Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ВІТАЄМО З ДНЕМ ДОШКІЛЛЯ!
Шановні працівники дошкільної освіти Бібрської громади! Вітаю вас із професійним святом! Від вашої майстерності, турботливості, уваги залежить щасливе дитинство наших дітей, їхня адаптація та зростання. Тож хочу висловити
щиру вдячність за роботу, завдяки якій формується майбутнє нашої держави,
закладається духовний ґрунт для зміцнення нації, а також проростають зернятка любові та доброти в серцях наших найменших мешканців. Хай кожен ваш
день сповнюється радістю, світлом та позитивною енергією. Здоров’я, родинного щастя, професійних успіхів та натхнення вам, дорогі дошкільники! Хай Бог
благословить вас і вашу нелегку працю.
Із повагою Бібрський міський голова Роман Гринус

КП «БІБРСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК» ІНФОРМУЄ
Згідно із Законом України «Про
особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках»
та Закону України «Про житлово комунальні послуги», який в повному обсязі введено в дію з 1 травня
2019 року, передбачено три можливі форми управління будинком.
Перша – це створення ОСББ
(об’єднання співвласників багатоквартирних будинків). Друга – самообслуговування. Третя – це перехід
комунальних будинків на управління до управляючих компаній.
У зв’язку з цим просимо власників
квартир у багатоквартирних будинках визначитися з формою управ-

ління своїм будинком. Для цього
необхідно провести збори власників
і спільно ухвалити рішення про форму управління будинком.
Якщо ж до 1 січня 2020 року мешканці не визначаться, Бібрська міська рада проведен конкурс, відповідно до якого буде призначений
управитель того чи іншого будинку.
Просимо власників квартир багатоквартирних будинків про результати зборів щодо форми управління
повідомити Бібрську міську раду та
комунальне
підприємство
«Бібрський комунальник».
До відома мешканців м. Бібрки
На адресу комунального підприєм-

У БІБРЦІ БУДУЄТЬСЯ БАГАТОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
Нещодавно
ТзОВ
«Зелемінь» отримало дозвіл ДАБІ на виконання
будівельних
робіт—
будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Уляни Кравченко, вул. Обширна. Генеральним підрядником є
ПП «Рим-Лав».
Інформуємо, що продовжується продаж та резервування житла у ЖК
«Святий Миколай» - багатоквартирному будинку з вбудованою громадською функцією на вул.
Уляни Кравченко, вул.
Обширна у м.Бібрці. За

детальною інформацією
звертайтеся у відділ продажу
за
адресою:
м.Бібрка, вул. Тарнавського,8 або за тел.: 067-4848-406

ства «Бібрський комунальник» надходять численні скарги про те, що у
контейнери для зберігання твердих
побутових відходів, які встановлені
біля будинків №9, №19, №13, №21,
№17 по вул. Уляни Кравченко в м.
Бібрці і за які здійснюють оплату
мешканці цих будинків, викидають
сміття інші жителі м. Бібрки, які не
оплачують за дану послугу.
Просимо в подальшому не здійснювати подібних незаконних дій. В
іншому разі дані громадяни будуть
притягнуті до адміністративної відповідальності.
Директор КП «Бібрський комунальник» Наталія Чайка

КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ІНФОРМУЄ
- 16.09.2019 року в приміщенні амбулаторії загальної практики – сімейної медицини міста Бібрки було
встановлено вентиляційну систему.
- Повністю закуплена опалювальна система та частково встановлена. Також зроблені каркаси на підвісну стелю в кожному кабінеті амбулаторії. Ремонтні
роботи продовжуються.
- ФАП села Лани перенесено в сільську раду села
Лани.
- реалізовано мікропроект : «Закупівля медичного
обладнання та інвентарю для амбулаторії загальної
практики – сімейної медицини міста Бібрка».
- 24.09.2019 року КНП «ЦПМСД» було надіслано
пакет документів в Департамент охорони здоров’я
Львівської обласної державної адміністрації на отримання автомобіля для сімейних лікарів амбулаторії
загальної практики – сімейної медицини міста Бібрка.
Олександр Горинь
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БІБРЕЦЬКІ ФЕСТИНИ НА ЧЕСТЬ 550-РІЧЧЯ МАҐДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА

«Зродились ми великої години
З пожеж війни, із полум’я вогнів...»
Виконанням цієї пісні зведений
хор «Бібрчани» та «Горлиця» під
супровід духового оркестру Бібрської музичної школи розпочали святкування бібрецьких фестин, присвячених 550-річчю маґдебурзького права.
Історичні паралелі від ведучих
дійства змушують замислитися
про глибоке коріння нашої історії:
«Коли Леонардо да Вінчі творить
портрет Мони Лізи, що став шедевром світової класики, коли в
Галичині з’являється ікона «Юрія
змієборця», коли Корнякт будує у
Львові італійський дворик і вежу
на площі Ринок, в одному з міст
Галичини, що неподалік Львова,
видано королівську грамоту про
надання Бібрці маґдебурзького
права. Сталася ця важлива подія
17 травня 1469 року, 550 років
тому».
Цьогоріч у нашого міста дійсно
поважний ювілей. Навіть важко
уявити, наскільки багато подій
відбулося ось тут, на цих теренах,
до нас. Виконання хореографічної
постановки на зображення епохи
Ренесансу (кер.С.Онацик) дали
можливість відчути дух тієї давнини, почути биття серця древнього
міста. Збагнути міру відповідальності, яку кожен з нас має за це
місто як нащадок і спадкоємець,
допомогла історична частина, яку
виконали: Л.Саловський (король
Казимир Ягеллончик) А.Сурмач
(Богдан Хмельницький), Д.Русин
(Володислав Кормильчич), М.Рей
(чернець-літописець),
С.Хмиз
(Данило Галицький), Д. Цветков
(Маркіян Шашкевич), Р.Орищук
(Дмитро Боброк), У.Стецко (Уляна
Кравченко),
М.Наконечний
(Андрей Шептицький), А.Кусий
(Іван
Франко),
Ю.Наконечна

(княгиня Анна).
Етнографічну частину розпочав
хореографічний
ансамбль
«Намисто»( кер. М.Ковалів). У концерті взяли участь ще такі колективи НД м.Бібрки: народний ансамбль
пісні
і
музики
«Кладочка»(керІ.Дікало,В.Рядова),
зразковий вокальний ансамбль
«Мальви»(кер.М.Береза,Л.Сурмач)
. Зачарували своїм співом солісти
-М.Береза (директор НД м.Бібрки),
В.Андрушко (методист Народного
дому), М.Хмиз, які виконали
«Пісню про Бібрку».
Достойними були виступи гурту
«Родина»
НД
с.Любешка
(кер.М.С.Мойсей),
гурту
«Майоран» НД с. Свірж( кер. Г. В.
Кулик),
а також
солістів
Н.Бурого та
М.Гринецької НД
с.Романів (кер Г.С. Рій).
Спеціальним гостем програми
був відомий фольклорний гурт
гурт «Жива» зі Львова.
Однією з визначальних рис українського національного характеру
є почуття гумору. Яким би складним не було життя, люди завжди
знаходили привід пожартувати,
посміятися над негараздами. Прекрасні та повчальні гуморески
звучали у виконанні Миколи Данилкова.
У центральному парку на площі
Національного Відродження можна було насолодитися флешмобом
«550», який провели учні Бібрської ОЗШ I-III ст. ім. Уляни Кравченко
(кер
М.Ковальчук,
Б.Михаліна, М.Микитів). Майстеркласи з соломоплетіння, з розпису
на склі, гончарства, тату, хусткування зібрали багато учасників.
Свою майстерність презентували
ковалі Стрілківського старостинського округу. Креативністю вразили
присутніх
Великоглібовицький
старостинський округ (вони підготували фрагмент вінкоплетіння

для молодої), Романівський старостинський округ, Ланівський старостинський округ (він зачарував не
тільки виробами, а й чудовим виконанням пісень). Ґаздині частували гостей неперевершеними смаколиками місцевої кухні. Смачною
солодкою випічкою можна було
поласувати у бібрецьких господинь
(Сваха Л.І.).
До вподоби присутнім була виставка приватної колекції вишиванок
та виробів ручної роботи бібрської
майстрині Марії Надри.
А чого тільки не було на ярмарку!
Тут можна було придбати горнятка з емблемою Бібрки (палатка
«Бібрська сувенірка», бібліотекарі
м.Бібрки), крайки , вироби з бісеру, ґердани, м’які іграшки ручної
роботи і т.д. У попиті були книжки місцевого історика, краєзнавця
- Т.Я.Шаха та О.В. Довгаль.
На площі Стрілецькій, 1 гості із
задоволенням відвідали захід у
«Соколі», зокрема виставку світлин
старої Бібрки від «Локальної історії».У цей день було проведено 12
екскурсій (Ганна Гаврилів, Іван
Щурко).
Бібрська громада та присутні на
святкуванні гості сповна відчули
колорит давнього українського містечка, відвідавши виставку дитячих робіт у Бібрській міській раді
(викл. О.Гаєвишин). Цікавою була
й фотосесія «У кріслі мера».
Класичну музику просто неба
презентував камерний ансамбль
«Леополіс» (Ярослав МИГАЛЬ)
разом із викладачами та учнями
Бібрської музичної школи. Завершальним акордом святкування
були танці просто неба від
«Галицьких дударів» (І. Василів)
Бібрський міський голова Роман
Гринус відзначив подяками голів
старостинських округів та організаторів свята.
Галина Бобечко
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МИ МАЄМО ЧИМ ВАС ЗДИВУВАТИ
Редакція газети «Бібрські вісті» оголошує конкурс «Ми маємо чим вас здивувати». Це конкурс на найкращу промоцію (представлення) свого населеного пункту (у межах Бібрської ОТГ)
Обсяг тексту— не більше 1 друкованої
сторінки А4 (розмір шрифту—10). Кожен учасник конкурсу кидає виклик

іншому населеному пункту громади
(на власний вибір). Тексти буде опубліковано в газеті та у групі
«Бібреччина-Bibrechchyna (Бібрська
ОТГ)”. Переможців буде визначено за
результатами онлайн-голосування.
Трьох переможців буде нагороджено
призами.

Термін подання тексту—до вівторка
(21,00) щотижня.
Тексти надсилати на адресу: bibrskivisti@gmail.com

ЦІКАВА ІСТОРІЯ СЕЛА ЛАНИ
Кожен населений пункт нашої рідної України є своєрідним джерелом
культури, самобутності, традицій та
фольклору. Отже, і село Лани нашої
ОТГ не є винятком. Чи знаєте Ви,
що перші згадки про дане село в
історичних довідниках датують 1497
року? У 1515 році дане поселення
було повністю спалене татарами, а з
1547 року село було віддане галицькому шляхтичу Прокопові Сенявському. Розвитку Ланів постійно перешкоджали набіги татар, які неодноразово спалювали село до тла, але
працелюбні селяни відбудовували
спалені житла.
Після розвалу Польщі і встановлення в Галицькому краї австрійської влади (близько 1772-1778 років)
у селі виникло німецьке поселення колонія,
яка
отримала
назву
«Ернсдорф», де проживало 194 особи, переважно вихідці з Південно –
Західної Німеччини та поляки.
Село Лани споконвіків було хліборобським селом, що випливає з його
назви, і тому станом на 1785 рік в
селі діяло три водяні млини.
У 1818 році сільська громада на
власні кошти збудувала церкву Різдва Пресвятої Богородиці, яка є релігійним осередком життя місцевих
мешканців та якій надано статус
місцевої пам’ятки архітектури.
15 травня 1848 року в Галичині
було скасовано кріпосне право. На
згадку про цю історичну подію в Ланах встановлено пам’ятний хрест,
який зберігся досі, і молодь села добре знає подію, на честь якої встанов-

лено цей пам’ятний знак.
У 1913 році у Львові було створено
Українську військову організацію
Січових Стрільців, до якої вступило
105 жителів нашого села, з них 24
загинуло.
У час Другої світової війни 1940
року енкаведисти замордували у
тюрмах семеро ланівчан.
У післявоєнний період в селі активну діяльність розгорнуло товариство
«Просвіта», яке мало власну хату –
читальню та бібліотеку, що налічувала близько 3 тисяч книг. Крім
цього, відзначено діяльність філії
спортивного товариства «Сокіл», пожежного товариства «Луг». У селі
була початкова школа.
Ні залякування, ні жорстокі мордування не змогли зламати визвольний дух місцевих мешканців, про що
свідчить діяльність та участь місцевих мешканців в повстанському русі.
На території села Лани жив та вів
визвольну боротьбу за Незалежність
останній повстанець Михайло Пищула, який, на жаль, помер 10 серпня 1991 року, декілька днів не доживши до заповітної мрії свого життя – Незалежності України.
Визвольний рух залишив слід у
вихованні молодого покоління, і тому із початком загрози Незалежності України у 2014 році молоді хлопці, зокрема Шуманський Юрій, Добрянський Тарас, Гузар Ігор, Кобрин
Олександр, Чура Степан, Дзяний
Богдан, Гладун Володимир, Мотак
Василь, Савка Назар, Герус Богдан
із честю виконали свій військовий

обов’язок і з Божою ласкою повернулися живими до своїх домівок.
Село Лани славиться не лише воїнами – визволителями, а й талановитими і неординарними творчими
особистостями. На теренах нашого
села проживає відома поетеса Роксолана Жаркова, чиї твори відомі далеко за межами нашого регіону
к
(Нещодавно вона здобула чергову
перемогу, зокрема в літературному
конкурсі «Кримський інжир»)
Також сірі будні селян змінює наша керівник Народного дому Оксана
Чуприк, яка своєю енергією і життєрадісністю наповнює життя односельчан,
координує та організовує
їхній культурний відпочинок, своїми
творами також представляє Лани
на різних конкурсах місцевого та
обласного значення.
А також гріхом не згадами нашу
довгожительку Герчаківську Марію
Кирилівну, яка своїми життєвими та
актуальними поетичними рядками
розвіює смуток і вже в поважному
90 літньому віці нанизує слова і рядки у вірші.
Кожна життєва подія села заслуговує на увіковічнення, і для того,
щоб люди пам’ятали, хто вони, звідки і яке в них коріння, треба зберігати цю інформацію в різних джерелах. Лише усвідомлення того, що в
нас є історія , робить нас народом із
традиціями, які ми передамо прийдешнім поколінням.
Село Лани передає естафету селу
Малі Ланки

На 71-ому році життя відійшов у
вічність наш земляк, поет-пісняр
Євген Гущин. У ранньому дитинстві втратив матір, тепло якої замінила йому бабуся. Усе життя поетова
душа з ніжноплинної Ворскли і
киівських пагорбів рвалася до рідного місця.
Лечу я душею до тебе,
Країно дитинства і мрій:
У Бібрку, де сяє крайнебо
Де вітер шепоче: «Ти свій».
До 800-річчя Бібрки завітав Євген
Гущин із колективом «Рідне джерело». Містечко дитинства кликало до
себе свого сина, який тужив за рідними споришами.
Вклоняюся тобі, моя колиско,

Містечку рідному на річечці бобрів.
І хоч між нами стежечка не близька,
До тебе серцем якнайближче прикипів.
Євген Гущин – поет-лірик, поетпісняр. Його поезія ніжна, добра,
щира й тепла, яка так і проситься
на музику. Він, геолог, шукав дорогоцінні мінерали, а найдорожчим
мінералом виявилася його поезія,
яка підносить душу в піднебесся,
зігріває любов’ю.
Співчуваємо всій сім’ї і розділяємо
Спи спокійно, дорогий наш земля- горе великої трати.
Ветерани
че. Хай Твою душу приймуть високі
Бібрського відділення ВОВ
і чисті небеса, а Твоя пісня лунає
над рідним краєм.
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ОГОЛОШЕННЯ

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ» ІНФОРМУЄ
05 вересня проведено виставку
дитячих
малюнків
«Осінній вернісаж»
09 вересня - дитячий конкурс світлин у НД (подвір’я)
«Осінь очима дітей»
13 вересня проведено захід
«Історія Бібреччини. Франкове слово на сцені.» Отець
декан Микола Коваль відправив панахиду біля пам’ятної дошки Іванові Франку
(БДЮТ). Глядачі переглянули інсценізацію казок
І.Франка «Лис Микита»,
«Три
міхи
хитрощів»…
(кер.Н.Р.Свіжак)
14 вересня - брали участь у
святкуванні 565 р. Дня села
Глібовичі ( дитячі колективи НД с.Волощино та НД
с.Великі Глібовичі, вокальні
ансамблі «Родина» НД с.
Любешка, «Майоран» НД
с.Свірж,
хореографічний
ансамбль «Намисто» НД
м.Бібрки)
16 вересня – літературна
подорож «Народився і жив
для добра і любові»
(до
Дня
народження
О.Довженка) Бібрська міська бібліотека
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19 вересня - НД м. Бібрки
перегляд повнометражного
біографічного
історикодраматичного
фільму
«Незламна» режисера Сергія Мокрицького
20 вересня – бібліотечний
урок на тему «Книги –замки
таємниць, бібліотека-філія
с.Волощина
24 вересня – світлиниспогади
(подвір’я
НД
м.Бібрки), до 30 - річчя встановлення пам’ятної дошки з
нагоди 175 р. з дня народження Т.Г.Шевченка на
Кобзаревому майдані
25 вересня - захід до Дня
народження І. Керницького.
Інсценізація твору «Ясні
ночі» та Франкове слово на
сцені у казках за участю
драмгуртка НД м.Бібрки
спільно з міською бібліотекою
(захід
у
НД
с.Волощина)
30 вересня заплановано
історичний нарис «Життя у
полум’ї війни і революційної
дії» (заходи відбудуться в с.
Великі Глібовичі на могилі
Юліана Головінського .

•04 жовтня відбудеться захід «На крилах
спогадів» до 75річчя депортації українців
(у
програмі: виступ
учасників хору
«Лемковина» (м.Львів), авторські твори актора,
ведучого фестивалів та урочистих заходів Богдана Пастуха (м.Львів), виставка майстрині лемківської вишивки Марти Кулинич-Новицької
(м.Львів), виступи колективів НД м.Бібрки, вокального ансамблю «Майоран» (НД с.Свірж).
•20 жовтня (18:00 год) – Оксана Винницька
презентує альбом «КРИЛА». Квитки можна
придбати у НД м.Бібрки. Вартість квитків- 50;
100 грн. (Дівчина втратила зір, та Бог подарував їй талант не тільки співати. Оксана є автором багатьох творів, які презентуватиме на концерті). Також у програмі виступ шоу-балету
«АТЛАНТІК».

Загублено свідоцтво про реєстрацію
причепа СХО 79162, державний номер
ВС 7677 ХР на прізвище Лукасевич Петро
Володимирович.
П р ос и мо
п о в ерн ут и
за
н ом ер о м
телефону 0985783483

У СЦ “Клуб Рослин”, що розташований
у с. Стрілки, потрібні працівники.
Вимоги: чоловіки 20-40 років, без шкідливих звичок. Пропонуємо погодинну оплату
праці, офіційне працевлаштування, досКОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТ- - Працівники брали тойні умови праці.

ВО «РІДНЕ МІСТО» ІНФОРМУЄ:
- Працівники підприємства відремонтували лавки в парку по вул.
Тарнавського, у планах—ремонт
лавок на міському кладовищі.
- Частково відреставровані вхідні
двері у будівлі пошти.

Звертатися за телефоном:
активну участь в ор0686608609 — Роман
ганізації
святкування дня Незалежності України та
ДО УВАГИ ВІРЯН
святкування 550-ти річчя надання
Розклад
служінь у церкві
м. Бібрці маґдебурзького права.
- Проводиться покіс трави на місь- Покрови Пресвятої Богокому кладовищі, згрібання опалого родиці м. Бібрки:
листя.

Із 80-річним ювілеєм вітаємо
дорогу маму, бабусю, прабабусю
Ірину Осипівну Дякун!
Літа відлітають лелеками у вирій,
У далі безкраї – за обрій летять,
А Вам дорогенька, на ниві життєвій
Сьогодні від роду уже- 80!
З повагою та любов’ю дочки: Ганна
і Марія, син Степан; зяті: Ярослав
і Мирон, невістка Оксана; внуки:
Юра, Орест, Іра, Володя, Юра, Михайло, Степан, Іра, Ганна, Оля,
Дмитро, Олег, Іра; правнуки: Оленка, Даринка, Максимко, Давидко,
Карінка, Данилко.
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

П’ятниця, 27.09
(Воздвиження Чесного Хреста)
- 08:30 Свята Літургія

Субота, 28.09
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 19:30 Вечірня
Неділя, 29.09
- 08:30 Свята Літургія
- 10:30 Свята Літургія
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