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ЗУСТРІЧ ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОЇ РДА 

У  вівторок, 20 березня 2018 року, у 

конференц-залі Бібрської міської ра-

ди відбулася зустріч голови Перемишлян-

ської районної ради Романа Андрусишина 

та голови Перемишлянської РДА Володи-

мира Танчина з громадськістю та керів-

никами організацій  м. Бібрки. На зустрі-

чі також були присутні керівники відділів 

та служб Перемишлянської РДА, зокрема 

головний лікар Перемишлянської район-

ної лікарні Богдан Лівий. Основні пробле-

ми, які розглядались на зустрічі, це недо-

фінансування Бібрської школи, Бібрської 

музичної школи, а також скорочення кад-

рів у Бібрській районній лікарні. Сама 

зустріч пройшла в напруженій обстановці, 

оскільки основних проблем виявилось до-

сить багато. Керівники району пообіцяли 

якнайшвидше вирішити питання, які об-

говорювались. 

Заступник Бібрського міського голови  

Іван Гловацький  

з разковий вокальний ансамбль 
«Мальви» Народного дому 

м.Бібрки (керівники Люся Сурмач, 
Мирон Береза), 10-11 березня 2018 
р., взяли участь у  Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі стрілецької піс-
ні «Красне поле», який відбувався у 
м.Хусті Закарпатської області. 

Упродовж двох днів демонструва-
ли свою майстерність 70 колективів 
та солістів із 9 областей України 
(Донецької, Закарпатської, Івано-
Франківської, Київської, Львівської, 
Миколаївської, Рівненської, Черні-
вецької, Хмельницької). 

До речі, Львівська область цього 
року вперше брала участь у фести-
валі. Презентували область три ко-
лективи:  Зразковий вокальний ан-
самбль «Мальви» Народного дому 
м. Бібрки, Народний аматорський 
чоловічий вокальний ансамбль 
«Заспів» районного Народного дому 
м. Старий Самбір); народний анса-
мбль народної музики 

«Самбірчани» Самбірського місько-
го Народного дому  

Хочу відзначити, що наш колектив 
був наймолодший серед всіх учас-
ників. Та все ж ми – дипломанти.   

Велике спасибі водієві О.Чмиру за 
розуміння, а Бібрському міському 
голові Р. Гринусу за матеріальну 
підтримку.  

Від себе хочу подякувати кожному 
учасникові колективу 
«Горлиця» (керівник Л.Хомутник) 

та колективу «Бібрчани» (керівник 
М.Наконечний) за те, що Ви 11 бе-
резня захищали мистецький рівень 
Народного дому м.Бібрки в 
м.Буську. 

Дякую отцю-декану Миколі Кова-
лю та отцю Зеновію Телішевському 
за Ваші молитви і матеріальну під-
тримку. 

13 березня у Народному домі 
м.Бібрки заслужений артист Украї-
ни Володимир Городиський, провід-
ний методист хореографічного жан-
ру, проводив майстер-клас із хорео-
графічним ансамблем «Намисто» 
НД м.Бібрка (керівник Марта Кова-
лів). «Маєте всі шанси на звання 
«зразковий», -  сказав методист. А 
для такого молодого колективу це 
велика похвала.  

Усім колективам Народного дому 
бажаю міцного здоров’я, творчих 
злетів та вдячних глядачів.  

НОВИНИ НАРОДНОГО ДОМУ 

Директор НД м.Бібрка Люся Сурмач  
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЛІ ПО-БІБРЕЦЬКИ, АБО ЯК ЗЕМЛЮ У ДІТЕЙ ЗАБИРАЛИ 

 

Н аціонально-патріотична свя-
щенича і життєва постава  

о. Євгена Дзеровича дозволила йо-
м у  у с п і ш н о  б о р о т и с я  і з 
"москвофільством". У Бібрці за його 
життя ці прихильники "руськава 
міра" не мали жодних шансів. 
Квінтесенцією усього життя  
о. Є.Дзеровича було служіння Бого-
ві та Україні. Це він виконав спов-
на - служив Господу і громаді: спо-
відав, виховував, навчав , боровся , 
просвіщав, допомагав , радив. Вод-
ночас він постійно мав на думці і 
готувався до дуже важливої роботи, 
яка стала основою його фінальної 
частини життя - побудова нової му-
рованої церкви. Початки його ста-
рань у цьому руслі відносяться до 
1892 року. Власне у листі від 25 лю-
того до ординаріату о. Є. Дзерович 
обґрунтовує потребу у новій церкві: 
28.05.1892 року благословення на 
будівництво церкви було дано, а на 
початку червня почалися будівель-
ні роботи. Будівництво йшло пові-
льно, не вистачало коштів, правда, 
роботу бібрчани, вірні церкви, вико-
нували безоплатно. Проект храму 

розробив відомий на той час гали-
цький архітектор Василь Нагірний. 
На кінець літа 1903 р. о. Євген, у 
порозумінні з церковним комітетом, 
визначились з об'ємом будівництва: 
мурована церква, мурована дзвіни-
ця, нова мурована стайня та пере-
будована стодола. Цю ухвалу церко-
вного комітету  
о. Дзерович 04.08. 1903 року наді-
слав до ординаріату. Вартість будів-
ництва церкви мала становити 
36405 к, дзвіниці - 2310 к., стайні - 
4707 к., стодоли - 6797 к. Окрім ку-
ренційних зобов'язань, які мала 
підтвердити відповідна комісія, ко-
шти на будівництво надходили і від 
пожертвувань. Переважно такі по-
жертви робили у формі передсмерт-
них заповітів, з ними можна озна-
йомитись у фондах ЦДІА у Львові. 
Практикувались і інші форми по-
жертв. Про це подає В. Лаба. 
Священичі і будівничі потуги  
о. Є. Дзеровича увінчалися успіхом. 
На жовтень 1907 року нове примі-
щення церкви було завершене і ста-
ло окрасою міста. Новий храм отри-
мав назву Покрови Пресвятої Бого-

родиці. 
Допоки йшло будівництво нового 
Божого храму, о. Євген понад силу 
йшов до завершення справи усього 
життя. Як тільки мрія була зреалі-
зована, храм у всій архітектурній 
красі став реальністю, життєві сили 
покинули отця і він за станом здо-
ров'я помалу відійшов від душпас-
тирської праці. 9 жовтня 1906 року, 
як подає  
В. Лаба у літописі Бібрської пара-
фії, церковне майно по акту було 
передано о. Олександрові Гвоздець-
кому. 
Наступного 1907 року Бібрський 
храм Покрови Пресвятої Богородиці  
освятив Галицький Митрополит 
Андрей Шептицький. 
Офіціоз Львівської архієпархії 
"Львівські архієпархіальні відомос-
ті" у З числі за 1907 р. помістили 
повідомлення, що довголітній парох 
Бібрки, радник Митрополичої Кон-
систорії о. Євген Дзерович 27 люто-
го покинув грішну землю і полинув 
до Господа на небесну сповідь за 
свої земні справи. 

Т. Шах, м. Бібрка, 07.02.2018  

Б агато будівель комунальної  
чи районної власності за 2002

-2015 роки  позбулись частини 
земельних ділянок, які признача-
лись для обслуговування цих бу-
дівель. Виявляється, що очільни-
ки Бібрки 2002-2015 років для то-
го, щоб  забрати землю у най-
більш престижних місцях Бібрки,  
робили  дві прості речі: проводили 
так-звану «інвентаризацію землі»  
під будівлями комунальної або 
районної власності, що   означало 
переведення у землі запасу час-
тин земельних ділянок, які  була 
закріплена за цими будівлями, а 
потім наступним рішенням нада-
вали вилучену землю запасу кому 
треба. Так «позбулась» половини 
земельної ділянки будівля кіноте-
атру – з 20  арів залишили 10 
арів, а 10 арів, переведених у зе-
млі запасу, очевидно, уже стали 
чиєюсь власністю, не будемо  га-
дати, за які заслуги.  Будинок 
школяра  внаслідок 
«інвентаризації» позбувся аж 27 

арів, за будівлею закріпили тіль-
ки 7 арів, забравши землю, на 
якій був розташований паливний 
склад та туалет Будинку школя-
ра. Як ви здогадуєтесь, вилучена 
земля разом з паливний складом 
та туалетом, куди бігали діти, 
опинилась  приватизованою під 
житловим будинком міського го-
лови 2002-2011 років О. Краєвсь-
кого, а Школярик притулився си-
ротиною між двома глухими висо-
ченними мурованими парканами. 
За Бібрською середньою школою 
внаслідок «інвентаризації»  закрі-
пили 2,2 га, «скромно промовчав-
ши», скільки вилучили. Але шкі-
льна ділянка точно попала  у роз-
ряд «земель запасу», а директору 
школи на той час відмовили у за-
кріпленні цієї вилученої землі за 
школою, мотивуючи, що згідно з 
генеральним планом там має  бу-
ти Будинок культури, готель і то-
рговий комплекс, хоча це не так. І 
ці «землі запасу» загальною пло-
щею 80 арів згідно з рішенням 

ради за підписом О.Краєвського 
успішно перекочували від школи 
до його дружини для будівництва 
критого ринку. Школа на той час, 
як і Будинок школяра, не були 
власністю Бібрської міської ради, і 
на таке вилучення  мали дати зго-
ду  і керівництво закладів,  і 
районні відділи освіти та культу-
ри. Але хто б на це звертав ува-
гу…. Для того, щоб ніхто з 
«чужих» не зазіхав  на таку цінну  
землю у центрі міста,  біля  земе-
льної ділянки під майбутній ри-
нок ще дві земельні ділянки 
впритул віддали у приватні руки 
під будівництво житла, одна з 
яких є власністю матері Т.Чабана, 
а друга загадкової особи з Сихова.  
Вам це нічого не нагадує?  Це то-
ді, коли приблизно 400 мешкан-
ців Бібрки  терплячи чекали в 
черзі на  отримання земельних 
ділянок   під індивідуальне будів-
ництво. Також була «відрубана» 
частина земельної ділянки біля 
приміщення музичної школи  по 
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БУДІВНИЧИЙ ХРАМУ І ДУХУ 

(До 175 річниці з дня народження о. Є. Дзеровича)  
(початок у попередніх числах газети) 

Бібрка на  

перехресті  віків 
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Цікаві рішення!  Зі своїх 27-ми арів Будинок школяра отримав лише 7. 
«Залишки» тодішній міський голова віддав сам собі. Цієї інформації чо-
мусь не було ні в газеті, ні на сайтах… Отака прозорість! 

вул. Шевченка і передана у прива-
тні руки. Зараз там функціонує, 
окрім музичної школи, група дитя-
чого садка з короткотерміновим 
перебуванням. І ця земля не була 
б там зайвою.  Існували й інші схе-
ми для відбирання у громади  цін-
них земельних  ділянок у центрі 
міста, наприклад, дуже дешево 
продали «своїм» міські гаражі біля 
будівлі міської ради, потім відвели  
максимально можливу площу під 

їх обслуговування, а потім це все 
дуже дорого продали,  залишивши 
комунальне підприємство без гара-
жів, а приміщення міської ради з 
боку гаражів без землі.  І стоять 
уже чужі  гаражі на чужій землі за 
живоплотом біля міської ради, ля-
каючи мешканців міста і гостей 
своїм виглядом. Приміщення ста-
рої школи по вул.. Івана Франка 
продали дешево, пробувавши спо-
чатку забрати  один гектар для 

обслуговування цієї будівлі, але 
якось не подумали, що  на цей гек-
тар попадає міський парк з мерією 
і можливо з костелом. Апетити – 
річ некерована. Залишили 0,35 га, 
зробивши декілька спроб  продати 
напівзруйновану будівля колиш-
ньої школи за великі гроші.   

Називається все це дуже просто: 
грабіж 

ХХІ–а СЕСІЯ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

У  п’ятницю, 23 березня 2018 р. , о 17.00 год. у конференц-залі Бібрської міської ради відбудеть-

ся ХХІ–а сесія Бібрської міської ради VII демократичного скликання. 
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

1. Про внесення річних змін до бюджету Бібрської міської ради на 2018 рік 

2. Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2018 році. 

3. Розгляд заяв, різне 

Бібрський міський голова Р.Я.Гринус 
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В ітаємо з ювілейною датою найдорожчу матусю, кохану 
дружину, дорогу братову і невістку МАХНІЙ НАТАЛІЮ!  

 
Сьогодні день для тебе особливий –  
Твій День народження, чудовий і ясний! 
Нехай він буде радісний, щасливий, 
Як дощик теплий, літній і рясний! 
Летять роки, мов чайки над водою,  
і разом з ними доля непроста. 
А ти завжди лишайся молодою, 
Живи у щасті й радості до ста. 
Бажаєм радісних світанків! 
Щасливих, романтичних вечорів! 
Казкових, ніжних слів, бадьорих ранків, 
І щирих, теплих, і відвертих слів! 
Нехай Матінка Божа, Тебе оберігає,  
А Господь, здоров’я, сили і терпіння посилає. 
 

З любов’ю і повагою синочок Ростиславчик, чоловік Тарас,  
братова Оксана, племінник Олег, свекор та свекруха. 

5 квітня 2018р. організовується 
чергова поїздка в зону АТО з до-
помогою для захисників. 
Просимо долучитись до акції 
«Великдень для вояка» 
 

Н Е О Б Х І Д Н О  
 

ПРОДУКТИ 
паски, яйця, сало, ковбаса, шин-
ка, тушонки, смалець, бурячки, 
хрін, сіль, крупи, мука, часник, 
цибуля, квашена капуста, яблу-
ка, чай, кава, цукор, мед; 

ОДЯГ 
нижня білизна, шкарпетки, фут-
болки (бажано темних кольорів); 

 
ЗАСОБИ ГІГІЄНИ 

мило, зубні щітки, зубна паста, 
станки для гоління, гель або 
піна для гоління,вологі сервет-
ки, туалетний папір. 
Крім того, охочі передати особи-
сто від себе на передову знайо-
мим чи родичам адресні переда-
чі та посилки, – зголошуйтеся, 
передамо особисто в руки. 

Організатори поїздки: волон-
терська група м.Бібрки, спілка 
ветеранів АТО (Бібрський кущ), 
громадське формуванням з охо-
рони громадського порядку «БГО 
«ЗАЛП»  
 
Контактні телефони:  
063 775 55 69 – Володимир 
098 481 58 58 – Дем’ян 
050 430 10 70 – Олександр 

ПОЇЗДКА В ЗОНУ АТО  

ДО УВАГИ ВІРЯН 
Розклад служінь у церкві Пок-
рови Пресвятої Богородиці м. 
Бібрки:  

П'ятниця, 23.03 
- 06:00 Сповідь 
- 10:00 Хресна Дорога і сповідь у 
лікарні 
- 18:00 Хресна Дорога 
Субота, 24.03 
- 06:00 Сповідь 
- 08:00 Свята Літургія за упокій 
- 18:00 Вечірня 
Неділя, 25.03 
- 09:00 Свята Літургія 
- 11:00 Свята Літургія 
- 16:00 Свята Літургія 
- 18:00 Жива Вервиця 

До уваги охочих подати оголошення чи вітання до газети!  
Ми завжди публікували оголошення безкоштовно. Таку практику ми продовжуємо й надалі, але про-

понуємо долучитися до доброї справи – побудови Хресної Дороги у Бібрці. Для того, щоб Ви мали змогу 
опублікувати оголошення чи вітання в нашій газеті, Вам потрібно внести благодійну пожертву на побудо-
ву Хресної Дороги на суму від 40 гривень. Разом – сила! 

Карта Приватбанку 4149 4378 6007 5595,  
видана на ім'я Леснік Іван Павлович 


