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Осінь - час мріяти 

 «Коли ми вже більше не можемо мріяти, ми вмираємо», – сказала 

американська анархістка Емма Голдман.  

 Дійсно, немає жодної людини, яка б не мріяла. Якщо описувати, які 

бувають мрії, прикметники можна використовувати найрізноманітніші: 

високі, низькі, світлі, брудні, недосяжні і буденні. А  осінь, ця чарівна пора 

року, як ніяка інша сприяє цьому. 

 Пригадайте, чи любите ви довгими осінніми вечорами мріяти про те, 

щоб відкрити власну справу чи придбати щось новеньке, чи створити свою 

соціальну мережу, яка перевершить «Фейсбук» і «Instagram» разом узяті, чи 

здійснити  казкову мандрівку довкола світу. Треба мріяти. Перше є мрія. Тоді 

плани і дія.  

 Ось і ми, учні школи, вирішили помріяти про те, яким гарним було б 

наше селище, якби не було бруду та сміття, яке часто переповнює наші 

вулиці. Що зробити, щоб у нашому селищі Білики, з колись славною 

історією, чистою річкою та розкішними зеленими вулицями, де часто 

відпочивали приїжджі, у селищі, де ми живемо, стало краще?  

 Кожен із нас усе життя пам'ятає і любить місце, де народився і виріс. А 

чи все ми робимо для того, щоб наше селище стало красивішим, чистішим? 

Щодня  бачимо одні й ті ж будинки, вулиці. Зрештою, навколишнє, буденне 

перестаєш помічати. Здається, що все так і має бути: поламані дерева, 

потріскані фасади будинків, занедбаний парк, звалища сміття уздовж доріг і 

біля будинків. Не можна сказати, що прибиранням у нас ніхто не займається. 

На вулицях і в дворах це робиться щодня спеціальними службами та 

свідомими мешканцями. Однак сміття на вулицях є. Не дарма прислів'я 

говорить: «Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять». 

Тому маємо велику надію, що акція "Чисте довкілля - активна громада" стане 
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початком великого успішного проекту. Сподіваємося, що подарунок 

селищній раді, який підготували учні школи, а це акція з прибирання сміття 

на в'їзді у селище Білики, хоча і перші, але впевнені кроки активності  наших 

учнів, як громадян. А ще ми не могли без уваги залишити нашу чудову, 

оспівану І.П.Котляревським, річку Ворсклу. Акція "Чистий берег річки" став 

уже традицією, бо  учні кілька років поспіль долучаються до прибирання 

довкілля на узбережжі. Радіємо, що нас підтримав селищний голова Латиш 

Юрій Петрович.  Селищна рада люб'язно допомогла вивезти усе назбиране 

сміття. І тепер до Ворскли любо прийти і восени,  і будь-якої пори року. 

 На подальше - плани, проекти, мрії про роздільний збір сміття та його 

утилізацію, благоустрій та багато іншого.  

 А наша ініціатива допоможе у вихованні еко-культури  мешканців. Для 

цього не треба особливих зусиль. Спробуймо кидати стаканчики від кави 

точно в смітники, не ліпити жуйку на стіни, не лузати насіння на вулиці, не 

залишати пакети зі сміттям у кущах, не бити пляшки з-під пива і не кидати їх 

у водойми. Давайте поважати себе і своє селище! Тоді місце, де ми 

народилися і живемо, стане кращим. 

Адже є заради чого. Заради Мрії. 
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