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Аль тэр на тыў ны 
магазін

За ра чан ка — ад на з не-
вя ліч кіх і на ват ты по вых 
вё сак на за ха дзе Гро дзен-
ска га ра ё на. Тут дзей ні чае 
ста ра жыт ны кас цёл, у бы-
лым клу бе ня даў на ад кры лі 
му зей руч ні ка. Бу ды нак не 
пус туе — сю ды пры яз джа-
юць ту рыс ты, каб уба чыць 
са праўд ную бе ла рус кую 
спад чы ну. Са міх жы ха роў у 
гэ ты во сень скі час на ву лі-
цы амаль ня ма. Ва сіль Ры-
го ра віч ідзе ад ка ло дзе жа 
з дву ма вёд ра мі. Пы та ю ся, 
дзе вяс коў цы пра дук ты куп-
ля юць. Ака за ла ся, што тут 
ёсць кра ма ў кан цы ву лі-
цы. Па сло вах пен сі я не ра, 
пра цуе там вель мі вет лі вая 
жан чы на. Вы ра шы ла зай-
сці, да ве дац ца, як ідзе ган-
даль. Але не па шан ца ва ла. 
Кра ма ака за ла ся на за мку, 
а на акне аб' ява: пра да вец 
за хва рэ ла. Ва сіль Ры го ра віч 
рас тлу ма чыў: не бя да, хут ка 
па він на пры быць пры ват ная 
аў та кра ма.

І са праў ды, ме та ліч ны 
фур гон, тру бя чы, пра мчаў-
ся па ву лі цы і вяр нуў ся на-
зад. Ву лі ца ад ра зу ажы ла. 
На сіг нал вый шлі па куп ні кі. 
Муж чы на куп ляе хлеб, «ві-
туш ку», про сіць больш тан-
ную каў ба су. Жан чы ны да 
аба вяз ко ва га асар ты мен-
ту — хлеб, ма ла ко — да да-
юць неш та са лод кае. Хтось-

ці пер ні кі куп ляе, хтось ці 
цу кер кі-тру фе лі, хтось ці 
зе фір. 10—15 хві лін пры-
пын ку, і аў та кра ма пай шла 
да лей. За дзень, па ве да мі-
ла пра да вец, трэ ба аб' ехаць 
15—17 вё сак.

Руп лі вы 
прад пры маль нік

За бяс печ ваць вяс коў цаў 
пра дук та мі Ма дэ вуш Бя лы 
ўзяў ся 10 га доў на зад. Сам 
ён па спе цы яль нас ці ін жы-
нер-бу даў нік, але вы ра шыў 
па спра ба ваць ся бе ва ўлас-
най спра ве. Ра ён ныя ўла ды 
пай шлі на су страч руп лі ва-
му прад пры маль ні ку, які 
на ду маў ар га ні за ваць аў-
та ган даль.

Сён ня мож на га ва рыць 
аб тым, што пры ват ная іні-
цы я ты ва ў мно гім ста ла 
са праўд най па лач кай-вы-
ру ча лач кай для вяс коў цаў. 
Ка а пе ра тыў ны ган даль час та 
не спраў ляў ся з аб' ез дам вё-
сак, а кра мы з-за ніз кай вы-
руч кі па прос ту за кры ва лі ся. 
Мно гія з іх і сён ня ста яць за-
ня дба ны мі і па ці ху раз бу ра-
юц ца. Ба дай што ў кож ным 
ра ё не на бя рэц ца з дзя ся так, 
а то і 20 та кіх бу дын каў.

Зра зу ме ла, што вяс коў-
цам бы ла па трэб на аль тэр-
на ты ва. Ма дэ вуш вы ра шыў 
іс ці ў на гу з ча сам, на браў-
ся во пы ту за мя жой і стаў 
уклад ваць срод кі ў раз віц цё 
аў та ганд лю. Трэ ба ска заць, 
што прэ фе рэн цыі біз нес мен 

атры маў пры на быц ці фур-
го на, аб ста ля ва на га ха ла-
дзіль ны мі ўста ноў ка мі. За-
раз у яго тры та кія ма шы ны, 
якія што дзень раз' яз джа юць 
па да ро гах ра ё на. Кож ная 
«на круч вае» за вы езд да 100 
кі ла мет раў. Да ро гі знач на 
па леп шы лі ся, та му амаль ва 
ўсе мес цы мож на да ехаць у 
лю бое на двор'е.

— Нас ча ка юць, асаб лі ва 
на ху та рах, — пры зна ец ца 
Ма дэ вуш Бя лы, — з жы ха-
ра мі на ла джа на тэ ле фон ная 
су вязь. Ка лі мы, на прык лад, 
не мо жам пры ехаць, тэ ле фа-
ну ем ста рас ту вёс кі. Але та кія 
сі ту а цыі бы ва юць рэд ка.

Кадры вырашаюць 
многае

Ра зам са стар шы нёй Азер-
ска га сель вы кан ка ма Але най 
Анд ру се віч за хо дзім у пры да-
рож ную кра му спа жы вец ка га 
та ва рыст ва ў вёс цы Стры еў-
ка. Гэ ты ганд лё вы пункт з лі ку 
вы гад ных для ка а пе ра та раў, 
бо зна хо дзіц ца ў бой кім мес-
цы. Але ар га ні за цыя ганд лю 
вы му шае жа даць леп ша га. 
Пра да вец Але на Яжэ еў на 

па каз вае тэр мо метр — тут, як 
і на два рэ, дзе сяць гра ду саў 
цяп ла. Ка жа, што ацяп лен не 
ўклю ча юць у кан цы ліс та па-
да. Ма быць, цяж ка знай сці 
ах вот ных пра ца ваць у та кіх 
умо вах, бо на дзвя рах ві сіць 
аб' ява, што на пра цу па трэ б-
ны пра да вец і яшчэ тры ча ла-
ве кі — у бліж ні аг ра га ра док. 
Жан чы на пры зна ец ца, што 
ра ней пра ца ва лі ўтрох, але 
дзве пай шлі з-за ніз кай зар-
пла ты. Але на ста ра ец ца на-
рошч ваць аба рот, па ста ян на 
пра во дзіць ак цыі, але пры-
ват ны ган даль усё ж па ці ху, 
але вы цяс няе ка а пе ра та раў.

Гас па ды ня пры ват най 
кра мы хоць і пра цуе на са-
мым ус край ку вёс кі, але ста-
нам ра бо ты за да во ле на — 
яе пункт не пус туе. Баць-
коў скую спра ву пра цяг вае 
не каль кі га доў і ад чу вае 
ся бе на сва ім мес цы. Ка жа, 
што вет лі вы на строй лю дзі 
вель мі доб ра ад чу ва юць. 
І са праў ды, Ан жа лі ка з ува-
гай ста віц ца да па куп ні коў і 
на ват пе ра рва ла раз мо ву з 
на мі, каб аб слу жыць клі ен-
та. Ма лень кая кра ма з ба га-
тым асар ты мен там па кі ну ла 

доб рае ўра жан не, і сю ды 
за ха це ла ся прый сці зноў.

Не ка лі ма на поль ная ка-
а пе ра цыя ад чу вае знач ную 
кан ку рэн цыю. І не толь кі з 
бо ку пры ват ных ганд ля роў, 
але і ад вя до мых ганд лё вых 
се так. Іх аў та кра мы пра ціск-
ва юц ца ў ні шу, якая ўзнік ла 
пас ля за крыц ця ганд лё-
вых пунк таў на вёс ках. Гэ та 
пры зна юць і прад стаў ні кі 
аб лас но га спа жы вец ка га 
та ва рыст ва. Хоць і за пэў ні-
лі, што кад ра вае пы тан не не 
ста іць вост ра і пра даў цоў на 
вёс цы ха пае.

Аў та кра ма — 
доб ра, 

але кра ма — лепш
Так лі чаць жы ха ры вёс-

кі Лак на, дзе зу сім ня даў на 
ўзна віў ра бо ту ста цы я нар ны 
ганд лё вы пункт ка ап са ю за. 
Сі ту а цыя ня прос тая. Кра ма 
хоць і за пра ца ва ла, але вы-
руч ка тут мі зэр ная, бо вяс-
коў цы ад да юць пе ра ва гу аў-
та кра ме буй но га ры тэй ле ра. 
З та кім па ды хо дам спа жы-
вец кае та ва рыст ва на ўрад 
ці па го дзіц ца, і пункт зноў 
мо жа спы ніць сваю дзей-
насць. Тым больш што пра-
цуе ён не рэ гу ляр на. Пад час 
на ша га пры ез ду пра да вец 
ужо ты дзень хва рэ ла...

Але ёсць і доб ры прык-
лад у ра бо це ста цы я нар на-
га пунк та ў вёс цы Ва сі ле ві чы, 
які так са ма ня даў на ўзноў-
ле ны. Сю ды пры яз джа юць 
і жы ха ры су сед ніх вё сак. 
А хто не зду жае — да па мо-
жа са цы яль ны ра бот нік. 
Да ну та Ашур ке віч — ад на з 
іх. За пра дук та мі за хо дзіць 
што дзень. На гэ ты раз яна 
ад во зіць за ка зы ў су сед нюю 
вёс ку Ко дзеў цы. Яе пад шэф-
ныя про сяць ку піць і мя са, 
і каў ба сы, і кру пы, і цу кар. 
Вель мі за да во ле на, што ўда-
ло ся ўзна віць ра бо ту кра мы, 
якая доў гі час бы ла за кры та. 
Пра да вец Ан жа лі ка Быч коў-
ская пры зна ла ся, што яе ўга-
ва ры лі стаць за пры ла вак. 
Але за мя ніць на ват на вод-
пуск так са ма ня ма ка му.

У лю бым вы пад ку не за-
бяс пе ча ны мі жы ха ры вёс кі не 
за ста нуц ца. Не каль кі ра зоў 
на ты дзень сю ды пры хо дзяць 
аў та лаў кі як спа жы вец ка га 
та ва рыст ва, так і пры ват ных 
ганд ля роў. Праў да, ак ту аль-
ным за ста ец ца за бес пя чэн не 
ле ка мі, за тое на вёс ках пра-
цяг ну лі газ і з'я віў ся ін тэр нэт.
Са цы яль ны ра бот нік са сме-
хам да дае: «Баб кі злу юц ца, 
што вель мі поз на да іх дай-
шоў пра грэс».

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
margo@zviazda.by

МА НА ПО ЛІЯ ЦІ КАН КУ РЭН ЦЫЯ?
Спа жыў цу без роз ні цы, абы вы бар быў

Са цы яль ны ра бот нік Да ну та АШУР КЕ ВІЧ у кра му да Ан жа лі кі 
БЫЧ КОЎ СКАЙ за хо дзіць па па куп кі для сва іх па да печ ных што дня.
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Кам пе тэнт наКам пе тэнт на
Дзя ніс ПРА КОП ЧЫК, пер шы на мес нік ды рэк та ра 

па ганд лі і гра мад скім хар ча ван ні Гро дзен ска га 
фі лі яла Аб лспа жыў та ва рыст ва:

— Ганд лё выя аб' ек ты на вёс цы пра цу юць у стан дарт-
ным рэ жы ме, аб ма са вым за крыц ці га вор ка не ідзе. 
У год спы ня юць сваю дзей насць 1—2 аб' ек ты, а ўся го ў 
на шай сет цы 72 кра мы. У ра ё не пра цуе 8 аў та крам. Усе 
яны што дзень вы яз джа юць стро га па гра фі ку, за цвер-
джа ным рай вы кан ка мам. Што да ты чыц ца кад раў, тут 
так са ма ня ма праб лем. Гэ та звы чай ная штат ная сі ту а-
цыя, ка лі пра да вец за хва рэў ці пай шоў у вод пуск. Для 
за ме ны мы ма ем рэ зерв. І на огул, жы ха ры вё сак піль на 
со чаць за ра бо тай і ма га зі наў і аў та крам. Ка лі ма шы на 
не да еха ла ці спаз ні ла ся кры ху, ад ра зу тэ ле фа ну юць і ў 
на шу ар га ні за цыю, і ў рай вы кан кам, і ў сель скі Са вет.

Амаль паў сюд на ў не вя лі кіх вёс ках мож на ўба чыць 
кра му, якая не пра цуе. На прык лад, у Гро дзен скай 
воб лас ці та кіх аб' ек таў амаль 300. Пры чы на ў асноў ным 
ад на — на сель ніц тва вёс кі змен шы ла ся, і та ва ра аба рот 
вель мі ма лы. Але гэ та не зна чыць, што вяс коў цы па він ны 
вы жы ваць, як хто змо жа. Ім на да па мо гу пры хо дзяць 
кра мы на ко лах. Пры чым коль касць ма біль ных 
ганд ля роў, пры нам сі на Гро дзен шчы не, па ста ян на рас це.

Лёс, ве ра год ней за ўсё, вы-
браў жы хар ку вёс кі Цы ган кі 
Тац ця ну Дзя ні са ву-Бе ра шэ віч 
для да па мо гі са ста рэ лым ад на-
вяс коў цам не вы пад ко ва. У свой 
час не даў па кі нуць ма лую ра дзі-
му, як ра бі лі яе ра вес ні кі і ад на-
клас ні кі, по тым спры яў у пра цы 
ў сель скай гас па дар цы — бы ла 
жы вё ла во дам, да іла ка роў, пас-
ля на по шце — двац цаць га доў 
Тац ця на ад пра ца ва ла ў паш то-
вым ад дзя лен ні. А ця пер яна, 
лі чы, цэнт раль ная фі гу ра для 
свай го і су сед ніх на се ле ных 
пунк таў, бо са цы яль ны ра бот-
нік у не вя лі кай вёс цы — вель-
мі за па тра ба ва ная, па трэб ная 
і свое ча со вая пра фе сія. Шэсць 
га доў Тац ця на шчы руе на сва ёй 
ча ла веч най па са дзе ў Сен нен-
скім ра ён ным Цэнт ры са цы яль-
на га аб слу гоў ван ня.

Пад апе кай Тац ця ны дзе вяць 
ча ла век — тры сям'і па два ча ла-
ве кі і тры адзі но кія жы ха ры. Не 
толь кі ў Цы ган ках — да во дзіц ца 
ез дзіць на ве ла сі пе дзе ў вёс кі Бор 
і Гу лі на.

Сям'я з вёс кі Бор Сця пан Іва на-
віч і Ва лян ці на Сяр ге еў на Ляў ко — 

бы лыя су се дзі Тац ця ны. Ця пер да-
па ма гае ім — но сіць ва ду, дро вы, 
мые пад ло гу, куп ляе пра дук ты ў 
кра ме і ле кі ў ап тэ цы. Яшчэ адзін 
па да печ ны Тац ця ны — Іван Гар-
нак. «Па мя таю, як пры нес ла для 
яго пер шую пен сію, — ус па мі нае 
жан чы на. — Не ду ма ла та ды, што 
бу ду яму да па ма гаць». Іван Не-
сце ра віч жы ве адзі но ка, амаль 
стра ціў зрок. Са цы яль ны ра бот-
нік пры хо дзіць да яго два ра зы 

на ты дзень, га туе ежу, пры бі рае. 
Гэ так і з ін шы мі па да печ ны мі. 
«Але кож ны дзень ду маю пра іх, 
а на тэ ле фон най су вя зі — па ста ян-
на», — пры зна ец ца Тац ця на.

Пра тое, што Тац ця на не за мен-
ны, па трэб ны, і, га лоў нае, свой 
ча ла век, най лепш свед чыць тое, 
што зем ля кі аб ра лі яе ста рэй шы-
най аж но на пяць вё сак.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 
фо та аў та ра.

ТАЦ ЦЯ НІН ДЗЕНЬТАЦ ЦЯ НІН ДЗЕНЬ


