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Уперше в Бібрській ОТГ 

відбудеться КУПАЙЛО - 

ФЕСТ.  

Час проведення  - 7 липня 

з 18:00 до 22:30  у 

с. Свіржі—на території біля 

Свірзького замку, поблизу 

озера. 
Запрошуємо всіх, хто шанує 

українські традиції та обряди, на 

свято Івана Купала. На вас чекає: 

• обрядове дійство; 

• куліш; 

• культурно-мистецька про-

грама біля купальського 

вогнища; 

• святкова фотозона; 

• гадання на нареченого. 

Дрес-код: вишиванки, віночки, 

хороший настрій...  

Відділ культури Бібрської МР 

КУПАЙЛО-ФЕСТ 

ДИТЯЧИЙ ФУТБОЛЬНИЙ ТУРНІР У БІБРЦІ 

У  неділю, 30 червня, відбувся 

міжнародний дитячий футбо-

льний турнір BIBRKA CUP JUN-

IOR 2019 (серед дітей 2008 року 

народження). 

Спекотний недільний ранок поча-

вся з яскравої боротьби за кубок 

найсильнішої команди. У турнірі 

брали участь: 

FC " Connection " ( Чикаго ); 

ФК " Карпати " ( Львів ); 

ДФШ " Лідер " ( Бібрка ); 

ФК " Ніка " ( Івано - Франківськ ). 

Переможцем турніру стала ко-

манда FC " Connection " (Чикаго). 

Результати турніру: 

1 - FC " Connection " (Чикаго);  

2 - ФК " Карпати " (Львів);  

3 - ДФШ " Лідер " (Бібрка);  

4 - ФК " Ніка " (Івано - Фран-

ківськ). 

Більше інформації можна отри-

мати на FB-сторінці ДФШ: 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

KidsFootballSchool/. Організатори 

ДФШ «Лідер», за підтримки Біб-

рської міської ради. 

 

Пресслужба ДФШ «Лідер» 

ФОТОФАКТ 

У  неділю, 30 червня, 

на волонтерській 

збірці у Бібрці було зібра-

но 12 600 грн. Щиро дяку-

ємо усім, хто долучився. 

Організатори заходу—

«Львівська Волонтерська 

КУХНЯ» та  

Сергій Дзядик. 

https://www.facebook.com/KidsFootballSchool/
https://www.facebook.com/KidsFootballSchool/
https://www.facebook.com/groups/186026208839929/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDm9izFEFY9QDXTecQEhVeLW2FjPFBf-bhn_pyR5UeGOhUdS3jNae9nQWZ64Qe1lNjGhzh7e2jBvgnnz413Jn5U8UwVXyWdb1r7jQkwdi2EF0XxzA-g4vC1xnatmudHbQa1_WejXP4fX-NXQAIDPimkcGKPXZgkhjVuoW7G7XFEao5-Y7
https://www.facebook.com/groups/186026208839929/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDm9izFEFY9QDXTecQEhVeLW2FjPFBf-bhn_pyR5UeGOhUdS3jNae9nQWZ64Qe1lNjGhzh7e2jBvgnnz413Jn5U8UwVXyWdb1r7jQkwdi2EF0XxzA-g4vC1xnatmudHbQa1_WejXP4fX-NXQAIDPimkcGKPXZgkhjVuoW7G7XFEao5-Y7
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ПІДНЯЛИСЯ НА НОВИЙ РІВЕНЬ!  

ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ В РОМАНІВСЬКОМУ СТАРОСТИНСЬКОМУ ОКРУЗІ 

 Тренер Руслан Жуков 

Ц ей тиждень був насиче-

ний та надзвичайно ціка-
вий для бібрських каратистів. 

Ми взяли участь у Чемпіонаті 
Європи як члени національної 
збірної команди України( у 
склад якої відбирались на 
останньому Чемпіонаті України 
в березні цього року в Одесі). 

Представляли Україну Березка 
Ігор з м.Бібрки, Чабан Мар‘яна 
з с.Ланів, Наугольник Олег з 
Великих Глібовичів. Пройшли 
реєстрацію, погуляли  Прагою, 
одним з найкрасивіших міст 

Європи, і на наступний день поча-

ли боротьбу за трофеї континента-
льної першості. Результат із Чем-
піонату Європи в розділі 
«ката» (демонстрація техніки). Бе-
резка Ігор (м.Бібрка) - Чемпіон 

Європи, 1 місце - 4 перемоги! Пе-
реміг від болгарина, румуна, андо-
ррця й у фіналі знову від болгари-
на. Чабан Мар’яна( с. Лани) - 2 
місце Чемпіонату Європи, 3 пере-

моги, 1 поразка (від іспанки, угор-
ки, румунки,- перемогла, а у фіна-
лі програла від польки). В розділі 
куміте (бої) виступив Наугольник 
Олег в категорії до 65 кг, жеребку-
вання звело його в першому поє-

динку з грузином, якому він про-
грав, грузин же пройшов ще три 

кола змагань та став Чемпіоном 

Європи. Після Чемпіонату Європи 
ми не поїхали додому, а рушили 
через Словаччину, Угорщину, Ру-
мунію до Болгарії, де 2 липня мав 
відбуватися Кубок Світу по боях, 

але в іншій об‘єднаній версії пов-
ноконтактних стилів карате KWU. 
Також із Бібрки в той же день ав-
тобусом виїхали ще 6 спортсменів  
для участі в змаганнях та прохо-

дженні тренувальних зборів. На 
Кубку Світу виступали 6 спортсме-
нів з Бібреччини: Денега Андрій 
(Чемпіон України 2019), Денега 
Юлія ( Володар Кубка України 
2018),  Наугольник Олег (чемпіон 

України 2019 ), Березка Ігор ( Че-
мпіон Європи), Чабан Мар‘яна 

( Чемпіонка України і і при-

зерка Європи 2018-2019), 
Чабан Андріана (Чемпіонка 

України і призерка Європи 
201. Рівень змагань, звісно, 
був надзвичайно високий, 
дуже сильні поєдинки в пла-
ні вибухової сили та високо-
го рівня спеціалізованої ви-

тривалості. Наші хлопці та 
дівчата з боєм вигравали та 
погравали, але лише Чабан 
Андріана пройшла 4 кола 
змагань та здобула 2-ге міс-
це Кубка Світу, вигравши 

від дівчат з Болгарії, Казахстану 

та України, а у фіналі поступила-
ся по активності спортсменці з Ка-
захстану. Ось такі в нас результа-
ти та подорожі. Зараз ми перебу-
ваємо на зборах у Болгарії, феде-

рація профінансувала кращим 
1500 спортсменам із різних країн 
тиждень проживання на Олімпій-
ській базі з тренуваннями вранці 
та ввечері від Чемпіонів Світу. 

Велика подяка владі та депутатам 
Бібрської ОТГ за співфінансуван-
ня спортсменам Чемпіонату Євро-
пи, це вагомий внесок в дитячий 
спорт та мотивація для молодших 
дітей досягати значних успіхів . 

Ц ьогоріч День Конституції 

України мешканці Бібрської 

ОТГ відзначили в Романівському 

с т а р о с т и н с ь к о м у  о к р у з і .  

Спочатку молитовно вшанували 

Героїв Залізної (Романівської) сот-

ні на цвинтарі с. Романова 

(подяка отцеві Степану). Цікаво 

про історію Залізної сотні розпові-

ли історик, краєзнавець Тарас 

Шах та вчитель Романівської шко-

ли Ярослав Іванишин.  Про істо-

рію встановлення пам’ятного зна-

ку розказав мешканець Романова 

Тарас Штипований.  

 Потім  на площі біля пам'ятника 

І. ФРАНКОВІ відбувся  концерт  , 

у якому взяли участь як мешканці 

Романова, так і гості з Бібрської 

ОТГ. Згодом  учасники свята   під-

корили найвищу гору Подільської 

височини Камулу, де спільно ви-

конали Український славень.  

Цікавою була й  екскурсія, яку 

провів учитель інформатики Іва-

нишин Ярослав Михайлович. Ма-

ндрівка  по буковому лісу, де є не-

звичайної краси скелі, камені 

(особливо моноліт "Стіжок"), гре-

цькі написи на камені біля фігури 

Матері Божої—ось ті  моменти, які 

залишаться в  пам’яті  назавжди.  

Щира подяка організаторам захо-

ду. Особливі слова вдячності—

старості с. Романова Горішному 

Іванові Семеновичу, директорці 

Народного дому Мох Марії Мико-

лаївні, художньому керівникові 

Рою Григорієві Степановичу, кері-

вниці Народного хору «Камула» 

Гудз Катерині Степанівні. Також 

дякуємо працівникам Романівсь-

кого лісництва та  Романівської 

амбулаторії за супровід заходу. 

Заступник Бібрського міського 

голови з гуманітарних питань 

Оксана Довгаль 
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УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ: СТО П’ЯТЬ РОКІВ ТОМУ… 

К анцлер уже об’єднаної Німе-
ччини Отто Бісмарк зрозу-

мів, що посилення Росії на Балка-
нах грозить усій Європі. Він, як 
твердять дослідники, інспірував у 
1888 році статтю Е. Гартмана 
«Russland in Europa». У ній йшло-
ся про доцільність поділу Росії на 
національні держави ( свого часу, 
як уже зазначалось, про це ж гово-
рив і Наполеон Бонапарт). Біс-
марк вважав, що серед виокремле-
них держав має бути «Київське 
королівство» під протекторатом 
Габсбургів. 

Суперниця Росії на Балканах по 
впливах на слов’янське питання 
була Австро-Угорщина. У резуль-
таті Берлінського конгресу вона 
одержала мандат на управління 
Боснією і Герцеговиною. 1908 р. 
Габсбурги анексували підмандат-
ну територію і включили її до 
складу імперії. Австро-Угорщина 
стала головним ворогом Росії на 
Балканах, та й не тільки. Балкан-
ські війни 1912-1913 р. остаточно 
перетворили півострів у пороховий 
погріб Європи. Треба було лише 
іскри. 

Після оприлюднення позиції О. 
Бісмарка щодо Росії, українське 
питання стає частиною європейсь-
кої політики, особливо тоді, коли 
ймовірність великої війни набирає 
очевидності. Українську карту у 
своїй грі хочуть використати про-
тивники у бажаннях заволодіти 
цим ласим шматком. Росія, як              
«держачка» основної української 
етнічної території та Австро-
Угорщини, що володіла Галичи-

ною і Буковиною. Перша хотіла 
«з’їсти» ту частину українських 
земель, якими володіла монархія 
Габсбургів на основі цього остаточ-
но подолати «мазепинський» сепа-
ратизм. 

«Росія вже від ХVІІ ст. постійно 
поборює український рух, – писав 
з приводу загрози для «єдіной і 
нєдєлімой» відомий українофоб, 
свого часу голова Ради міністрів 
царської Росії ( з липня 1906 р.) 
Пьотр Столипін, - буде і надалі  
поборювати , бо він постійно загро-
жує цілісності і неподільності дер-
жави». Тепер послухаємо, що з 
приводу «мазепинства» думав, го-
ворив і писав інший Пьотр, Стру-
ве. Він же демократ, російсько-
конституційний: «Анексія Гали-
чини потрібна для внутрішньо-
го одужання Росії, бо існуван-
ня в Австрії малоросійського 
народу і підтримувало в нас 
те, що називалось українським 
питанням». Думка Отто фон 
Бісмарка засіла у певної час-
тини австрійських політиків, 
які розуміли, що без «Країни 
козаків» не буде Росія імпері-
єю ( позиція актуальна і сього-
дні). Це турбувало російський 
шовіністичний бомонд. Не див-
но, що українське питання за-
лишається головним у російсь-
кій внутрішній та зовнішній 
політиці. Коли стало очевидним, 
що наступником старого Австро-
Угорського імператора Франца 
Йосифа буде його племінник 
Франц Фердинанд, російська роз-
відка зарухалась по-справжньому. 

Симпатії Франца Фердинада до 
«русинів» Галичини були відомі. 
Цього боялись російські великоде-
ржавники. Братанець Франца Фе-
рдинанда Вільгельм фон Габс-
бург, пізніше відомий як Василь 
Вишиваний, у своїх спогадах, опу-
блікованих у 1919 р., дає таку оці-
нку престолонасліднику: «Це був 
чоловік розумний і енергійний, 
знав Австрію і для українців був 
прихильний. Носився з замірами 
відбудови великої Української 
держави». Така позиція ерцгерцо-
га Франца  Фердинанда спонука-
ла російські спецслужби шукати 
шляхи недопущення його до пре-
столонаслідування. В підготовку 
до замаху на ерцгерцога був задія-
ний начальник сербської розвідки 
полковник Драгутин Дмитрієвич 
(за сукупністю заслуг він же агент 
російського генштабу). Сербська 
розвідка підготувала атентат за 
участю сербської націоналістичної 
організації «Млада Босна».   Зігра-
вши на патріотичних почуттях 
членів цієї організації, Драгутин 
«вклав» револьвер у руки  юнака 
Гаврила Принципа. Вистріл про-
лунав 28 червня 1914 року в Сара-
єві, адмінцентрі Боснії та Герцего-
вини. Це був день національної 
жалоби «Відован» , який щорічно 
відзначався сербами. Постріл убив 
престолонаслідника та його дру-
жину Софію і став тим сірником, 
який підірвав європейський поро-
ховий погріб. Через місяць після 
атентату почалася Перша світова 
війна. Минуло 105 років.  

(До річниці початку Першої світової) Продовження. Початок у попередньому числі газети 

Історик, краєзнавець Тарас Шах 

27 червня в  конференц-залі  

Бібрської міської ради відбулось 

засідання  VІ–ої сесії  Бібрської 

міської ради VII демократичного 

скликання. На цьому засіданні 

затверджено місцеву Програму 

поводження з твердими побутови-

ми відходами на території Бібрсь-

кої об’єднаної територіальної гро-

мади на 2019 – 2022 рр. та Поло-

ження про громадські слухання 

на території Бібрської міської ра-

ди об’єднаної територіальної гро-

мади. Оскільки нашій об’єднаній 

громаді  Перемишлянська район-

на рада передала заклади освіти і 

вийшла з засновників цих закла-

дів, на сесії було ухвалено  рішен-

ня про зміну засновника, яким 

тепер стала Бібрська міська рада,  

та про перейменування закладів 

освіти на території об’єднаної гро-

мади. Цього року, окрім каналізу-

вання дитячого садка  та адмініст-

ративного корпусу у Великих Глі-

бовичах,  ще три об’єкти будуть 

профінансовані з обласного бю-

джету з дофінансуванням  із бю-

джету Бібрської міської ради. Це - 

«Реконструкція архітектурно-

будівельної частини існуючих очи-

сних споруд побутових стоків про-

дуктивністю 700 м3/добу у 

м.Бібрка Львівської області 

(коригування)», «Будівництво 

спортивного майданчика з налив-

ним покриттям на території Біб-

рської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни 

Кравченко, що розташований за 

адресою: вул. Уляни Кравченко, 2 

м. Бібрка Перемишлянського рай-

ону Львівської області» та 

«Реконструкція господарсько-

питного-протипожежного трубоп-

роводу по вул. Бічна Львівська, 

Львівська, 22 Січня, Леся Курбаса 

та Уляни Кравченко у м. Бібрка 

Перемишлянського району Львів-

ської області (коригування)». Су-

марно для цих чотирьох проектів з 

обласного бюджету залучено бли-

зько 2 мільйонів 800 тисяч гри-

вень. Такий результат отримано 

завдяки плідній співпраці Біб-

НА ЧЕРГОВІЙ СЕСІЇ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Продовження на наступній сторінці 
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м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2 

e-mail:  bibrskivisti@gmail.com 

Реєстраційне свідоцтво: 

Серія ЛВ № 807/60 

Засновник: 

Бібрська асоціація депутатів першого демократичного скликання  

Газета «Бібрські Вісті» 

ПОШИРЮЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО 

http://www.bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html 

Випуск №169, 4 липня 2019 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві Покрови Пресвя-

тої Богородиці м. Бібрки:  

П’ятниця, 5.07 

- 06:30 Сповідь (обітниця першої п'ятниці) 

- 07:00 Свята Літургія на всяке прохання 

Субота, 6.07 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 20:00 Вечірня 

Неділя, 7.07 (Різдво Івана Хрестителя) 

- 08:30; 10:30 Свята Літургія 

У  приміщенні Бібрської районної 

лікарні на 4 поверсі відкрився 

кабінет приватної медичної 

гінекологічної практики, який 

працює з вівторка до суботи з 9:00 до 

12:00. Неділя, понеділок - вихідні дні.  

Запис на прийом за телефоном:(097) 246 75 31  

(Ірина Стружинська).  

Секретар БМР Ігор Стах 

рського міського голови з керівни-

цтвом та депутатським складом 

Львівської обласної ради. Своїм 

рішенням рада також утворила 

робочу групу з розробки Статуту 

нашої об’єднаної громади,  затвер-

дила Порядок прозорого отриман-

ня, використання та обліку благо-

дійної допомоги для потреб закла-

дів освіти Бібрської міської ради. 

Десяти громадянам, які зверну-

лись за матеріальною допомогою 

до Бібрської міської ради, рішен-

ням сесії така допомога виділена. 

Також більшість із 90 заяв грома-

дян та організацій отримали пози-

тивні рішення на виготовлення або затвердження землевпорядної документації.  

Продовження. Початок на 3-й стор 


