик Марія
та Кохалик Юля.
1 листопада 1918 р. ввійшов в
історію як найкращий день історії
Галичини, як день, коли над вежами міста Львова замайоріли
синьо-жовті прапори.
Віра Худа

БІБРСЬКІ ВІСТІ

Випуск №142, 1 листопада 2018 р.

У ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

З

акінчилася перша навчальна
чверть у Бібрській музичній
школі. З якими досягненнями та
проблемами ідемо на осінні канікули? Приємно, що з перших днів
нового навчального року викладачі та учні активно та творчо включились у проведення навчального
процесу. За цей час у нас відбувся
святковий концерт до Дня вчителя
та захід до Міжнародного дня музики під назвою ,,Музиканти усміхаються'' Дякую викладачам та
учням за професійну підготовку
цих заходів. Постійно підвищуючи
педагогічну майстерність, викладачі Нашої школи взяли участь у
проведенні обласних творчих семінарів та круглих столів,а викладач теоретичних дисциплін Жанна Охримович взяла участь у роботі обласного методичного об'єднання, представивши власні новаторські досягнення. Уперше в нас
проведено атестації педагогічних

Р

працівників за новим положенням, що вступило в дію з нового
навчального року. На черзі також
розробка нового статуту школи та
нових навчальних програм відповідно до освітньої реформи. Згідно
з новими стандартами значно розширюються можливості надання
освітніх послуг не тільки для дітей
шкільного віку, а й для дорослих
та дошкільнят. Просимо батьків та
небайдужих членів громади активно долучатися до розробки нової
культурно-освітньої стратегії школи .Свої пропозиції та зауваження
можна публікувати у ФБ на сторінці Бібрської музичної школи. Доречно було б організувати в соцмережах форум із питань Вашого
бачення подальшого соціальнокультурного розвитку громади.
Чекаємо на конструктивні пропозиції.
Іван Герчаківський

ФОТОФАКТ

озпочато реалізацію
міського мікропроекту «Благоустрій території, встановлення двох
лав запасних на стадіоні
м. Бібрка». Футболісти
ФК ЗАХІД Бібрка виконують роботи у межах
нефінансового внеску.
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ДОЛУЧАЙМОСЬ ДО
МІСЬКОГО
МІКРОПРОЕКТУ

Ш

ановні жителі м. Бібрки.
З допомогою ініціативної групи, у склад якої входять
Юзва А.,Чемеринський Т. , Довгаль О., Хращевський А., Янзон
Б., Роїк Р., Бажанський В., Лесняк С., Ковтун В., Наконечний Р., Сурмач І., Мудло А., Костирка І., стартував проект
"Благоустрій території вул.
Уляни КРАВЧЕНКО (під будівництво гаражів)". Прошу
всіх, хто має стосунок до гаражів,
співпрацювати з нами, зокрема
й учасники АТО. Цьогоріч ми
плануємо розчистити ділянку та
зробити дороги для розподілу
земельних ділянок. Збір коштів:
з громади - 200 грн/ділянку, кошти міської ради— 50 000 грн.
Згодом подамо звіт про збір та
використання коштів (у газеті та
соцмережі Facebook).

Координатор проекту
Ірина Костирка

У

четвер, 1 листопада, у приміщенні Народного дому м.Бібрки відкривається виставка "Шептицький посеред нас". Маю надію, що на час виставки Народний дім
стане інтелектуальним простором для мешканців міста та навколишніх сіл. Кожен
відвідувач матиме можливість не тільки дізнатися про цікаві факти з життя Митрополита, а й духовно зустрітися з Шептицьким віч-на-віч. Дуже хочеться, аби ця виставка
стала певним поштовхом до наслідування Андрея Шептицького. Це можливість відчути, що Митрополит посеред нас, як 85 років тому, коли приїжджав у наше мальовниче
містечко Бібрку.
Організатори - Народний дім м.Бібрки, Бібрський деканат, Громадська організація
"Опілля". До виставки долучилися і працівники міських бібліотек.

ЧЕРГОВА СЕСІЯ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

К

ФОТОФАКТ

онцерт гурту «Мері» зібрав
9 листопада 2018 р. о 17.00 год. у конференц-залі Бібрської міської
аншлаг у Народному домі
ради відбудеться ХХVІ–а сесія Бібрської міської ради VII демократичБібрки
ного скликання.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1.Про внесення річних змін до бюджету Бібрської міської ради на
2018 рік.
2.Про прийняття у комунальну власність Бібрської міської ради комплексу будівель Бібрської музичної школи.
3. Розгляд заяв. Різне.
Бібрський міський голова
Роман Гринус
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БЛАГОДІЙНА
ЦИРКОВА ВИСТАВА

У

вівторок, 6 листопада у приміщенні Народного дому м.
Бібрки відбудеться благочинна циркова вистава. У програмі фокуси,
«пригоди мильних бульбашок та
космічних прибульців». Після вистави—продаж сувенірів, солодкої
вати, попкорну та ін.
Вхід для батьків та дітей БЕЗКОШТОВИЙ.
ВИСТАВА ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ З МЕТОЮ ПІДТРИМКИ ОНКОХВОРИХ ДІТЕЙ

ДЕНЬ ДОНОРА
У середу, 14 листопада, з 10.00 в
приміщені Бібрської поліклініки буде
проводитись «День донора»
Всім небайдужим людям, котрі хочуть здати кров для лікування хворих, приходити натще.
Донорам надається 2-денна відпустка по роботі, а також кошти на харчування.

ПОДЯКА
Бібліотекарі Бібрської міської бібліотеки для дорослих
висловлюють щиру подяку колишньому викладачу Бібрської музичної школи Ямінській Євгенії Степанівні,
жительці м. Винники, а також п. Пержило Михайлові
Володимировичу, уродженцю хутора Кам'янка
(поблизу с. Малі Ланки) за подаровані бібліотеці книги
з приватної бібліотеки. Також дякуємо вчителю музичної школи Алексійко Н.С., Бібрському міському голові
Гринусу Р.Я., директору музичної школи Герчаківському І.М. за доставку книг.

У

п'ятницю, 2 листопада, о 19.00 відбудеться зустріч адміністрації
школи з батьками учнів
дитячної спортивної школи «Лідер».
Зустріч відбудеться у Народному домі м. Бібрки.
За детальнішою інформацією звертайтесь
за телефоном 063 519 49 33

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці
м. Бібрки:
П'ятниця, 2.11
- 08:00 Свята Літургія на всяке
прохання
- 18:00 Молебень до Ісуса Христа
Субота, 3.11
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 4.11
- 09:00, 11:00, 16:00 Свята Літургія
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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