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Громада — великий чоловік. 

І.Я. Франко 
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ЗАХОДИ ДО 100-РІЧЧЯ ЗУНР 

Керівник НД м. Бібрки  

Люся Сурмач 

Ц ього тижня 

р е а л і з о в а н о 

ще один проект у 

межах міського кон-

курсу мікропроектів 

« Ч и с т а  в о -

да» (будівництво во-

допроводу по вул. 

Грушевського до се-

ла Малі Ланки ). 

Загальний бюджет 

65 000 грн , співфі-

нансування з місько-

го бюджету у сумі 44 797 грн. та 

кошти  громади у сумі 15 000 

грн., а також нефінансовий влас-

ний внесок у вигляді матеріалів 

та робіт на суму 5 203 грн. 

У результаті мікропроекту вда-

лось забезпечити надійним водо-

постачанням мешканців кінця 

вулиці Грушевського і, що най-

важливіше, створити умови для 

під'єднання до централізованого 

водопостачання мешканців села 

Малі Ланки. 

Велика подяка всім, хто долу-

чився до проекту.  

РЕАЛІЗОВАНО МІКРОПРОЕКТ «ЧИСТА ВОДА» 

Заступник Бібрського міського 

голови Іван Гловацький 

У рамках проекту "ЗУНР-100" за 

підтримки Бібрського міського 

голови Романа Гринуса проведено 

ряд заходів:  

31 жовтня біля Народного дому 

встановлено пам'ятний знак до 

100-річчя ЗУНР; 

1 листопада - відкриття пам'ятної 

дошки до 100-річчя ЗУНР на фа-

саді міської ради; 

1 листопада вшанували пам'ять 

героїв Листопадового зриву на 

могилах воїнів УПА, УГА, УСС на 

міському кладовищі; 

4 листопада - участь у концерті 

"Листопадові дні 1918 р.“ у НД 

с.Стрілки; 

4 листопада - літературно-

музичний вечір "На шляхах зви-

тяги й боротьби" до 100-річчя 

"Листопадового зриву". 

На заходах були присутні гості - 

Л.Собечко, представник Департа-

менту з питань культури, націо-

нальностей та релігій Львівської 

ОДА, Т.Мартиняк, заступник го-

лови районної ради, С.Дзядик, 

депутат районної ради, Т.Шах, 

краєзнавець, історик; духовий 

оркестр під керівництвом 

І.Василіва (м.Львів). У заході взя-

ли участь колективи Народного 

дому м.Бібрки, гуртківці БДЮТ, 

учні та вчителі ОЗНЗ "Бібрська 

ЗОШ І-ІІІ ст. ім.Уляни Кравчен-

ко, учні та викладачі БМШ, біблі-

отекарі міських бібліотек, Всечес-

ніші отці УГКЦ храму Святої По-

крови та УПЦ храму Вознесіння 

Господнього.  
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Тарас Шах 

Діяльна натура Майстра не об-
межується одним видом продук-
ції,  він освоює випуск «машин до 
виробу цементових дахівок». Під-
приємство змінює й назву. Тепер 
це «Фабрика  артистичного слю-
сарства, залізних конструкцій і 
машин для вироблення цементо-
вих дахівок». Підприємницька 
діяльність ґрунтувалася не тільки 
на розширенні асортименту про-
дукції, але й на поміркованих ці-
нах, що теж було елементом ав-
торитету М.Стефанівського. 
«Фабрика, - зазначає О.Івасюта, - 
займалась виготовленням окови 
житлових будинків і споруд гро-
мадського користування - залізні 
брами, хрести з мідними елемен-
тами, позолоченими гарячим спо-
со-бом, проповідниці, сходи і пе-
рила до них, огорожі, галереї, ґра-
ти на вікна, балкони, громовідво-
ди, ліжка та інші слюсарські робо-
ти». До цього переліку належало 
ще «виробництво вогнетривких 
шаф для зберігання різноманіт-
них паперів, книжок та доку-
ментації... ». 

Початок XX ст. характерний для 
Львова потужним будівництвом, а 
воно, відповідним чином, потре-
бувало різноманітного ме-
талевого окуття, декору. Це був 
зірковий час для верстатів 
М.Стефанівського. Будинок стра-
хового товариства «Дністер» (ріг 
вулиць Руської і Підвальної), зда-
ний у 1906 р., має частину слю-
сарських виробів його фабрики. У 
1907р. завершилося будівництво 
будинку по вул. Лисенка, 14, 14а. 
Він був споруджений на кошти 
української громади Львова для 
учнівської бурси, бібліотеки й му-
зею. Металеве оздоблення, а це 
огорожа, решітки до вікон, сходів, 
балконів та ін. слюсарсько-
мистецькі елементи, виготовила 
робітня В.Стефанівського. Мисте-
цтвознавець О.Нога вважає, що 
«художній метал, яким і ззовні, і 
зсередини оздоблена Преображен-
ська церква у Львові, - робота фа-
брики Стефанівського». Уже зга-
дуваний пам’ятний хрест у Підли-
ссі—теж робота   фабрики Стефа-
нівського.  Його складали на Під-
лисецькій горі як цілісний пам’ят-
ник «2 слюсарі з солідної робітні 
п. Стефанівського. Металеві час-
тини нютують» (газета «Діло» 23 
жовтня 1911 р., ч. 235) 

Очевидно, що мета даної статті 
поля гає не в детальному перелі-

ку всього того, що зробив 
М.Стефанівський на своїй фабри-
ці, - це завдання виконують мис-
тецтвознавці. Ми хочемо лише по-
казати його постать у то-
гочасному мистецькому й націо-
нальному житті Львова, усієї Га-
личини, щоб повернути добре ім’я 
бібрчанина за походженням його 
землякам, та й не тільки. 
М.Стефанівський намагався не 
просто оздобити металом будівлю, 
а й утвердити національні елеме-
нти в цьому декорі, підкреслити 
українськість мистецтва. Він пи-
сав: «При виконуванню артистич-
них робіт для церков руководжуся 
передовсім тим, щоб заховати по 
можности найвірніше у всім наш 
питомий прекрасний народний 
стиль». Наприкінці вересня 1909 
року у Стрию була проведена Пе-
рша Українська хліборобська ви-
ставка. Учасникам виставки комі-
сія присудила 21 золоту медаль. 
Серед тих золотих медалістів була 
й фабрика Михайла Стефанівсь-
кого. Цього ж року на літургічній 
виставці, що відбувалася у Льво-
ві, за художні металеві вироби 
для церков фабрика одержала 
Велику бронзову медаль. 

Окрім виробничої діяльності, 
Михайло Стефанівський був ак-
тивним учасником громадського 
життя русинів Львова. Енцикло-
педія українознавства у 8 томі 
подає дуже коротку інформацію 
про цей аспект його життя: «один 
з організаторів українського мі-
щанства (зокрема, ремісництва 
Львова й Галичини), довголітній 
голова Львівського Міщанського 
братства, співзасновник Міщансь-
кої каси, діяч ремісничого то-
вариства «Зоря», член головних 
управ ряду крайових економічних 
і культурних товариств, член ЦК 
УНДО». 

Такий стислий, але далеко не 
повний перелік громадсько-
н а ц і о н а л ь н и х  с п р а в 
М.Стефанівського. Наведу ще 
один факт, який характеризує цю 
постать у цій царині діяльності. 
Після тривалого збору коштів для 
купівлі власного приміщення то-
вариству «Зоря» по вул. Личаків-
ській, 20 забракло грошей. 
М.Стефанівський разом із інши-
ми українськи-ми майстрами пос-
тавив свій підпис на векселі для 
позики, гарантувавши її повер-
нення власним майном. 

І ще один штрих, який підкрес-
лює його національне кредо. Під 
час польсько- української війни 
1918-1919 pp. за Львів він очолю-
вав загін українських вояків, які 
вели бої в районі головного двір-
ця, важливого на той час військо-
во-стратегічного об'єкта Львова. 

Не повною буде розповідь про 
Михайла Стефанівського, якщо 
не сказати про сім'ю, життя якої 
також ілюструє світоглядно-
екзистенційну позицію її голови. 

Одружився він уже у зріло-му 
віці, у 32 роки, зі Стефанією Ко-
рень. Олесь Нога, дослідник жит-
тя і творчості Стефанівського, з 
цього приводу пише: «Відтоді (з 
1910 р. - прим.авт.) на все життя 
поєднав Бог цих людей і здо-
бутки одного з людей, напевно, 
були б неможливі окремішньо, чи 
то у вихованні дітей, творчій, гро-
мадській чи будь-якій іншій дія-
льності. Михайло та Стефанія 
завж-ди були разом, між ними 
було велике взаєморозуміння, по-
вага, довіра, злагода і підтримка». 

МАГІСТР ГАЛИЦЬКОГО АРТИСТИЧНОГО СЛЮСАРСТВА  
 (До 140-ї річниці від дня народження Михайла Стефанівського )  

продовження у наступних числах газети 

Михайло Стефанівський (сидить 

перший зліва) серед членів україн-

ського товариства. Львів. 1920-ті 

роки 

(продовження) 
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ФОТОФАКТ 

У  селі Стрілки 

встановлено 

п а м ' я т н и й 

знак до 100-річчя 

ЗУНР  та проведе-

но святкові заходи. 

ФОТОФАКТ 

У  Бібрці на фасаді 

будівлі міської ра-

ди встановлено пам'ят-

ну дошку на честь 100-

ліття ЗУНР. У листопа-

ді 1908 року тут діяли 

органи державної вла-

ди Західно-Української 

Народної Республіки 

Р озпочато будівництво магі-

стрального водогону у селі 

Шпильчина. На ці потреби виді-

лено 39 тис. грн. з міського бю-

джету та залучено 50 тис. грн. з 

державного бюджету. 

Для зниження проекту до робіт 

залучене міське КП «Бібрський 

комунальник». 

Сподіваємось вже ближчим ча-

сом подати воду у домівки меш-

канцві села Шпильчина 

Виконавчий комітет БМР 

ВОДОГІОСТАЧАННЯ  

У ШПИЛЬЧИНІ 

У  четвер, 1 листопада 2018р. ,у Народному домі м.Бібрки відкрито 
виставку "Шептицький посеред нас", яка триватиме впродовж 

двох тижнів. Отці відслужили панахиду за Андреєм Шептицьким в 
храмі Святої Покрови. У фойє Народного дому , де відбувається ви-
ставка, отець-декан Микола Коваль розпочав з духовної сторінки 
Митрополита - невтомного сіяча Божого слова. Як про лідера молоді 
розповіла директор Народного дому Люся Сурмач. Про пастирську 
діяльність не тільки Андрея, а і Климентія Шептицьких поділився 
Голова правління громадської організації "Опілля" Василь Лаба.  
Під час виставки плануються зустрічі з цікавими людьми. Повідом-
ляти будемо завчасно. 

Керівник НД м. Бібрки Люся Сурмач 

Оголошується набір в секцію  

Бойового Гопака.� � �  

м. Бібрка, Бібрська ОЗНЗ ім. Уляни Кравченко 

ШБГ "Шаблезуб" не просто спортивна секція, це 

комплексне виховання особистості, що базується на 

дружбі, патріотизмі і здобутті перемог у всіх аспек-

тах життя. Якщо ти прагнеш перемог, знайти спра-

вжніх друзів, бути хазяїном свого слова, тоді ШБГ 

"Шаблезуб" чекає на тебе! 

Тут ви знайдете вірних друзів та будете займатись 

рідним бойовим мистецтвом і прославляти його сво-

їми перемогами та досягненнями! 

У нашій програмі : фізичний розвиток, володіння 

козацькою зброєю, проходження козацьких вишко-

лів, уроки самооборони та сомозахисту, спортивна 

підготовка. з елементами CrossFit, робота в парах 

відпрацювання ударів по лапах, щитах, маківарах 

та грушах,спаринги, вивчення техніки, підготовка 

до показових виступів, участь на змаганнях у різ-

них дисциплінах ,турнірах ;обласних змаганнях; а 

також на Чемпіонатах України з Бойового Гопака; 

Вільних Козацьких Боях; 

Деталі за телефоном : 

+38 (097) 298-14-13 Дмитро Іванович 
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http://www.bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html 

Випуск №143, 7 листопада 2018 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

ДО УВАГИ ВІРЯН 
Розклад служінь у церкві По-

крови Пресвятої Богородиці 

м. Бібрки:  

Четвер, 8.11 (свято Великомученика 

Димитрія) 

- 08:30 Свята Літургія 

П'ятниця, 9.11 

- 08:00 Свята Літургія 

- 18:00 Молебень до Ісуса Христа з 

суплікацією 

Субота, 10.11 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 18:00 Вечірня 

Неділя, 11.11 

- 09:00 Свята Літургія 

* У неділю буде збірка коштів на 

семінарію 

ДЕНЬ ДОНОРА 
У середу, 14 листо-

пада, з 10.00 в при-

міщені Бібрської по-

ліклініки буде про-

водитись «День доно-

ра» 

Всім небайдужим 

людям, котрі хочуть 

здати кров для ліку-

вання хворих, приходити натще. 

 Донорам надається 2-денна  відпуст-

ка , а також кошти на харчування. 
Адміністрація Бібрської РЛ 

ФОТОФАКТ 

У  середу в Народний дім м.Бібрки 

завітали учні.  Вони відвідали ви-

ставку "Шептицький посеред нас". Учи-

тель української мови та літератури 

ОЗНЗ "Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Уля-

ни Кравченко" О.В.Довгаль провела ці-

кавий екскурс життєвими шляхами бра-

тів Андрея та Климентія Шептицьких з 

учнями 7-В класу. На заході також була 

присутня директор НД с.Любешка 

М.Мойсей . 


