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— На асаб лi вым кант ро лi, без умоў на, так са ма жыл-
лё сем' яў, якiя зна хо дзяц ца ў са цы яль на не бяс печ ным 
ста но вi шчы. Па ста ян ныя ад ра са ты па доб ных рэй даў i 
до ма ўла даль нi кi, якiя зло ўжы ва юць спiрт ны мi на по-
ямi, — расказ вае стар шы ня Пры бар ска га сель ска га 
Са ве та Іры на ГОР ЛЕН КА. — Ле тась па не каль кiх ад ра-
сах ме лi ся за ўва гi па су праць па жар ным ста не пяч но га 
аб ста ля ван ня, су ту а цыя бы ла ў мя не на кант ро лi. Трэ ба 
ад зна чыць, што лю дзi вы пра вi лi ся, печ кi ў iх ад ра ман-
та ва ныя, пе рад гэ тым ацяп ляль ным се зо нам прэ тэн зiй 
да iх не ўзнiк ла, — да да ла Iры на Вiк та раў на.

Пад час пра фi лак тыч на га рэй ду, на шчас це, сур' ёз ных 
па ру шэн няў вы яў ле на не бы ло, ад зна чы лi су пра цоў нi кi 
МНС.

— У не ка то рых да мах, праў да, ад сут нi чаў аў та ном-
ны па жар ны апа вя шчаль нiк, — звяр тае ўва гу iн спек тар 
Го мель ска га РАНС Ана толь ДЗIЧ КОЎ СКI i тлу ма чыць, 
што пры агля дах до ма ўла дан няў на не аб ход насць уста-
ноў кi гэ та га пры бо ра звяр та юць асаб лi вую ўва гу. У хо дзе 
рэй ду гра ма дзя не так са ма бы лi пра iн струк та ва ны аб 
пра вi лах па жар най бяс пе кi пры экс плу а та цыi пяч но га 
ацяп лен ня:

— Та пiць у пе чы вар та два ра зы на су ткi — ра нi цай i 
ўве ча ры. Вы ка рыс тоў ваць ня спраў нае пяч ное ацяп лен-
не ка тэ га рыч на за ба ра ня ец ца, бо гэ та на ўпрост вя дзе да 
ўзнiк нен ня па жа ру. Нi ў якiм ра зе нель га да ру чаць топ ку 
пе чы дзе цям, — пад крэс лiў iн спек тар.

У Пры ба ры на зi раль ная ка мi сiя за вi та ла ў дом пен сi я-
 нер кi Та ма ры Ку чын скай. Жан чы не рас па вя лi аб вы яў ле-
ных не да хо пах у ар га нi за цыi су праць па жар най бяс пе кi 
i на га да лi, што iх трэ ба лiк вi да ваць у най блi жэй шы час. 
Са цы яль ны ра бот нiк па тэ ле фа на ва ла да чцэ пен сi я нер кi 
i па пра сi ла да па маг чы ма цi ў гэ тай спра ве.

Мiж тым су пра цоў нi кi «Го мель абл га за» i «Энер га на гля-
ду» пра ве ры лi ў до ме жан чы ны спраў насць элект ра аб ста-
ля ван ня i пра вод кi, га за за бес пя чэн ня.

— Ра бо та на зi раль ных ка мi сiй не ад но чы да каз ва-
ла сваю эфек тыў насць, — пад крэс лi ва юць удзель нi кi 
рэй ду. — Бо ме на вi та дзя ку ю чы су мес ным на ма ган ням 

атрым лi ва ец ца вы явiць фак та ры, якiя па гра жа юць бяс-
пе цы гра ма дзян, i свое ча со ва iх лiк вi да ваць.

Ад на з га лоў ных за дач на зi раль ных ка мi сiй — пра са-
чыць ме ры рэ ага ван ня па кож ным фак це па ру шэн ня бяс-
пе кi жыц ця дзей нас цi гра ма дзян. Та кая фор ма кант ро лю 
асаб лi ва эфек тыў ная ў ра бо це з гра ма дзя на мi, якiя зло ў-
жы ва юць ал ка го лем, вя дуць аса цы яль ны лад жыц ця, 
ма юць за па зы ча нас цi па ка му наль ных па слу гах.

Пе ра сту пiў шы па рог до ма ўла дан ня, суб' ек ты пра-
фi лак ты кi пры сту па юць да сва ёй ра бо ты: прад стаў нi кi 
«Го мель абл га за» агля да юць кат лы, га за выя плi ты i звя ра-
юць да дзе ныя лi чыль нi каў, ме ды кi ўдак лад ня юць звест кi 
пра на вед ван не па лi клi нi кi, спе цы я лiс ты са цы яль най служ-
бы рас каз ва юць аб па слу гах, якiя мо жа ака заць цэнтр са-
цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель нiц тва. На кант ро лi прад-
стаў нi коў «Энер га на гля ду» — стан элект рыч най пра вод кi, 
элект ра пры бо раў у до ме i спраў насць лi чыль нi каў.

Да рэ чы, у на се ле ных пунк тах та го ж Пры бар ска га сель-
са ве та ра бот нi кi МНС на зi ра юць доб рую тэн дэн цыю: сён ня 
больш за 80 % да моў у мяс цо вых на се ле ных пунк тах асна-
шча ны аў та ном ны мi па жар ны мi апа вя шчаль нi ка мi, мес цi-
чы ка рыс та юц ца так са ма сiг на лi за та ра мi ўгар на га га зу.

Наталля КАПРЫЛЕНКА.

Бяс пе ка як трэнд жыц ця на вёс цыДОБ РАЯ СПРА ВА

ЦЯ ПЕР З ЛIХ ТА РА МIЦЯ ПЕР З ЛIХ ТА РА МI
Як ву лiч кам мiк ра зо ны Пад гор ная—Пад мi кол ле 

ў Ма гi лё ве ра зам з дэ пу та та мi асвят ляў да ро гу да шко лы
Аляк сандр Пi ку ля не здар ма ўжо не каль кi га доў за пар зай мае 
па са ду стар шы нi ву лiч на га ка мi тэ та мiк ра зо ны Пад гор-
ная—Пад мi кол ле, бо та ко га ўпарт ага i апан та на га спра вай 
ча ла ве ка трэ ба яшчэ па шу каць. I на ват тыя, на ка го ён, бы вае, 
скар дзiц ца, не крыў дзяц ца, бо ўсе ба чаць, што ча ла век ро бiць 
гэ та не са злос цi, а дзе ля спра вы.

Ся рэд няя шко ла № 33 не на яго ўчаст ку, але сю ды хо дзяць 
дзе цi з «яго» мiк ра зо ны. Яе скон чы лi i ўну кi Аляк санд ра Ва сi ле-
вi ча, але ча мусь цi та ды пы тан не з асвят лен нем да ро гi не ста я ла 
так вост ра. Шко ла зна хо дзiц ца ў цэнт ры шчыль най жы лой 
за бу до вы, лiх та роў там нi ко лi не бы ло, i баць кi апош нiм ча-
сам вель мi пе ра жы ва юць, што дзе цям да во дзiц ца пра бi рац ца 
да до му ледзь не на воб ма цак. Не каль кi га доў та му яны па ча лi 

звяр тац ца ў роз ныя iн стан цыi з 
па тра ба ван нем зра бiць асвят-
лен не ка ля шко лы i дзi ця ча га 
сад ка № 81, што по бач з ёй.

— Раз мо ва ад бы ла ся на 
схо дзе, якi пра во дзiў ся ў гэ тай 
шко ле ў каст рыч нi ку 2018 го -
да,— пры гад вае су раз моў ца. — 
На су стрэ чы пры сут нi ча лi дэ-
пу та ты, у тым лi ку i Дзмiт рый 
Ха ры тон чык, на той мо мант 
стар шы ня аб лса ве та. Ён па абя-
цаў, што вы ра шыць праб ле му. 
Маг чы ма, ча су не ха пi ла або 
бы лi ней кiя iн шыя пры чы ны, 
але за год нi я кiх зру хаў не ад-
бы ло ся. I на чар го вым схо дзе я 
зноў уз няў гэ тае пы тан не.

На гэ ты раз спра ва бы ла 
да ве дзе на да ла гiч на га за вяр-
шэн ня. Пад клю чы лi ся ды рэк-
тар прад пры ем ства «Гарс вят-
ло» Аляк сандр Па шке вiч, стар-
шы ня Ма гi лёў ска га гар са ве та 
Мак сiм Гу рын, ка му наль ныя 

служ бы. У маi яны ра зам са ста рас там аб сле да ва лi зо ну, якую 
па трэб на бы ло б асвят лiць, i яшчэ да па чат ку но ва га на ву чаль-
на га го да ўздоўж пе ша ход ных тра ту а раў з бо ку Дняп роў ска га 
буль ва ра i ву лi цы Пад гор най з'я вi ла ся 16 свет ла вых апор са 
свят ло ды ёд ны мi лям пач ка мi.

— Гэ та яск ра вы прык лад та го, як плён на мо гуць пра ца ваць 
ор га ны мяс цо ва га са ма кi ра ван ня, дэ пу та ты i мяс цо вая ўла да 
ра зам, — ка жа Аляк сандр Пi ку ля. — Ка лi па ста вi лi пер шы слуп, 
мне тэ ле фа на ва лi на стаў нi кi, каб па ве да мiць ра дас ную на вi ну. 
Я доб ра ве даю, як яны ча ка лi гэ та га мо ман ту. Яны ж так са ма 
ня суць ад каз насць за бяс пе ку дзя цей. Але больш за ўсiх удзяч-
ны баць кi — iх на рэш це па чу лi.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.
Дзя ку ю чы iнi цы я тыў нас цi вулiч ка ма Аляк санд ра Пi ку лi ка ля 

дзi ця ча га сад ка i шко лы з'я вi ла ся ву лiч нае асвят лен не.

Ка мен та рый у тэ му

Стар шы ня Ма гi лёў ска га гар са ве та Мак сiм ГУ РЫН:
— Ка лi га ра джа не звяр та юц ца да нас па да па мо гу, яны 

вель мi спа дзя юц ца, што мы iх не пад вя дзём. Але вель мi 
час та ўсё ўпi ра ец ца ў гро шы. I мы шу ка ем спо саб, як вый сцi 
са скла да най сi ту а цыi . Ка лi ўсё атрым лi ва ец ца, ад чу ва еш 
вя лi кае за да валь нен не.

Ка ля 33-й шко лы са праў ды быў не асвет ле ны ўчас так, 
але гэ ты аб' ект у га рад скi план ме ра пры ем стваў па доб ра ў-
па рад ка ван нi на сё ле та не ўва хо дзiў. Прый шло ся шу каць 
спо саб, як вы ра шыць пы тан не, бо бяс пе ка дзя цей заў сё ды 
на пер шым мес цы. Звяр ну лi ся да кi раў нi ка ма гi лёў ска га 
прад пры ем ства «Гарс вят ло» Аляк санд ра Па шке вi ча, якi 
з'яў ля ец ца дэ пу та там аб лса ве та, аб мер ка ва лi праб ле му з кi-
раў нiц твам упраў лен ня ка му наль ных прад пры ем стваў, ра-
зам вы еха лi на мес ца, каб вы зна чыц ца, якiя апо ры ста вiць i 
якую пад свет ку ра бiць. Прый шло ся ды рэк та ру «Гарс вят ла» 
за дзей нi чаць свае рэ зер вы. У та кiх пы тан нях дэ пу та там 
вель мi час та да во дзiц ца вы ка рыс тоў ваць сваё служ бо вае 
ста но вi шча, бо на род ныя абран нi кi яшчэ i дзесь цi пра цу-
юць, а гра мад скi мi спра ва мi зай ма юц ца, як у гэ тым вы-
пад ку, па ра лель на.

Для па ляп шэн ня 
якас цi ме ды цын ска га 
аб слу гоў ван ня сель ска га 
на сель нiц тва пры 
Ва ло жын скай цэнт раль най 
ра ён най баль нi цы не каль кi 
ме ся цаў та му ство ра ны 
пе ра соў ны ме ды цын скi 
комп лекс.

Ме ду ста но ва на ко лах 
кур сi руе па мiж на се ле ны-
мi пунк та мi ра ё на згод на з 
гра фi кам, за дак лад насць 
яко га ня се ад каз насць за-
гад чык рай па лiк лi нi кi Аляк-
сандр Бу рак. Ме на вi та ён 
па тлу ма чыў сэнс ра бо ты, якую 
па-са праўд на му мож на лi чыць 
апе ра тыў най. Ма бiль ны комп лекс 
да па ма гае су пра цоў нi кам ам бу-
ла то рый i фель чар ска-аку шэр скiх 
пунк таў на вед вац ца да па цы ен таў 
па мес цы iх жы хар ства, за бяс печ-
вае вы со кi пра цэнт дыс пан се ры-
за цыi, па ве дам ляе ра ён ная га зе та 
«Пра цоў ная сла ва».

З вы гля ду пе ра соў ны комп лекс 
на гад вае звы чай ны аў то бус, але, 
за зiр нуў шы ўнутр, ра зу ме еш, што 
тра пiў у су час ную мi нi-па лi клi нi ку. 
У не вя лi кiм па коi па цы ен ты мо гуць 
пры сес цi ў ча кан нi сва ёй чар гi. За-
тым — га лоў ны ка бi нет. Гэ та ўжо 
паў на вартасная пры ём ная, дзе ёсць 
стол, мес ца для ўра ча i па цы ен та, 

ку шэт ка, на якой з да па мо гай пе-
ра нос на га кар ды ёг ра фа ро бiц ца 
кар дыя гра ма. Яшчэ адзiн ка бi нет 
раз лi ча ны на пры ём жан чын, дзе 
для ра бо ты аку шэр кi пра ду гле джа-
на ўсё не аб ход нае аб ста ля ван не. 
Комп лекс асна шча ны ўмы валь нi ка-
мi, ацяп ляль ны мi пры бо ра мi, вен-
ты ля та рам. Да та го ж кi раў нiц тва 
па лi клi нi кi па кла па цi ла ся i пра тое, 
каб у на яў нас цi па ста ян на бы лi не-
аб ход ныя дэз срод кi.

На мi ну лым тыд нi су пра цоў нi кi 
Вiш неў скай ам бу ла то рыi на ве да-
лi ся ў вёс ку Ган ча ры Вiш неў ска га 
сель са ве та. За гад чык ам бу ла то рыi, 
урач Алi на Круць ко, аку шэр ка На-
тал ля Ра га чэ вiч, ме ды цын скiя сёст-
ры Яд вi га Клiн цэ вiч i Яна Буй ко за 

паў дня пры ня лi двац цаць 
па цы ен таў. Кож на му з iх 
вы мя ра лi ар тэ рыя льны 
цiск, ра бi лi кар дыя гра му, 
за да ва лi шэ раг пы тан няў 
ад нос на са ма ад чу ван-
ня i пры ёму прэ па ра таў. 
Алi на Ула дзi мi ра ўна лi-
та раль на кож на га ведае 
ў твар, тры мае ў па мя цi 
ўсе скар гi, што за пi са ны 
ў карт ках ам бу ла тор ных 
хво рых, цу доў на ары ен-
ту ец ца ў схе мах ля чэн ня, 
якiя пры зна ча ла ра ней. Да 
на вед валь нi каў — толь кi 
iн ды вi ду аль ны па ды ход. 

Та кая фор му ла — ад но з га лоў ных 
пра вiл вiш неў скiх ме ды каў. Да рэ-
чы, пад час вi зi таў у вёс кi яны аба-
вяз ко ва пры во зяць i не аб ход ныя 
ле кi, за што атрым лi ва юць асаб-
лi вую ўдзяч насць ад ба буль i дзя-
ду ляў. 

Як рас тлу ма чы ла Алi на Ула дзi-
мi ра ўна, спе цы я лiс та мi Вiш неў скай 
ам бу ла то рыi са жнiў ня гэ та га го да 
па мес цах жы хар ства аб сле да ва на 
больш за 100 жы ха роў на ва коль ных 
вё сак. Пе ра соў ная ўста но ва да зва-
ляе пе ры я дыч на дома на вед ваць 
тых па цы ен таў, якiя ма юць сур' ёз-
ныя праб ле мы з пе ра мя шчэн нем. 
Да та кiх лю дзей мед ра бот нi кi за-
хо дзяць са мi. 

Фо та Ва лян цi ны КРАЎ НЕ ВIЧ.

ПА МЕС ЦЫ ЖЫ ХАР СТВА

ДА ПА МО ГА НА КО ЛАХ
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