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НАЗУСТРІЧ ГРОМАДІ 

У понеділок, 30 липня, Романівська 

сільська рада , остання із шести рад, 
що дали згоду на об’єднання,  ухвали-

ла  рішення «Про добровільне об’єд-
нання територіальних громад».  До 
завершення  процесу об’єднання  Біб-
рському міському голові Роману Гри-
нусу необхідно  отримати рішення 
усіх шести рад. Після того разом зі 

супровідним листом він звернеться до  
Львівської ОДА, яка повинна зверну-
тися до Центральної виборчої комісії 
щодо призначення перших виборів до 
Бібрської  ОТГ.  Станом на 1 серпня 

ще триває  подача рішень сільських 

рад до Бібрської міської ради. Споді-
ваємося на оперативність наших ко-
лег.  

27 липня  в  конференц-залі  Біб-
рської міської ради відбулось засі-
дання  ХХІV–ої сесії  Бібрської 
міської ради VII демократичного 
скликання. На цьому засіданні 
внесено річні зміни до бюджету 
Бібрської міської ради на 2018 рік. 
Також радою ухвалено рішення 
«Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад», яке є завер-
шальним  у процесі об’єднання. 
Рада проголосувала за внесення 
будівлі кінотеатру до переліку 
об’єктів комунальної власності 
Бібрської  міської ради, які підля-
гають приватизації у 2018 році. 
Процес приватизації  комунальної 
власності був зупинений на де-
який час у зв’язку з ухваленням 
нового закону та підготовкою 

підзаконних актів, тому тільки 
недавно розпочато процедуру про-
дажу об’єктів комунальної влас-
ності (мала приватизація) через 
проведення електронних аук-
ціонів.  Рада також звернулась до 
Перемишлянської районної ради 
про передачу приміщень Бібрсь-
кої музичної школи у власність 
Бібрської міської ради,  а також 
своїм рішенням внесла доповнен-
ня до Положення про правила 
благоустрою  на території Бібрсь-
кої міської ради у вигляді п. 16.7, 
який передбачає обов’язкове 
підписання договорів усіма 
(фізичними і юридичними особа-
ми) на вивезення твердих побуто-
вих відходів. 
Рада також проголосувала за на-

дання в оренду нежитлового при-
міщення по вул.Тарнавського, 16. 
Двом громадянам, які звернулись 
за матеріальною допомогою до 
Бібрської міської ради, рішенням 
сесії така допомога виділена. Та-
кож більшість із 130  заяв грома-
дян отримали позитивні рішення 
на виготовлення або затверджен-
ня землевпорядної документації. 
Що особливо приємно, що  50 
учасників бойових дій отримали 
остаточне рішення на отримання 
земельних ділянок під будів-
ництво житла. Їм залишилось 
тільки зареєструвати право влас-
ності. 

НА ЧЕРГОВІЙ СЕСІЇ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

Секретар БМР Надія Федущак 

Секретар Бібрської міської ради
 Надія Федущак  

ФОТОФАКТ 

Р обоча зустріч керівництва Бі-

брської міської ради з Преос-
в я щ е н н им  В л а д ик о ю  Та -
расом Сеньківим щодо створення 

м о л о д і ж н о г о  р е л і г і й н о -
просвітницького центру, який 
планують створити   у приміщен-
ні колишнього кінотеатру в Бібрці 

ФОТОФАКТ 

Т риває реалізація мікропроекту 
«Капітальний ремонт тротуарів по 

вулиці Леся Курбаса» 
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«ЗАЛІЗНА СОТНЯ» З РОМАНОВА  

Час, як екзистенційна категорія, 
має два виміри. Перший – позити-
вний, лікувальний. Він загоює 
рани, не дає людині втратити здо-
ровий глузд унаслідок страшних  
трагедій, які вона переживає  уп-
родовж життя: хто більше, хто 
менше. Він рятує від психічних 
зсувів, що можуть деформувати 
людську сутність. 

Інший вимір – «підступний»: він 
затирає в людській (суспільній) 
пам’яті події, які не повинні бути 
забутими. Щоб цього не сталося, 
цю сторону часу потрібно періоди-
чно (час до часу) «розмулювати», 
щоб трясовина безпам’ятства не 
«святкувала» перемоги. Тепер по 
суті. У листопаді 2018 року минає 
100-та річниця величних подій 
того ж таки листопада, але 1918 р. 
– Листопадовий зрив – революція, 
яка сколихнула галицьку україн-
ську спільноту, розбудила її із кі-
лькасотлітнього  національного 
сну бездержавного народу, зроби-
ла спробу перевести його із розря-
ду об’єкту у суб’єкт історичного 
поступу, перетворити з 
«паралітика на вселюдському роз-
доріжжі» ( за І. Франком) на акти-

вного творця власної будучини.  
На той раз не судилося: не були 
наші предки належно підготовле-
ні до такого чину, а ті, що були 
вже у «поїздах бистрохідних», не 
захотіли простягнути руки допо-
моги, не зрозуміли, «історичного 
призначення» України (за  Ю. Ли-
пою).  

Але це не означає, що борці за 
свою національну державу 1918-
1921 рр. не заслуговують доброї 
пам’яті. Вони розбудили націю, 
яка почала «лупати цю скалу», 
підготовила мотиваційну основу 
для подальшої боротьби. Наступні 
покоління революціонерів живи-
лися тою енергією бажання мати 
власну державу, вона рухала ни-
ми в різний спосіб упродовж усьо-
го часу—аж до 1991року. 

В історію боротьби за незалежну, 
самостійну соборну державу в 
1918-1919 рр. внесла свій патріо-
тичний заряд і громада села Ро-
манова, що нині адміністративно 
належить до Перемишлянського 
району, а в час, про який ідеться, 
була однією  із громад Бібрського 
повіту. Але це не просто було село 
повіту, а одне із найбільш патріо-

тично свідомих населених осеред-
ків Галичини. Романівська грома-
да в силу своєї патріотичності зу-
міла не просто включитися у боро-
тьбу за власну державу, але й 
створити громадянський преце-
дент – організувати бойову одини-
цю, сотню вояків—«Романівську» 
сотню, яка у боях за Львів у лис-
топаді 1918 - навесні 1919 показа-
ла високу національно-бойову 
«працездатність», залишивши по-
мітний історичний слід у визволь-
них змаганнях 1918-1921 рр. 
«Іспит національної зрілості меш-
канці села Романова склали в час 
Визвольної боротьби, - констатує 
п. Андрій Королик, романівець, 
який у силу об’єктивних обставин 
змушений був стати політемігран-
том, - а грамоту Самостійности, - 
продовжує він, - підписали своєю 
кров’ю та печатали своїм життям». 
Таким реченням п. Королик роз-
починає свої спогади про романів-
ську «Залізну сотню». Ці візії з ми-
нувшини він помістив у історично-
мемуарному збірнику, який поба-
чив світ у 1970 р. в Чікаго, США.  

(до 100-ї річниці Листопадової революції 1918 року) 

12 липня 2008 року Церква Свя-
тих  Петра і Павла була освячена, 
і вже 18 липня Михайло Гавдуль-
ський та Наталія Антонишин от-
римали в ній обряд вінчання. А у 
першу неділю після освячення  
заспівав  молодий церковний хор 
під керівництвом Ірини Котової.  
Основу хору  становили шпильча-
ни   Галина Бобечко (сопрано), 
Стефанія Мадич (альт), Андрій 
Симко (бас), а також 13-15-літні 
діти – Соломія Котова, Христина 
Скиба, Остап Саловський, Яро-
слав Бобечко, Оля Пелех, Галя 
Кобилко, Ірина Гула, Софія Беса-
га, Анжела Крап, Ірина Козій. 

 21 вересня 2008 року у церкві  
відбулося хрещення дівчинки 
Марічки – дочки керівника хору. 
До хорового колективу приходили 
шпильчани і  до кінця 2008 року в 
ньому співали сопрано  - Дарія 
Юрчишин, Оксана Вітязь, Орися 
Бесага, альти – Віра Стецик, Іри-

на Дмитрук, баси – Іван Яворсь-
кий, Павло Крап, тенор – Ігор 
Хім’як. Більшість людей не мали 
музичної освіти, тому  вокальні 
партії відточували професіонали - 
керівник Ірина, Стефанія Мадич 
та Євгенія  Базів (дівоче прізвище 
Бобечко). Склад хору періодично 
змінювався , він ставав більш до-
рослим і міг виконувати твори на 
4 партії. Колектив брав  участь у 
Божественних Літургіях у церк-
вах Бібрки, Дунаєва, Горішнього, 
Серник. З самих початків хор є 
постійним учасником конкурсів 
духовної пісні серед церков 
Бібрського деканату і був відзна-
чений грамотою на конкурсі цер-
ковних хорів Стрийської єпархії. 
Кожного року бере участь у поми-
нальних панахидах за Воїнами 
ОУН-УПА на Гринівській горі. На 
даний час колектив налічує 27 
учасників і працює над новими 
творами, вдосконалюючи свою 

майстерність . 
Ще у період будівництва церкви 

шпильчани згуртовувалися в до-
волі потужну греко-католицьку 
громаду. Кожна християнська ро-
дина вкладала у свій храм власну 
працю і щиру душу - чоловіки 
працювали на будові, а жінки до-
помагали в підсобних роботах і 
організовували триразове харчу-
вання для будівничих.  Велику 
роль у цій «харчовій мобілізації» 
відіграли сестриці під керів-
ництвом Марії Стецько, які скла-
дали плани і графіки залучення 
родин для підготовки сніданків, 
обідів та вечер. Жінки-господині, 
об’єднавши зусилля, накривали 
багаті, щедрі столи, адже інколи 
потрібно було нагодувати до 30 
людей.  

У 2009 р. постійно тривав збір 
коштів на облаштування церкви. 
Куплено семисвічник для престо-
лу (12 тис. грн.). Перед Трійцею 

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

Т. Шах. м. Бібрка17.07.2018 

Продовження в наступних числах газети 
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ФОТОФАКТ 

Н ародний жіночий хор "Горлиця" НД м. Бібрки.  
Л ь в і в ,  с о б о р  с в . Ю р а .   

Свято української молоді "Андрей Шептицький-це 
Україна: будівничий князь, лідер" 

Хочу відзначити і цікаві лекції 

Соломії Тимо 

(мистецтвознавець, керівник іко-

нописної школи «Радруж» 

м.Львів) «Церковна іконографія 

як особливий вираз Традиції», 

Максима Тимо (викладач літур-

гійного співу, літурист УКУ 

м.Львів) «Традиційний церковний 

спів на сучасній парафії. Літургій-

но-музичний репертуар церковно-

го співця»,  Нелі Ільченко 

(керівник Літургійного центру 

«Передання» м.Львів) «Возлюбим 

один одного, щоб однодумно ви-

знавати».   

     Іноді такі прості слова, відомі 

тобі з давніх-давен, сприймаються 

зовсім по-іншому, відкривається їх 

глибина— і дивуєшся, як можна 

було слухати їх стільки разів і не 

розуміти значення. Тому так важ-

ливо не втратити  нагоди спробу-

вати щось нове, зазирнувши в ти-

ші у своє серце. І на завершення 

так і хочеться процитувати слова 

святого Ігнатія Лойола: «Віруй у 

Бога так, ніби успіх будь-якої 

справи залежить повністю від 

Нього, але працюй так, ніби все 

залежить від тебе самого». 

Директор НД м.Бібрка  

Люся Сурмач 

ЗНАЙДІМ ДЛЯ ГОСПОДА ХВИЛИНКУ… 

 

РІК ЗА РОКОМ, КРОК ЗА КРОКОМ 

Продовження. Початок у поперед-

ньому числі газети 

Люба Думанська, Надія Саловська 

побілили ризницю, встановили дві 
шафи-купе. Олег Стецько встано-
вив ковані поруччя на хорах. 
Надія, з дому Новак, офірувала 
фігуру Матері Божої. 28 червня і 5 
липня відправу мав молодий свя-
щеник родом з Бібрки Зорян Бере-
за. Перед першою річницею Храму 
ґрунтовно прибрали територію і 
саму Церкву (Ігор Хім’як, церков-
на «двадцятка»), уквітчали вазо-
нами квітів (Надія Саловська) та 
вінками з барвінку (Люба Думан-
ська, Ірина Дмитрук). Велику по-
жертву квітами на річницю освя-
чення церкви зробила родина Бог-
дана Собейка з Бібрки. 

12 липня, не важаючи на дощову 
погоду, на святочну літургію 
зійшлися чи не всі парохіяни, ба-
гато гостей. Відправляли шестеро 
священиків: отець-декан Микола, 
о. Зеновій з Бібрки, о. Євген зі 
Стрілок, о. Ярослав з Під’яркова, 
о. Іван з Суходола, а також о. Ігор 
з Австрії (походженням з Бібрки, з 
роду Гупалів по матері). На по-

жертву для храму діти зібрали в 
селі 7 тис. гривень.  

До кінця місяця окували парадні 
двері художньо оформленою не-
ржавіючою бляхою. 15 листопада 
зробили заміри для іконостасу.  

На коляду у 2010 р. зібрали 13 
тис. гривень. Після Зелених свят 
недільні відправи відбувалися у 
старій церковці Чесного Хреста, 
оскільки приступили до монтажу 
підложного опалення і покриття 
підлоги керамічною плиткою. За 
тиждень, із 14.06 до 19.06. Юрій 
Бурко, Сергій Пирч та Андрій Ро-
маненко виклали плиткою 130 
м2  підлоги. 29 червня майстри зі 
Львова Володимир Ковальський, 
Андрій Хімка,  Володимир Боро-
вець привезли іконостас, монтува-
ли і позолочували вдень і вночі, 
щоби встигнути до парохіального 
празнику. Офірував іконостас 
Петро Шаровський (батько – Воло-
димир, виходець зі Шпильчини, 
мати – уродженка Бібрки). Образи 
на іконостас малювали монахині 

зі Львова: 6 із них були готові вже 
до липня. На престольний праз-
ник Петра і Павла і на освячення 
іконостасу прибули владика Тарас 
Сеньків зі Стрия, 12 священиків. 
Цього року Катерина і Рома Стад-
ники та  Галина Михалик 
офірували малу фігуру Ісуса Хри-
ста, а Степан Онуфрович з тіткою 
(Жук) купили і привезли з Польщі 
дві великі фігури матері Божої та 
Ісуса Христа. Усі три фігури та 
великий образ освячували 18 лип-
ня. До кінця 2010 р. іконостас був 
довершений, придбано великий 
образ коронації Матері Божої. В 
цьому ж році встановили подвійні 
двері. 

У 2011 р. вироблялась докумен-
тація на газифікацію, довершува-
лась електрифікація, з 20 липня 
по 24 серпня майстри з Перемиш-
лян М.Телепко, І.Цап, 
Б.Болюбаш, П.Іванків, Б.Дорош, 
Т.Сорока штукатурили церкву 
зовні. 

ФОТОФАКТ 

5 -й сезон кінопоказів просто неба розпочато. 
Дивилися мультфільм "Кролик Петрик"  
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Бібрська асоціація депутатів першого демократичного скликання  
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ПОШИРЮЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО 

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

Випуск №127, 2 серпня 2018 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у це-

ркві Покрови Пресвя-

тої Богородиці 

м. Бібрки:  

П'ятниця,  3.08 

- 07:00 Сповідь 

- 08:00 Свята Літургія 

на всяке прохання 

Субота, 4.08 

- 08:00 Свята Літургія за 

упокій 

- 20:00 Вечірня 

Неділя, 5.08 

- 08:30 Свята Літургія 

- 10:30 Свята Літургія 

Перемишлянське РСТК ТСО України набирає на пос-

тійно діючі курси водіїв: 

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

ка з В на С, С1. 

096-468-26-86 (2-16-95 роб.тел.)  

Василь Іванович 

У суботу, 28 липня, завершився 
аматорський футбольний турнір 
BIBRKA CUP 2018, переможцем 
якого стала команда ветеранів із 
Підмонастиря.  
Турнір розпочався в понеділок 23 

липня і тривав упродовж усього 
тижня. Цього року в турнірі брало 
участь 12 команд, які були розді-
лені на 4 групи. Першими, у поне-
ділок, наш турнір залишила ко-
манда «СВІРЖ», у вівторок ми по-
прощались із командою 
«НЕДІЛИСЬКА», у середу вибула 
команда «КОЛЄГИ» (Шпильчина/
Бібрка), і останньою командою, 
котра вибула на груповому етапі, 
у четвер, стала команда 
«ЛЮБЕШКА.». У п'ятницю на ста-
дії 1/4 фіналу турнір залишили 
команди: «ВЕЛИКІ ГЛІБОВИЧІ», 
«СВ. ГЛІБОВИЧІ», 
«СКЕЛЯ» (Бібрка) та «ГАЗОВИК»-
КОМПРЕСОРНА (Бібрка).  

У суботу відбулись півфінальні 
матчі та фінал, за результатами 
яких команди посіли такі місця: 
4-те - БОБРИ (Бібрка) 
3-тє - PRIME TEAM (Бібрка) 
2-ге - СТРІЛКИ 
1-ше - ПІДМОНАСТИР 

Вітаємо всіх переможців турні-
ру та щиро дякуємо всім коман-
дам за участь, а вболівальникам 
за присутність та палку підтри-
мку. 

BIBRKA CUP 2018 


