
 

 

 

 

 

 

 

 

Обіжник ч. 6/02 
 

 

До Управ Осередків і Зв’язкових СУМ 

У Великій Британії 
  26 березня 2002 

 

СПРАВА: СУМнет – зміна пароля і осередкові сайти 
 

Дорогі Подруги і Друзі! 
 

Референтура СУМнет-у при Світовій Управі повідомляє, що змінився пароль 

сумівського веб-сайту (www.cym.org). В залученні пересилаємо офіційне 
повідомлення про зміну пароля  та іншу додаткову інформацію. 

 

Користаємо з цієї нагоди, щоб пригадати осередкам, що при Крайовій Управі 
також існує референтура СУМнет-у (за яку відповідає друг Роман Павлюк), яка 
готова помогти осередкам заснувати свої власні осередкові сайти підключені до 

головного СУМівського веб-сайту, цебто встановити Вам адресу (URL) на 
зразок www.cym.org/uk/назва-осередку. Перші робочі сесії, щоб встановити такі 
сайти вже відбулися у двох найбільших осередках, Манчестер і Брадфорд. 

 

Референтура СУМнет може також створити електронні поштові скриньки 

(email) на зразок:  bradford@cym.org, coventry@cym.org, derby@cym.org, 

gloucester@cym.org …. Такі поштові скриньки улегшуть наприклад розсилання 
обіжників Крайової Управи та взагалі осередкову адміністративну працю. 

Окремі члени вашого Осередку можуть також мати власні сумівські поштові 
скриньки, нпр roman.panas@cym.org. 

 

Остаємось з дружнім і СУМівським привітом 

 

ЧЕСТЬ УКРАЇНИ:       ГОТОВ БОРОНИТИ! 

 

За Крайову Управу 

 

 

 

 

 

Роман Панас    Вікторія Мулька 
     голова    діловий секретар 



Circular No 6/02 
(Translation) 

 

To 

all Branches of the 

Ukrainian Youth Association 

in the United Kingdom 

26 March 2002 

 

ITEM: CYMnet – change of password and Branch web-sites 
 

Dear Members 

 

Please find enclosed a letter from the World CYMnet Committee informing us of the 

new password for access to the “For CYM members only” pages of the CYM web-

site at www.cym.org. Other CYMnet information is also enclosed. 

 

We would like to remind Branches that the National Committee also has a CYMnet 

Committee (headed by Roman Pawluk), which can help them set up their own Branch 

web-sites linked into the main and UK sites, ie it could set you up with your own 

(URL) web-site address on the lines of www.cym.org/uk/name-of-oseredok. The first 

CYMnet workshops have already taken place in the two largest Branches, Manchester 

and Bradford. 

 

The CYMnet Committee can also create Branch emails, such as bradford@cym.org, 

coventry@cym.org, derby@cym.org, gloucester@cym.org ….  This would greatly 

help save time in the dissemination of Circulars from the National Committee as well 

help in local Branch administrative work. Individual CYM members can also apply 

for their own CYM email addresses, such as roman.panas@cym.org. 

 


