МЯСЦОВЫ ЧАС

11 студзеня 2019 г.

ЗАПРАШАЛЬНІК

ПРЫЁМ ГРАМАДЗЯН

Калядны баль-маскарад

У ДЗЕЛАВЫМ СТЫЛІ

У Мірскім замку ўжо заўтра, 12 студзеня, адбудзецца адна з самых
яркіх і шыкоўных імпрэз зімы: сапраўдны баль-маскарад у стылі
ХVІІІ стагоддзя!
А з чым у вас узнікае асацыяцыя адносна балю-маскараду? З загадкавасцю і таямнічасцю, лёгкай рамантыкай,
старажытнасцю ці ашаламляльнай стракатасцю жаночых
сукенак ды масак?
Як па ве да міў ды рэк тар
музея «Замкавы комплекс
«Мір» Алесь ЛОЙКА, усё гэта — таямнічыя маскі, шыкоўныя строі і жывая музыка — не толькі
створыць асаблівую атмасферу, але і дазволіць апынуцца на незвычайным свяце! Баль у Мірскім замку можна будзе лічыць свайго
рода месцам, дзе сыходзяцца паралелі часу і мінулае ажывае...
Арганізатары падрыхтавалі для гасцей танцавальныя майстаркласы, прыемныя неспадзяванкі і фуршэт. А яшчэ звяртаюць увагу
на неабходнасць выканання дрэс-коду: дамы запрашаюцца ў доўгіх
сукенках (пажадана ў стылі ХVІІІ стагоддзя), абутку без абцасаў,
кавалеры — у строгіх касцюмах. І, безумоўна, не трэба забывацца
аб галоўным атрыбуце свята — масках!
Што? Калядны баль-маскарад.
Дзе? Карэліцкі раён Гродзенскай вобласці, музей «Замкавы
комплекс «Мір».
Калі? 12 студзеня, пачатак а 19-й гадзіне.

Першы сёлета рабочы візіт у
Ляхавіцкі раён для дэпутата
Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу Рэспублікі
Беларусь Леаніда Цупрыка быў
па-дзелавому насычаным.
Традыцыйна прыём грамадзян
па асабістых пытаннях
парламентарый праводзіў
сумесна са старшынёй раённага
Савета дэпутатаў Леанідам
Калбасам.
Пяць зва ро таў па ка за лі даво лі шы ро кую тэ ма ты ку праблем, якія хва лю юць лю дзей,
па ве дам ляе ра ён ная га зе та
«Ляхавіцкі веснік». Напрыклад,
уз ні ма лі ся пы тан ні, якія да тычыліся закрыцця Зубелевіцкага
сельскага клуба, добраўпарадкавання вуліцы Першамайскай
у райцэнтры, праблемы спажывецкага кааператыва «Сучасны
дом». Адным з заяўнікаў была
агучана прапанова па новым парадку аплаты дарожнага збору,
што цяпер вынесены на грамадскае абмеркаванне.
Леанід Цупрык уважліва выслухаў усіх, хто звярнуўся да яго

Дзень снегу...
Адзначаць у суботу, 12 студзеня, у Ляхавічах на стадыёне «Колас».
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са сваімі пытаннямі і праблемамі. Па некаторых з іх адразу былі
дадзены тлумачэнні. Частка зваротаў патрабуе дадатковага вывучэння. Член парламента і старшыня раённага Савета дэпутатаў
у найбліжэйшы час удакладняць
пэўныя акалічнасці і нюансы, звязаныя з магчымасцю вырашэння
ўзнятых праблем.
Што датычыцца культурнага
жыцця ў вёсцы Зубелевічы, то, як

запэўніў начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па
справах моладзі райвыканкама
Алег Траццяк, плануецца, што
вяскоўцы змогуць карыстацца
будынкам клуба для арганізацыі
вольнага часу і адпачынку. Тут
будуць праводзіцца як мерапрыемствы, наладжаныя сельскай
бібліятэкай, так і выязныя. Адным
словам, было б жаданне — а магчымасці застаюцца.

СІТУАЦЫЯ

ПАСАЖЫРСКІЯ ПЕРАВОЗКІ:
ЖЫХАРЫ VS АЎТАПАРК
www.lvеs.bу

Напрыканцы года ў сацсетках паўстала пытанне
аб рабоце пасажырскага аўтатранспарту ў Драгічыне.

Зранку тут стартуе лыжная эстафета сярод прадстаўнікоў працоўных калектываў раёна, пасля якой пройдуць раённыя спаборніцтвы па біятлоне, эстафета сямейных камандаў і масавыя старты.
Да вечара ўсе ахвотныя змогуць пакатацца са снежнай горкі і на
лядовым катку. Дарэчы, за пракат спартыўнага інвентару грошай
не возьмуць — усё бясплатна! Малых жа запрашаюць да ўдзелу ў
гульнявой праграме «Снежная казка».

...і рыцарскі турнір
Але гэта не ўсе цікавінкі суботняга дня ў Ляхавічах: у спартыўнай
зале СДЮШАР пройдзе рэспубліканскі турнір па рыцарскіх баях.
Пачатак а 12-й гадзіне.
Што? Дзень снегу.
Дзе? Горад Ляхавічы Брэсцкай вобласці, стадыён «Колас».
Калі? 12 студзеня, пачатак — 10.30.

«Як на Шчодрую куццю»
У Пінску запрашаюць на народныя гулянні ў нядзелю, 13 студзеня.
Свята адбудзецца на плошчы Леніна ў райцэнтры.
Як паведамляюць арганізатары, апоўдні ўсіх, хто прыйдзе на
свята, пачастуюць любімымі стравамі беларускай кухні, каляднымі
прысмакамі ды Шчодрай куццёй. Далей па вуліцы Першамайскай
пройдзе каляднае шэсце, а затым гасцей чакае гульнявая праграма:
«Калядныя забаўлянкі» і «Калядны батл» найлепшых фальклорных
калектываў Пінска і раёна.
Што? Народныя гулянні «Як на Шчодрую куццю».
Дзе? Горад Пінск Брэсцкай вобласці, плошча Леніна.
Калі? 13 студзеня, пачатак а 13-й гадзіне.

РЭГIСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15
ад 17 лютага 2009 года выдадзена
Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь.
Заснавальнiкi: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, рэдакцыйна-выдавецкая
ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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Як паведамляе раённая
газета «Драгічынскі веснік»,
у прыватнасці, жыхары
мікрараёна Хлебазавод і
крамы «Санта» скардзіліся
на тое, што раніцай, калі
многія дабіраюцца на вучобу
і работу, грамадскі транспарт
раз-пораз спазняецца, да
таго ж не ўсе наогул маюць
магчымасць змясціцца ў
аўтобусах. Былі таксама
нараканні з боку жыхароў
іншых вуліц райцэнтра.
— Ста ім на пры пын ку па
200 чалавек ледзьве не кожную
раніцу. Калі прыходзіць аўтобус,
то ён набіваецца так, што едзем,
як селядцы ў бочцы. Да таго ж не
ва ўсіх атрымліваецца наогул з'ехаць — многія, у тым ліку і дзеці
школьнага ўзросту, так і застаюцца на прыпынку. Даводзіцца
шукаць альтэрнатыўныя спосабы, як дабрацца на вучобу ці на
работу — прасіцца ў машыну да
суседзяў, знаёмых, — прыкладна
такія словы выказвалі абураныя
жыхары той часткі горада.
У тыя ж дні скаргі на работу
грамадскага аўтатранспарту сталі з'яўляцца і з боку насельніцтва

мікрараёна Стараселле. Па словах мясцовых жыхароў, людзей,
якія жадаюць дабрацца ў цэнтр
горада, там шмат, а вось аўтобус
падводзіць. Шмат хто стаіць на
прыпынку, а транспарту ўсё няма
і няма.
Вось што, у сваю чаргу, растлу ма чыў ды рэк тар фі лі яла
«Аў та ма біль ны парк № 15
г. Дра гі чы на» Ула дзі мір
МАЗОЛЬ:
— Людзей з хлебазавода, якія
жадаюць скарыстацца паслугамі
грамадскага транспарту, сапраўды шмат, але і аўтобусаў дастаткова. Раніцай праз гэтую частку
горада праходзіць 5 аўтобусаў.
Тыя, хто не змог трапіць у першы,
садзяцца ў другі, трэці і гэтак далей. Усе маюць магчымасць з'ехаць і своечасова дабрацца да
месца вучобы, работы (апошні
з гэтых пяці аўтобусаў прыбывае
на прыпынак у 7.30), — адказаў
кіраўнік транспартнай арганізацыі. — Праблема ў тым, што гараджане ў першую чаргу садзяцца
ў прыгарадны аўтобус, праезд у
якім каштуе танней (35 капеек
ад хлебазавода да аўтастанцыі),
чым у аўтобусе гарадскіх маршрутаў (60 капеек). Таму і ўзнікае
сітуацыя, калі аўтобусы па прыгарадных маршрутах, якія маюць

меншую ўмяшчальнасць, бітком
забітыя, а гарадскія (МАЗ-103 —
адны з самых вялікіх, што ёсць у
нас, умяшчальнасцю да 100 чалавек) цалкам не запаўняюцца.
У сувязі з гэтым намі і было прынята рашэнне з 1 студзеня 2019
года зраўняць кошт праезду на
прыгарадных і гарадскіх маршрутах.
Таксама суразмоўнік дадаў,
што ў тыя дні, калі з'явіліся скаргі ад гараджан, былі снегапады,
не ўсе дарогі своечасова расчышчаліся ад снегу, і, магчыма, з
гэтай прычыны былі нязначныя
спазненні грамадскага транспарту — у тым ліку і па мікрараёне
Стараселле.
— Мы імкнёмся рэагаваць на
кожны зварот жыхароў горада і
раёна па пытаннях курсіравання
пасажырскага аўтатранспарту,
часта саступаем у плане ўнясення
змяненняў у маршруты, час руху,
аж да некалькіх хвілін, — дадаў
ён.
Прадставіўшы ўвазе чытачоў
абедзве пазіцыі, раённая газета
паабяцала ў найбліжэйшы час
глыбей вывучыць сітуацыю і праехацца па асобных маршрутах руху пасажырскага аўтатранспарту
як у горадзе, так і за яго межамі.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
Адказны за выпуск: АНУФРЫЕВА В. А.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
«Выдавецкі дом «Звязда»

Грамадскi савет: ПАПКОЎ А. А., старшыня Пастаяннай камісіі Савета
Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай
палітыцы і мясцовым самакіраванні; ЦУПРЫК Л. А., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі
Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце; ПАПКО В. М., намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах; БЕЛЯКОЎ А. Э., намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі,
навуцы, культуры і сацыяльным развіцці; ПАНАСЮК В. В., старшыня
Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў; ДРЫЛЁНАК Т. Л., старшыня
Лёзненскага раённага Савета дэпутатаў; СУШЧАНКА М. Л., старшыня
Глушанскага пасялковага Савета дэпутатаў Бабруйскага раёна.
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