Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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РОЗВИВАЄМО ТУРИЗМ
14 лютого 2020 року на Львівщині
з’явився новий туристичний кластер
«Львівське Опілля». Рішення про
створення нового туристичного кластеру підписали четверо голів об’єднаних територіальних громад, які
знаходяться на географічних теренах Львівського Опілля: голова Бібрської ОТГ Роман Гринус, голова
Давидівської ОТГ Володимир Керницький, голова Розвадівської ОТГ
Роман Сидор, голова Тростянецької
ОТГ Олександра Леницька із громадською організацією «Львівське
Опілля» в особі керівниці Світлани
Блінової.
Завдяки власним можливостям та додатково залученим ресурсам на території буде створюватися відповідна інфраструктура, туристичні пішохідні, вело- і кінні маршрути, які б сприяли розвитку малого і середнього бізнесу у сфері туризму, та промоційні матеріали.
За матеріалами dyvys.info

ДАЙТЕ МОЖЛИВІСТЬ ВІДЧУТИ ДІТЯМ-СИРОТАМ БАТЬКІВСЬКЕ ТЕПЛО
Сім'я – це, беззаперечно, природне захисне середовище для
дитини, у родині кожна дитинаособистість. Прийомна сім'я сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за
плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавле-

них батьківського піклування. У
разі утворення прийомної сім’ї прийомні батьки беруть за плату прийомних дітей на власну житлову
площу за наявності відповідних
санітарно-гігієнічних та побутових
умов (належного стану житлового
приміщення, необхідної житлової
площі, належного санітарного ста-

ну, наявності необхідних меблів,
побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку, наявності
умов для проживання, виховання
та розвитку дитини).Створити прийомну сім'ю можуть повнолітні та
працездатні особи
Утворіть прийомну сім’ю!
Служба у справах дітей

У четвер, 20 лютого, о 15:00 запрошуємо на акцію «Ангели
ФОТОФАКТ
співають», присвячену Небесній Сотні та героям війни в Афітаємо Ігоря Березку з перемогою
ганістані. Захід відбудеться на Кобзаревому майдані у
в Чемпіонаті Європи 2019 року та
м.Бібрці. Запалімо свічку пам'яті про наших героїв.
присвоєнням звання кандидата у майстри спорту
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ЛІТЕРАТУРНІ ЗУСТРІЧІ
Недавно громадськість Бібрки була ощасливлена зустріччю з письменником Андрієм Содоморою. І ось
8 лютого до нас прибули митці зі
Львова: видавець Василь Ґабор і
письменниця, лауреат Шевченківської премії, Галина Пагутяк. Чималий творчий доробок у п.Галини,
але присутніх найбільш заінтригували «Сентиментальні мандрівки
Галичиною». Раніше ми захоплювалися далеким, а п.Галина привернула увагу до свого, близького і рідного.
У своєму виступі письменниця
наголосила, що відвідала багато
міст Галичини, але найбільш її притягує Бібрка, невелике містечко, але
зі славною історією. Жаль, що тут
немає ні одного пам’ятника. А привели п.Галину у наше містечко Уляна Кравченко і Великий Франко.
Очевидно, життя учительки з поетичною душею, її альтруїзм поглинули
творчу уяву письменниці. Вона пішки пройшлася тим шляхом, що колись пішки долала юна вчителька
Уляна Кравченко з Бібрки до Стік.

З 11 до 14 лютого в рамках роботи
методичного об’єднання Бібрської
музичної школи відбувся цикл концертів за участю провідних викладачів-піаністів Львівських мистецьких шкіл №10, №8, №1. У теплій,
творчій атмосфері викладачі та
учні мали змогу поділитися педагогічною та методичною майстерністю, послухати у виконанні вихованців Львівських музичних шкіл твори видатних композиторів класиків. Дуже цікавою була музична розповідь про життєвий і творчий шлях класика львівської композиторської школи А. Кос Анатольського, представлена ви-

Громадськість співчувала Уляні
Кравченко, була незадоволена, що
улюблену вчительку позбавили праці в Бібрці, допомагали їй. Про це
ми читаємо у її «Спогадах учительки», які були написані за порадою
Івана Франка.
«Гості на весіллю в Чернеєві Рогатинського повіту зібрали 35 золотих,
здається, за радою отця Заячківського з Лоп’янки, бо він ті гроші прислав мені зі словами: «Русини на
весіллю в Чернеєві зложили малий
даток учительці, тяжко провинившійся (пише руські вірші), на чоботи, щоби боса не ходила щоденно
милю снігом та болотом. Хай Бог
кріпить!»
У 2019 році на фасаді Стоківської
школи відкрито меморіальну таблицю на честь 135-річчя школи і на
честь першої учительки села Уляни
Кравченко.
Жертвуючи своїм вільним часом,
долаючи всякі перешкоди, п.Галина
сама, а інколи з дочкою мандрують
Галичиною, вивчають її і передають
нам свої творчі надбання.

кладачами та учнями Львівської
державної дитячої музичної школи
№8. У процесі впровадження у мистецьких школах нових навчально-

Книга читається легко, цікаво.
Вона зігріває нас теплом і добротою,
допомагає пізнати життя наших
предків.
Ми вдячні п.Галині Пагутяк за
радість, отриману від читання її
книг, за подароване нам свято душі.
Яку треба мати мужність, силу волі
і почуття громадянського обов’язку,
щоб так творити у наш хаотичний
час.
Видавець п.Василь Ґабор провів
огляд книг, що були представлені
присутнім. Яким багатством володіє
Україна! Тут і відомі нам Андрій і
Павло Содомори, і Галина Пагутяк,
і Василь Ґабор та інші митці галицького краю.
А чого тільки варта книга про нашого скульптора Архипенка, який
примножив славу інших народів, а
на рідній землі йому місця не було.
Начальник відділу культури Люся
Сурмач подякувала гостям і вручила їм пам’ятні подарунки.
Впевнена, що зустріч із прекрасним продовжуватиметься.
Марія Сидоренко, м.Бібрка,
11.02.2020 р.

освітніх програм заслуговують на
особливу увагу новаторські методи
навчання юних піаністів, які продемонструвала викладач Львівської державної дитячої школи мистецтв №10 Пелех Л.Г. З задоволенням слухали концерт «Зимова казка» вихованців Львівської державної дитячої музичної школи №1 ім.
А. Кос-Анатольського. Приємно, що
наша школа стає осередком впровадження нового педагогічного досвіду, одним із центрів культурного та
мистецького життя області. З нетерпінням чекаємо на нові творчі зустрічі!

Директор Бібрської музичної школи
Іван Герчаківський

ВЕЧІР ВИПУСКНИКІВ
Вечір зустрічі - це гарна традиція,
яка щороку збирає випускників і
вчителів. Але доля вносить свої
зміни в людське життя.
8 лютого 2020 року у Свірзькій школі відбувся вечір зустрічі з випускниками різних поколінь.
Вечір зустрічі відкрила директор
школи Г.В.Васильчак.
Болем у серці відзиваються імена
учнів та учителів школи, яких вже
немає серед нас. Немає поряд з
нами людей, які відійшли у
вічність, залишивши про себе смуток непоправної втрати, світлі спогади у наших серцях.
Усі присутні вшанували пам'ять про
дорогих серцю вчителів нашої школи і друзів-однокласників, які пе-

рейшли межу життя, хвилиною мовчання. Кажуть, що всі ті, хто пішов
із життя, продовжують жити, якщо
про них пам’ятає хоч одна людина.
Ведучі запросили випускників 1970,
1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000,
2005, 2010, 2015, 2019 років вийти
на сцену, за уявну парту спогадів до
уявної дошки відповідей. Випускники
зустрілися
з
учителяминаставниками, однокласниками, зі
своєю юністю.
Рік, 10, 20, 30, 50 років – багато чи
мало? Для нинішніх учнів школи –
це ціла епоха, а для наших ювілярів
– вони здаються короткою миттю.
Цікаво, що чим старшою людина
стає, тим швидше пролітає час. Неначе вчора ходили до школи,

рахували дні до канікул, отримували оцінки і зауваження, а ось
сьогодні зібралися на свій ювілей.
Випускники поділилися своїми спогадами про шкільні роки, розповіли
про успіхи та досягнення у своїй
роботі.
На святі лунали пісні дитинства у
виконанні ансамблю «Розмай», керівник - Торко Л.Ю. Вечір зустрічі
підготували учні 11 класу, класний
керівник Васильчак І.Р. та педагогорганізатор Демкович Г.Й.
Вечір надовго запам’ятається всій
шкільній родині.

Лазорів О.Б., заступник директора школи з виховної роботи

Випуск №195, 20 лютого 2020 р.

Р

едакція 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 шриф-

П

ервісна назва села—Любша. З
1533 року Любша перебувала
у володінні Яна Волоха. З прізвищем Волоха, очевидно, і пов’язана
прикладка до назви с. Любешка
Волоховка. Згідно з переказом, Волох будував замок у селі на горі
Говді, яка довкола була оточена
водою. Проте в документальних
відомостях про існування укріплення в Любешці поки що не виявлено.
Відомо, що в 1621 році село було
знищено татарами.
З другої половини сімнадцятого
століття назва Любша практично
не зустрічається в документах.
В 1711 році Любешку Волоську орендував Георгій Салонович, а корчму яка була збудована в селі на сто
тридцять чоловік, - Шмуйло Шльомович. Не відомо, через які причини—чи внаслідок епідемії, чи помилкового запису документів - населення села в 1743 році становило
7 сімей.
Сільська церква з трьома верхами
була побудована на горі над селом
в 1688 році з букового дерева. Їй
належало 20,5 ріллі для оранки та
сінокосей на 16 косарів.
У другій половині ХІХ ст. в с. Любе-
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МИ МАЄМО ЧИМ ВАС ЗДИВУВАТИ
ту—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

ІСТОРІЯ СЕЛА ЛЮБЕШКА

шці почала постійно працювати
школа-дяківка, а в 1880 році в селі
проживало 414 осіб. До 1896 року
населення Любешки зросло до 624
осіб
У 1897 році громада побудувала на
місці дерев’яної церкви
нову кам’яну церкву та
дзвіницю з трьома великими дзвонами. Перед
початком першої світової
війни 1913 році населення села сягало 800 осіб.
У селі працювала однокласна школа.
4 квітня 1922 року зусиллями О.Надибського
та М. Наконечного в Любешці була заснована
“Просвіта”, але незабаром занепала. У 1927
році силами Василя та
Олексія Наконечних, С.
Гутника, О. Сухая, П.
Цюри, М. Семка, В. Комара була відновлена
читальня. При читальні
працював
споживчий
кооператив “Боротьба”. В
1932 році при читальні
було засновано сільський хор. В 1933 році драмгурток здійснив п’ять
сценічних вистав, з яки-

ми виступав у сусідніх селах. У
1937 році в селі організовано роботу
дитячого садка, який відвідувало
близько п’ятдесяти дітей.
У 1938 році читальня нараховувала
148 членів, а її бібліотека 354 книги, куплених за мозольний селянський грош. У тому ж році громада
розпочала збір матеріалів для будівництва нового будинку читальні.
З цією метою було зібрано 10 стосів
каменю та 150 кіпців вапна. За 700
злотих, виділених споживчою кооперацією, у Степана та Андрія
Дудичів була куплена будівельна
площа 20 арів землі. У вересні 1939
року в Любешці було обрано сільський комітет у складі Михайла Кобрина, Василя Бойка,Івана Наконечного. Комітет зайнявся розподілом
землі між селянами.
У 1949 році в селі проведено колективізацію. Новостворений колгосп
називався ім.”1-Травня/.
У 1956 році він був об’єднаний в
одне господарство з колгоспом
с.Стоки під назвою “Перемога”.
В 1963 році Любешка відділилась в
окреме
господарство
“Вільна
Україна”.
У 1957 році в Любешці збудовано
нову цегляну школу .
У 1960 році розпочав роботу вапняний завод.
1991 році розпочато будівництво
проборства УГКЦ.
В 1994 році розпочато будівництво
української православної церкви
Київського Патріархату.
В 2000 році при в’їзді в с.Любешка
побудовано каплицю на честь Різдва Христового.
В 2005 році розпочато роботу і споруджено криницю для освячення
Йорданської водиці.
В 2010 році силами парафіян
УГКЦ та вихідцями із села встановлено фігуру Матері Божої на честь
перебування
греко-католицьких
священників у підпіллі в с. Любешка.
В 2016 році збудовано пам’ятник
борцям за волю України на якому
викарбувані імена всіх сільських
борців УПА.
24 лютого 2019 року в центрі села
встановлено та освячено пам’ятний
знак Героям Небесної сотні.
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РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО
Золочівське відділення УВД Фонду соціального страхування України у Львівській області звертається
щодо санаторно-курортного лікування і відпочинку для учасників
АТО (ОСС) та їхніх сімей.
Для кого?
Для учасників АТО, які після демобілізації офіційно працюють на
підприємствах, установах та організаціях (є застрахованими особами в
системі загальнообов’язкового державного соціального страхування)
самостійно або в супроводі чоловіка/дружини та неповнолітніх дітей!
Ким надається ?
Фондом соціального страхування
України (згідно постанови від
13.07.17р. № 39).
На підставі?
Висновку
лікарськоконсультативної комісії закладу
охорони здоров’я про необхідність
реабілітаційного лікування за профілем медико-психологічна реабілітація (порушення адаптації, розлади пов’язані із споживанням їжі,

неорганічні розлади сну, соматофо- раному санаторно-курортному зармні розлади, неврастенія) який кладу заяву застрахованої особи
видається при наявності:
для узгодження дати заїзду. У разі
Довідки про безпосередню участь підтвердження укладається трьохв антитерористичній операції, за- сторонній договір (між застраховабезпеченні її проведення і захисті ною особою, органом Фондом і сананезалежності, суверенітету та тери- торієм). Після завершення лікуторіальної
цілісності
України вання Фонд перераховує санаторію
(додаток 1 до постанови КМУ кошти за фактично надані послуги
№ 413);
з реабілітації (діагностичні та лікуПаспорта;
вальні послуги, послуги з харчуОблікової картки платника пода- вання і проживання). Для членів
тків;
сім’ї (чоловік/дружина та неповСвідоцтва про шлюб та свідоцтва нолітні діти) Фонд оплачує харчупро народження дітей (у випадку вання та проживання (без діагносупроводу членів сім’ї);
стичних та лікувальних процедур).
Заяви (заповнюється в присутнос- Важливо!
ті представника Фонду).
За час реабілітаційного лікуДе проводиться?
вання застрахованій особі видаєтьУ відділеннях відновного ліку- ся листок непрацездатності за весь
вання санаторно-курортного закла- період реабілітації з урахування
ду (за вибором), перелік яких опри- доїзду в санаторій та назад. Тривалюднений на веб-сайті Фонду соці- лість лікування визначається та
ального
страхування вказується у висновку лікарсько(www.fssu.gov.ua → Діяльність Фо- консультативної комісії закладу
нду → Медичні та соціальні послу- охорони здоров’я в максимальних
ги
→
Перелік
санаторно- межах до 24 днів.
курортних.. ) По всій Україні,
Контактна інформація за тена
власний
вибір.
лефоном: 097-960-48-28
Чемпіонат із міні-футболу
Який порядок отримання?
Заброцька Ірина
БІБРСЬКОЇ ОТГ 2020
На підставі вищезазначених
Прем’єр-ліга
документів Фонд надсилає обСпілка ветеранів АТО.
В. Глібовичі І—Перемишляни 2:2
Бібрський кущ
Перша ліга
Св. Глібовичі—Любешка—2:3
Здається в оренду магазин площею 50 м2, який знаходиться за
Білка-Кимир—11:1
адресою: м. Бібрка, вул. І.Франка, 17 (біля стоматкабінету RoНеділиська—Св. Глібовичі—4:7
Dent). Зацікавлених просимо звертатись за тел.:
Романів ІІ–Романів І—3:9
068-805-95-35 Іван.

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови
Пресвятої
Богородиці
м. Бібрки:
П’ятниця, 21.02
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
Субота, 22.02 (задушна)
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 23.02
- 09:00; 11:00 Свята Літургія
- 15:00 Свята Літургія; підготовка дітей до першого причастя
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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