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Створюємо Бібрську громаду
Громадські слухання щодо надання згоди на
добровільне об’єднання територіальних громад
Відповідно до Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» у відповідь на
звернення Бібрського міського голови Романа
Гринуса в сільських громадах майбутньої Бібрської
об’єднаної
територіальної
громади
відбулися
громадські слухання щодо надання згоди на
добровільне
об’єднання.
Зокрема,
успішно
завершилися такі слухання у Великоглібовицькій,
Ланівській, Романівській (у с. Романів та с.
Підгородище), Свірзькій, Стрілківській (у с. Стрілки
та с. Стоки) громадах Перемишлянського району та
Соколівській громаді Жидачівського району.
Наступним етапом об’єднання мають бути рішення сільських рад про затвердження
результатів громадських слухань і делегування своїх представників у спільну робочу групу для
напрацювання наступних документів щодо об’єднання.
Депутат Бібрської міської ради Ігор Грицило

ДО 550-РІЧЧЯ НАДАННЯ БІБРЦІ МАҐДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА:
ЧАС. ПОДІЇ. ЛЮДИ.
Редакція газети започатковує нову рубрику. Першою публікуємо статтю Т. Шаха про
Григорія Пісецького (15 лютого виповнюється 100 років із Дня його народження)

ЗА ВИЩИМ КРИТЕРІЄМ ПАТРІОТИЗМУ
Після мілітарної поразки визвольних змагань 1917-1920pp. прапор
боротьби за незалежність і соборність на західноукраїнських землях
підхопила створена в 1920р. Українська Військова Організація (УВО).
На герць з окупантом стає і молодша генерація, дух якої гартувався на
героїці недавніх визвольних змагань за Державу. Боротьба набуває
різних відтінків спротиву - від індивідуального терору, як замах на
Ю.Пілсудського у Львові в 1921 p., який не схвалює частина галицької
громади (Субтельний О. Україна. Історія. Київ «Либідь» 1991), до
масових загальногалицьких акцій (за літо-осінь 1922р. УВО провела
близько 2300 підпалів поміщицьких маєтків, фільварків, скирт збіжжя,
господарських будівель (Сеньків М., Думинець І. - 3 історії боротьби за
соборність українських земель . 1917-1945. Дрогобич, «Відродження»,
1995). Протипольські акції УВО, серед яких особливе місце посідали
напади на різні державні об'єкти, найчастіше поштові вози,
приміщення пошт, банків, скарбових урядів, - звалися «ексами».
Головним завданням «ексів» було те саме, що й саботажів: підривати
авторитет окупаційної влади, створювати стан непевності, залякувати ворога, алярмувати
публічну опінію на користь української справи та морально мобілізувати українську суспільність.
А крім того, через експропріяційні акти УВО здобувала гроші на бойову діяльність. Ішлося тут
про гроші, здерті польським окупантом з українського населення, а тому й було зовсім
виправдано, що ті гроші повинні бути відібрані від грабіжника та використані на боротьбу
проти нього», - роз'яснює історик ОУН Петро Мірчук. (Мірчук П. Нарис історії ОУН, т.1, МюнхенЛондон-Нью-Йорк, 1968).
31 липня 1930 р. «Польська агенція телеграфічна» через центральні засоби масової інформації,
що виходили у Варшаві, донесла до «обивателів Паньства» інформацію про акцію U.O.W.
(Української Військової Організації) під Бібркою. Наступного дня і львівська преса помістила на
чільних місцях повідомлення про цю подію: «30.7. біля 12.30 між станцією Бібрка-Глібовичі і

містом Бібрка виконано грабіжницький напад на поштовий віз, який доставляв до повітового
уряду в Бібрці гроші в сумі 55 тис. злотих» (Kurjer Polski. Warszawa. № 207 ЗІ.Іірса 1930). Напад
під Бібркою був добре спланований і успішно виконаний 30.07.1930 р. Однак при відступі з
місця події в перестрілці з поліцією загинув один із бойовиків УВО. «Lwowski Kurjer Poranny» 2
серпня подає Інформацію про вбитого. Ним виявився Грегор Пісецький, 24 років. (Lwowski
Kurjer Poranny. 2.08.1930, № 226)
Гриць був п'ятою дитиною в сім'ї Хлопець прийшов на світ 100 років тому, 15 лютого 1907 р. (за
даними брата Данила) у с. Корневі Городенківського повіту, де батько, о.Іван Пісецький, служив
парохом із 1905 р. У початковій школі в Корневі вчився добре, з охотою. Після закінчення
сільської школи батьки віддали сина до Станіславівської гімназії. Матуральні екзамени склав
успішно і з 1928 р. став студентом-правником у Львівському університеті. Отець Іван, батько
Гриця, був людиною високопатріотичною, без нього не обходилося жодне національне свято на
Го- роденківщині. Приклад: польська влада заборонила українцям Городенки вмонтувати у
збудований пам'ятник дошку з написом: «Борцям за волю України». Виступаючи на цвинтарі,
отець Іван у відповідь на заборону прорік: «Цей напис ми вмуруємо в наші серця ... Вмурованої
таблиці в наші серця ніхто не вирве» (Український архів. К. XXXIII. Городенщина. Історичномемуарний збірник. Нью Йорк - Торонто - Вінніпег, 1978). Цю зеленосвятську промову отця
Пісецького ще довго повторювали як молитву по всій Городенківщині при проведенні
національних святочних акцій. Патріотизм найвищого ґатунку отця Івана підтверджує в листі
до автора цієї статті добродійка Євгенія Осадчук з Городенки, яка знала цю сім'ю: «Отець був
незламним українським патріотом, до кінця свого життя не платив податок з церкви. Все казав:
«Я ляхам грошей не дам», його не раз на фірі привозили на поліцію, але він стояв на своєму».
Очевидно, що патріотичний дух сім’ї не міг не вплинути на дітей, вони його сприйняли сповна
... Гриць, якого вдома і навіть в гімназії любовно називали Цуньо (зменшене від Грицуньо),
світогляд батька осягнув повністю і безумовно. Ще у молодших класах гімназії він вступив до
«Пласту» і став одним із кращих пластунів куреня «Лісових чортів», плекав у собі почуття обов'язку, дисципліни і жертовності. Всюди встигав: був членом гімназійного аматорського
драматичного гуртка, добрим спортовцем, відбував усі літні пластові збори, мав глибокі знання,
його гімназійні товариші називали не інакше як «професором».
(Початок. Продовження в наступних числах газети)

Тарас Шах

Їхнє життя було недовгим, а подвиг став вічним…
Ви честь України
і прадідів слава…
Історія України… Їй не бракувало великих і
героїчних подій, блискучих перемог, духовних
звершень, які пам’ять зберігає для прийдешніх
поколінь.
27 січня в одній із кімнат Народного дому
відбувся вечір пам’яті на честь тих патріотів, хто
творив славну сторінку історії України - Святий бій
під Крутами.
Приклад відчайдушного героїзму був
відтворений у віршах, які декламували Я.Сегін,
Н.Свіжак, О.Папіж, учні Бібрської ЗОШ (керівник
Н.Добуш) на фоні презентації, яку підготувала
директор НД м.Бібрки - Л.Сурмач.
У виступах бібліотекарів М.Чемеринської, Г.Комар, О.Думи згадувалося про жменьку Героївстудентів, проти яких виступило шеститисячне військо. Про це виспівали у своїх піснях
Р.Головатий та дует Н.Добуш, С.Онацик.
Вечір пам'яті продовжився хвилиною мовчання, а О.Добрянська запалила свічку пам’яті.
Ми ніколи не зможемо викинути з минулого народу будь-які сторінки, особливо ті, що пов’язані
з боротьбою за незалежність. Історію не можна повернути назад, та пам'ять про Героїв
залишилась на Аскольдовій могилі.
«Їх життя було недовгим, а подвиг став вічним»…
На вечорі був присутній Бібрський міський голова, депутати міської ради, члени виконкому,
учнівський парламент Бібрської ЗОШ зі своїми наставниками.
Директор НД м.Бібрки висловила слова подяки всім, хто підготував вечір, учасникам і
присутнім. На завершення прозвучав урочистий, величний гімн України «Ще не вмерла України».
Художній керівник НД Н. Свіжак

Ушанування пам’яті Героїв Крут
30 січня в Бібрській ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни
Кравченко було проведено урок вшанування пам'яті
Героїв Крут "І без імен вони для нас Герої", у якому
взяли участь учні 8-А та 8-В класів із педагогами.
Школярі переглядали тематичні відеофрагменти.
Музичні номери та читання поезії підготували вчителі
Добуш Н. М. та Онацик С. С. Модератор - заступник
директора з виховної роботи Ковальчук М. Р.

На фестивалі «Різдвяні
канікули»
«Радуйся, ой радуйся, земле,
Син Божий народився»
Так закінчилася колядка, яку виконали
учні Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни
Кравченко у Львові, на Погулянці, 24 грудня
2016 року.
А все почалося від дня Св. Катерини, коли
на районному конкурсі отримали І місце в
номінації «Вертеп».

Уже 4 січня 2017 року раділи, що стали
лауреатами ІІІ премії на Всеукраїнському
конкурсі –фестивалі «Різдвяні канікули».
На душі – світло і якось так спокійно, добре,
вдячно і ніжно.
Вихованці О. Ф. Кунди, вчителя української
мови і літератури 8-В класу, тішилися не
менше, ніж їхній класний керівник.
А керівник вертепу – Добуш Н. М. - влучно
підібрала кожному за характером відповідні
ролі: Пророки – Чура М., Ковальчук Н.,
Столяров А.; Пастушки – Дяків О., Білоус С.;
Ангел – Притула Н.;
Тріє царі – (ті ж
Пророки); Ірод – Середницький Г.; Гершко –
Саловський О.; Сура – Куса М.; Воїни – Дроздов
В.; Гула Т.; Лесняк С.; Голос за сценою – Чабан
Х.; Христос – Павлів М.; Чорт – Яремкевич С.;
Смерть – Шестепалова В.; Москаль –
Осташевський І.; Український воїн – Голуб І.;
Діва Марія – Дмитрів Х.; Йосип – Костів М.;
Артистка – Лабутіна В.
У чудові костюми артистів одягнула
вчителька образотворчого мистецтва та
художньої культури Онацик С. С.
Запрошуємо всіх охочих на театральне
дійство 15 лютого, на Стрітення, у церкву
св. Покрови насолодитися грою юних аматорів
– артистів.
Віра Влах
Р.S. Велика подяка мерові м.Бібрки Р. Гринусу
за спонсорську підтримку, п. Кісу С. за зйомку
виступу артистів та водієві «Школярика»
Балуку М.

Виконавчий комітет Бібрської міської
ради інформує
У минулому році Бібрська міська рада виділила
значні кошти для Бібрського ДНЗ «Сонечко». Так
лише з вересня до грудня 2016 року на це було
витрачено 178 тисяч гривень. Нижче подано
перелік придбаних матеріальних цінностей.

Назва ТМЦ
Багатофункційний пристрій
(принтер, сканер, копір)
будівельні матеріали
Ковдра 110*140
КПБ дитячий gold
крісло дитяче на мет.кар.
крісло"Ісо" сіра кашка
лавка для роздягання
матрац 60*140
музичний центр
плита електрична
подушка 60*60
посуд для кухні
пральна машина
проектор з екраном ACER
рушник ваф.відбілений
рушник махр.
світильники діодні
стіл однотумбовий
стіл приставний
шафа дитяча одягова
шафа напівзакрита

К-сть

Сума

1

4 890,00

50
75
30
10
10
80
1
2
30
1
1
1
8
19
5
1
5
2

49 945,00
9 804,00
15 259,50
7 500,00
3 209,90
5 500,00
7 488,00
5 990,00
11 800,00
2 349,00
10 000,00
5 990,00
5 990,00
13,48
243,02
9 690,00
6 750,00
590,00
11 500,00
3 500,00

Санітарне очищення парку по вул.
Тарнавського
Комунальне
підприємство
"Рідне
місто"
проводить
санітарне
очищення
дерев на
Сума разом
178 001,90
території парку по
вул. Тарнавського
Усе майно було придбано відповідно до
пл. Стрілецькій.
Роботи
проводитимуть
у замовлення керівника ДНЗ «Сонечко»
декілька етапів. Просимо мешканців міста, Є.В.Коцюмбас.
гостей та водіїв бути обережними й оминати
Свої пропозиції щодо покращення забезпечення
місця проведення робіт.
ДНЗ просимо надсилати на поштову скриньку
КП "Рідне місто"
Бібрської міської ради bibrka.rada@gmail.com

Відбулася чергова поїздка бібрських волонтерів у зону АТО. Звіт про поїздку
буде подано в наступному числі газети.
Правила реєстрації місця проживання
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207
Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та порядку передачі органами
реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.
Згідно з п.4, Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно
або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття з
реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце
проживання.
Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з
попереднього місця проживання.
Виконавчий комітет БМР

Подяка
Дирекція Народного дому м.Бібрки вдячна бібрчанам
за грошовий внесок на придбання крісел до глядацької
зали, а саме: Чубій О.Р. – 100 грн., Кіцак О.Л. – 100 грн.,
Цимбала Г.В. – 100 грн., Стасишин У. – 100 грн.,
Довбецький П.П. – 100 грн., Марищук В.О. – 100 грн.,
Соколова Л.О. – 100 грн., Лішкович Н.В. – 100 грн.
Збір коштів триває. Внести пожертву можна в
Народному
домі
(відповідальна
за
збір
–
Сурмач Л.П). Списки благодійників публікуватимемо в
кожному числі газети, а в кінці акції оприлюднимо
детальний фінансовий звіт.
Директор НД м.Бібрки Люся Сурмач
Дорогих і люблячих дітей Василіва Михайла
Павловича і Василів Ірину Петрівну з Днем
народження!
Хай дороги стеляться крилато,
будуть чисті, рівні, як струна.
А добро не оминає хату,
як не обминає світ весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
сиплються, немов вишневий цвіт.
Хай малює доля з буднів свято,
а Господь дарує ще багато літ.
Мама, тітка Леся, брат Степан із сім’єю
К

