ЛИСТОК САМООБОРОНИ
випуск №13
1.
Бібрський осередок УГА спільно з самообороною міста продовжує
акцію зі збору продуктів харчування та необхідних речей для
Українського війська: «Влада не може – громада допоможе». Намет
буде встановлений на пл. Національного Відродження. Наступна
поїздка планується 7 серпня. Також запрошуємо бібрецьких господинь
до нашої нової акції «Фонд військових пиріжків» - у наступний
четвер, 7 серпня (перед самим виїздом) просимо приносити домашні
пиріжки (без начинки або з начинкою, яка в спеку не зіпсується).
2. У четвер, 24 липня,
самооборонці (Гринус Р., Влайку В.,
Патецький І.) вирушили на схід України (у
зону АТО) для доставки зібраної бібрською
громадою допомоги. Їх попутниками були
побратими з громадянської ініціативи
«Зелена пошта». А уже о 15 годині 25 липня
біля м. Красний Лиман (Донецька обл.)
хлопці зустріли колону вояків з 24-ї
механізованої бригади. Їм передали
запчастини бо БТР-ів (куплені за пожертви
бібрчан) та продукти харчування. Варто
відзначити, запчастинам до БТР хлопці були
більш раді, аніж продуктам – адже це їх
зброя, а отже й життя. Наступним завданням сам оборонців була зустріч з майором
Демчишиним (що походить з с. Лани). Близько 16.30 наздогнати його вдалось уже аж у
Луганській області. Через нього передали
адресну допомогу нашим землякам: Симку І. й
Ковальову Б. Також цьому підрозділу віддали й
значну частину забраної допомоги. Після цього
хлопці розвернулись у протилежному напрямку й
поїхали у напрямку м. Слов’янськ, до місця
попередньої дислокації 24-ї бригади (на цей час
там залишались ще декілька підрозділів). О
20.00 прибули до «бази» на г. Карачун. Зустріли
артилеристів, котрі ще не встигли
передислокуватись. Тут уже віддали воякам
майже увесь вантаж. Приємною несподіванкою
була зустріч із ще одним земляком – Дмитром Чаплинським (з с. Великі Глібовичі). Йому
віддали наш бронежилет 5-го класу (куплений для нього родиною бронежилет за 6000грн.
виявився підробкою , не витримував і пострілу із пістолета - самооборонці розшукають
непорядного продавця й поговорять з ним по-чоловічому). Також артилеристам віддали
дві якісні радіостанції (їх радіостанції були уже цілком непридатні). Переночувавши у
полі (саме в таких умовах живуть солдати бойових частин) зрання вирушили у м.
Слов’янськ. Тут (о 7,00) у частині ВВ зустріли ще одного земляка , Чуру Василя (з с.
Шпильчина). У Слов’янську бійці виконують функції міліції (місцева міліція зрадила

Україну й допомагала окупантам).
Умови проживання у них суттєво
кращі – живуть хлопці у приміщенні
одного з технікумів, мають нормальні
санітарні умови й кухню. Їм передали
залишки вантажу (продукти). Далі,
їдучи уже в напрямку дому,
зупинились у військовій частині біля м.
Ізюм (о 10.20) (що теоретично
перебуває далеко від зони бойових дій).
Виявилось, що напередодні вночі на
вояків було скоєно напад сепаратистів
(одного бійця поранено). Для цієї частини
адресну допомогу мали наші побратими.
Усі вояки, з якими доводилось
розмовляти налаштовані захищати
Батьківщину до самої перемоги над
московськими окупантами. А наше
завдання – допомогти їм усім, чим
зможемо. Адже недарма сказав
командир батальйону «Київська Русь»
Олександр Гуменюк:

"Держава дала нам лише зброю
та боєприпаси, все інше нам дали люди".
3.
Бібрський осередок УГА, Самоборона міста спільно з громадою Бібрки запобігли
пограбуванню на державному рівні Бібрської райлікарні. Новеньку "швидкуреанімомобіль" деякі обласні чинуші від медицини вирішили відібрати у нашої громади (і
залишити на всю бібрську округу два дрантавих УАЗ-и 70-х років випуску). Як
надаватиметься невідкладна допомога нашій громаді їм просто байдуже!!! Одне не
врахували злодії від медицини: у Бібрці живе не просто безликий народ - тут уже є нова
свідома громада!
Разом - ми сила!!!
4.
Диверсанти розповзаються по всіх регіонах України, попереджає СБУ. Диверсійні
групи перебувають не тільки в Луганській і Донецькій областях, а й в інших регіонах країни (на вихідних у
нашому Львові було скоєно невдалий замах на мера Львова А. Садового, а у Кременчузі мера міста було
убито). Посібниками терористів є екс- регіонали, комуністи та їх прихильники. Тому варто особливо
пильно стежити за цими зрадниками!
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