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Ю начий максималізм, сімей-
не виховання, ідеї 

Д.Донцова, героїзм визвольних 
змагань 1918-1919рр, революцій-
ний чин УВО, пластові збори при-
вели його, абсольвента Станіслав-
ської гімназії, студента університе-
ту Гриця Пісецького, до участі у 
боротьбі за людську гідність україн-
ців і національну державу. У рядах 
УВО (Української військової орга-
нізації) його чин набирає конкрет-
ного змісту.  

Серед протипольських акцій УВО 
особливе місце посідали напади на 
різні державні об’єкти, найчастіше 
приміщення пошт, банків, скарбо-
вих урядів , поштових возів. Ці на-
пади звалися «ексами». «Головним 
завданням  «ексів», - роз’яснює зна-
ний історик ОУН Петро Мірчук , - 
було підривати авторитет окупацій-
ної влади, створювати стан непев-
ності, залякувати ворога, алярму-
вати публічну опінію на користь української  справи та морально 

мобілізувати українську суспіль-
ність. А крім того, через експропі-
раційні акти УВО здобувала гроші 
на бойову діяльність . Йшлося тут 
про гроші , здерті польським оку-
пантом з українського населен-
ня…» 

У 1929 році українські націоналі-

стичні сили, що діяла в краю і на 
еміграції, об’єднались в одну підпі-
льну політсилу – Організацію Ук-
раїнських Націоналістів. Очільник 

ОУН полковник Є.Коновалець при-
значає  керівником Крайової екзи-
кутиви для ЗУЗ 
(західноукраїнських  земель) найа-

вторитетнішого на той час на тере-
нах Галичини націоналіста Юліа-
на Головінського. Він же одночасно 
стає і Крайовим Командантом УВО. 

Це соломонове рішення полковни-
ка Коновальця зробило можливим 
нейтралізувати організаційні непо-
розуміння та поступово трансфор-

ВІН ПРОЛИВСЯ КРАПЕЛЬКАМИ КРОВІ НА ТВОЄ,  ВКРАЇНО, ЗНАМЕНО…  

ФОТОФАКТ 

З роблено капітальний ремонт двох класних при-

міщень у Бібрському ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім.Уляни 
Кравченко (із залишків освітньої субвенції). Залиш-
ки з'явились лише після створення Бібрської ОТГ та 

створення окремого від району відділу освіти. Такі 
кошти на ремонт є лише тому, що громада та відділ 
освіти раціонально використовують виділені держа-

вою кошти на 
освіту (освітню 
субвенцію). За 

часів Незалеж-
ності, це, ма-
буть, вперше 
освіта Бібреч-
чини має влас-

ні кошти на 
ремонти. 

У  нашої бібрчанки - військового лікаря, учасниці бойових дій, багатодітної матері Оксани Ле-

ськів (Герасименко) - з'явилися серйозні проблеми зі здоров'ям. На операцію терміново пот-

рібні великі кошти. Дорогі бібрчани! Якщо кожен перерахує хоч невелику суму, ми врятуємо 

життя людини, яка рятувала наше життя, захищаючи Україну в лавах 24 бригади.  

Номери рахунків:5167 8030 0084 1671 «Ощадбанк», 4149 4991 1150 4625 «Приватбанк» 

(До 90-ї річниці з дня загибелі  

Гриця Пісецького)  Світлій пам'яті онука Ігоря присвячую 

Продовження на 2-й сторінці 

ФОТОФАКТ 

З авершено капітальний ремонт першого повер-

ху роздя-

галки, що на стаді-

оні «Газовик» у м. 

Бібрці. Уже зовсім 

скоро наші спортс-

мени зможуть ско-

ристатися новою 

просторою роздяга-

лкою. Для зручнос-

ті спортсменів у 

приміщеннях обла-

днуються душові 

та санвузли.  
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Тарас Шах 

мувати УВО у бойову структуру 
єдиної ОУН. 

Для організаційної розбудови 

ОУН збільшилась потреба у ко-
штах. Ю. Головінський поринув у 
роботу, зміцнює усі референтури, 
розробляє план поповнення фінан-

сових ресурсів. «На перший удар 
вибрано напад на поштовий амбу-
лянс під Бібркою», - згадує про той 
час один із чільних діячів УВО З. 

Книш (псевдо Ренс) у своїй книзі 
«Дух, що тіло рве до бою» (  Вінні-
пег, 1951). Ю.Головінський для цієї 
акції визначив четвірку: Ренс 

(керівник групи), Кришталь (Юрій 
Дачишин), Кох (Микола Мак-
симюк ). Четвертим мав бути 
«Грицько» з Коломиї. За два дні до 

визначеної дати нападу прийшло 
повідомлення, що через хворобу 
«Грицько» не зможе з`явитись на 
чин. За рекомендацією 

Ю.Кришталя, замість вибулого, 
було викликано із резерви Гриця 
Пісецького, якого добре знав 
Ю.Дачишин. Для Гриця це мала 

бути перша участь в «ексі». Він був 
сильним вольовим юнаком,  плас-
туном, відбув службу у польському 
війську, володів зброєю. 

Четвірка бойовиків УВО прибула 
до Бібрки напередодні нападу, ще 
раз обсервувала місце планованої 
акції, уточнили маршрут відходу та 

поодинці повернулись до міста на 
нічліг до місцевого зв`язкового. 

30 липня о 10 годині вранці вико-

навці «ексу» були на визначеному 
місці, в ліску по дорозі до Глібович 
Великих. Кох, що мав подати сиг-
нал про наближення амбулянсу, 

сховався на горбку за деревом… 
Вже переїхали до Бібрки фіакри з 
пасажирами від поїзда зі Львова, 
став наближатися і  очікуваний віз. 

Піднята рука Коха …   акція поча-
лась.Ренс  Кришталь і Пісецький 
вискочили із засідки, Ренс скоман-
дував до поліцая, що супроводжу-

вав,: «Ренце до гури!» -і перекинули 
віз разом із кіньми. В перестрілці 
був смертельно поранений поліцай 
Молєвський, а фірман, молодий 

хлопець, з переляку кинувся втіка-
ти, добіг до міста і зчинив ґвалт. 

«Kurjer Polski”, газета, що виходи-

ла у Варшаві, у № 207 за 31 липня 

1930  р. повідомила наступне: «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». 

Гроші, що були на возі, виявились 

металевими (срібні), важкими. Час-
тину їх заладували в наплічники, 
решту заховали в лісі, згаяли на це 
трохи часу. Розійшлися в різних 

напрямках. Поза тим на алярм віз-
ника поліційна погоня на конях 
наздогнала одного із утікачів на 
узліссі – почалася перестрілка. 

«Lwowski Kukjer Poranny” в номері 
за 2 серпня 1930 р. подає: «Поліцай 
Франчак відповів вистрілами, один 
із них попав бандитові в ногу, дру-

гий в ліву грудь, третій справа над 
вухом». Україномовна преса так 
подає фінал трагедії. «Зроблено 
облаву й за Хлібовичами здогнали 

одного з учасників … Він вистрілив 
о вдоганяючого поліцая, та не вці-
лив, зате поліцай вцілив його дво-
ма кулями. Ранений впав на зем-

лю, останніми силами вистрілив 
собі в бороду й загинув на місці. 
Вбитий—це Гриць Пісецький, сту-
дент прав, син о.Пісецького з с. Ко-

рнів пов. Городенка. Вбитий мав 
при собі відзнаку УВО. («Жіноча 
доля», 1930 ч. 32 «Діло»1 серпня 
1930 р.). 

Гриць був п’ятою дитиною у сім`ї 
о. Івана Пісецького. Хлопець прий-
шов на світ 15 лютого 1907 року. 

(така дата зафіксована у матураль-
ному свідоцтві випускника Станіс-
лавівської гімназії за 1928 рік).  До 
того закінчив початкову школу у 

рідному селі. Гриця домашні нази-
вали любовно Цуньо (зменшене від 
Грицуньо), так кликали його і в 
гімназії. 

Патріотичний дух сім`ї, особливо 
батька священика, заклали основи 
його національного світобачення, 
закріплене воно було у гімназійно-

му середовищі, особливо у Пласті. 
Пластові табори з атмосферою 
«Україна понад усе», активна уч-
асть у громадських гімназійних 

акціях,національних святах,  при-
вели Гриця до УВО, а потім і  ОУН. 
Присягу Організації він сприйняв 

як морально - життєвий дорого-

вказ. 
Поліція не дозволила батькам 

забрати тіло сина, він був для Речі 
Посполитої державним злочинцем. 

Поховали його, згідно розпоря-
дження влади,  на міському цвин-
тарі у Бібрці, навіть під цвинтарем. 
Погріб покійного  здійснив міський 

священик о. Д. Міхур. З часом мо-
гила Гриця Пісецького опинилась в 
центрі кладовища, на горбочку, на 
видному місці. Так розпорядився 

Час. 
Пам'ять про Гриця Пісецького 

жила в тих тернових вінках, які, 
щонайменше двічі на рік (1 листо-

пада та на Зелені свята) появля-
лись на могилі, не дивлячись на всі 
поліційні заборони та перешкоди. 
У жовтні 1930 року велику поему 

«Лови», про липневий 1930 року 
чин під Бібркою, В.Васильківський 
присвятив Г.Пісецькому. Автор за-
кінчив твір словами:  

А вітер шепіт з уст схопив на кри-
ла: 

«За тебе гину…Україно мила…» 
 Запалена свічка  на могилі героя 

і в радянські часи підтверджувала  
тяглість   національної пам`яті.  

Незалежна Україна посмертно, з 
нагоди 100 річниці Пласту, нагоро-

дила пластуна з куреня   «Лісові 
чорти» Гриця Пісецького орденом 
«Залізного хреста». 

У 1935 році Олег Ольжич написав 

поему «Незнаному юнакові». Він 
присвятив її поколінню революціо-
нерів-націоналістів, які в той час у 

Галичині своїм життям доводили 
право нації на існування. Святос-
лав Липовецький, автор статті 
«Вони стали легендою» (газ. «Шлях 

перемоги», №5, 30 січня 2008 року), 
справедливо стверджує, що Гриць 
Пісецький став однією з перших 
легенд Організації Українських 

Націоналістів. 
У  90-ті  роковини пам’яті Героя 

схилім   голови біля його могили і 
маємо на думці: «Пам'ять про лю-

дину, що поклала на вівтар Вітчиз-
ни свої 23 роки життя, мусить жити 
вічно!» 

Слава Україні! 

Герої не вмирають! 

Початок на 1-й сторінці 

Д оводимо до відома мешканців громади, що нарахування податків за нерухоме майно (за землю, буди-

нки, квартири та ін.) здійснює Перемишлянська державна податкова інспекція Буського управління Голов-

ного управління ДФС у Львівській області Адреса: 81200, м.Перемишляни, вул.Галицька, 26а 

Контакти: телефон приймальні – (03-263) 2-14-20; факс – (03-263) 2-32-52; електронна адреса – lv.pe@sfs.gov.ua. 

Бібрська міська рада нарахуванням податків (відповідно до чинного законодавства) не займається. 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ІНФОРМУЄ 
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КП «БІБРСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК» ІНФОРМУЄ 

ПАМ’ЯТІ ПАТРІОТА 

В ід мешканців нашого міста на адресу міського 

комунального підприємства та Бібрської місь-

кої ради надходять численні звернення щодо термі-

нів закінчення реалізації проекту «Реконструкція 

господарсько – питного – протипожежного трубопро-

воду по вул. Бічна Львівська, Львівська, 22 Січня, 

Леся Курбаса та Уляни Кравченко у м. Бібрка Пере-

мишлянського району Львівської області та віднов-

лення пішохідних тротуарів по вул. Л. Курбаса 

в м. Бібрка. 

Замовником робіт з реалізації даного прое-
кту виступає департамент розвитку та екс-
плуатації житлово – комунального господар-
ства Львівської обласної державної адмініст-
рації.  

Вартість даного проекту,  згідно з експертизою, ста-

новить 1499, 904 тис.грн. Тривалість реалізації прое-

кту становить 2 роки (2019 – 2020 рр.). 

Даний проект є надзвичайно важливим для нашого 

міста. 

З наявної у нас інформації, найближчим часом ро-

боти із завершення даного проекту будуть відновлені   
!!! Щодо вартості квитанцій при оплаті послуг 

КП «Бібрський комунальник» інформуємо: комі-
сійні послуги за переказ коштів бере банк, а 
не КП. Для зменшення витрат мешканців на комі-
сійні послуги рекомендуємо оплачувати за послу-
ги через місцеве відділення “Укрпошти” (комісія 
близько 5 грн) або через електронні сервіси 
“Приват24”, ”Ощад24/7”, ”Екобанк”, ”EasyPay” та 
інші (комісійні або відсутні, або до 3-х гривень).  

ПРО НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ МЕШКАНЦЯМ ГРОМАДИ 

П рактично кожен мешканець 
нашої громади стикається з 

необхідністю отримання тієї чи ін-
шої адміністративної послуги: 
отримання довідки, прописки-
виписки, оформлення права влас-
ності на будівлю або земельну діля-
нку тощо. Ці послуги надає викона-
вчий комітет Бібрської міської ра-
ди.  З 2015 року держава законода-
вчо значно розширила повноважен-
ня місцевих органів самоврядуван-
ня щодо надання адміністративних 
послуг. Тому, не очікуючи утво-
рення об’єднаної громади, Бібрська 
міська рада надала виконавчому 
комітету  повноваження щодо  на-
дання додаткових адміністратив-
них послуг.  До послуг, які надава-
лись раніше (державна реєстрація 
актів цивільного стану  - шлюбу, 
народження, смерті  та прийом за-
яв, видача довідок, рішень ради та 
виконавчого комітету тощо), дода-
лись   реєстрація, зняття з реєстра-
ції місця проживання особи, держа-
вна реєстрація речових прав на 
нерухоме майно. Зараз ці послуги 
надаються для всіх мешканців об’є-
днаної громади. Звичайно, дехто з 
читачів запитує, чому надає ці пос-
луги не ЦНАП (Центр надання ад-

міністративних послуг), який є ду-
же популярним  у великих містах. 
Ми залишили ці послуги виконав-
чому комітету з декількох причин: 
для створення ЦНАПу необхідно 
вводити  додаткові посади керівни-
ка ЦНАПу та, як мінімум, двох ад-
міністраторів. Це тягне за собою 
додаткові кошти з бюджету грома-
ди, а також створює іншу проблему 
– рівень кваліфікації адміністрато-
рів, які працюють зі зверненнями 
громадян  і повинні вміти і знати 
дуже багато. Система надання пос-
луг у нас дуже проста – заявника 
(мешканця нашої громади) обслуго-
вує, а також спілкується з ним без-
посередній виконавець надання 
послуги, який є у штаті виконавчо-
го комітету.  У цій системі, на від-
міну від ЦНАПу,  відсутня  ланка  
адміністратора, що пришвидшує  
виконання завдання і  зменшує 
ризик помилок.  Також надання 
адміністративних послуг у примі-
щенні Бібрської міської ради має 
свої переваги – розташування  у 
самій мерії, простий доїзд і доступ 
для людей з обмеженими можливо-
стями тощо.  За переліком надава-
них послуг виконавчий комітет Біб-
рської міської ради  не поступаєть-

ся ЦНАПАм подібних об’єднаних 
громад –  наприклад, Гніздичівсь-
кої. Багато об’єднаних громад не 
утворили Центри через відсутність 
приміщень, що повинні відповідати 
достатньо високим вимогам для їх 
розміщення, а також через органі-
заційні та фінансові причини.  То-
му пошук приміщення під ЦНАП   
є одним з першочергових завдань 
Бібрської міської ради, особливо це 
буде актуально, коли після місце-
вих виборів  у жовтні збільшиться 
кількість мешканців нашої грома-
ди.  

Якість надання і  перелік 
адміністративних послуг, які нада-
ватимуть  нашим громадянам, за-
лежить не від назви суб’єкта 
надання таких послуг (ЦНАП чи 
виконавчий комітет), а від бажання  
тих, хто надає такі послуги, створи-
ти  максимально комфортні умови 
для одержувачів цих послуг. Про 
що і говорить ст.. 9 Закону України 
«Про адміністративні послуги»: 
Адміністративні послуги надають-
ся суб’єктами надання адміністра-
тивних послуг безпосередньо або 
через центри надання адміністра-
тивних послуг».  

Надія Федущак 

30 липня 2020 року минає 5 років 

з часу відходу із земного життя у 

засвіти до Господа Бога славної 

пам’яті Євгена Черкаса. Цей чоло-

вік покинув грішну землю і забрав 

із собою  славні сторінки його  бо-

ротьби за незалежну Україну. Бу-

дучи юнаком, він включився у 

змагання за право українців, ав-

тохтонів цієї землі, бути господа-

рем у своїй хаті, бо, за  Тарасом 

Шевченком, у своїй хаті своя прав-

да, і сила, і воля. За цю волю Єв-

ген Черкас не тільки став націо-

налістом, але й поклав на жертов-

ник національної свободи свої 

кращі молоді роки, що в нього за-

брали московські посіпаки, які 

ненавиділи і боялись жовто-

блакитних знамен, державниць-

кого тризуба і «Ще не вмерла Ук-

раїна»… А за те був готовий відда-

ти життя славної пам’яті Євген 

Черкас. Пом’янім його молитвою у 

5-ті роковини його смерті. 

Вічна Пам’ять Вам, славний края-

нине! Слава Україні! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За доручення групи однодумців 

Михайло Віташ  
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Випуск №213, 30 липня 2020 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

ДО УВАГИ ВІРЯН 
Розклад служінь у церкві По-

крови Пресвятої Богородиці 

м. Бібрки:  

П'ятниця, 31.07 

- 08:00 Свята Літургія за моло-

дих 

Субота, 1.08 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 18:00 Заняття з дітьми, які го-

туються до першого причастя 

- 20:00 Вечірня 

Неділя, 02.08 

- 08:30 Свята Літургія 

- 10:30 Свята Літургія 

- 18:00 Хресна дорога; посвячен-

ня 13 і 14 стацій 

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧ-
АСТЬ В ДИСТАНЦІЙНОМУ 
ОБЛАСНОМУ ФЕСТИВАЛІ-
КОНКУРСІ "БАРВИ ЛІТА".  

УВАГА! Враховуючи сьогоднішню 
ситуацію, COVID-19, цього року 
проводимо ОБЛАСНИЙ ДИСТАН-
ЦІЙНИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
«БАРВИ ЛІТА»  

УВАГА! Враховуючи сьогоднішню 
ситуацію, COVID-19, цього року 
проводимо ОБЛАСНИЙ ДИСТАН-
ЦІЙНИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
«БАРВИ ЛІТА» 

(БЕЗ ВСТУПНИХ ВНЕСКІВ) 
Подача відео здійснюється з 27 ли-

пня 2020р. до 20 серпня 2020р. 
Журі переглядає і оцінює відеови-

ступи 21-22 серпня 2020р. 
У кожній віковій номінації присво-

юється звання Лауреата І, ІІ, ІІІ сту-
пеня та дипломантів фестивалю. Та-
кож може бути присуджено Grand 
Prix. 

Дистанційний фестиваль-конкурс 
проводиться в наступних номінаціях: 

Вокальна творчість /класична, на-
родна, естрадна, джазова/ чотири 
вікові категорії учасників солістів-
вокалістів: 

І категорія-від 6 до 7 років; 
ІІ категорія- від 8 до 10 років; 
ІІІ категорія-від 11 до 13 років; 
ІVкатегорія-від 14 до 17 років; 
Та три вікові категорії для дуетів, 

тріо, вокальних ансамблів: 
І категорія – від 7 до 9 років; ІІ 

категорія від 10 до 14 років; ІІІ 
категорія-від 15 до17 років. Для 

участі у фестивалі необхідно: 
Записати відео в домашніх умовах 

на відеокамеру чи свій смартфон з 
виконанням 1(однієї) музичної ком-
позиції тривалістю не більше 4-ьох 
хвилин. 

З 27 липня до 20 серпня 2020 року 
викласти відео в такому порядку: 

- завантажити відео через файлооб-
мінник fex.net; 

- надіслати копію посилання відео 
на електронну адресу nardimbibr-
ka@gmail.com; ( в темі листа позна-
чити – Барви літа) 

- вказати в листі населений пункт 
конкурсанта, прізвище та ім’я, ініціа-
ли керівника (заклад який представ-

ляєте), назву та авторів твору, кате-
горію. 

Результати будуть опубліковані 23 
серпня 
на сторінках у соціальній мережі 
Facebook (Відділ культури Бібрська 
ОТГ; Бібрка Культура; NarDim Bibr-
ka) та на сайті Бібрської міської ради 
(www.bibrka-rada.gov.ua) 

ДИПЛОМИ, КУБКИ, МЕДАЛІ бу-
де надіслано Новою поштою (оплата 
за рахунок конкурсанта). 

Контактна особа Оргкомітету — 
Вікторія, тел. 096-18-56-326; 

Мирон, тел. 063-45-98-081. 

У  конкурсі ініціа-

тив місцевих ка-

рпатських громад 

2020 від Асоціації 

«Єврорегіон Карпати 

– Україна» серед 39-

ти переможців є і 

проєкт з нашої грома-

ди: «Офіс гостинності 

у мультифункціона-

льному культурно-

туристичному центрі 

«Сокіл» у м. Бібрка. 

Ініціатором проєкту є 

Благодійна організа-

ц і я  « Б Ф 

«Спадщина.УА». На-

гадуємо, що Бібрська 

міська рада є партнером організації у відновленні будівлі «Сокола» 

та багатьох інших проєктах.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffex.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR1o1pmLCaZ4o2w7ttPLZ3VricQS6_O34_MWsRsnLXx6kCU8djPa-jSj8rk&h=AT2my_QYuUqAjsAnVUuvzimR1ZjRCEBi-5bcsJlva7HMbizkuFrt-X7eHxzqlFYJU1NEV5Am1DSd5xXOq9x-RnKDnZPdxYr5Yb5jqsMLH0IY0S4W_lwHfjUmCJz30LXoA
http://www.bibrka-rada.gov.ua/?fbclid=IwAR0RLZWYg5OYssJ8jnLY0Fl6ljphXyVyfXQMAU6Rx0c18Fcr4JfGu2QhdoE

