Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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VІІ СЕСІЯ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
26 липня 2019 р. о 17.00 год. у
конференц-залі Бібрської міської
ради відбулася VІІ–а сесія Бібрської міської ради VII демократичного скликання.
Розглянуто наступні питання:
Про внесення змін до бюджету
Бібрської міської ради на 2019 рік.
Про вступ до асоціації органів
місцевого самоврядування
«Асоціація об’єднаних територіальних громад».
Про затвердження переліку проектів, видатки на які здійснюються за рахунок коштів субвенції з

державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.
Про затвердження Програми
про підвезення учнів до навчальних закладів.
Про затвердження Положення
про піклувальні ради в закладах
освіти.
Про включення в перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають продажу на конкурентних засадах шляхом проведення
електронного аукціону.

Про затвердження Положення
про діяльність аукціонної комісії
для продажу об’єктів комунальної
власності територіальної громади,
складу аукціонної комісії.
Про оприлюднення проекту рішення «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Бібрської міської
ради».
Про затвердження розпоряджень Бібрського міського голови.
Розгляд заяв. Різне.
Секретар Бібрської
міської ради Ігор Стах

БЛАГОУСТРІЙ – ЦЕ ВІЗИТНА КАРТКА КОЖНОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ
Шановні мешканці Бібреччини,
керівники підприємств, установ та
організацій об’єднаної територіальної громади, приватні підприємці!
Благоустрій – це візитна картка
кожного населеного пункту.
Статтею 152 Кодексу України
про адміністративні правопорушення за порушення державних
стандартів, норм і правил у сфері
благоустрою населених пунктів
передбачена адміністративна відповідальність, яка тягне за собою
накладення штрафу.
Порушеннями правил благо-

устрою вважаються: неналежний санітарний стан територій;
влаштування звалищ побутового
та будівельного сміття на прилеглій та прибудинковій території;
стоянка транспортних засобів на
газонах; самовільне розміщення
на спорудах, стовпах, опорах та
інших не відведених для цього
місцях оголошень, плакатів, реклами; несвоєчасне косіння, відсутність договорів на вивезення сміття або сплати за надані послуги та
ін.
Просимо Вас, шановні громадяни, керівники підприємств, уста-

нов та організацій Бібрської об’єднаної територіальної громади дотримуватися правил благоустрою
тих територій, за які Ви несете
відповідальність.
Звертаємось до приватних підприємців – власників торговельних
точок. З метою приведення нашого міста в естетичний вигляд просимо назви Ваших магазинів
та рекламних вивісок обов’язково погоджувати з Виконавчим комітетом Бібрської міської ради.
Виконком БМР

ДАРУЙМО РАДІСТЬ ДІТЯМ
За сприяння відділу культури виконавчого комітету
Бібрської міської ради 26 липня в таборі «Дружба»
с. Свірж проведений культурно-мистецький захід
«Даруймо радість дітям».
Великою дружньою родиною об’єдналися НД м.
Бібрки, НД с.Свірж, НД с.Любешка, НД с.Великі
Глібовичі. Своєю творчістю учасники принесли море
задоволення для дітей які відпочивають у таборі.
Захід розпочала ведуча, учасниця гуртка художнього слова НД м.Бібрки - Юлія Наконечна
У святковій програмі прозвучали чудові пісні «На
нашій Україні», «А я бажаю вам добра» у виконанні
тріо НД с.Любешка (керівник М.С. Мойсей ). Запальними танцями, «Дівочий козачок», «Вітальний»,

здивував глядачів хореографічний ансамбль НД
м.Бібрки «Намисто» (керівник М.Ковалів). Вже неодноразово своєю артистичністю зачаровує глядача
драматичний гурток під керівництвом Н.Р.Свіжак.
Присутні на заході мали можливість переглянути
інсценізовану казку «Три міхи хитрощів». Надзвичайно гарно зіграла роль Лисички - Христина Гірняк, Їжака - Ярослав Сегін, а Богдан Наконечний
зіграв роль господаря.
Принесли радість присутнім
пісні «Мама»,
«Ліхтарики» у виконанні найменшої учасниці заходу Вікторії Гладун ( керівник В.Андрушко), Соломія Дребот заспівала пісню «Три зорі» (керівник М.
М.Береза), а у виконанні Закалюжної Ірини прозву-
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ІСТОРІЯ ОДНОГО ПОШУКУ
Життя європейської людини
завжди пов’язане із житлом як
місцем перебування упродовж
частини доби. Оскільки люди істоти соціальні, то вони селяться,
як правило, поруч, утворюючи
різні види населених пунктів:
хутір, село, містечко, місто. Із
плином часу люди залишають на
місці проживання сліди свого перебування, що дає можливість
наступним поколінням в міру зростання цивілізованості цікавитися минувшиною і на основі досліджень колись обжитих місць,
через розкопки (археологічні)
знайомитися з історією. Більш
повну картину життя минулих
поколінь дають знахідки писемних джерел та їх вивчення, але це
дещо пізніше, з появою писемності.
Отже, на основі сукупності історичних джерел дослідники відтворюють картини минулого, а минуле – це історія. Чим більше
джерел, тим повніша історія досліджуваного об’єкта.
У 2019 році Бібрка, яка має
більш як 800 літню історію відпо-

відно за виявлених джерел, відзначає 550-ту річницю одержання
магдебурського
права
(самоврядування).
Виникнувши на межі ХІІ – ХІІІ
ст.у Німеччині (Магдебурзі), самоврядність стала ознакою цивілізованості.
Наприкінці ХІV ст. Галичина,
втративши державність в силу
сукупності обставин, стала частиною Польської держави. Усі суспільно-економічні процеси аж до
1772 року були пов’язані з Річчю
Посполитою (із 1569р.). Бібрка, як
місто Львівської землі, одержало
магдебурзьке право 1469 року з
рук польського короля Казимира
Ягеллончика (1447-1492). Грамота про надання такого права була
виконана латинською мовою на
пергаменті, підписана рукою короля і скріплена печаткою королівської канцелярії.
Тепер про пошуки названих
вище документів. Ще задовго до
2019 р. було розпочато пошук королівської грамоти або хоч би її
слідів. Історичні довідкові видання містили інформацію про вру-

чення самоврядних привілеїв Бібрці у 1469 році, але вони не подавали хоч би копії грамоти. Були
спроби залучити знайомих, які
бувають у Польщі або там живуть,
допомогти знайти слід у архівах
Кракова чи Варшави. Упродовж
двох років результатів не було.
Цьогоріч на Великодних святах
до цих пошуків був заангажований Володимир Коцюмбас, який
проживає у Кракові. Він не тільки
відповів авторові прохання, але й
переслав листа (електронний варіант) керівника І відділу Національного архіву у Кракові п. Веслава Філіпчука, який підказав, де
шукати. Документ знайдено у фондах центрального державного
історичного архіву у Львові (фонд
№9). Подаємо дещо із віднайденого. Переклад із латини здійснив
Богдан Чернюх, завідувач кафедри класичної філології Львівського національного університету.
Особлива подяка Володимирові
Коцюмбасу: із його легкої руки
відшукано важливий для Бібрки
документ.
22.07.2019р . Тарас Шах.
м. Бібрка

ГАЛОПОМ ПО СОНЯЧНОМУ ЗАКАРПАТТЮ
Виявляється, організувати поїздку не так просто, але якщо є бажання, то всі труднощі під силу.
Замовити автобус, обрати програму екскурсії, замовити екскурсовода, згуртувати колектив, зібрати
кошти й тримати руку на пульсі
протягом усієї поїздки — ось що
чекає організатора, який відважиться організувати поїздку з колективом.
Новий
напрямок сьогодення—
корпоративний відпочинок. Що це
таке? Корпоративний туризм – це
спосіб поєднати робочі будні й цікаво провести вільний час. Це забезпечить покращення якості роботи та об’єднає колектив.
До нашої екскурсії долучились
представники увіх старостинських

округів, які входять до Бібрської
ОТГ, та виконавчий комітет Бібрської міської ради.
Ми обрали одноденний тур, тому
що це є найпоширеніший вид корпоративного відпочинку. Чому ж?
Бо такий формат потребує мінімум затрат часу, а колектив натомість отримує безліч емоцій і натхнення для подальшої роботи.
Поїхали ми в сонячне Закарпаття,
Поїздка була насичена і захоплююча. Ми відвідали озеро Синевир,
реабілітаційний центр бурих ведмедів, крісельний підйомник у
Міжгір’ї на гору Маковиця. На
завершення нашої екскурсії поїхали до водоспаду Шипіт біля підніжжя гори Гимба в селі Пилипець
в Міжгірському районі Закарпат-

ської області. Дорогою дізналися
легенди, повір’я, про місця, які ми
відвідали. Туристи зачарувались
закарпатськими краєвидами та
відчули особливий колорит гірських місцевостей.
Надіюсь, наша подорож сподобалась мандрівникам, і всі з гарним
настроєм і враженнями (і,напевно,
трішки втомлені) повернулись додому. Гадаю, що таке перезавантаження дозволить ефективніше
працювати для розвитку нашої
Бібрської ОТГ. Також, сподіваюся, що такі корпоративні подорожі стануть традицією нашого колективу.
Марта Стецків

Початок на 1-й стор.
чав відомий твір І.Франка
«Човен» (керівник Л.П.Сурмач).
Внесла позитив своїм виступом
Ярина Пециляк (керівник
Г.В.Кулик).
Глядач був неперевершений, учасники культурно-мистецького
заходу задоволені.

Особлива подяка директору табо- сприяння в наданні транспорту і
ру «Дружба» Гавришкевичу Р. І. водієві М.М.Балуку.
за організацію, теплий прийом, .
музичному керівникові Гавриляку
І.І. за озвучення, кухарям за частування наших аматорів. Уже вкотре велика подяка Бібрському міГоловний спеціаліст відділу куському голові Роману Гринусу за
льтури 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 шриф-

ту—10). Кожен учасник конкурсу
кидає виклик іншому населеному
пункту громади (на власний вибір). Тексти буде опубліковано в
газеті та у групі «БібреччинаBibrechchyna (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
Бібрка передає естафету селу
Під’ярків

ЧИ Є ЩОСЬ ЦІКАВЕ В БІБРЦІ?
Хоч та Бібрка така мала, що її
часто називають селищем чи навіть селом, що, звісно, не дуже до
вподоби бібракам і бібрачкам, проте в тім малім містечку назбиралося стільки цікавих подій, історій, легенд чи просто переповідок,
що стане на ціле велике місто. Почнімо з того, що не про кожне місто
написано
в
ГалицькоВолинському літописі, та ще й на
45 років швидше, аніж про Львів:
1211 рік порівняно з 1256. Не
менш цікава цифра, яка додає
нам "історичного" ґонору - те, що
ми на 25 років швидше від Києва
отримали маґдебурзьке право.
Отож у нас цього року неймовірно
крутий ювілей - 550- річчя надання маґдебурзького, тобто самоврядного права. Приймаємо вітання
вже від 17 травня, адже саме 17
травня 1469 року відбувся цей важливий для розвитку Бібрки історичний момент.
Поруч із нами живуть і жили
цікаві люди, але ж часто ми й не
знаємо, хто і яким чином був причетний до творення історії нашого
містечка. Приміром, чи знали
ви,що отець Стефан Цісик, який
похований на бібрецькому цвинтарі, належить до відомої родини
Цісиків, із якої походить Квітка
Цісик? Чи знали ви, що відомий
архітектор Василь Нагірний, за
проектом якого збудовано церкву
Пресвятої Покрови, був прадідом
Квітки Цісик? (наймолодша донька Василя Нагірного Софія - бабуся Квітки). Чи знали ви, що Михайло Стефанівський, відомий
митець у царині ковальства, автор
хреста на могилі Маркіяна Шашкевича, найвідоміших кутих виробів у Галичині, зокрема у Львові
та й, напевно, у Бібрці (щодо Бібрки ця тема потребує дослідження), був вихідцем із Бібрки? Чи
знали ви, що онуки Івана Франка
зростали в Бібрці і приїздили сю-

ди на вакації? Ідеться про сім'ю
Тараса Франка і Катерину Фалькевич, які, одружившись у нашій
церкві Пресвятої Покрови, мешкали поруч із пані Чеславою Чабан
(вул. Львівська) , а їхня хата була
знесена під час Другої світової війни з метою розширення дороги.
Чи знали ви, що саме бібрецька
подія кінця 18 століття спричинила згодом резонансне літературознавче дослідження генези збірки
Івана Франка "Зів'яле листя"?
Ідеться про віднайдений у ХХ ст. в
архіві Київського інституту літератури оригінал "Щоденника самогубця"(т.зв. "Дневника"), який
Уляна Кравченко дала прочитати
Франкові, а він, як виявилося, використав деякі мотиви цього
"Щоденника" в поезії. Це, безперечно, зробило збірку більш містичною, змінило її концепцію (герой
учиняє самогубство через нерозділене кохання), та ще й дає нам усі
підстави говорити про те, що
"Зів'яле листя" містить бібрецький
слід. Ось так чиєсь нещасливе кохання зробило Бібрку відомою
принаймні у літературних колах.
Хоча хто його зна, чи покінчив той
закоханий в Уляну Кравченко із
собою, чи просто виїхав, але це
вже інша історія... А чи знали ви,
що до Бібрки мав їздити трамвай
із залізничної станції у Великих
Глібовичах? Підприємець Леон
Урбанський разом із синами вже
розробили проект і замовили шпали, але прийшли більшовики—і
родину вивезли до Сибіру. До речі, сини Урбанського до війни
(Другох світової)"крутили кіно в "
Соколі", і тоді це ще було німе кіно. Урбанські також мали електровню, виписану з Франції, і забезпечували світлом частину Бібрки, вони ж були власниками водяного млина, від якого й походить назва Замлиння. Будинок
Урбанських зберігся: на вулиці

Галицькій край дороги стоїть втомлена сіра вілла з маленькими
аркадами... А ще в 60-і роки в Бібрці був величезний симфонічний
оркестр, про який зняли фільм
"Бібрська золота осінь". І це була
подія "всесоюзного масштабу" (тоді
Україна була у складі СРСР). Бібрецький цвинтар - це окрема історія, часом просто сумна, часом містична, часом трагічна, часом зовсім несподівана. Тут стоїть каплиця дідичів Чайковських, дуже
заможної польської родини,яка
замешкувала на теренах Бібреччини до 1939 року. Один із братів,
Ян Чайковський, був власником
Білого Двору (з будівель збереглася руїна будинку навпроти колишнього 'Полісинтезу"). У каплиці
були поховані двоє чоловіків із
родини Чайковських. Кажуть, що
якби дідичі Чайковські поступилися частиною своїх земель, то до
Бібрки збудували б залізницю. А
так потяги їздять тільки через Великі Глібовичі. Шкода, звісно, бо
Бібрка із залізницею мала б великі можливості для розвитку, а імена Чайковських назавжди б залишилися в назвах чи то вулиці, чи
залізничної станції, чи поля, яке
пішло на добро. А так - людське
мовчання і забуття... На бібрецькому цвинтарі можна знайти і могилу першої стигматки грекокатолицької церкви Насті Волошин (Сестри Маріям), і надгробок
відомого
дисидента
часів
"совєцького союзу" Григорія Приходька, і могилу художника Стефана Костирки, і місце останнього
спочинку Героя Гриця Пісецького.
Вони жили не тільки для себе, от і
пам'ять про них живе.
...Ще багато історій можна розповісти, але зараз мене бентежить
думка: чи відродяться в Бібрці
бобри? Кажуть, що десь там у корчах між Воловим і Бібркою бачили двох)…
Оксана Довгаль
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Фермерське господарство "Під'ярків" Перемишлянського р-ну, Львівської області запрошує на роботу бухгалтера. Довезення до роботи і обід на підприємстві за рахунок фірми. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном
067 672 67 69 - Оксана.
Втрачене свідоцтво на право власності на житловий будинок
в м. Бібрка по вул. Сонячна, буд. 9, видане на ім'я Якимів
Данії Михалівни, вважати недійсним
Продам 3-кім. кв-ру в місті Бібрка, 66.2/54.4/7.5 кв.м., 2/2 цегла, чешка, косметичний ремонт, кімнати ізольовані, опалення: пічне. Вигоди окремо. Балкон. Хороший житловий стан.
Гараж+підвал+земля 6 сотих.
Уляна 0982316294

ФОТОФАКТ

Випуск №172, 1 серпня 2019 р.

Вітаємо всіх учасників, які упродовж
22 років брали участь у фестивалі
Духовної пісні та Божого слова і запрошуємо взяти участь у ХХІІІ фестивалі, присвяченого 550-річниці
магдебурзького права та року Блаженного Священномученика
о.Климентія Шептицького.
Святкування відбудеться 18 серпня /
неділя/ 2019р. у глядацькій залі НД
м.Бібрки. Початок о 15:00 годині.
Слава Ісусу
Оргкомітет ФестиваХристу!
лю

ФОТОФАКТ

28.07.19р. фольклорний ансамбль "Родина" НД
с.Любешка (керівник М.С.Мойсей) взяли участь у
святі до Дня Родини "Квітни моя родино". Захід
відбувся у с.Квітневе Новострілищанської ОТГ.

26.07.19р.у Народному домі м.Бібрки відбувся благодійний концерт "Краплини добра для бійців
АТО" за участю Заслуженого артиста України
І.Богдана, фіналіста Х-Фактора, ведучого каналу
М2 - Д.Хвостенка, співака, учасника шоу ХФактора - І.Шкрумеляка

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови
Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
П’ятниця,2.08
- 06:30 Сповідь (обітниця)
- 07:00 Свята Літургія на всяке прохання
Субота, 3.08
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 20:00 Вечірня
Неділя, 4.08
- 08:30 Свята Літургія
- 10:30 Свята Літургія
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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