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Новини культури
Подяка від Народного дому
Минулого місяця в Народному домі м.Бібрки розпочато ремонт приміщень. Відремонтовано
дві кімнати повністю та коридор з першого на другий поверх, частково кімнату-фойє.
Мікропроект підготував депутат районної ради Довгаль Олег, а пан Роман Цимбала зробив
кошторис та доправив будівельні матеріали. На даний час кімнати зроблені повністю,
залишилось на чорнове покриття підлоги покласти ламінат. Завдяки двом робітникам - Зеновію
Герчаківському та Денису Федерляну – роботи виконуються вчасно та якісно.
Працівники Народного дому, учасники художньої самодіяльності вдячні Бібрському міському
голові Романові Гринусу за його постійну підтримку в проведенні ремонтних робіт коштами і
працівниками. Голова нашого мальовничого містечка Бібрки розуміє: Народний дім міста
повинен працювати повноцінно і приймати глядача в доброму приміщенні.
Із серпня цього року будуть проводитися роботи щодо ремонту глядацького залу, а з вересня
готуватиметься документація на конкурсні проекти другої частини кімнат у приміщенні
Народного дому.
Ми маємо надію, що Новий рік зустрінемо в оновленому міському Народному домі.
В.о. директора Народного дому Наталія Свіжак

Благодійна акція «Третій вік: задоволення від читання»
Бібрська міська рада запрошує літніх людей узяти участь у Благодійній акції «Третій вік:
задоволення від читання», ініційовану Форумом видавців. Акція відбудеться15-18 вересня 2016
року у Львові. Суть благодійного заходу полягає у безоплатному відвідуванні Форуму видавців і
спеціальній знижці на книги, а також відвідування різнопланових культурних заходів.
Охочих узяти участь в акції звертатися за телефоном: 050-430 08 73; 096-838 66 94 (Оксана)

Візит гостей з Ізраїлю
22 липня до Бібрки завітали гості з Ізраїлю. Ще заздалегідь вони звернулися до Бібрської
міської ради з проханням організувати екскурсію місцями, пов’язаними з єврейською громадою.
До екскурсії було зібрано матеріал від очевидців подій Другої світової, зокрема - про
забудову центру нашого містечка до війни, про прихід німців до Бібрки та створення ґетто, про
акції зі знищення єврейського населення.
Гостей з Ізраїлю зустріли міський голова Роман Гринус і секретар міської ради Надія
Федущак.
Приїзд гостей
відзначився цікавою деталлю.
Спочатку вони поспілкувалися
на івриті з міським головою
Романом Гринусом, який
вивчив цю мову під час
кількарічного перебування в
Ізраїлі. Найстарший із
візитерів здивувався, що
міський голова так добре
говорить, адже іврит – доволі
складна мова.
Згодом подорожнім
розповіли про історію Бібрки
від часу заснування та роль

єврейської громади в житті міста від початку 15 сторіччя, відколи, за архівними даними, тут
існував єврейський кагал. Гостям запропоновано оглянути центр міста, де було багато
єврейських камениць, подано зібрані від очевидців факти про мешканців декотрих із них.
Візитери оглянули територію ґетто й отримали інформацію про кількість знищеного
населення, про підтримку українцями тих євреїв, яким вдалося втекти. На екскурсію було
запрошено очевидця тих подій – Кисіль (Бойко) Дарію, яка мешкала поруч із ґетто й добре
пам’ятає трагічні події того часу. Її будинок добре зберігся й донині є орієнтиром, за яким можна
визначити межі єврейського ґетто. Пані Дарія розповіла про співжиття українців і євреїв до
війни,про дві синагоги в Бібрці, про початок окупації, про першу акцію зі знищення євреїв та
їхніх помешкань. Пані Дарія чудово пам’ятає прізвища родин, які жили по сусідству з нею, рід
їхньої підприємницької діяльності. Співдоповідачем Дарії Бойко був Володимир Ловганк, батько
котрого дивом вижив у тих страшних подіях, пройшов усю війну й повернувся до Бібрки 1945
року. На жаль, Шія Ловганк дружини з двома дітьми (першої сім’ї)вже не застав – їх було
знищено в Янівському таборі смерті. Найстарші мешканці Бібрки, яких залишилося дуже мало,
досі пам’ятають пекарню Шії Ловганка. Цінну для екскурсії інформацію про життя бібрецьких
євреїв надала й п. Г. Гавришкевич, інтерв’юером для якої стала її внучка Віра Кричковська.
Висловлюємо щиру подяку й Патецькому Йосипові, який чотирнадцятилітнім хлопчаком
пережив страшні дні Голокосту. За відеоматеріалом про нього ми змогли розповісти гостям про
гестапо та його діяльність на наших теренах. Бібрська міська рада вдячна мешканці х.
Черемхова п. М. Пискір за те, що показала місце розстрілу євреїв між с. Воловим і х.
Черемховом, і п. В. Захаркові із. с. Волового, який дев’ятирічним хлопчиком мимоволі, з дитячої
цікавості, став свідком однієї з винищувальних акцій. Подяку висловлюємо й п. Л. Струк, котра
запам`ятала розповідь очевидців про колону євреїв, яких вели на розстріл за місто, близько
території цегельного заводу. Вдячні п. Л. Михашулі за інформацію про порятунок її батьком,
Ханасом Зиґмундом, єврейської дівчини.
Наприкінці ізраїльські гості відвідали місце колишнього єврейського цвинтаря на Загорі, де
не збереглося жодної мацеви (євр.- надгробок) і подякували за змістовну екскурсію. Екскурсію
підготувала й провела О. Довгаль, депутат БМР.
Комісія з повноваженнями у сфері соціальної політики, культури, освіти, молодіжної
політики і спорту.

Про поточний ремонт доріг
Завершено поточний ямковий ремонт
об’їзної дороги центру м. Бібрка (вул. Івана
Франка та Митрополита Шептицького).
Також ще цього року планується провести
поточний ремонт вулиць Лесі Українки,
Лугової та Піддовге.
Виконком Бібрської міської ради

До днів пам’яті Гриця Пісецького
Григорій Пісецький (П'ясецький) (нар. 15 лютого 1907,
с. Корнів, Королівство Галичини та Володимирії — † 30 липня 1930,
м. Бібрка, Львівська область) — діяч Пласту, бойовикУкраїнської Військової
Організації (УВО).
Про НАПАД ПІД БІБРКОЮ 30 липня 1930 РОКУ
«Книш-«Ренс», Юрій Дачишин-«Кришталь», Микола Максимюк-«Кох» і Гриць
Пісецький засіли в ліску, крізь який проходила дорога від залізничної
станції до містечка. Один із них, Максимюк, заховався на краю ліска, щоб
стежити й дати знак, коли над’їде підвода з грішми. На даний ним знак
три інші бойовики вискочили зі схованки й затримали підводу, яка
перевернулася в рів. Польський поліцист, який конвоював підводу,

намагався чинити спротив і згинув від куль бойовиків, а візник утік. Як пізніше подавала
польська преса, бойовики забрали гроші на суму 26.000 золотих, одначе тому, що вони були в
монетах, забрано в наплечники тільки частину здобичі. Решту грошей бойовики заховали в дуплі
старого дуба. Напад відбувся швидко, забравши гроші, бойовики відійшли (Кошти були потрібні
для діяльності УВО. При цьому вони завважили, що немає з ними Максимюка, який повинен
був до них приєднатися. Побоюючись, що він, може, поранений у сутичці, друзі почали за ним
шукати. А тим часом візник заалярмував поліцію, і коли три бойовики, не знайшовши
Максимюка, вийшли з лісу, їх перестрів відділ кінної поліції. Бойовики кинулися до лісу,
намагаючись заховатися перед кулями. Двом із них — Книшеві й Дачишинові - пощастило
втекти від поліційної погоні, але третього, Гриця Пісецького, досягли кулі, й він, важко
поранений, пострілом із револьвера добив себе. Максимюк, виконавши своє завдання тим, що
дав знак, коли над’їжджала підвода, негайно вийшов з ліска й повернувся до Львова, про що не
знали його друзі. Напад під Бібркою відбився великим відгомоном у всій польській пресі.
Використовуючи ту дрібну обставину, що Гриць Пісецький був одягнений у пластову сорочку,
польська влада розв’язала молодечу виховну організацію «Пласт» під претекстом, що, мовляв,
участь пластуна Гриця Пісецького як члена УВО в нападі на поштовий амбулянс є доказом того,
що «Пласт» виховує бойовиків УВО.*
Намагаючись викрити виконавців нападу під Бібркою, польська поліція масово арештовувала
українську молодь, застосовуючи проти ув’язнених методи жахливих побоїв і нелюдських
тортурів. Жертвою цих методів упав, між ін., Юрій Дачишин-«Кришталь», бо учасник нападу
Максимюк не міг витерпіти мук і під час допитів виявив теж Дачишина як одного зі
співучасників нападу. Допитуваний «Кришталь» рішуче заперечував свою приналежність до
боївки й причетність до бібрецького нападу, а, намагаючись звільнитися від нелюдських
катувань з боку польської поліції, склом перерізав собі жили. Одначе його врятовано від смерти.
Конспіруючись, Гриць Пісецький сказав був своїм батькам, що він виїжджає на пластовий
водний табір, а тому мусив одягнути пластову сорочку»
За матеріалами сайту UkrBiblioteka.org (Електронна бібліотека української діаспори)

Випускники 2007 року та класний керівник глибоко сумують
із приводу передчасної смерті однокласника ЛозовськогоШаха Ігоря Ігоровича та висловлюють щирі співчуття рідним
та близьким покійного
ГО «Молодь Бібрки» висловлює щире співчуття рідним і
близьким з приводу передчасної смерті Лозовського Ігоря. У
цей скорботний час ми з глибоким сумом і скорботою
поділяємо Ваше горе та підтримуємо Вас. Вічна пам’ять і
вічний спокій його душі.
Бібрська міська рада, депутатський корпус та виконком
висловлюють щирі співчуття Лідії Шах у зв’язку з важкою
втратою – трагічною смертю сина Ігоря.
Бібрська міська рада, депутатський корпус та виконком
висловлюють щирі співчуття родині Тараса Шаха у зв’язку з
важкою втратою - трагічною смертю онука, сина та брата
Ігоря.
Колектив Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко висловлює щирі та глибокі
співчуття колишньому директорові школи Шаху Тарасові Ярославовичу та вчителям Шах
Лідії Тарасівні й Шах Христині Володимирівні з приводу трагічної смерті сина та внука
Лозовського Ігоря Ігоровича.
Колектив ЦТЕ №5 КП "Укрспецзв'язок" висловлює щире співчуття з приводу втрати
дорогого сина, брата, онука Ігоря Лозовського. Вічна пам'ять!"

Фестиваль "Медова Забава" 14 серпня, у
Ганачівці

ГО «Майбутнє Опілля» 14 серпня запрошує туристів та
гостей на Свято пасічника – Фестиваль "Медова Забава",
яке уп’яте проходитиме в селі Ганачівка
Перемишлянського району. Свято пасічника уже не
перший рік збирає велику кількість гостей не тільки з
району, а й з усієї Львівщини. Під час проведення свята
свою «солодку» продукцію представлятимуть пасічники
Перемишлянщини та їхні колеги з інших куточків краю. В
рамках свята відбудеться святковий концерт, вікторини, конкурси, виставка-продаж продукції
бджільництва, реманенту та народних ремесел, майстер-класи з виготовлення різних смаколиків
та ласощів з меду.
Свято розпочнеться о 14.00 год. у селі Ганачівці на території гостинного двору «На
Білому потоці» за підтримки народного депутата України Тараса Батенка.
Дрес-код – вишиванка. Завітайте. Будемо раді бачити Вас на святі!
Організаційний комітет: 067-674-40-28

ФЕСТИВАЛЬ
«БАРВИ ЛІТА»
відкриває молоді таланти
VІ Фестиваль «Барви літа» приурочений Дню Незалежності України.
Відбірковий тур у м. Бібрці - 22 серпня 2016р.
Ваша перепустка на фестиваль – дві пісні українською мовою
(вокал) та оригінальне творче обличчя!
Жодних вступних внесків!
Форми заявок можна отримати в дирекції фестивалю.
Заявки подавати до 15 серпня 2016р.
Гала-концерт 24 серпня на площі Національного Відродження.
Дирекція фестивалю «Барви літа» у м.Бібрці (тел.097-90-68-640)
Оголошення
У четвер, 28 липня, о 12.30 год Бібрська міська рада запрошує на зустріч із працівниками
Перемишлянського
районного
військового
комісаріату
та
Перемишлянської
райдержадміністрації мешканців м.Бібрки та с.Шпильчини, які бажають проходити військову
службу за контрактом. Зустріч відбудеться у приміщенні Бібрської міської ради.
Виконавчий комітет Бібрської міської ради

Державний реєстратор
речових прав на нерухоме
майно
Виконавчий комітет Бібрської
міської ради надає можливість
отримання послуги РЕЄСТРАЦІЇ
РЕЧОВИХ ПРАВ на нерухоме майно,
землю, реєстрацію договорів оренди
та інші. Детальніше на сайті
Бібрської міської ради:
http://www.bibrka-rada.gov.ua/

На постійну роботу потрібен водій
категорії "С" для виконання рейсів у
міжнародному сполученні. Наявність
закордонного поспорта обовязкова.
Бажаний хоча б базовий досвід.
Оплата відрядна
Звертатись за тел. 098-578-34-87

