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І.Я. Франко 

м. Бібрка, 12 липня, 2018 рік | випуск №124 (201) 

ЮВІЛЕЙ ЦЕРКВИ СВЯТИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА У ШПИЛЬЧИНІ  

14 червня 2000 року майстри із Се-
рник розпочали кладку стін. Було 
використано приблизно 220 тисяч 
штук цегли, привезеної з Ходорівсь-
кого цегельного заводу  та з с. Мости-
ще. На завершення купола  5 тисяч 
цегли (вага однієї цеглини 2,2 кг) 
було привезено з с . Солонсько Дрого-
бицького району. Змурували стіни з 
вікнами, залили перше бетонне пере-
криття. Церква  набула обрисів, а 
люди – впевненості, що незабаром 
храм буде зведений. 

У 2001 р. продовжили «мулярку». 8 
липня була готовою основа для скла-
дних конструкцій арок і куполів. Ро-
боти тривали до жовтня. В окремі дні 

на будові працювали понад 20 місце-
вих жителів.  

На спорудження даху й куполів 
будівельний ліс (приблизно 70 м3) 
брали в основному  в Бібрському ліс-
госпі (директори В.Кунда та 
В.Козак). Порізка проводилась на 
пилорамах с.Гончарів (В.Грицай) та 
Бібрки (В.Цуприк). За сприяння Ган-
ни Федорій  Львівська пивоварня 
виділила понад 12 м3 пиломатеріа-
лів.  

2 червня 2004 р. розпочались робо-
ти з дахом церкви. Найскладніше 
було з куполами. Покриття куполів 
здійснювали майстри з Глинян. Ве-
ликий об’єм теслярських робіт вико-
нали мешканці Шпильчини О. Стад-
ник та П. Гладун.  Установку центра-
льного купола, вага якого становить 

У неділю, 8 липня, відбулись 
святкові служіння .у церкві Свя-

тих Апостолів Петра і Павла у 
Шпильчині, присвячені 10-

літньому ювілею Церкви. У слу-
жіннях брали участь Преосвя-
щенний владика Тарас 
(Сеньків), єпарх Стрийської  

УГКЦ, представники єпархіаль-
ного управління, усі священики 
Бібрецького деканату, отець де-
кан Микола Коваль.  На святі 
були присутні  мешканці Шпи-
льчини, Бібрський міський го-

лова Роман Гринус, представни-
ки Бібрської міської ради та чис-
ленні гості. 

Служіння розпочались з 
Утрені, яка переросла у Водос-
вяття. Кульмінацією Свята ста-

ла Архиєрейсь-
ка  Божественна Літургія, яку 
провадив Преосвященний вла-
дика Тарас.  Служіння супрово-
джувались співом церковного 

хору під керівництвом Ірини 
Котової.  

Завершилось святкування 
нагородженням почесними гра-

мотами Стрийської єпархії за 

вклад у будівництво і станов-
лення Церкви, які  отримали 
Юрій Чура, Марія Конопада, 
Ігор Хім’як, Надія Саловська, 

Марія Стецько,  Рома Неборак, 
Юлія Француз та  Володимир 
Кохалик.  

Це було величне і радісне 
свято для церковної громади, 

яка не побоялась і взяла на себе 
таку важку і водночас почесну 
ношу – будівництво Церкви. 

ВІДЗНАЧЕННЯ ЮВІЛЕЮ ЦЕРКВИ У ШПИЛЬЧИНІ  

Продовження на 3-й сторінці 

Ігор Хім’як  

Продовження. Початок у попередньому 
числі газети 
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Виконавчий комітет БМР  

Цього тижня на території Бібрсь-

кої міської ради виконано знач-

ний об’єм робіт.  

Триває реалізація обласних та 

міських мікропроектів (до кінця 

цього тижня буде закінчено про-

кладання бруківки по парних чис-

лах по вул. Грушевського, встано-

влення тренажерного майданчика 

по вул. Шевченка).  

Також між Бібрською міською 

радою та підрядними організація-

ми підписані договори для вико-

нання робіт у межах обласних та 

міських мікропроектів. Ці роботи найближчим часом маємо намір 

розпочати. 
Триває ремонт спортзалу в школі 

(зокрема, встановлено вже всі вік-

на) , замінено новий дашок від 

дощу при вході в початковий нав-

чальний корпус ОЗНЗ ім. Уляни 

Кравченко,  

У ДНЗ «Сонечко» почали обкла-

дати сходи плиткою. Також хоче-

мо нагадати батькам дошкільнят: 

по вул. Шевченка на час літніх 

канікул працює прогулянкова гру-

па. Тут ви можете залишити під 

наглядом кваліфікованих педаго-

гів своїх малюків. 

ПРОДУКТИВНИЙ ТИЖДЕНЬ: УТІЛЮЄТЬСЯ НИЗКА ПРОЕКТІВ  

ФОТО-
ФАКТ 

З і Львова ви-

рушило пі-

шохідне палом-

ництво Миру та 

Єдності до Біль-

шівців. Сьогодні 

паломники зупи-

нилися на ночів-

лю в костелі св. 

Миколая та Ан-

ни в Бібрці 

Н агадуємо, що для підтримання порядку та з метою припи-

нення руху транспорту  на міському кладовищі встановлено 

ворота (в'їзд-виїзд із боку автозаправки ANP та з боку церкви св. Воз-

несіння). Ключі від воріт  -  у працівника комунального підприємст-

ва Шпака В.С   

Окрім того, працівники КП «Рідне місто» (за кошти міського бю-

джету) розпочали ремонт хреста при в’їзді в місто (з боку Львова) 

 

Ігор Грицило 

КП «РІДНЕ МІСТО» ІНФОРМУЄ 

У  п’ятницю, 06 липня 2018 року, на вулиці Галицькій у 

Бібрці близько 15:00 сталася смертельна дорожньо-

транспортна пригода. 

Прохання до всіх, хто був у цьому районі і має якісь дані 

про пригоду (записи відеореєстраторів, усні свідчення), зго-

лоситися й написати на електронну скриньку Бібрської мі-

ської ради: 

bibrka.rada@gmail.com або звернутися до Національної по-

ліції (тел. 102) 

УВАГА ДТП! 
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приблизно 7 тонн, висота посадки 
22 метри, на місце монтажу вико-
нав потужний кран Бібрського 
ЛВУМГ (начальник 
В.Чемеринський). Два менших 
куполи встановлював мешканець 
села Степан Серкез (кран фірми 
НТОН). На куполах встановлено 
хрести, висота хреста на центра-
льному куполі 4 метри. З 23 серп-
ня до 24 жовтня І.Чура із Шпиль-
чини та Т. Ткач з Бібрки накри-
вали дах. Наступного року трива-
ли штукатурні роботи, встановле-
но вікна. Вхідні дубові двері офі-
рував мешканець села М. Зарем-
ба.   

22 червня 2006 р. почали ви-
правляти стіни всередині. У 2007 
р. Володимир Пекар і Роман Мур-
ський шпаклювали стіни. Багато 
інших робіт виконали  Володи-

мир Кохалик та  Ігор Хім’як. 9 
жовтня майстри зі Львова змон-
тували великі підвісні світильни-
ки. Мешканці села прибрали до-
лівку, вирівняли і замонолітили 
підлогу за майбутнім іконостасом 
і захристіях. 5-6 грудня 37 меш-
канців Шпильчини і Бібрки зано-
сили бетонний відвал під майбут-
ню підлогу.  

2008 рік. Шпильчинські молоді 
майстри Богдан Бобечко, Богдан 
Витязь, Роман Кошла, Дмитро 
Янік виклали підлогу плиткою за 
іконостасом. Впродовж червня 
основні будівельні роботи були 
завершені, за декілька толок ви-
рівняно і впорядковано терито-
рію, посаджено квітники. Встано-
влено престіл, офірою родини 
Богдана Саловського придбано і 
встановлено величний запресто-
льний образ святих апостолів Пе-

тра і Павла. Марія і Ярослав Ко-
нопади передали церкві святе 
Євангеліє, Орися Жук та Ольга 
Головчук офірували хрест і світла 
на тетраподі. Зоя Яворська, Ган-
на Яцишин, Гелена Прокопів, 
Ірина Бордюк, Марія Задерецька, 
Катерина Стадник, Ганна Бобеч-
ко, Ірина Дмитрук вишили обру-
си на престіл, тетрапод, під Єван-
геліє, фани, рушники.  Родина 
Пекарів придбала килими та до-
ріжки. 

12 липня 2008 року Церква свя-
тих апостолів Петра і Павла була 
освячена, відправлено першу ве-
личну літургію за участю єписко-
па Юліана Гбура, священиків на-
вколишніх парафій. На освячен-
ня церкви в день храмового праз-
ника села Шпильчина зійшлося 
все село, гості з Бібрки, навколи-
шніх сіл, Львова.  

Люба Думанська, Надія Саловська 

Продовження, початок на 1-й сторінці 

ЮВІЛЕЙ ЦЕРКВИ СВЯТИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА У ШПИЛЬЧИНІ  

Бібрський міський голова  

Роман Гринус 

ЩОДО СИТУАЦІЇ З БЕЗПЕКОЮ ДОРОЖНЬОГО РУХУ  

Б ібрська міська рада неод-

норазово (щопівроку уп-

родовж останніх 2-х років) 

зверталась до органів виконав-

чої влади обласного й держав-

ного рівня щодо проблеми з 

незакінченим ремонтом ав-

тодороги державного зна-

чення по вул. Галицькій 

(відсутності тротуарів, обла-

штованих зупинок громадсь-

кого транспорту, неякісним 

ремонтом дорожнього поло-

тна). Також повторний лист 

було скеровано 9 липня цього 

року. Ми вжили усіх можли-

вих законних заходів для 

вирішення цієї проблеми. 

Сподіваємось на адекватну реа-

кцію відповідальних осіб 

(обласного й державного рівня, 

адже дорога є у власності дер-

жави й Бібрська міська рада 

не має жодних повноважень 

виконувати будь-які роботи 

на дорозі й тротуарах по 

вул. Галицькій та Львівській 

(зокрема, не можна на свій 

розсуд встановлювати світ-

лофори, «лежачі поліцейсь-

кі» чи інше обладнання, за 

це будуть штрафні санкції). 
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ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві Покро-

ви Пресвятої Богородиці 

м. Бібрки:  
 

П'ятниця, 13.07 

- 08:00 Свята Літургія на всяке прохан-

ня 

- 20:00 Молебень до Фатімської Матері 

Божої у капличці в центрі 

Субота, 14.07 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 20:00 Вечірня 

Неділя, 15.07 

- 08:30 Свята Літургія 

- 10:30 Свята Літургія 

Перемишлянське РСТК ТСО України наби-

рає на постійно діючі курси водіїв: 

Категорії «А, А1» «В,В1» «С,С1» «D» «Е», пере-

підготовка з В на С, С1. 

096-468-26-86 (2-16-95 роб.тел.)  

Василь Іванович 

У  вівторок, 17 липня, в        

ОПТИЦІ буде проводити       

консультацію  

дитячий офтальмолог  

з лікарні ОХМАТДИТ.  

Тел. для запису: 

073 084 39 03  

У  вівторок, 17 липня,  на дитячому майданчику біля 

Народного дому о 17:00 год відбудеться  захід "У світі 

казок від баби Насті".  

У програмі: читання казок, гуморески, загадки, вікторини, а 

також інсценізація казки Івана Франка "Три міхи хитро-

щів" учасниками драмгуртка Народного дому м.Бібрка. 

ЛАСКАВО ПРОСИМО У СВІТ КАЗОК  

Бібрському ЛВУМГ на роботу потрібен  

бульдозерист-екскаваторник 
Робота з повною зайнятістю. 

Звертатись до адміністрації 

ЛВУМГ на адресу: м. Бібрка, 

вул. Глібовицька, 6 або за тел 

(050) 432 91 60 (Андрій Юрі-

йович) 


