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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Сле дам за Жан най Мак сі маў най па тэ ле-
фа на ваў Дзміт рый Але га віч з гэ та га ж до-
ма. Муж чы на па скар дзіў ся, што ў пад' ез дзе 
за вя ла ся вя сё лая кам па нія, шу мяць, п'юць, 
ку раць. Ім ад клю чы лі свят ло, газ. Яны га ту-
юць ежу на ке ра га зе. Дзе га ран тыя, што не 
зда рыц ца бя да?

— За ста вай це ся на су вя зі, — па пра сі ла за-
яў ні ка На тал ля Яку біц кая. Па тэ ле фо не звя за-
ла ся са стар шы нёй Мінск ага ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў Юлі яй Бя лян кі най:

— Юлія Іва наў на, вам да ру чэн не. Тэр мі но ва 
збі рай це ка ман ду — стар шы ню сель са ве та, 
са ні тар ную служ бу, прад стаў ні коў ЖКГ, участ-
ко ва га ін спек та ра мі лі цыі. Ня хай вы едуць на 
мес ца, раз бя руц ца ў сі ту а цыі і пры муць ме ры, 
каб аба ра ніць за ко на па слух мя ных гра ма дзян. 
А я вазь му пы тан не на аса біс ты кант роль.

Ра і са Ан то наў на з аг ра га рад ка Ма чу лі шчы 
па скар дзі ла ся, што ўжо тры ме ся цы ў до ме, 
дзе яна пра жы вае, не пры бі ра юць пад' ез-
ды, пры чым, кошт па слу гі ўклю ча юць у жы-
роўку.

— Не кла дзі це труб ку, — ска за ла На тал ля 
Яку біц кая і ад ра зу па тэ ле фа на ва ла ды рэк тару 
Дзяр жаў на га аб' яд нан ня «Жыл лё ва-ка му-
наль ная гас па дар ка Мін скай воб лас ці» Ва сі-
лю Шаш ку, які па абя цаў вы ра шыць пы тан не. 
І лі та раль на праз хві лін дзе сяць па ве да міў, 
што на мес ца на кі ра ва лі пры бі раль шчыц.

Іван Сяр ге е віч з вёс кі Чэ хі Ві лей ска га ра ё на 
пра сіў за ас фаль та ваць учас так да ро гі, што 
пра ля гае праз вёс ку. Ма шы ны па ды ма юць 
пыл, нель га ды хаць.

— Якой даў жы ні гэ ты ад рэ зак? — спы та ла 
На тал ля Вік та раў на.

— Ка ля ад на го кі ла мет ра, — кан ста та ваў 
муж чы на. — Я звяр таў ся ў сель вы кан кам, але 
мне ска за лі, што ня ма срод каў.

— Са праў ды, срод кі аку му лю юц ца на ра-
хун ку рай вы кан ка маў, — рас тлу ма чы ла На-
тал ля Яку біц кая.— Не абя цаю вам, што да ро гу 
зро бяць заўт ра, але бу ду раз маў ляць з кі раў-
ніц твам ра ё на.

Та кія ж праб ле мы хва лю юць і Ма рыю Іва-
наў ну з аг ра га рад ка Таль Лю бан ска га ра ё на.

— Яшчэ ў 2014 го дзе ў вёс цы за ас фаль та ва-
лі ву лі цу Кам са моль скую. Але за стаў ся ад рэ-
зак у паў та ра кі ла мет ра. Тут нель га ні прай сці, 
ні пра ехаць — су цэль ныя вы бо і ны.

На тал ля Юр' еў на з вёс кі Се леў цы Ма ла-
дзе чан ска га ра ё на 22 га ды пра цуе да яр кай. 
Пра ца ў асноў ным руч ная, цяж кая. Жан чы на 
па ці ка ві ла ся, ча му не мо жа атры маць іль гот-
ную пен сію.

— Мы да шлём ва ша пы тан не ў са цы яль ную 
служ бу, каб спе цы я ліс ты пад рых та ва лі для 
вас тлу ма чэн не. Але ска жу так: змя нен ні і да-
паў нен ні ў ад па вед нае за ка на даў ства мож на 
ўнес ці толь кі праз за ка на даў чы ор ган — Са вет 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі.

Тац ця на Мі хай лаў на з вёс кі Апа лі ны Слуц-
ка га ра ё на адзі но кая, ін ва лід ІІІ гру пы. Ёй 
вель мі па трэб ны та но метр для вы мя рэн ня 
кры вя но га ціс ку, але за сваю не вя лі кую пен-
сію на быць яго праб ле ма тыч на. Яна пра сі ла 
ку піць ёй апа рат.

На тал ля Яку біц кая па абя ца ла па спра ба-
ваць знай сці для гэ та га спон са ра.

Ма ры на Ула дзі мі ра ўна з Цім ка віч Вало-
жынскага ра ё на ха дай ні ча ла за Вік та ра Фё да-
ра ві ча, яко га да гля дае. Яму 83 га ды, ін ва лід, 
пе ра нёс тры ін суль ты. А ня даў на яму зра бі лі 
апе ра цыю і па ста ві лі пры ста са ван не для ад-
во ду вад ка сці, якое трэ ба рэ гу ляр на мя няць. 
Па вы клі ку ўра чы хут кай да па мо гі пра вя лі не-
аб ход ную пра цэ ду ру. Але ме ды кі ска за лі, што 
ў да лей шым пры яз джаць не бу дуць.

На тал ля Яку біц кая су па ко і ла жан чы ну, што 
звер нец ца ва ўпраў лен не ахо вы зда роўя Мін-
абл вы кан ка ма, каб муж чы ну аказ ва лі да па-
мо гу на па ста ян най асно ве.

Уся го ж стар шы ня аб лас но га Са ве та дэ пу-
та таў вы слу ха ла ка ля трыц ца ці ча ла век. Част-
ка за яў ні каў атры ма ла кан суль та цыю, не ка-
то рыя пы тан ні вы ра шы лі ся ад ра зу. А на тыя 
зва ро ты, што па тра бу юць вы ез ду на мес ца 
або больш пад ра бяз на га вы ву чэн ня, за яў ні кі 
атры ма юць ад ка зы ў азна ча ныя за ка на даў-
ствам тэр мі ны.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ДА ПА МО ЖАМ ЧЫМ ЗМО ЖАМ
«Са цы ял ка» 
ў фо ку се 
ўва гі
Стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 
па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры 
і са цы яль ным раз віц ці 
Вік тар ЛІС КО ВІЧ 10 жніў ня 
вы ка заў ся жур на ліс ту 
ча со пі са «Бе ла рус кая 
дум ка» на конт асаб лі вас цяў 
сё лет няй элек та раль най 
кам па ніі, перс пек тыў 
раз віц ця са цы яль най сфе ры 
з улі кам тэ зі саў, агу ча ных 
пад час Па слан ня Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
бе ла рус ка му на ро ду 
і На цы я наль на му схо ду. 

Вік тар Ліс ко віч так са ма ад ка-
заў на пы тан ні, якія да ты чац ца 
ра бо ты з мо лад дзю, фар мі ра-
ван ня ў яе па тры я тыз му і ад каз-
най гра ма дзян скай па зі цыі. Ін-
тэр в'ю апуб лі ку юць у чар го вым 
ну ма ры вы дан ня.

У гэ ты ж дзень стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс-
пуб лі кі па аду ка цыі, на ву цы, 
куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці 
су стрэў ся з на мес ні кам мі ніст-
ра пра цы і са цы яль най аба ро ны 
Аляк санд рам Ру ма кам. Грун-
тоў ная раз мо ва прад стаў ні коў 
за ка на даў чай і вы ка наў чай 
га лін ула ды бы ла пры све ча на 
пы тан ням са цы яль най аба ро-
ны ўраз лі вых ка тэ го рый на сель-
ніц тва, за бес пя чэн ня на леж на га 
функ цы я на ван ня ін тэр на тных 
уста ноў у пе ры яд пан дэ міі, ра-
бо ты са зва ро та мі гра ма дзян. 
На дум ку Вік та ра Ліс ко ві ча, са-
цы яль ная аба ро на на сель ніц-
тва заў сё ды бу дзе зна хо дзіц ца 
ў фо ку се ўва гі дзяр жа вы.

Даць 
маг чы масць 
пра ца ваць
Стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
па эка но мі цы, бюд жэ це 
і фі нан сах Тац ця на 
РУ НЕЦ у аў то рак пры ня ла 
ўдзел у па ся джэн ні 
ад мі ніст ра цыі 
Мас коў ска га ра ё на ста лі цы. 

Вы сту па ю чы па пы тан ні аб 
рэа лі за цыі Дэ крэ та Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 2 кра са-
ві ка 2015 го да № 3 «Аб са дзей-
ні чан ні за ня тас ці на сель ніц тва» 
ў Мас коў скім ра ё не го ра да Мін-
ска, пар ла мен та рый ад зна чы ла, 
што ра бо та па за бес пя чэн ні за-
ня тас ці па він на пра во дзіц ца на 
ўсіх уз роў нях (рэс пуб лі кан скім, 
аб лас ным, ра ён ным, га рад скім) 
і на сіць пла на мер ны ха рак тар, — 
пе рад ае прэс-служ ба Са ве та 
Рэс пуб лі кі. «Ад на з асноў ных 
за дач дзяр жа вы — даць лю дзям 
маг чы масць пра ца ваць і сва ёй 
пра цай за бяс печ ваць свой да-
ста так», — ска за ла Тац ця на Ру-
нец пры сут ным на су стрэ чы.

Се на тар звяр ну ла ўва гу кі-
раў ніц тва ра ё на на важ насць 
ака зан ня кан суль та цый най, 
ме та дыч най і пра ва вой да па-
мо гі гра ма дзя нам, не за ня тым 
у эка но мі цы, для іх пра ца ўлад-
ка ван ня.

ЧЫРВОНА-
АРМЕЙСКАЯ, 9

Тэ му для му ра ла вы дум ляць 
доў га не прый шло ся. Эка ло гія! 
Асі по віц кая шко ла № 3 ак тыў на 
зай ма ец ца пра ект най дзей нас-
цю ў гэ тым кі рун ку і рэ гу ляр на 
атрым лі вае між на род ныя гран-
ты. Апош ні аду ка цый ны пра ект, 
у якім яна за дзей ні ча на, — «Зя-
лё ныя шко лы». На ба зе ўста но-
вы сён ня пра цуе клуб эка ла гіч-
на га ма ні то рын гу Ма гі лёў скай 
воб лас ці, які аб' яд ноў вае ўсіх 
ах вот ных зра біць на ша ася род-
дзе чыс цей шым, — гра ма дзян, 
прад пры ем ствы, ар га ні за цыі 
воб ласці. На ра хун ку вуч няў — 
30 прэ зі дэнц кіх прэ мій за пе ра-
мо гі на рэс пуб лі кан скім уз роў ні 
па хі міі і бія ло гіі.

Афор міць шко лу ў ду хе су час-
на га арт-мас тац тва вы ра шы лі пас-
ля та го, як на ве да лі на цы я наль ны 
аду ка цый на-азда раў лен чы дзі ця-
чы цэнтр «Зуб ра ня». І вуч ні, і на-
стаў ні кі прый шлі ў за хап лен не ад 
уба ча ных там ма люн каў на фа-
са дах. Вы свет лі ла ся, што іх аў та-
ры — сту дэн ты БНТУ.

— Ка лі мы пра гэ-
та да ве да лі ся, ад ра зу ж 
звяр ну лі ся да кі раў ніц-
тва ўні вер сі тэ та з прось-
бай зра біць і нам та кую 
пры га жосць, — ка жа на-
стаў ні ца хі міі вы шэй-
шай ква лі фі ка цый най 
ка тэ го рыі Свят ла на 
ЗАЙЦАВА. — Мы ж па-
ста ян ныя ўдзель ні кі іх 
кон кур су «Тэх на ін тэ лект». 
Нас вы слу ха лі і пай-
шлі на су страч. Пры еха лі 
дзяў ча ты з ар хі тэк тур на-
га фа куль тэ та і на пра ця гу 
тыд ня раз ма лёў ва лі та рэц 
шко лы. Мы ж, у сваю чар-
гу, за бяс пе чы лі іх усім не-
аб ход ным ма тэ ры я лам.

Эс кіз ма люн ка рас пра-
ца ва ла сту дэнт ка трэ ця га 
кур са Ма рыя Ан ку до віч, 
а ўва со біць яго ў жыц цё 
ёй да па маг лі ад на курс-
ні цы Ва ле рыя Ва сі ле віч, 
Да р'я Ка рэц кая, Ва ле рыя 
Па по ва і Ган на Ці та вец. 

Кі ра ва ла пра цэ сам на тхняль нік і 
во пыт ная ў та кіх спра вах сту дэнт-
ка пя та га кур са Ган на Зянько. 
Ра бо та бы ла да во лі скла да ная. 
Бу ды нак трох па вяр хо вы, і дзяў-
ча ты ка рыс та лі ся рыш та ван нем, 
каб пра ца ваць на вы шы ні. Ма-
ля ваць ім пры хо дзі ла ся не на 
су цэль най па верх ні, а прос та на 
цаг лі нах, што так са ма не зу сім 
зруч на. І не каль кі ра зоў пры хо-
дзі ла ся за трым лі вац ца на аб' ек-
це на ват пас ля за хо ду сон ца, каб 
з да па мо гай пра ек та ра пе ра-
нес ці ма лю нак на сця ну. Але, як 
пры зна лі ся дзяў ча ты, для іх гэ та 
ра бо та — перш за ўсё ка рыс ны 
во пыт, які яны заў сё ды га то вы 
ўдас ка на ліць, тым больш што 
ад мі ніст ра цыя шко лы па кла па-
ці ла ся аб бяс пе цы сва іх мас та-
чак.

— Для нас су пра цоў ніц тва са 
шко лай бы ло вель мі важ най спра-
вай, — ад зна чыў дэ кан ар хі тэк-
тур на га фа куль тэ та БНТУ Ар-
мен САР ДА РАЎ. — Ар хі тэк тар па-
ві нен быць ма біль ны, вы яз джаць 
на мес ца, зна ё міц ца з людзь мі, 
мяс цо вас цю, ланд шаф там. Мы 
ўклю ча ем та кія ра бо ты ў кур са-
вое і пе рад дып лом нае пра ек та-
ван не. На шы сту дэнт кі ад нес лі ся 
да спра вы вель мі ад каз на — з'ез-
дзі лі ў Асі по ві чы, зра бі лі эс кі зы з 
улі кам па жа дан няў ад мі ніст ра цыі 
шко лы, усё ўзгад ні лі і толь кі по-
тым па ча лі пра ца ваць. Ма лю нак 
са праў ды атры маў ся кра са моў ны, 
у ім за кла дзе на вя лі кая сэн са вая 
на груз ка. Ска рыць вяр шы ню не 
так прос та. І шлях да ве даў так са-
ма прос ты не бы вае.

Ма ты вам для арт-афарм-
лен ня шко лы ста ла яшчэ 
ад на важ ная для го ра да 
ака ліч насць. Сё ле та Асі-
по ві чы бу дуць пры маць 
ге ро яў аб лас ных «Да жы-
нак», зна чыць, па він ны 
вы гля даць год на. Жы ха-
ры рай цэнт ра ўжо па спе-
лі аца ніць арт-аб'ект і ак-
тыў на па пу ля ры зу юць яго 
ў сац сет ках. Гэ та зна чыць, 
што ў іх з'я ві ла ся яшчэ ад-
на на го да для го на ру за 
сваю ма лую ра дзі му.

Шко ла вель мі ўдзяч ная 
за да па мо гу ў афарм лен-
ні бу дын ка ад мі ніст ра цыі 
БНТУ.  Тут спа дзя юц ца, што 
на ле та гэ та су пра цоў ніц тва 
пра цяг нец ца, і на яшчэ ад-
ным фа са дзе з'я віц ца не 
менш сім ва ліч ны ма лю-
нак. Пе да го гі пе ра ка на-
ныя: знеш няя пры га жосць 
вы хоў вае і ўнут ра ную.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Фо та з ар хі ва 

Асі по віц кай шко лы 
№ 3.

ВЯ ЛІ КАЯ ПЕ РА МЕ НА

СКА РЫ СВАЮ ВЯР ШЫ НЮСКА РЫ СВАЮ ВЯР ШЫ НЮ
Асі по віц кая шко ла № 3 бу дзе на тхняць сва іх вуч няў на ву чо бу з да па мо гай арт-мас тац тва

Сім ва ліч ны ма лю нак вы шы нёй на ўсе тры школь ныя па вер хі 
з'я віў ся тут зу сім ня даў на. Дзяў чын ка з за плеч ні кам шпар ка бя жыць 
па ляс ной сця жын цы ўверх — на су страч вы са чэз ным га рам, якія 
ўзвыш аюц ца на га ры зон це. А зні зу под піс «Ска ры сваю вяр шы ню». 
Якая вяр шы ня мо жа быць у вуч ня? Ну, ка неш не, вы дат ная ву чо ба!


