ЛИСТОК САМООБОРОНИ
випуск №10
1. У неділю, 29 червня, за ініціативи Бібрського
осередку УГА й самооборони в місті відбувся Парад
вишиванок. У заході взяло участь близько 700 осіб. Після
параду проведено концерт патріотичної пісні, у якому
бібрські мистецькі колективи представили свою творчість.
Самооборона дякує бібрському духовому оркестру,
народному
жіночому
хору «Горлиця», гурту
«Співай, козаки», народній
хоровій капелі «Бібрчани»,
а також гурту «Мелос»,
ансамблю хлопчиків, Лілії
Дендерис. Гостями свята з
Перемишлян були керівник
РДА п. В. Дидик, керівник
райради Музичка,
заступник голови РДА Ю.
Пивчук, представник ГО
«Майдан» З. Репета,
Перемишлянський осередок
МО «Козацтво». Керівник
РДА п. В. Дидик приїхав з доброю новиною: завдяки клопотанню
Перемишлянської РДА з обласного бюджету виділено 260 000 грн. на
ремонт очисних споруд у Бібрці (які не працюють уже 15 років).
Під час заходу проведено акцію «Тепло дитячих сердець», конкурс
вишиванок.
Дякуємо усім учасникам заходу за підтримку ініціативи. У єдності
наша сила!
2. Самооборона м. Бібрки, міський осередок «Українського Галицької
Асамблеї» ініціювали та провели збір коштів на амуніцію для українського
війська. Окрім м. Бібрки також підтримали акцію мешканці с. Лани, с. Малі
Ланки (тут збір коштів провело церковне братство), та деякі підприємства, а
саме: Бібрське ЛВУМГ, Бібрська ЗОШ ім. Уляни Кравченко. Усього було
зібрано 69523 грн.
На зібрані кошти придбано: бронежилети 5 класу захисту, кевларові
шоломи (виробництва ЄС), захисні засоби для лиця, суглобів (10 комплектів).
Витрати склали: 43525 грн.

А саме:
 Бронежилети 5 класу – 3000 грн шт. (10шт)
 кевларові шоломи – 70 євро шт. (10шт)
 «балаклави» – 50 грн шт. (10шт)
 захист для суглобів – 144 грн шт. (10шт)
Залишок: 25998 грн.
Амуніцію передано мешканцям м. Бібрки та Бібреччини що днями
відбувають захищати батьківщину на схід:
1. Яблонський Я. (передано
родичам)
2. Петрівський В. (передано
родичам)
3. Добрянський Т.
4. Демчишин Р.
5. Шемечко І. (передано
родичам)
6. Симко І.
7. Ковальов Б.
8. Бодак С. (передано родичам)
9. Чаплинський Д.
10. Гурман І. (передано дружині)
На решту коштів буде придбано додаткові комплекти амуніції та передано
воякам.

Дякуємо усім небайдужим громадянам за пожертви.
Усю амуніцію та прапор України благословив о. Зеновій Телішевський у
присутності громади після ранкової недільної служби 29 червня.
«Борітеся – поборете, вам Бог помагає» - такі слова Т. Шевченка
самооборона міста написала на прапорі, подарованому нашим бібрським
солдатам.
Повертайтесь з перемогою й живі.
3.
Нагадуємо! У м. Бібрці готується виїзне засідання районного люстраційного
комітету. Інформацію надсилайте нам на адресу: bibrka@uha.org.ua
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