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НА ФОРУМІ АСОЦІАЦІЇ МІСТ ЩОДО ОТГ 

Б ібрський міський го-

лова Роман Гринус 

відвідав форум Асоціації 

міст Львівщини (на тери-

торії новоствореної Давиді-

вської ОТГ) що відбувся 

цього вівторка. Основною 

темою заходу було доброві-

льне об’єднання територіа-

льних громад. До заходу 

долучились 15 міських го-

лів та 12 голів ОТГ. Кожен 

учасник форуму ділився 

досвідом. Голова Давидівської ОТГ 

п. Володимир  Керницький ознайо-

мив присутніх із досягненнями гро-

мади: новозбудованим дитячим 

садком у Пасіках-Зубрицьких, На-

родним домом, амбулаторією селі 

Давидів.  

Інформація щодо міських 
мікропроектів: 

1.Придбання світлового об-
ладнання для Народного до-
му. Зведений кошторис 40 000 
грн. З них: кошти місцевого бю-
джету 20 000 грн., кошти громади 
20 000 грн. Проект реалізовано 
2.Благоустрій території 

(встановлення спортивного 
обладнання в с.Шпильчині). 
Зведений кошторис 14 446,2 грн. 
З них: кошти місцевого бюджету 
8 181 грн., кошти громади 
3 000 грн. Проект реалізовано 
3.Закупівля медичного при-

строю «Напівавтоматичний 
зовнішній дефібрилятор». Зве-
дений кошторис 63 665 грн. З 
них: кошти місцевого бюджету 
43 665 грн., кошти громади 
20 000 грн. Реалізація триває 
4.Встановлення дитячого іг-

рового комплексу «Три ба-
шти» по вул. Уляни Кравчен-
ко. Зведений кошторис 
69 064,81 грн. З них: кошти міс-

цевого бюджету 44 500 грн., кош-
ти громади 24 564,81 грн. (в т.ч. 
нефінансовий внесок – 
14 064,81 грн). Проект реалізова-
но 
5.Закупівля інвентарю для 

облаштування дитячої ігрової 
зони. Зведений кошторис 
29 360 грн. З них: кошти місцево-
го бюджету 23 460 грн., кошти 
громади 5 900 грн. Реалізація 
триває 
6.Влаштування майданчика з 

тренажерним обладнанням 
по вул. Шевченка. Зведений 
кошторис 49 964 грн. З них: кош-
ти місцевого бюджету 34 250 грн., 
кошти громади 15 275 грн. (в т.ч. 
нефінансовий внесок – 9 325 грн). 
Проект реалізовано 
Ще три мікропроекти: Благоуст-

рій території вул. Уляни Кравче-
нко (під будівництво гаражів), 
Ремонт кімнати навчального кла-
су художнього відділу в музичній 
школі, Встановлення двох лав 
запасних на стадіоні та Чиста 
вода (с. Малі Ланки) будуть реа-
лізовані у серпні-жовтні. 

ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ГРОМАДИ 

Заступник міського голови 

Іван Гловацький 

Міський голова Роман Гринус 

Продовження. Початок у  

126-му числі газети 

Секретар БМР Надія Федущак 

П роцес об’єднання громад у 
Бібрську об’єднану тери-

торіальну громаду перебуває на 

завершальному етапі. Усе, що сто-

сувалося громадських слухань і 
рішень (нагадую – рішення ухва-
лювалися тричі кожною радою), 
усі шість рад достойно пройшли. 
Рішення рад – Ланівської, Вели-

коглібовицької, Романівської, 
Свірзької , Стрілківської сільських 
та Бібрської міської ради «Про доб-
ровільне об’єднання територіаль-
них громад» Бібрський міський 
голова Роман Гринус разом  із 

супроводжувальним листом 
скерував до Львівської ОДА, 
яка повинна звернутися до 
Центральної виборчої комісії 
щодо призначення перших ви-

борів до Бібрської  ОТГ.  Тож 
чекаємо рішення ЦВК до 15 серп-
ня. 
Щиро дякую головам та секрета-

рям сільських рад за тісну спів-
працю та взаєморозуміння, які, 

надіюсь, матимуть гарне продов-
ження ! У нас усе вийде, коли ми 
будемо разом ! 

СПРАВА ЗА ЦВК 
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«ЗАЛІЗНА СОТНЯ» З РОМАНОВА  

Далі автор спогадів розду-

мує над тим, яким чином простий 
селянин-рільник піднявся до вер-
шин національної свідомості, яку 
він підтвердив практикою бороть-
би. «До цього іспиту йшла підгото-
вка довгими роками, - аналізує п. 

А.Королик, і продовжує: «Треба 
було темні маси народу, що недав-
но ще ходив в панщизняному яр-

мі, пробудити з вікового сну та 
привернути їм у неволі страчену 
національну свідомість. Щоб сло-

ва національного гімну «Не пора 
москалеві й ляхові служить» та 
«Душу й тіло ми положим за нашу 
свободу» перевести в чин, треба 
було вкласти багато ідейної та же-
ртвенної праці. Таку роботу під 

проводом крайових організацій 
виконували по селах місцеві лю-
ди». Автор мемуарних рядків не 
просто абстрактно посилається на 
місцевих людей, які вели односе-

льчан до усвідомлення національ-
ної ідентичності, а вказує на таку 
особистість стосовно Романова. Він 
пише: «Одним зі зразкових праці-
вників на народній ниві та укра-
їнським патріотом був селянин 

Іван Прибила. Перед Першою сві-
товою війною він був організато-
ром «Січей» у Романові й навколи-

шніх селах. Іван Прибила  також 
перший організував «Молоду 
Січ»… Належав він до радикаль-
ної партії й був правою рукою Ки-
рила Трильовського, колишнього 
посла до австрійського парламен-

ту. З ініціативи Прибили відвідав 
село Романів Іван Франко, де його 
оваційно вітали. У 1914 році, зок-

рема під час крайового здвигу 
«Соколів» і «Січей», у маніфеста-
ційному поході вулицями Львова 

брала участь романівська кінна 
сотня в козацьких одностроях, що 
на парадно прибраних конях їха-
ла під звуки січової оркестри. На 
чолі сотні на чудовому білому коні 
їхав Іван Прибила (Крайовий 

здвиг був приурочений 100-ій річ-
ниці від дня народження Т. Шев-
ченка – прим. автор). 

Діяльність І. Прибили та 
його однодумців створили переду-

мови національного вишколу гро-
мади села, яка з-поміж себе і вит-
ворила такий феномен, як 
«Залізна сотня», а перед тим ряд 
юнаків поповнили ряди УСусусів. 
Коли прийшов листопад 1918 ро-

ку, виникла потреба на ділі підт-
вердити патріотичний чин, рома-
нівці організувались у сотню, яка 

вирушила під Львів, де йшла бо-
ротьба з поляками за княжу сто-
лицю Галичини. Іван Прибила на 
той час за віком уже був звільне-
ний від військової служби, проте 
перший став у ряди «Залізної сот-

ні». Вірний своїм ідеалам, пішов із 
крісом  у руках боротись за Укра-
їнський Львів і загинув як герой у 

змаганні за свою державу. Де його 
могила – не відомо. 

Романівська сотня виру-

шила під Львів якраз на наступ-
ний день після свята архістратига 
Михаїла — через Підгородище, 
Коцурів, Водники, Старе Село до 
Давидова. Впродовж цілої зими 
«Залізна сотня» була в боях на пів-

день від Львова. З кінця листопа-
да 1918 р. до весни 1919 р. сотня 
вела бої у складі УГА за Львів, 
тричі потрапляла в оточення, пер-
ші два рази успішно виходила з 

нього. Були жертви, вбитих переп-
равляли у Романів, де їх громадою 
хоронили з великими почестями 
як героїв. 

(до 100-ї річниці Листопадової революції 1918 року) 

20 грудня 2011 року отець-декан 

Микола Коваль передав парафію 

Шпильчина і Залісся о.Зеновію 

Телішевському. 

У березні 2012 року обрали но-

вий склад церковного братства та 

сестринства, і о. Зеновій його бла-

гословив. З цього часу виконує 

обов’язки старшої сестриці Рома 

Неборак (з роду Стадник). Вона 

продовжила родинну справу, 

адже її мати  Катерина Стадник 

ще з початків відродження кап-

лиці Чесного Хреста була стар-

шою сестрицею і щиро дбала про 

чистоту і красу цієї святині. На 

парафії наступив період, який 

відзначився  збагаченням церкви 

вишиванками. Шпильчанки Іри-

на Бордюк, Марія Цимбала, Рома 

Неборак, Ганна Кравець, Люба 

Микитів, Зоряна Пекар, Ганна 

Бобечко вишивали рушники для 

ікон, скатертини та серветки для 

тетраподу, казальниці, криласу. 

Окрасою церкви залишились ви-

шиті хоругви та  фелон із часів 

відправ у каплиці Чесного Хреста, 

які вишивали родини Стефанії 

Кошли та Марії Наконечної.   

З 19 березня 2012 р. у церкві 

вже була тепла підлога. Ішли ро-

боти з фарбування зовнішніх стін. 

Для цих робіт Бібрське ЛВУ МГ 

(керівник. Богдан Саловський) 

організував автовишку з Угерсь-

ка, а до кінця року силами цього 

ж підприємства  вимостили де-

рев’яну підлогу на хорах. При-

нагідно Володимир Кохалик з си-

ном Остапом встановлювали 

підвіконники, захист біля водо-

стічних труб, а Володимир Коха-

лик, Ігор Дмитрук, Тарас Думан-

ський, Ярослав Конопада – дашки 

над бічними дверями. 

У 2013 р. розробили проект і 

кошторис дзвіниці, офіру на яку 

взяв на себе Юрій Чура. 15 лютого 

освячували офірувані ним дві 

плащаниці – Успення Матері 

Божої та Ісуса Христа та придбані 

дзвони, а в квітні – три образи. 

Перед Трійцею Юрій Чура привіз 

із Єрусалиму для Церкви хрест із 

Розп’яттям. Вже 21 травня розпо-

чалися роботи зі спорудження 

дзвіниці: Л. Шкрабацький екска-

ватором вибрав перші рови для 

водостоку, 22 травня – котлован 

під фундамент дзвіниці. 23 трав-

ня о.Зеновій з паламарем 

І.Хім’яком, дяком І.Ржатківським 

освятив наріжний камінь май-

бутньої дзвіниці.  Через певний 

період  дзвіниця була  збудована, 

накрита, поштукатурена і пофар-

бована. 

Продовження. Початок у поперед-

ньому числі газети 

РІК  ЗА РОКОМ, КРОК  ЗА КРОКОМ  
Історія церкви Святих  Петра і Павла у Шпильчині (частина ІII) 

Т. Шах. м. Бібрка17.07.2018 

Продовження в наступних числах газети 

Продовження. Початок у поперед-

ньому числі газети 
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ФОТОФАКТ 

П рочани XIII Міжнародної десятиденної пішої 
прощі з Самбора у Зарваницю 5-6 серпня зу-

пинялись у Бібрці. Їх гостинно прийняли Народ-
ний дім та мешканці міста. 

05.08.2018р. в Народному домі 
м.Бібрки відбувся районний огляд
-конкурс малих форм. Щиро дяку-
ємо директорам сільських Народ-
них домів, керівникам колективів 
за підготовку, учасникам худож-
ньої самодіяльності за їхні творчі 
здобутки та глядачам, які підтри-
мували наших артистів. Приємно 
було почути теплі відгуки від чле-
нів журі - Гавінської О.М.(голова 
журі), керівника відділу культури 
Перемишлянської РДА, Теодоро-
вича В.Б., директора РНД, Васи-
лецької Л.О. , методиста вокально-
го жанру РНД.  

Директор НД Люся Сурмач 

НОВИНИ КУЛЬТУРИ 

 

РІК ЗА РОКОМ, КРОК ЗА КРОКОМ 

Люба Думанська, Надія Саловська 

6 червня помер Василь Шкред 

(1921 р.н.), який дякував у кап-

лиці і в новій шпильчинській 

Церкві. 

У 2014 р. завозили землю. Всю 

церковну територію вирівняв 

екскаватором Василь Жук. У 

цьому ж році йшла будова комори 

й туалету(Андрій Симко та май-

стри з Бібрки), стовпці для май-

бутньої огорожі. Восени 2015 р. 

ковані секції огорожі та ворота 

були готові. Їх виготовля-

ли  майстри-ковалі під керів-

ництвом Мирослава Качмара, їм  

допомагали й наші односельчани. 

Наприкінці 2016 р. отець-декан 

Микола повернувся на шпильчин-

ську парафію.  

У квітні 2017 р. з Милятич при-

везли бруківку і після Зелених 

свят завершили відмощування 

широких доріжок навколо Церкви 

та двох тротуарів до неї. У 2018 р. 

завершена огорожа. Місцеві роди-

ни Саловських, Дмитруків, Феду-

щаків, Денисюків придбали і ви-

садали на церковному подвір’ї чо-

тири голубі ялинки. Родина Лідії 

Бербеки офірувала кущі троянд . 

Тоді ж організовано Ромою Не-

борак, Ігором Хім’яком, Марією 

Цимбалою та Любою Думанською  

висадження інших квітів. Газони 

утримує в порядку  і встановлює 

графік косіння Володимир Коха-

лик. 

  У планах підготовки до святку-

вання 10-ої річниці церкви  прово-

дилася реставрація дзвіниці, а 

саме відновлення  штукатурки та  

монтаж плитки на підлозі (офіра 

Юрія Чури)  

 9 травня  - на Маївку до свяще-

ничих обов’язків у нашій Церк-

ві  приступив  о.Дмитро Мак-

симків, який до цього часу був па-

рохом церкви с. Підгородище. 

Ушанування 10-річного ювілею 

Церкви св. апостолів Петра і Пав-

ла у Шпильчині відбулося 8 лип-

ня (неділя) 2018року за участю 

Владики Тараса  Сеньківа, свяще-

ників Бібрського деканату, чис-

ленної шпильчинської громади та 

гостей.  

Минуло вже понад 20 років від 

початку будівництва нашої Церк-

ви. Дещо могло призабутися, тому 

просимо вибачення перед тими 

офіродавцями, чий вклад у Церк-

ву  не висвітлений у цій статті. 

Просимо всіх, хто має додаткову 

інформацію, надати її авторам. 

Стаття буде доповнюватися , ін-

формація в ній буде уточнювати-

ся. 

ФОТОФАКТ 

Д ругого серпня у глядацьку залу Народного до-
му м.Бібрка казка закликала і малечу, і дорос-

лих. Глядачі мали можливість переглянути казоч-

ки "Колобок" та "Солом'яний бичок", які підготува-
ла керівник драмгуртка Н.Свіжак зі своїми вихова-
нцями.  

З вертаємося до Всіх небайду-
жих жителів Бібреччини з 

проханням допомогти волонтерам 
Народної Самооборони з поїздкою 
на Схід України! 
Просимо господинь наліпити 

вареників (відерка можна взяти з 
понеділка в магазині Лілі Гри-
нус, а також по вул. Галицькій у 
магазині Михайла Наконечного). 
Ще будемо вдячні за такі продук-
ти й речі: вареники, чай, кава, 
цукор, мед, крупи (рис, горох, вів-
сяні пластівці), сухе печиво, воло-
гі серветки, шкарпетки, батарей-
ки АА, засоби гігієни, мийні засо-

би, цибуля, часник, трави для 
чаїв, кабачки, зелений кріп і пет-
рушка. Також є прохання про си-
ньо-жовті прапори.  
Все це приносити 20-го серпня 

(понеділок ) з 15:00 до вечора на 
адресу: вул. Торгова, 20.  
Маємо надію, що на День Неза-

лежності нашої держави хлопці 
на війні відчують нашу підтрим-
ку... 
Наперед велика подяка від во-

лонтерів і наших захисників, які 
тримають для нас мирне небо. 

ДОПОМОГА ВІЙСЬКУ 

Оля Зборівська 
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ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у 

церкві Покрови Пре-

святої Богородиці 

м. Бібрки:  

П'ятниця,  10.08 

- 08:00 Свята Літургія 

на всяке прохання 

Субота, 11.08 

- 08:00 Свята Літургія 

за упокій 

- 20:00 Вечірня 

Неділя, 12.08 

- 08:30 Свята Літургія 

- 10:30 Свята Літургія 

Здам в оренду 

риштування  

Тел:  

097-344-75-12  

Дорогих батьків Радько Ганну Євстахі-
вну і Радька Михайла Михайловича із  

золотим весіллям щиро вітають діти, 
онуки, свати і вся родина! 

Минуло вже піввіку з того часу, 
Як в вашому житті цвіла весна. 
І стільки прожито і пережито разом, 
І скроні побілила сивина… 
А в двері стукає ласкава осінь – 
Багата, щедра, справді золота! 

Як нагорода за любов і мудрість, 
За ваші в парі прожиті літа. 
За те, що зберегли свою родину 
На хвилях часу, в радості й біді, 

За те, що долю порівну ділили 
І стали гідним прикладом в житті. 

Тож будьте нам здорові і щасливі! 
Хай спільний шлях ваш довго ще цвіте. 
Ну а сьогодні ж хай лунає пісня 
Про батьківське весілля золоте! 

З повагою і любов’ю Олег, Оля, Антон, Юля, Зоря-

на, Богдан, Анна, Галя, Орест, Богдан, Михайлик. 

Щиро вітаємо з Днем народження 

Отця Миколу Строчинського ,  

пароха парафії церкви Успіння Пре-

святої Богородиці,  що в селі  

Великі Глібовичі 

Бажаємо Вам здоров’я, добра, родинного затишку, 

духовних і тілесних сил, невичерпної енергії та бла-

годатної Божої допомоги у всьому. Зичимо злагоди, 

миру, Господнього благословення. Нехай завжди 

Вас супроводжує удача  у всіх Ваших добрих спра-

вах і кожен день у житті  наповнюється радістю та 

любов”ю від рідних!  

Нехай Господь надихає Вас на працю в Божому 

винограднику, а Божа Мати огортає своїм Покро-

вом! 

Хай у повноті сповнюється у вашому житті Божа 

воля.  

З повагою Бібрська міська рада  

та виконавчий комітет БМР 


