
Пра даў цы 
сель ма гаў

Вар та ска заць, што сель-
са ве ты на Ган цаў шчы не ма-
юць сваю спе цы фі ку. У іх 
склад ува хо дзіць не каль кі 
на се ле ных пунк таў, а не два-
тры дзя сят кі вё сак, як у Ка-
мя нец кім аль бо Пру жан скім 
ра ё не. Але ад лег лас ці па між 
на се ле ны мі пунк та мі тут бы-
ва юць да во лі вя лі кія. І мяс-
цо вай ула дзе важ на мець 
свай го па ста ян на га прад-
стаў ні ка ў той ці ін шай вёс-
цы, які здоль ны апе ра тыў на 
вы ра шаць асоб ныя пы тан ні 
на ват па ін фар ма ван ні на-
сель ніц тва, які заў сё ды на 
су вя зі. У Маль ка віц кі сель-
са вет ува хо дзяць тры вёс кі. 
Акра мя Маль ка ві чаў ёсць 
яшчэ За дуб'е і Ліпск.

Дэ пу та там ад Ліп ска ста ла 
Ган на САЙ КО. Жан чы на пра-
цуе пра даў цом у ту тэй шай 
кра ме. З людзь мі ка му ні куе 
што дня, ве дае ўсе іх праб-
ле мы, вы сту пае са праўд ным 
вяс ко вым лі да рам. Яна, на-
прык лад, пра вя ла вя лі кую 
пад рых тоў чую ра бо ту па пад-
бо ры кан ды да ту ры ста рас ты. 
Ды і ар га ні за цый ную част ку 
спра вы па пра вя дзен ні схо ду 
так са ма ўзя ла на ся бе. Та кім 
чы нам ста рас там у Ліп ску аб-
ра лі са праў ды аў та ры тэт ную і 
энер гіч ную жан чы ну На тал лю 
Лаш ко. А дэ пу тат ёй ва ўсім 
да па ма гае. Як дэ пу тат Ган на 
Іва наў на не за бы вае адзі но-
кіх, ста рых, ня мог лых жы ха-
роў вёс кі. На вед вае іх, ста ра-
ец ца да па маг чы. А яшчэ яна 
доб ра ве дае іх свая коў і не 
са ро ме ец ца на ват у ма га зі не 
пры ўсёй гра ма дзе на пом ніць 
ма ла дым і зда ро вым пра сва-
яц кія аба вяз кі.

Ган на Сай ко не адзі ны ра-
бот нік ганд лю ў лі ку маль ка-
віц кіх дэ пу та таў. Ва лян ці на 
ЛАГ ВІ НО ВІЧ пра цуе ў ма га зі-
не аг ра га рад ка Маль ка ві чы. 
Ва лян ці ну Іва наў ну ве да юць 
як зма га ра за пры га жосць і 
доб ра ўпа рад ка ван не, а так-
са ма за зда ро вы лад жыц ця. 
Яна лі чыць сва ім аба вяз кам 
не толь кі асу джаць п'ян ства 
як гра мад скую за га ну: на 
лю бым сель скім схо дзе ці 
ін шым ме ра пры ем стве мо-
жа вы ка зац ца па гэ тай тэ ме. 

Ды і кан крэт най спра вай 
дэ пу тат да па ма гае ўма ца-
ван ню цвя ро зас ці ў вяс-
ко вым ася род ку. У яе не 
ку пяць пі ва не паў на лет-
нім на ват пад стаў ныя ста-
рэй шыя «сяб ры», бо ўвесь 
кан тын гент па куп ні коў яна 
доб ра ве дае. А да рос ла му 
па куп ні ку, які ўжо не пер шы 
раз за дзень на вед вае ганд-
лё вы пункт, мо жа ска заць: 
«Сён ня спірт ное больш не 
ад пус ка ец ца. Ве чар цвя ро-
зас ці ў ма га зі не. Тым больш 
што сваю нор му ты з са май 
ра ні цы ўжо вы браў з га кам». 
І спра цоў вае. У яе не про сяць 
кні гу скар гаў, не ўчы ня юць 
скан да лы, не тэ ле фа ну юць на 
пра мую лі нію ў вы кан кам. Яе 
на ват кры ху па бой ва юц ца, 
асаб лі ва тыя, за кім зна чац ца 
пі цей ныя граш кі. «Ва лян ці на 
Лаг ві но віч рэ аль на пра цуе ў 
акру зе, — га во рыць стар шы-
ня сель ска га Са ве та. — Яна 
мае вя лі кі во пыт гра мад скай 
ра бо ты. Ва лян ці на Іва наў на ў 
склад сель ска га Са ве та ўва-
хо дзіць трэ цяе склі кан не. І з 
кож ным ра зам яе дэ пу тац кі 
аў та ры тэт у ася род ку вяс коў-
цаў уз рас тае».

І пе да гог, 
і пен сі я нер

Дэ пу тат Але на ША ПЯ ЛЕ-
ВІЧ пра цуе вы ха валь ні цай 
у дзі ця чым сад ку. Як пе да-
гог яна асаб лі вае зна чэн не 
на дае вы ха ван ню мо ла дзі. 
Жан чы на не прой дзе мі ма, 
ка лі ма ла дыя лю дзі, на прык-
лад, ня пра віль на ся бе па вод-
зяць пад час ад па чын ку. Ска-
жам, ве ча рам збі ра юц ца на 
аў то бус ным пры пын ку. І не 
прос та  ся дзяць,  спя ваюць 
пад гі та ру, але п'юць пі ва, 
сме цяць упа коў ка мі ад роз-
ных пра дук таў, пе ра шка-
джа юць жы ха рам су сед ніх 
да моў спаць спа кой на. І та-
кія вы пад кі бы лі, ка лі дэ пу тат 
не ад клад на пры ма ла ме ры, 
каб за клі каць да па рад ку 
за над та шум ную кам па нію. 
Ну а на заўт ра бы ла гу тар ка 
з баць ка мі юна коў і дзяў-
чат, не вель мі пры ем ная і 
лёг кая, але па трэб ная... Па-
вод ле слоў стар шы ні сель вы-
кан ка ма Тац ця ны Літ ві но віч, 
іс тот на да па ма гае мяс цо ва-

му ор га ну ўла ды, асаб лі ва 
ў ра бо це з адзі но кі мі са ста-
рэ лы мі гра ма дзя на мі, дэ пу-
тат Яў ген ША ПЯ ЛЕ ВІЧ, урач 
участ ко вай баль ні цы.

На чаль нік вы твор ча га 
ўчаст ка сель гас прад пры ем-
ства Сяр гей ДЗІЧ КО лі чыць 
сва ім аба вяз кам дэ пу та та 
ўдзел у пад тры ман ні ў на-
леж ным ста не вяс ко вых ву-
ліц і за ха ван ні па рад ку на 
тэ ры то рыі. Сель са вет жа не 
мае не аб ход най тэх ні кі аль бо 
ра бо чых рук, ка лі спра ва да-
ты чыц ца ўпа рад ка ван ня кар'-
е раў ды ін шых па доб ных аб'-
ек таў. Да па мо га сель гас прад-
пры ем ства тут бы вае вель мі 
да рэ чы. А вось, ска жам, 
дэ пу тат Ва сіль МАЛЫШКА 
па сад ужо не зай мае, Ва-
сіль Ры го ра віч — пен сі я нер, 
які пад пра цоў вае ма ла ка-
збор шчы кам. Але ў За дуб'і 
ён вы сту пае як са праўд ны 
прад стаў нік мяс цо вай ула-
ды. Пра ін фар ма ваць вяс коў-
цаў, пра вес ці тлу ма чаль ную 
ра бо ту — ча сам гэ та бы вае 
най важ ней шай спра вай на 
да дзе ным эта пе. І дэ пу тат гэ-
тую ра бо ту па спя хо ва пра во-
дзіць у вёс цы, дзе пра жы вае 
дзве з па ло вай сот ні ча ла век. 
Акра мя та го, Ва сіль Ма лыш ка 
не прой дзе мі ма, калі ба чыць 
ней кі не па ра дак. Ад ной чы ён 
не па ба яў ся, што на зы ва ец-
ца, вы клі каць агонь на ся бе, 
ка лі спат рэ бі ла ся пры цяг-
нуць да ад каз нас ці лю дзей, 
якія не вы кон ва лі пра ві лы 
ўтры ман ня са бак. Ця пер сі-
ту а цыя па мя ня ла ся, гас па-
да ры не вы пус ка юць сва іх 
га да ван цаў на «сва бод ныя» 
пра гул кі. А ін шыя вяс коў цы, 
чые ма лыя дзе ці аль бо ўну кі 
пе ра ста лі ба яц ца вы хо дзіць 
на ву лі цу, удзяч ныя Ва сі лю 
Ры го ра ві чу.

Прад пры маль нік
Яшчэ адзін дэ пу тат Ва дзім 

АГА ЛЕЦ так са ма пра цуе ў 
сва ёй акру зе на ка рысць 
вы бар шчы каў. Толь кі ён — 
дэ пу тат ра ён на га Са ве та па 
Маль ка віц кай акру зе. Вадзім 

Сця па на віч — ды рэк тар пры-
ват на га прад пры ем ства 
«Аверс Лес». Гэ та прад пры-
маль нік, які ства рыў прад-
пры ем ства, даў ра бо ту зем-
ля кам і пра цуе на ка рысць 
ма лой ра дзі мы. Ва дзім на-
ра дзіў ся і вы рас у гэ тай вёс-
цы, тут жы вуць яго баць кі. 
Ка лі рай вы кан кам вы ста віў 
на про даж бу ды нак бы ло га 
кам бі на та бы та во га аб слу-
гоў ван ня, Ва дзім Ага лец ку-
піў яго на аў кцы ё не, пры вёў 
у па ра дак, уз вёў пры бу до ву 
і стаў зай мац ца пі ла ма тэ рыя-
ла мі. На прад пры ем стве ця-
пер за ня тыя пры клад на два 
дзя сят кі ча ла век.

Вы твор чы пра цэс па бу-
да ва ны так, што пас ля рас-
пі лоў кі драў ні ны за ста ец ца 
шмат ад хо даў, якія мо гуць 
слу жыць па лі вам. Вя до ма, 
пры жа дан ні знай шлі ся б 
парт нё ры, якія ку пі лі б ма-
тэ ры ял для ка цель ных, што 
пра цу юць на мяс цо вых ві дах 
па лі ва. Але дэ пу тат Ага лец 
вы ра шыў да па маг чы адзі-
но кім, ма ла ма ё мас ным вяс-
коў цам. Сель вы кан кам склаў 
спіс, у які ўвай шлі пры клад на 
20 гра ма дзян, у іх лі ку адзі-
но кія, са ста рэ лыя, ін ва лі ды. 
Ма шы на прад пры ем ства да-
стаў ляе ім дро вы прос та на 
пад во рак. Усё гэ та ро біц ца 
без апла ты, у якас ці спон сар-
скай да па мо гі.

— Вось ужо і ў гэ тым го-
дзе не каль кі ма шын па лі ва 
ад вез лі, — га во рыць Ва-
дзім Сця па на віч. — Я ж сам 
не ва жу, ад во зіць кі роў ца. 
Дык не ка то рыя спе цы яль-
на пры хо дзяць у пят ні цу, 
каб па дзя ка ваць. Усе ве да-
юць, што кож ную пят ні цу я 
бы ваю ў сель вы кан ка ме, 
мо жа прый сці лю бы жы хар 
вёс кі. І пры хо дзяць з са мы-
мі роз ны мі пы тан ня мі. Ка му 
па тра бу ец ца толь кі сло ва 
пад трым кі, ка му па ра да, 
ну а ка му і да па мо га ў вы-
ра шэн ні пы тан ня. Ра зам з 
мяс цо вай ула дай ста ра ем ся 
да па маг чы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Фо та Га лі ны ПУ ПАЧ.
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Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

Тац ця на ЛІТ ВІ НО ВІЧ і Ва дзім АГА ЛЕЦ.

НЕЗА БЫ ТЫ КУ ТОК
Спец пра ект га зе ты «За ря над Бу гом» Брэсц ка га 
ра ё на рас каз вае пра на се ле ныя пунк ты, якія ра ней 
бы лі па спя хо вы мі, але з ча сам ста лі пры хо дзіць 
у за ня пад. Чар го вы раз ка рэс пан дэнт за ві таў 
у Дуб ра ву.

Там на ліч ва ец ца 46 жы ха роў. З цікавінак — су сед ні 
рыб гас «Стра дзеч», най ста рэй шы ў на шай кра і не (па-
бу да ва ны на па чат ку мі ну ла га ста год дзя). Яшчэ га доў 
15 та му ў вёс цы пра ца ва лі клуб, кра ма і біб лі я тэ ка. 
За раз усё больш сціп ла, а рыб гас — ужо не буй ное 
прад пры ем ства. Ка лісь ці там бы лі ўлас ныя трак тар ны 
і аў та парк, за праў ка, кан то ра. Але, ка лі гас па да ром 
ста ла мед наў ская птуш ка фаб ры ка, усё «пе ра еха ла» ў 
Мед на. На чаль нік рыб га са Вік тар Ла за рук ка жа, што 
жыц цё на ла дзіц ца, ка лі ў прад пры ем ства з'я віц ца 
доб ры ўлас нік. З дзя ся так га доў та му тут атрым лі ва-
лі 120 тон ры бы, тры га ды та му — 9, ле тась ужо 30, 
сё ле та за мах ну лі ся на 50.

Але іс ну юць і ін шыя праб ле мы: «Гра вій кай, што 
вя дзе на Ма ла ры ту, з бо ку су сед ня га ра ё на ча мусь-
ці ўсю зі му чыс ціц ца і па сы па ец ца, а ў нас — ні тое ні 
дру гое, ка жуць, гро шай ня ма. У мя не, на прык лад, 
вя лі кая гру за вая ма шы на. Пла чу не ма лыя гро шы за 
тэх агляд і дзярж пош лі ну, якія па він ны іс ці, па ідэі, на 
ра монт да ро гі. Але ў вы ні ку да во дзіц ца пла ціць яшчэ і 
за ра монт пад вес кі, што пры хо дзіць у не пры дат насць. 
А ка лі ў вёс цы бы лі дзе ці, кі роў ца школь на га аў то бу са 
зі мой апа са ўся ехаць сю ды з-за га ла лё дзі цы. Да та го ж 
у цём ны час су так Рыб гас ная зу сім не асвят ля ец ца — на 
ёй ня ма ні ад на го ліх та ра. Яшчэ ад ной праб ле май для 
мяс цо вых жы ха роў з'яў ля ец ца тое, што аў та кра му з-за 
ад сут нас ці ўста ля ва на га ча су пры быц ця пры хо дзіц ца 
ча каць, бы вае, па не каль кі га дзін».

ЛЁГ КІ ЎРА ДЖАЙ
Тут раз бі ра юц ца не толь кі ў вы рошч ван ні 
ага род ні ны і кве так, а і ў тым, як за ха ваць 
іх ад не сум лен ных су ай чын ні каў. На чаль нік служ бы 
ахо вы прад пры ем ства «Цяп ліч нае» Пётр КЛІ МО ВІЧ 
і кі но лаг Ле а нід КАР ПЕН КА рас ка за лі ка рэс пан дэн ту 
га зе ты «Ма як» Го мель ска га ра ё на 
пра асаб лі вас ці пра цы.

— У бя гу чым го дзе за тры ман няў зла дзю жак ста ла 
знач на менш, — ка жа кі но лаг. — А яшчэ лі та раль-
на два га ды та му з цяж кас цю ад бі ва лі ся ад рас кра-
даль ні каў: мяс цо вых жы ха роў, дач ні каў, бам жоў 
ды за лёт ных ра сій скіх гра ма дзян. З кож ным го дам 
ста но віш ся больш во пыт ным, ста ра еш ся за няць на зі-
раль ныя па зі цыі ў най больш ураз лі вых мес цах — там, 
дзе на пра дук цыю па лёў мо гуць па на дзіц ца ама та ры 
лёг кай на жы вы.

— Так, сё ле та мы за тры ма лі толь кі пяць ча ла век, — 
пра цяг вае раз мо ву Пётр Клі мо віч. — У асноў ным кра-
дуць буль бу, ага род нін ныя куль ту ры. А ра ней зла-
дзю жак бы ло ку ды больш. Вось ле тась, на прык лад, 
ад на го і та го ж ча ла ве ка — жы ха ра Бя ро зак — ла ві лі 
тры ра зы.

ЛЁН ЛЮ БІЦЬ 
ПА КЛОН

Так здаў на ка за лі на Бе ла ру сі. Лён — зна ка вая 
сель ска гас па дар чая куль ту ра для Ка рэ ліч чы ны. 
Не здар ма герб ра ё на ўпры гож ва юць яго сі нія квет кі. 
Гэ ту куль ту ру на зы ва юць не інакш, як паў ноч нае 
зо ла та аль бо паў ноч ны шоўк. Та му і пло шчы, 
якія ад вод зяц ца пад па сеў лё ну, знач ныя — 2130 га. 
Ка рэс пан дэнт га зе ты «По лы мя» да ве даў ся больш 
пад ра бяз на пра гэ ту вы твор часць.

«Уво гу ле, вы рошч ван не паў ноч на га зо ла та — 
вель мі пра ца ёміс ты пра цэс, — рас ка заў на мес нік 
ды рэк та ра ААТ «Ка рэ лі чы-Лён» Фё дар ЖУК. — 
Ад па сяў ной і да ўбо рач най вы кон ва ец ца не менш 
за дзе сяць ві даў ра бот. І трэ ба ад зна чыць, што на 
кож най сту пе ні гэ та га тэх на ла гіч на га лан цуж ка не-
спры яль ныя ўмо вы на двор'я мо гуць ад біц ца на кан-
чат ко вым вы ні ку». Ме на ві та так ад бы ло ся сё ле та. Па 
сло вах су раз моў ні ка, ка лі б не лі пень ская спя ко та і 
ад сут насць даж джоў, то аг ра рыі ра ё на маг лі б па-
хва ліц ца рэ корд ным ура джа ем іль ну.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

БЛІЗ КАЯ ЎЛА ДА

ПАДТРЫМКА І АПОРАПАДТРЫМКА І АПОРА
Што мо жа зра біць на ка рысць вы бар шчы каў сель скі дэ пу татШто мо жа зра біць на ка рысць вы бар шчы каў сель скі дэ пу тат

П
а шан ца ва ла та му кі раў ні ку сель ска га Са ве та, 
які мо жа на зваць свой дэ пу тац кі кор пус ка ман дай. 
Ня рэд ка пад час па пя рэд няй, ды і ра ней шых 

вы бар ных кам па ній да во дзі ла ся чуць, што мяс цо выя 
Са ве ты ў вёс ках ся бе па сту по ва зжы ва юць. Склад іх 
ня рэд ка бы вае фар маль ны, мно гія зна чац ца толь кі 
на па пе ры. Але ж апош нім ча сам да во дзіц ца су стра каць 
пры кла ды зу сім ін ша га кштал ту. Вось і стар шы ня 
Маль ка віц ка га сель ска га Са ве та Ган ца віц ка га ра ё на 
Тац ця на ЛІТ ВІ НО ВІЧ га во рыць: «Дэ пу та ты — гэ та мой 
ак тыў, пад трым ка і апо ра».


