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ЗА ПРА ШАЛЬ НІК

Ка ляд ны баль-мас ка рад
У Мір скім за мку ўжо заўт ра, 12 сту дзе ня, ад бу дзец ца ад на з са мых 
яр кіх і шы коў ных ім прэз зі мы: са праўд ны баль-мас ка рад у сты лі 
ХVІІІ ста год дзя!

А з чым у вас уз ні кае аса-
цы я цыя ад нос на ба лю-мас ка-
ра ду? З за гад ка вас цю і та ям-
ні часцю, лёг кай ра ман ты кай, 
ста ра жыт на сцю ці аша лам-
ляль най стра ка тас цю жа но чых 
су ке нак ды ма сак? 

Як па ве да міў ды рэк тар 
му зея «Зам ка вы комп лекс 
«Мір» Алесь ЛОЙ КА, усё гэ-

та — та ям ні чыя мас кі, шы коў ныя строі і жы вая му зы ка — не толь кі 
ство рыць асаб лі вую ат мас фе ру, але і да зво ліць апы нуц ца на не-
звы чай ным свя це! Баль у Мір скім за мку мож на бу дзе лі чыць свай го 
ро да мес цам, дзе сыходзяцца па ра ле лі ча су і мі ну лае ажы вае...

Ар га ні за та ры пад рых та ва лі для гас цей тан ца валь ныя май стар-
кла сы, пры ем ныя не спа дзя ван кі і фур шэт. А яшчэ звяр та юць ува гу 
на не аб ход насць вы ка нан ня дрэс-ко ду: да мы за пра ша юц ца ў доў гіх 
су кен ках (па жа да на ў сты лі ХVІІІ ста год дзя), абут ку без аб ца саў, 
ка ва ле ры — у стро гіх кас цю мах. І, без умоў на, не трэ ба за бы вац ца 
аб га лоў ным ат ры бу це свя та — мас ках!

Што? Ка ляд ны баль-мас ка рад.
Дзе? Ка рэ ліц кі ра ён Гро дзен скай воб лас ці, му зей «Зам ка вы 

комп лекс «Мір».
Ка лі? 12 сту дзе ня, па ча так а 19-й га дзі не.

Дзень сне гу...
Ад зна чаць у су бо ту, 12 сту дзе ня, у Ля ха ві чах на ста ды ё не «Ко лас».

Зран ку тут стар туе лыж ная эс та фе та ся род прад стаў ні коў пра-
цоў ных ка лек ты ваў ра ё на, пас ля якой прой дуць ра ён ныя спа бор-
ніц твы па бія тло не, эс та фе та ся мей ных ка ман даў і ма са выя стар ты. 
Да ве ча ра ўсе ах вот ныя змо гуць па ка тац ца са снеж най гор кі і на 
ля до вым кат ку. Да рэ чы, за пра кат спар тыў на га ін вен та ру гро шай 
не возь муць — усё бяс плат на! Ма лых жа за пра ша юць да ўдзе лу ў 
гуль ня вой пра гра ме «Снеж ная каз ка».

...і ры цар скі тур нір

Але гэ та не ўсе ці ка він кі су бот ня га дня ў Ля ха ві чах: у спар тыў най 
за ле СДЮ ШАР прой дзе рэс пуб лі кан скі тур нір па ры цар скіх ба ях. 
Па ча так а 12-й га дзі не.

Што? Дзень сне гу.
Дзе? Го рад Ля ха ві чы Брэсц кай воб лас ці, ста ды ён «Ко лас».
Ка лі? 12 сту дзе ня, па ча так — 10.30.

«Як на Шчод рую куц цю»
У Пін ску за пра ша юць на на род ныя гу лян ні ў ня дзе лю, 13 сту дзе ня. 

Свя та ад бу дзец ца на пло шчы Ле ні на ў рай цэнт ры.

Як па ве дам ля юць ар га ні за та ры, апоўд ні ўсіх, хто прый дзе на 
свя та, па час ту юць лю бі мы мі стра ва мі бе ла рус кай кух ні, ка ляд ны мі 
пры сма ка мі ды Шчод рай куц цёй. Да лей па ву лі цы Пер ша май скай 
прой дзе ка ляд нае шэс це, а за тым гас цей ча кае гуль ня вая пра гра ма: 
«Ка ляд ныя за баў лян кі» і «Ка ляд ны батл» най леп шых фальк лор ных 
ка лек ты ваў Пін ска і ра ё на.

Што? На род ныя гу лян ні «Як на Шчод рую куц цю».
Дзе? Го рад Пінск Брэсц кай воб лас ці, пло шча Ле ні на.
Ка лі? 13 сту дзе ня, па ча так а 13-й га дзі не.
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Пер шы сё ле та ра бо чы ві зіт у 
Ля ха віц кі ра ён для дэ пу та та 
Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Ле а ні да Цуп ры ка быў 
па-дзе ла во му на сы ча ным. 
Тра ды цый на пры ём гра ма дзян 
па аса біс тых пы тан нях 
пар ла мен та рый пра во дзіў 
су мес на са стар шы нёй ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў Ле а ні дам 
Кал ба сам.

Пяць зва ро таў па ка за лі да-
во лі шы ро кую тэ ма ты ку праб-
лем, якія хва лю юць лю дзей, 
па ве дам ляе ра ён ная га зе та 
«Ля ха віц кі вес нік». На прык лад, 
уз ні ма лі ся пы тан ні, якія да ты-
чы лі ся за крыц ця Зу бе ле віц ка га 
сель ска га клу ба, доб ра ўпа рад-
ка ван ня ву лі цы Пер ша май скай 
у рай цэнт ры, праб ле мы спа жы-
вец ка га ка а пе ра ты ва «Су час ны 
дом». Ад ным з за яў ні каў бы ла 
агу ча на пра па но ва па но вым па-
рад ку апла ты да рож на га збо ру, 
што ця пер вы не се ны на гра мад-
скае аб мер ка ван не.

Ле а нід Цуп рык уваж лі ва вы-
слу хаў усіх, хто звяр нуў ся да яго 

са сва і мі пы тан ня мі і праб ле ма-
мі. Па не ка то рых з іх ад ра зу бы лі 
да дзе ны тлу ма чэн ні. Част ка зва-
ро таў па тра буе да дат ко ва га вы-
ву чэн ня. Член пар ла мен та і стар-
шы ня ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 
у най блі жэй шы час удак лад няць 
пэў ныя ака ліч нас ці і ню ан сы, звя-
за ныя з маг чы мас цю вы ра шэн ня 
ўзня тых праб лем.

Што да ты чыц ца куль тур на га 
жыц ця ў вёс цы Зу бе ле ві чы, то, як 

за пэў ніў на чаль нік ад дзе ла ідэа-
ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па 
спра вах мо ла дзі рай вы кан ка ма 
Алег Трац цяк, пла ну ец ца, што 
вяс коў цы змо гуць ка рыс тац ца 
бу дын кам клу ба для ар га ні за цыі 
воль на га ча су і ад па чын ку. Тут 
бу дуць пра во дзіц ца як ме ра пры-
ем ствы, на ла джа ныя сель скай 
біб лія тэ кай, так і вы яз ныя. Ад ным 
сло вам, бы ло б жа дан не — а маг-
чы мас ці за ста юц ца.

ПРЫ ЁМ ГРА МА ДЗЯН

У ДЗЕ ЛА ВЫМ СТЫ ЛІУ ДЗЕ ЛА ВЫМ СТЫ ЛІ
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Як па ве дам ляе ра ён ная 
га зе та «Дра гі чын скі вес нік», 
у пры ват нас ці, жы ха ры 
мік ра ра ё на Хле ба за вод і 
кра мы «Сан та» скар дзі лі ся 
на тое, што ра ні цай, ка лі 
мно гія да бі ра юц ца на ву чо бу 
і ра бо ту, гра мад скі транс парт 
раз-по раз спаз ня ец ца, да 
та го ж не ўсе на огул ма юць 
маг чы масць змяс ціц ца ў 
аў то бу сах. Бы лі так са ма 
на ра кан ні з бо ку жы ха роў 
ін шых ву ліц рай цэнт ра.

— Ста ім на пры пын ку па 
200 ча ла век ледзь ве не кож ную 
ра ні цу. Ка лі пры хо дзіць аў то бус, 
то ён на бі ва ец ца так, што едзем, 
як се ляд цы ў бочцы. Да та го ж не 
ва ўсіх атрым лі ва ец ца на огул з'е-
хаць — мно гія, у тым лі ку і дзе ці 
школь на га ўзрос ту, так і за ста-
юц ца на пры пын ку. Да во дзіц ца 
шу каць аль тэр на тыў ныя спо са-
бы, як да брац ца на ву чо бу ці на 
ра бо ту — пра сіц ца ў ма шы ну да 
су се дзяў, зна ё мых, — пры клад на 
та кія сло вы вы каз ва лі абу ра ныя 
жы ха ры той част кі го ра да.

У тыя ж дні скар гі на ра бо ту 
гра мад ска га аў та транс пар ту ста-
лі з'яў ляц ца і з бо ку на сель ніц тва 

мік ра ра ё на Ста ра сел ле. Па сло-
вах мяс цо вых жы ха роў, лю дзей, 
якія жа да юць да брац ца ў цэнтр 
го ра да, там шмат, а вось аў то бус 
пад во дзіць. Шмат хто ста іць на 
пры пын ку, а транс пар ту ўсё ня ма 
і ня ма. 

Вось што, у сваю чар гу, рас-
тлу ма чыў ды рэк тар фі лі яла 
«Аў та ма біль ны парк № 15 
г. Дра гі чы на» Ула дзі мір 
МА ЗОЛЬ:

— Лю дзей з хле ба за во да, якія 
жа да юць ска рыс тац ца па слу га мі 
гра мад ска га транс пар ту, са праў-
ды шмат, але і аў то бу саў да стат-
ко ва. Ра ні цай праз гэ тую част ку 
го ра да пра хо дзіць 5 аў то бу саў. 
Тыя, хто не змог тра піць у пер шы, 
са дзяц ца ў дру гі, трэ ці і гэ так да-
лей. Усе ма юць маг чы масць з'е-
хаць і свое ча со ва да брац ца да 
мес ца ву чо бы, ра бо ты (апош ні 
з гэ тых пя ці аў то бу саў пры бы вае 
на пры пы нак у 7.30), — ад ка заў 
кі раў нік транс парт най ар га ні за-
цыі. — Праб ле ма ў тым, што га ра-
джа не ў пер шую чар гу са дзяц ца 
ў пры га рад ны аў то бус, пра езд у 
якім каш туе тан ней (35 ка пе ек 
ад хле ба за во да да аў та стан цыі), 
чым у аў то бу се га рад скіх марш-
ру таў (60 ка пе ек). Та му і ўзні кае 
сі ту а цыя, ка лі аў то бу сы па пры-
га рад ных марш ру тах, якія ма юць 

мен шую ўмя шчаль насць, біт ком 
за бі тыя, а га рад скія (МАЗ-103 — 
ад ны з са мых вя лі кіх, што ёсць у 
нас, умя шчаль нас цю да 100 ча-
ла век) цал кам не за паў ня юц ца. 
У су вя зі з гэ тым на мі і бы ло пры-
ня та ра шэн не з 1 сту дзе ня 2019 
го да зраў няць кошт пра ез ду на 
пры га рад ных і га рад скіх марш-
ру тах.

Так са ма су раз моў нік да даў, 
што ў тыя дні, ка лі з'я ві лі ся скар-
гі ад га ра джан, былі сне га па ды, 
не ўсе да ро гі своечасова рас чы-
шча ліся ад сне гу, і, маг чы ма, з 
гэ тай пры чы ны бы лі ня знач ныя 
спаз нен ні гра мад ска га транс пар-
ту — у тым лі ку і па мік ра ра ё не 
Ста ра сел ле.

— Мы імк нём ся рэ ага ваць на 
кож ны зва рот жы ха роў го ра да і 
ра ё на па пы тан нях кур сі ра ван ня 
па са жыр ска га аў та транс пар ту, 
час та са сту па ем у пла не ўня сен ня 
змя нен няў у марш ру ты, час ру ху, 
аж да не каль кіх хві лін, — да даў 
ён.

Прад ста віў шы ўва зе чы та чоў 
абедз ве па зі цыі, ра ён ная га зе та 
па абя ца ла ў най блі жэй шы час 
глы бей вы ву чыць сі ту а цыю і пра-
ехац ца па асоб ных марш ру тах ру-
ху па са жыр ска га аў та транс пар ту 
як у го ра дзе, так і за яго ме жа мі.

СІ ТУ А ЦЫЯ

ПА СА ЖЫР СКІЯ ПЕ РА ВОЗ КІ: ПА СА ЖЫР СКІЯ ПЕ РА ВОЗ КІ: 
ЖЫ ХА РЫ VS АЎ ТА ПАРКЖЫ ХА РЫ VS АЎ ТА ПАРК

На пры кан цы го да ў сац сет ках паў ста ла пы тан не 
аб ра бо це па са жыр ска га аў та транс пар ту ў Дра гі чы не.
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