
 
 
 

23 грудня 1932 року на тюремному подвір’ї сумнозвісної львівської тюрми «Бригідки» 
за участь  у бойовій діяльності у складі УВО-ОУН  були покарані польською владою смер-
тю через повішення В.Білас та Д.Данилишин.  В  останньому слові Д.Данилишин, 25-
річний юнак, сказав, що дуже жалкує за тим, що віддати життя за Україну може лише 
один раз. 

Які останні прижиттєві слова  рекли Герої, що їх Бібрецько-Перемишлянська частина 
України вшановувала 1 жовтня цього року, невідомо.  Але з упевненістю можемо ствер-
джувати, що не менш патріотичні, бо вони, Гриць Пісецький (загинув 30.07.1930 р.) та 
Юліан Головінський (був закатований польськими спецслужбістами 30.09.1930 р.) свідо-
мо віддали життя за Самостійну Соборну Українську Державу. 

Неділя. Перший день другого осіннього місяця. Валка машин, автобусів прямує  до 
В.Глібович, щоб у молитві вшанувати пам’ять Героїв, що померли за Україну, яка «не 
вмерла і не вмре». Вони змушують нас, живих, бути готовими до чину задля добра Віт-
чизни. 

Погідний, помірно теп-
лий недільний день при-
вів до церкви у 
В.Глібовичах не тільки 
сільчан, але й гостей із 
Києва, Львова, Перемиш-
лян, Бібрки. Святочна 
літургія відбувалася в пе-
реповненій церкві, дух 
Молитви линув до Госпо-
да Бога за живих і тих 
мертвих, яких громада 
велично вшановувала в 
церкві. Цього ж дня уро-
чисті поминальні заходи 
відбулися на місцях заги-
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белі патріотів. Пам’ятні знаки у формі хрестів із відповідним текстом постали при дорозі 
з Бібрки до В.Глібовичів (саме там загинув від поліційних куль Ю.Головінський) та на 
околицях с. Підмонастиря, де віддав життя 23-річний патріот, вихованець «Пласту» 
Гриць Пісецький. В обох місцях були освячені пам’ятні хрести, прозвучали поминальні 
молитви й цивільні патріотичні промови. Мовці не тільки зупинились на заслугах героїв 
УВО-ОУН, але й актуалізували нинішні складні умови Української держави в боротьбі з 
одвічним ворогом – Москвою та її сатрапами. Особливої урочистості заходам надавали 
діти – учні ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ імені Уляни Кравченко»  та учні Великоглібовицької 

школи, яка, власне, і носить ім’я 
Ю.Головінського  Це їм, молодим, юним, 
нести  в пам’яті імена Героїв, які поклали 
на вівтар Вітчизни найдорожче – Життя. 
Це є найвищий вияв патріотизму. Герої 
не вмирають!  

Козацький куліш наприкінці заходів із 
ушанування пам’яті борців за волю Укра-
їни був доречним.  

Логічним завершенням усього помина-
льного дійства були Молитва, квіти й во-
гонь лампадок на могилі Гриця Пісецько-
го на міському цвинтарі в Бібрці. 
 Слава Україні та її Героям ! 

 Михайло Віташ 
 

 

Літературна година  
в бібліотеці  

«Сам не знаю, коли буду у Бі-
брці Вашій…», -  писав Іван 
Франко в одному з листів до 
Уляни Кравченко, яка тоді вчи-
телювала в нашому містечку.  

Бібрчани з року в рік ушано-
вують пам'ять цих двох поетів, 
які великою мірою були причет-
ні до історії  Бібрецького повіту. 

28 вересня в міській бібліотеці 
відбулася літературна година, на 
якій були присутні учні Бібрсь-

кої школи зі своїми класними кері-
вниками Микитів К.С.,  
Луців О.М., Довгаль О.В. Невеличке 
містечко ще раз згадувало І.Франка 
у творах, про які розповіла учитель 
музичного мистецтва Добуш Н.М. 
Зокрема, вона наголосила на тому, 
що якби не було І.Франка, не було б 
усусів, Листопадового здвигу 
1918р., УПА. Поет виростив нове 
покоління.  

Кожен, хто обізнаний з малою 
прозою І.Франка, легко впізнає ге-
роїв його оповідань, повістей, ка-
зок. Про героїв І.Франка писала у 
своїх віршах Уляна Кравченко. По-
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езію  прочитали Я.Сегін («Поклін від дітвори») та Н.Пискір, Д.Ших, Д.Михаліна, А.Фостик, 
Б.Наконечний («Діточе стоголосся»). 

Діти драмгуртка НД м.Бібрки під керівництвом Н.Свіжак поставили казку «Три міхи 
хитрощів». Роль Їжака зіграв Я.Сегін, Лисички – Х.Гірняк, господаря – Н.Пискір, ведучою 
була Ю.Наконечна. 

Бібліотекар О.Дума, яка також вела літературну годину, подякувала присутнім та по-
радила не бути байдужими до української літератури. Директор НД м.Бібрки  Л.Сурмач 
привітала бібліотекарів із їхнім професійним святом -  Днем бібліотекаря -  та подарува-
ла сувеніри від Бібрського міського голови Р.Гринуса. 

Художній керівник НД Наталія Свіжак 

 МОЇМ ДОРОГИМ ВЧИТЕЛЯМ  
присвячую...  

У ранки туманні я йшла у світи.  
І світлом стелило сонце дороги.  

Мій Вчителю рідний, а сонцем був Ти,  
Гріючи серцем дитинства пороги.  

Навіть листя горнулось Тобі до плеча,  
Щоб відпочити з натхненного лету.  

А Ти із завзяттям коваля й сіяча 
В долонях тримав неосяжну Планету.  
Що це тільки глобус – не знала тоді.  

Що це цілий Світ – я збагнула аж нині.  
А роки – кільця на текучій воді,  

А роки… Хоча, що потрібно людині?  
Щось непідвладне часу і дням.  

Тепла молитва у любих зіницях.  
Слова, що зціляють в душі кожен шрам.  

Земля – у квітках, а небо – у птицях...  
І навіть коли вже дорога зника,  

Мені не цвітеться, не можу летіти… 
Простягається знову та рідна рука,  

Для якої всі квіти і пташки – то діти.  
Знову вертаюсь в той зоряний край,  
Де ниточка неба голубам – голубою…  

Ти шепочеш мені: «Не бійся, літай! 
Живи, пізнавай, люби… Я з тобою!» 

Р. Жаркова, (с) 
 

Поради на щодень від «Бібрських вістей»(з інтернет-джерел) 
Людина не може мати все. Секрет щастя поля-

гає в умінні задовольнятися тим, що маєш. 
Хочете змін у своєму житті – беріть владу над 

обставинами у свої руки.  
Платити треба за все: і за дію, і за бездіяль-

ність.  
Мудрі люди намагаються використовувати ма-

ксимум своїх можливостей навіть для досягнення 
малих цілей. 

Мудрі люди в будь-якій ситуації спершу шу-
кають плюси, а лише потім перевіряють, чи були 
там узагалі мінуси.  

 
 



Подяка 
Щиро дякую працівникам кому-

нального підприємста «Рідне місто» 
Тарасові Гіргусу, Володимирові 
Шпаку, Євстахієві Шпаку, Любомирі 
Гвоздь, Вікторові П’ятковському , 
Надії П’ятковській ,Галині Василик, 
Володимирові Михалейку за ваго-
мий  вклад в облаштування терито-
рії біля пам’ятного знака на місці 
загибелі крайового коменданта УВО та крайового провідника ОУН Юліана Головінського біля 
дороги Бібрка-Великі Глібовичі. 

Бібрський міський голова Роман Гринус
 

Оголошення 
У четвер, 5 жовтня, о 18 годині в конференц-залі Бібрської міської ради (за адресою м. 

Бібрка, вул. Ген. Тарнавського, 22) відбудеться чергове засідання виконавчого комітету 
Бібрської міської ради.  

 

ОГОЛОШЕННЯ 
Перемишлянський РЕМ ПрАТ  

«Львівобленерго» запрошує на роботу: 
- майстра виробничої дільниці (місце роботи – м. 
Бібрка, вул. Шевченка, 9) 
Особливості роботи: 
Організація і забезпечення належних безпечних умов праці; 
Забезпечення експлуатаційної готовності електромереж в зоні 
обслуговування; 
Ведення необхідної експлуатаційно-технічної, оперативно-
технічної та звітної документації; 
Організація та контроль  роботи підпорядкованих працівників. 
 Вимоги до кандидата:  
Освіта: повна або базова вища електротехнічна; 
Досвід роботи в електроустановках не менше 2 років. 
-електромонтера з експлуатації розподільчих 
мереж (місце роботи – м. Бібрка, вул. Шевченка, 9) 
Особливості роботи: 
Обслуговування та ремонт ПЛ 0,4-6-10 кВ; 
Проведення ремонту, монтажу, демонтажу і технічне обслуго-
вування ліній електропередач і трансформаторних підстанцій; 
Проведення верхолазних робіт, заміну та встановлення опор. 
Вимоги до кандидата: 
Освіта: професійна електротехнічна або вища відповідного 
напряму підготовки; 
Базові професійні знання. 
Будемо раді бачити Вас, якщо Ви відповідаєте цим 
вимогам! 
За детальною інформацією звертатись у Перемиш-
лянський РЕМ за тел. 2-11-63, 2-18-63 або у Сектор 
з підбору персоналу ПрАТ «Львівобленерго» (032) 
239-20-99. 

Адміністрація Перемишлянського РЕМ 

До уваги вірян 
Розклад служінь у церкві Покрови Прес-

вятої Богородиці м. Бібрки 
Четвер, 05.10 
- 08:00 Свята Літургія на всяке 
прохання 
- 19:00 Свята Година 
П'ятниця, 06.10 
- 08:00 Свята Літургія на всяке 
прохання 
Субота, 07.10 
- 08:00 Свята Літургія за упокій 
- 19:00 Вечірня 
Неділя, 08.10 
- 09:00 Свята Літургія 
- 11:00 Свята Літургія 
- 16:00 Свята Літургія 
- 17:30 Хресна Дорога 

 
 
 
 
 

ОГОЛОШЕННЯ 
Державний акт на право приватної власності на зе-

млю  Назарко Мирон Степанович вважати недійсним 
 

 

Комунальне підприємство «Бібрський комунальник» запрошує на роботу слюсаря.  
За інформацією звертатися на адресу: м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22. Тел.: 4-32-81. 
 

 
 

  

Читайте нашу газету в мережі Internet за адресою:  
http://bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html, БІБРСЬКІ ВІСТІ 
 

 


