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О ПАТРИОТИЗМЕ И НЕ ТОЛЬКО
Мы все очень разные, разного возраста
и характера, получили
разное воспитание и
образование. Да и
цели в своей жизни
ставим не одинаковые. Мы – члены общ е с т в е н н о й
организации "Поступ". Но нас объединяет,
прежде всего, не безразличное отношение
к своей судьбе, к судьбе своих родных и
близких, к судьбе Страны, в которой мы
живём, работаем, учимся, влюбляемся и
воспитываем детей. Нам всем хочется
жить в процветающем государстве, с раз-

лишнюю эмоциональную окраску. Нам
всем ещё не хватает терпения выслушать
товарища, понять его точку зрения, а тем
более принять. Надо помнить, что сознание человека меняется медленно, не так
как нам бы хотелось. Необходимо учиться
говорить о себе, основываясь на собственном опыте, а не критиковать товарища, который пока ещё думает
по-другому. Больше требований предъявлять к себе, к своим личностным качествам. Я убеждена, что личный пример и
авторитет всегда играют большую роль.
Успех любого дела зависит от того, насколько мы им горим. А нам пока ещё
этого не хватает.

Важно, чтобы ты был готов умереть за свою страну; но еще важнее, чтобы ты был
готов прожить жизнь ради нее. Теодор Рузвельт
витой экономикой и честной политикой, в
котором каждый человек чувствовал бы
себя достойным Гражданином, и был настоящим патриотом своей Отчизны. Но
для этого надо трудиться каждому и всем
миром, как говорится. Наша организация
взяла курс именно в этом направлении –
трудиться во благо создания такого государства в Украине, которое повернулось
бы лицом к своим гражданам. Дело не лёгкое, требующее мудрых решений и продуманных шагов. Именно эти задачи и взял
на свои плечи Исполком, как передовой
отряд нашей организации. Я бы назвала
его "школой гражданского актива".
На заседаниях Исполкома не только
рассматриваются волнующие всех членов
организации вопросы, но и всегда есть
возможность чему-то поучиться совместно, продвигаясь на шаг вперёд к поставленным целям. И каждый понимает,
чтобы изменить что-то в окружающем
мире, необходимо начинать с себя. А это
ещё труднее, так как говорить и делать –
это две большие разницы. Да и сами перемены в большинстве случаев происходят достаточно болезненно. Очень
хочется, чтобы мы все становились мудрее, учились взвешивать свои слова и за
них отвечать. Старались не переходить на
личности и не предавать своим словам из-

Будущее рождается здесь и сейчас. И от
того, как мы думаем, говорим и делаем в
настоящем, зависит очень многое в нашем
совместном будущем, которое мы хотим
построить своими руками. Вокруг непочатый край работы, а особенно для общественных организаций, таких как наш
"Поступ". Здесь каждый может найти себе
применение, проявить свои способности,
часто даже скрытые от самого человека. У
нас крепкие корни и прекрасные традиции,
уходящие в глубину веков. Наша история,
и до, и после, и во времена Киевской Руси,
богата примерами высокого патриотизма и
истинного служения своей Родине, мудрого управления государством и настоящей духовности. Всем пора задуматься о
том, что нас объединяет, а не разъединяет.
Мудрость заключается в том, чтобы, извлекая уроки из ошибок прошлого, не повторять их в настоящем.
РОДИНУ, как и родителей, не выбирают.
Это наш общий ДОМ, в котором нам и наводить порядок. Если решили идти, значит
надо идти, а не топтаться на месте. Продвигаться вперёд, ставя перед собой
ясные цели и конкретные задачи. Тот потенциал, которым обладает "Поступ", поможет ему преодолеть все препятствия и
трудности на выбранном пути. И объединить вокруг себя всех здравомыслящих
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Новини «Поступу»
• На середу 14 травня призначені Загальні
збори кредитної спілки «Поступ-кредит».
• На середу 21 травня заплановане обговорення
стану справ по напрямку "Активна Громадянська
позиція" і планування подальших конкретних дій
по цьому напрямку. Запрошуються всі бажаючі.
• На середу 25 червня заплановані Загальні
збори громадської організації “ПОСТУП”. Присутність всіх членів організації особисто є
ОБОВ’ЯЗКОВИМ.
Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Кас’янов Сергій В’ячеславович (18 квітня)
Химач Володимир Вікторович (18 квітня)
Копейкін Дмитро Георгійович (20 квітня)
Валько Володимир Вікторович (23 квітня)
Саінчук Марина Миколаївна (23 квітня)
Шевченко Ігор Анатолійович (23 квітня)
24 травня планується одноденна поїздка в м. Умань (парк «Софіївський») на
мікроавтобусі. Вартість 100 грн. на 1
чол. Контактна особа – Ірина Ткаченко,
тел.: 8 (044) 332-76-53,
8 (093) 824-72-74.
6 червня 2008 р. запланована екскурсія на завод "Славутич" у місті Києві.
Вартість екскурсії разом з дегустацією
10 грн. Заявки приймаються до 1
травня ц.р. До заявки необхідно подати ксерокопію 1 стор паспорта. Контактна особа – Ірина Ткаченко,
тел.: 8 (044) 332-76-53,
8 (093) 824-72-74.
Продається приватизований садовий
участок площею 6 соток поблизу села
Мотовилівка. Їхати 40 хвилин електричкою. На участок підведений газ. Ціна
договірна. Контактна особа:
Наталія Воронцова. Тел.: 8 (097) 196-14-95
людей. "Чем выше цель человека, тем
лучше его деяния, тем лучше человек".

Татьяна Иванова,
член Исполкома «Поступа»
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ДОКИ НЕ ЗАПІЗНИЛИСЯ НАЗАВЖДИ…
Екологи б’ють на сполох: якщо в Україні не
зайнятися впритул проблемою сміття, через три
роки матимемо екологічну катастрофу. Негативні наслідки передрікають не менші, ніж від
чорнобильської трагедії. Уже сьогодні переповнені сміттєзвалища отруюють землю, воду та
повітря. Про згубність їхнього сусідства з прилеглими населеними пунктами для людей годі
вже й казати. Часто можна почути: "…сміття робить нестерпним життя мешканців сіл Київщини,
що межують з полігонами" або "…переповнення
ялтинського сміттєзвалища загрожує туристичному сезону", або "…на Луганщині через самозаймання сміттєзвалища мешканці прилеглого
містечка задихаються від в’їдливого диму і смороду". Хто на черзі?
І це проблема не тільки великих міст, це проблема загальнонаціональна. Методи "боротьби"
зі сміттям, що їх використовують у нашій державі, по-справжньому дикунські. Його або спалюють, або закопують у землю, або роблять іще

простіше – залишають просто неба на полігонах. Такий підхід є просто нечуваною дикістю
для будь-якої нормальної країни. Якщо сміттєспалювальні заводи в умовах браку коштів в державі (на що часто люблять посилатися
чиновники) – це ще "півбіди", то полігони –
справжня катастрофа. Земля, що вже не здатна
поглинути відходи, стає отруйною й непридатною до використання на сотні років. Чи незлим
словом згадають нас за це нащадки?
Проблема не повинна залишатися предметом
опікування лише фахівців-екологів та об’єктом
безпорадності (або бездіяльності) чиновників. Я
не хочу вірити у те, що розв’язання проблеми
відбуватиметься за логікою відомого "грім не
вдарить – піп не перехреститься". Невже перш,
ніж за сміття візьмуться серйозно, повинно статися щось жахливе? Зрештою існують технології роздільного збору сміття, його утилізації
тощо. Чиновники можуть закинути авторові, що
буцімто, на це потрібні великі кошти, котрих

ПОЧЕМУ Я ВНОШУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЗНОСЫ НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ?

Наталья Муравко,
член «Поступа»
Каждый человек, независимо от
статуса, положения и от суммы взносов, сам
принимает решение об участии в фондах организиций или благотворительных фондах, основываясь на своих жизненных принципах.
немає в держави. Може й так, але ж можна надати усіляких преференцій інвесторам, що зголосяться взятися за цю благородну справу.
Врешті-решт, небайдужі громадяни теж зроблять свій посильний внесок. Була б тільки політична воля… А поки шукатимемо вихід стояти
осторонь проблеми вже незабаром стане шкідливим для здоров’я.

Андрій Рижов,
член ГО «Поступ»

ПОСТУПОВЦІ МАНДРУЮТЬ ДО «СОФІЇВКИ» ВДРУГЕ!
В Україні є багато чудових міст та маленьких містечок. Але чи були ви,
шановні поступовці, хоча
б у більшості з них? Підтримуючи напрямок діяльності
організації
"Встановлення та підтримка моральних, духовних та патріотичних
цінностей" я одного разу задумалась. Кожен з
нас мріє поїхати за кордон на відпочинок, побачити нову країну та познайомитись з місцевими
традиціями, а чому кожному з нас не розпочати
свою подорож з нашої Батьківщини, про яку ми
так багато знаємо з дитинства, як нам здається,
але скільки всього ми ще не бачили!
Напрямок діяльності організації "Відпочинок
і туризм" допоможе кожному пізнати глибинні
мальовничі куточки нашої країни, замислитись
над духовним розвитком себе як особистості, як
патріота своєї держави!.
"У старовинному українському місті Умані є
мальовничий куточок, який цілком справедливо

здобув право називатися чудом України, перлиною України. Такою перлиною є дендрологічний
парк Софіївка Національної Академії наук України
– видатне творіння кінця XVIII-початку XIX ст.
Парк, що розкинувся на площі близько 180 га, і
сьогодні вражає відвідувачів своєю неповторною

Відомий сьогодні парк Софіївка був створений власником міста Умані польським магнатом
Станіславом Щенсним Потоцьким як подарунок
красуні-дружині, яка за походженням була гречанкою. Багато роботи та мистецтва було вкладено польськими та угорськими архітекторами
та інженерами, але більша частина роботи припала на майстрів з України (Уманщина).
Поступовці матимуть змогу побачити ставки,
підземну річку, водоспади й водограї, широкі
алеї, художні прикраси для архітектурних споруд. В парку також є дерева місцевих порід і екзотичні рослини, завезені з різних країн світу.
Кожен з нас зможе потрапити нібито до
грецького музею з мармуровими статуями
грецьких богів та богинь, філософів та поетів,
виготовленими скульпторами Італії та Франції.
Уманським умільцям вдалось створити в долині
свою невелику "Елладу", батьківщину дружини
Потоцького, яка була дуже вродливою.

красою та загадковою романтичністю" (цитата
подана з офіційного сайту міста Умань).Ось куди
зібрались поступовці вже вдруге, адже перше
знайомство з Софіївкою відбулось 5 років тому!
Отже, розповім, що цікавого можна побачити
тим, хто має намір поїхати до Умані вперше у
Ірина Ткаченко,
своєму житті, та нагадаю тим, хто вже мав бажання
член Виконкому ГО «Поступ»
та можливість відвідати це мальовниче місто.
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