Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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12 липня – перший ювілей церкви
Святих Апостолів Петра і Павла у
Шпильчині – 10 років з дня її освячення. Хроніка церкви – це не лише
історія її будівництва, але й десятиліття діяльності на славу Божу.
Починалося все ще за часів
«перебудови» наприкінці 80-х. У плані забудови північної частини Шпильчини (замовником був МІПС, директор Г.Седіло) в найкращому місці
було внесено обриси фундаменту церкви і будинку «Просвіти». З початком державної незалежності України
вже не було жодних сумнівів – храмові у Шпильчині бути!
20 травня 1995 р. на схід села
прийшли майже всі мешканці Шпильчини. Вирішили спорудити в селі

з метою підтримки обдарованих дітей і молоді, встановлення творчих контактів, сприяння дружніх зв’язків і взаємодії
між різними представниками соціально-гуманітарної,
культурноосвітньої сфери, Бібрський міський голова Роман Гринус організував поїздку до Польщі. Саме
міський голова забезпечив витрати на проїзд. Решту фінансування
взяла на себе ґміна Пишніца
(проживання, харчування та екскурсії), окрім витрат на страхування (забезпечили батьки).
З 23.06.18р. до 27.06.18р. колективи наших закладів, зокрема,
зразковий вокальний ансамбль
«Мальви» (підготовча група) Народного дому, вокальний ансамбль «Вишиванка» БДЮТ, вокалісти – А.Крутій (загальноосвітня
школа),
А.Андрійчук
(БМШ),
І.Закалюжна (НД) та А.Кусий
(БМШ - фортепіано), мали можливість не тільки взяти участь у ХІ
Королівському ярмарку «Пишніца
-2018», який відбувався у ґміні
Пишніца, а й зуміли подружитися
з польськими дітьми.
Кожен день, проведений у цій

Продовження на 3-й сторінці

ДРУЖНІЙ ВІЗИТ

поїздці, вражав нас поведінкою
поляків. 23.06. директор Будинку
культури п.Барбара показала дитячі
роботи
декоративноужиткового мистецтва, також ми
мали можливість побувати на репетиції вокального тріо. 24.06. –
Храмове свято. День розпочався з
молитви в костелі Івана Хрестителя. Ми були приємно вражені, коли ксьондз молився за мера міста
Бібрки – Романа Гринуса, делегацію
Бібреччини
та
жителів
м.Бібрки. Після обіду – ХІ Королівський ярмарок. Після виступу
діти мали можливість повеселитися
в
«Дитячому
містечку» (безплатно), пізніше трохи по-

танцювали під музику польських
виконавців. Дорослі також не сумували. Ми мали можливість поспілкуватися, обмінятися досвідом
організації таких заходів, посмакувати страви польської кухні.
25.06. – дуже цікава екскурсія до
найстародавнішого міста Сандомєжа, а після обіду— запальний
майстер-клас із хореорафії, піцерія і
неймовірний День народження Софійки Дзяної. До речі,
за торт домовився Роман Гринус,
ми придбали подаруночок, а від
поляків Софійка отримала шоколадку і кульки. 26.06. – відвідали
пам’ятний знак, де німці спалили
польських дітей і жінок, мужчини
Продовження на 3-й сторінці
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КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРОТУАРІВ ПО ВУЛИЦІ ГРУШЕВСЬКОГО
(З ПОЧАТКУ ВУЛИЦІ ГРУШЕВСЬКОГО)

Р

озпочато реалізацію проекту
«Капітальний ремонт тротуарів по вулиці Грушевського (з початку вулиці Грушевського по парних та непарних номерах до будинків №11 та №14А) в м. Бібрка».
Загальна кошторисна вартість
складає 299,633 тис. грн. З них з
обласного бюджету залучено

Н

149,817 тис. грн.). З міського бюджету буде витрачено 87,741 тис.
грн. Решту - 62,075 тис. грн.. –
кошти, залучені ініціативною групою.
Щиро дякуємо ініціативній групі
та всім, хто долучився до цього
проекту.
Виконавчий комітет БМР

НОВИЙ ДИТЯЧИЙ
МАЙДАНЧИК

РЕМОНТ ШКІЛЬНОГО СПОРТЗАЛУ

априкінці червня активно
розпочались роботи з ремонту спортзалу ОЗНЗ І-ІІІ ст. ім.
Уляни Кравченко. Роботи виконує
підрядник, котрий переміг у тендерному конкурсі ProZZoro. На
проведення робіт виділено — з
районного бюджету— 500 тис.
грн., з міського бюджету—75 тис.
грн. Окрім того, з міського бюджету було виділено 140 тис. грн. на
ремонт даху в спортзалі, роботи
планується закінчити до початку
навчального року

НА ГАЛИЦЬКІЙ

З

а кошти Бібрської міської ради закуплено ще один дитячий майданчик, який два тижні
тому жителі самостійно встановили по вул. Галицькій ,125. Велика подяка Бібрському міському
голові Романові Гринусу.
Мешканці вул. Галицької ,125.
Виконавчий

комітет

ОБМЕЖЕНО РУХ ТРАНСПОРТУ НА КЛАДОВИЩІ

К

П "Рідне місто" інформує:
для підтримання порядку на
міському кладовищі встановлено
ворота (в'їзд-виїзд із боку автозаправки ANP та з боку церкви св.
Вознесіння). Ворота придбано за
кошти міського бюджету. КП
"Рідне місто" висловлює подяку
Романові Думанському за зварювальні роботи.
Ігор Грицило

ВОЛОНТЕРСЬКА ПОДЯКА
дякуємо всім жителям м.
Щ иро
Бібрки і с.Серники, які відгукнулися на пост-прохання про
збір зелені і трав для потреб
Львівської волонтерської кухні.
Велика кількість кропу, петрушки, цибулі, часнику, ревеню, м’яти , меліси, липи вже завтра буде
передано волонтерам.
Все це буде висушене і спаковане
в сухі набори, які так полюбляють
наші захисники на Сході України.

Окремо дякуємо меру нашого міста п.Романові Гринусу і Івану Лесніку за те, що завжди допомагають із транспортом.
А родині п. Михайла і Дани Наконечних дуже вдячні, що вже кілька років дозволяють у своєму магазині зробити, як ми любимо жартувати, "Волонтерський магазин"
Разом ми сила!
Ольга Зборівська
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храм греко-католицького обряду.
Обрано церковний комітет, а його
головою – о. Миколу Коваля. До
церковного комітету з будівництва храму увійшли: Саловський
Богдан, Хім’як Ігор, Головчук Василь, Скиба Богдан, Микієвич
Ігор, Кохалик Володимир, Зборівський Ігор, Івануш Марія, Бутенко Ганна, Головчук Ольга, Стецик Віра, Гой Надія, Борщ Ярослава, Француз Юлія, Мадич Стефа, Кошла Юрій, Пелех Юрій,
Кошла Володимир, Пекар Володимир, Царик Люба, Скиба Ганна, Стадник Катерина.
Поки розроблявся й погоджувався проект храму й місце його
спорудження, восени 1995 р. загасили перше вапно для будови.
Навесні 1996 р. встановили
хрест на обраному для будівництва місці, яке проглядалось як
при в’їзді з боку Бібрки, так і зі
Львова. 16 серпня 1996 р. на ім’я
о. М.Коваля надійшло благословення і дозвіл від єпископа
Юліана Гбура на збір парохіянами пожертвувань (за письмовим

поручительством о. Миколи Коваля) на будівництво Храму. Збором
коштів займалися гуртом – усі
мешканці села долучилися до
збору пожертв, зокрема у Бібрці
та Перемишлянах, у Любешці,
Серниках,
Ланах,
Воловому,
Стрілках, Ланках, Старому Селі,
Водниках, Підгородищі, Великих
Глібовичах, Суходолі, Вільхівці,
Лопушній, Дулібах, Грусятичах,

Продовження у наступному числі газети

Дев’ятниках, Бринцях, Гніздичеві, Нових Стрілищах. Для збору
коштів у селі на Різдвяні свята
організували вертеп. З костюмами допомогли Юрій Бурко та
Львівська пивоварня (за сприяння Ганни Федорій). З тих часів
виникла традиція – вертепи віддають частину коштів на потребу
церкви.
21 вересня 1996 р. посвятили
камінь на будову храму. Наступного року копали глибокі й широкі рови під фундамент, а до 12
липня він був залитий. Тоді ще
не думалось, що саме 12 липня,
день святих апостолів Петра і
Павла, стане храмовим святом
Шпильчини. Камінь на фундамент (приблизно 160 м3) возили
зі Сколівського кар’єру протягом
2 років. У вересні фундамент
піднявся над землею.
Із лютого 1997 р. вже знали, що
церква у Шпильчині буде освячена іменами Святих Апостолів
Петра і Павла. Тривав збір
коштів на її спорудження. Багато
жертводавців побажали, щоб їхні
пожертви були анонімними.
Люба Думанська, Надія Саловська

ДРУЖНІЙ ВІЗИТ
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яких воювали (1943р.), потім екскурсія в зоопарк і просто неймовірний пікнік ( спортивні змагання,
майстер-класи польських танців,
переспівування українських та
польських пісень), а на завершення всіх обдарували подарунками.
27.06.- розважальний центр, від’їзд додому. І кожного дня ми бачили тільки усміхнені обличчя, приємне спілкування, ніяких підвищених нот, образ, а про чистоту і

з

порядок – мовчу!!!!!
інтернет-джерел) :
Одним словом, КУЛЬТУРА – це …Вчіть цього своїх дітей не через
перш за все, а решту МИ зробислова,
мо!!! На завершення хочу подякуАле через свої дії.
вати Богу, що допоміг нам щаслине через дискусії,
во заїхати і приїхати, Бібрському
А через демонстрування.
міському голові Романові Гринусу
І те, що ви будете робити, ваші
за таку повчальну поїздку, дітям
діти будуть відображати
за ваш талант, батькам за довіру І так, як ви живете зараз, - вони
нам своїх дітей, колегам за розубудуть жити.
міння і підтримку, а Ігорю Опано- Вчіть їх цього, і ви навчите їх вевичу за чудові світлини. І на завеликому. І пам’ятайте:
ршення зацитую важливі слова ( з
Ми всі єдині.
Директор НД м.Бібрки Люся Сурмач

ФОТОФАКТ

разковий вокальний ансамбль "Мальви" Народного дому
м.Бібрки спільно з муніципальним чоловічим хором
"Каменяр" відділу культури
Стрийського
району на концерті "З
Україною в серці",
присвяченому
22-ій
річниці
Конституції
України в Народному
домі селища Дашава
Стрийського району

Піндер
Галину Федорівну
вітаємо з ювілеєм— 65 річчям!
Ювілей – це не просто свято,
Хай же серце працює завзято!
Ювілей – це роки Ваші зрілі,
Мудрий досвід в потрібному ділі!
Матусю, бабусю, голубко єдина,
Вас щиро вітає вся наша родина!
Спасибі Вам, мамо, за ніжне тепло,
За людяність Вашу, за Ваше добро!
З повагою чоловік Федір, діти Ігор та
Володимир, невістки Ольга та Світлана, онуки Владислав, Вероніка, Максим, Вікторія, Соломія та правнук
Кирилко.
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ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці
м. Бібрки:
П'ятниця, 6.07
- 07:00 Сповідь (обітниця)
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 20:00 Вечірня
Субота, 7.07 (Різдво Івана Хрестителя)
- 08:30 Свята Літургія
- 10:30 Свята Літургія
- 20:00 Вечірня
Неділя, 8.07
- 08:00 Свята Літургія
- 10:00 Свята Літургія

Перемишлянське РСТК ТСО України набирає на
постійно діючі курси водіїв:
Категорії «А, А1» «В,В1» «С,С1» «D» «Е», перепідготовка з В на С, С1.
096-468-26-86 (2-16-95 роб.тел.) Василь Іванович

Вітаємо з 60-річним ювілеєм
Мох Галину Євстахівну
Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина засріблила вже скроні,
Тільки в серці Твоїм та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Минуле, наче мить, десятки літ,
Вони, як дощик по тоненькій шибці,
Вони, як ніжний яблуневий цвіт,
Вони, як тонкі струни в першій скрипці.
Тож хай цей цвіт повік не обліта,
Нехай струна співає і не рветься,
Хай будуть довгими іще літа,
Хай Божа благодать панує в серці,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов.

З повагою і любов’ю чоловік, батьки, син,
невістка, внучки Олександра і Вікторія
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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