
Прык лад
Ка ця ры на Ку хар чык ус па мі нае, 

што ў пер шыя га ды функ цы я на-
ван ня ка мі тэ та яна жы ла ў ад ным 
з су сед ніх да моў і, па коль кі зна-
хо дзі ла ся ў дэ крэт ным вод пус ку, 
амаль што з акна до ма на зі ра ла, 
як пе ра ўтва ра ец ца тэ ры то рыя на-
су праць. Лю дзі вы хо дзі лі ўве ча ры 
і да па ма га лі бу даў ні кам, спе цыя-
ліс там, ар га ні зоў ва лі ма са выя 
су бот ні кі. А ка ля пад' ез даў шчы-
ра ва лі пен сі я не ры, якія раз бі ва лі 
клум бы, вы са джва лі квет кі, да гля-
да лі іх. І на ва чах усё мя ня ла ся, 
пры га жэ ла.

— А ка лі ўзвя лі пер шую су час-
ную дзі ця чую пля цоў ку, — рас каз-
вае Ка ця ры на Ві кенць еў на, — ве-
ча ра мі амаль што чар га вы строй-
ва ла ся з дзя цей — усім ха це ла ся 
там па гу ляць, па ка тац ца. Са мо 
жыц цё за па тра ба ва ла па шы раць 
доб рую спра ву, да лу чаць да ка мі-
тэ та жы ха роў ін шых да моў.

Так і вый шла. Па сту по ва ў ка мі-
тэт «На дзея» ўвай шлі не толь кі ка-
а пе ра тыў ныя да мы, да іх да лу чы-
лі ся і жэ саў скія. Удас ка наль ва лі ся 
не толь кі фор мы ра бо ты з жыль-
ца мі, але і ар га ні за цый ныя мо-
ман ты. На прык лад, у 2010 го дзе 
пас ля пры няц ця За ко на «Аб мяс-
цо вым кі ра ван ні і са ма кі ра ван ні ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь» на схо дзе 
23 упаў на ва жа ных быў абра ны 
но вы склад ка мі тэ та «На дзея». 
І ў яго ўжо ўвай шлі прад стаў ні-
кі да моў, якія аб слу гоў ва юц ца 
ЖЭС-5. За раз ка мі тэт аб' яд ноў-
вае 25 да моў з коль кас цю на сель-
ніц тва ка ля пя ці ты сяч ча ла век. 
За рэ гіст ра ва ная но вая рэ дак цыя 
ста ту та «Над зеі».

Су пра цоў ніц тва
Вель мі мно гае дае ка мі тэ ту 

між на род нае су пра цоў ніц тва, і не 
толь кі у фі нан са вым пла не, што 
не су мнен на, са мае важ нае. Пра 

срод кі гран таў ужо га ва ры ла ся. 
Але Швед ская аса цы я цыя ка мун 
і ланд сцін гаў — SKL Іnternatіonal 
да па ма га ла не толь кі гра шы ма, 
яна на ла дзі ла шэ раг се мі на раў па 
раз віц ці мяс цо ва га са ма кі ра ван-
ня. Прад стаў ні кі «Над зеі» маг лі 
вы ехаць і па гля дзець за меж ны 
во пыт. Ра бо ту па доб ных ка мі тэ таў 
яны вы ву ча лі ў Поль шчы, Літ ве, 
Укра і не. У кож най кра і не ёсць свая 
ра зы на чка, свае асаб лі вас ці, але 
мно гае ўда ло ся пры мя ніць у ся бе. 
І ўжо ак ты віс ты «Над зеі» пры ма-
лі по тым дэ пу та таў з Ля ха віц ка га, 
Ган ца віц ка га, ін шых ра ё наў, якія 
імк ну лі ся вы ву чыць во пыт, каб 
неш та па доб нае зра біць на сва іх 
тэ ры то ры ях.

Эн ту зі язм
— Нам мно гія ка за лі, маў ляў, 

не на доў га хо піць ва ша га эн ту зі-
яз му, — га во рыць стар шы ня ка мі-
тэ та. — Але жыц цё па каз вае, што 
гэ та не так, да доб ра га так са ма 

хут ка пры вы ка еш. Вось за раз у 
нас ня ма ні я ка га фі нан са ван ня і, 
мож на ска заць, мы пра цу ем на 
эн ту зі яз ме.

Але ж з са ма га па чат ку ага-
вор ва ла ся, што гро шы да юц ца на 
ства рэн не та го ці ін ша га аб' ек та, 
ска жам, дзі ця чай пля цоў кі. А пад-
трым лі ваць яго ў на леж ным ста-
не — гэ та ўжо спра ва жыль цоў. 
Так яно і ёсць. Лю дзям не трэ ба 
на па мі наць, яны са мі гля дзяць за 
па рад кам, са мі зро бяць за ўва гу, 
ка лі хто па во дзіць ся бе не так, як 
трэ ба. У кож ным до ме, у кож ным 
ка а пе ра ты ве ёсць свае ак ты віс ты, 
так са ма прак тыч на кож ны пад' езд 
мае ама та раў кве так — яны з вяс ны 
да гля да юць квет ні кі, вы са джва-
юць но выя рас лі ны. Ад ра зу, каб 
зра біць клум бы, па трэб на бы ла 
тэх ніч ная да па мо га, та ды звяр-
та лі ся ў ЖЭС. Ка му наль ні кі пры-
во зі лі зям лю. Да лей шае — спра ва 
жыль цоў.

І яшчэ: ад на пры га жосць па ра-
джае ін шую. Пры ства рэн ні і пры-
няц ці ста ту та ка мі тэт «На дзея» 
за яў ляў ся бе як фар мі ра ван не 

па доб ра ўпа рад ка ван ні агуль-
ных тэ ры то рый. Па пры га жэ ла на 
ву лі цы — за ха це ла ся па леп шыць 
вы гляд до ма. Зра зу ме ла, што 
пад' ез ды ста лі кло па там са міх 
жыль цоў. Апош нім ча сам вель мі 
мно гія да мы лі та раль на пе ра мя ні-
лі ся. Лю дзі са бра лі гро шы, зра бі лі 
ра монт, мно гія пад' ез ды вы гля да-
юць са праў ды свет лы мі, пры го-
жы мі, на ват крэ а тыў ны мі.

Агуль ная спра ва аб' яд ноў вае 
па словах Ка ця ры ны Ку хар чык.

— На шы жыль цы ста лі больш 
ка му ні ка ваць па між са бой. На су-
бот ні кі вы хо дзяць ра зам з дзець-
мі. Пад лет кі, якія са мі фар ба ва лі, 
ра ман та ва лі лаў кі, не бу дуць іх 
ла маць аль бо пса ваць. Ды і піль-
ныя ба буль кі на па га то ве, ка лі што. 
З агуль най спра вай, у якую ўсё 
больш і больш лю дзей уцяг ва ец ца, 
мя ня ец ца сам мен та лі тэт жы ха роў. 
Па яў ля ец ца на ват го нар за тое, што 
жы веш у пры го жым, цы ві лі за ва-
ным ася род ку. Не здар ма ж пра-
ва ахоў ні кі ад зна ча юць, што ў нас 
кры мі на ген ная сі ту а цыя леп шая, 
чым у ін шых ра ё нах го ра да.

Раз віц цё
Ця пер «На дзея» па ды шла да 

та го, каб па шы раць сваю дзей-
насць, вый сці на но выя фор мы 

ра бо ты. Ра ней лю дзі бы лі больш 
за ся ро джа ны на доб ра ўпа рад-
ка ван ні. Ця пер асноў нае зроб ле-
на, вар та толь кі пад трым лі ваць, 
удас ка наль ваць. Ка мі тэт ужо 
раз гля дае маг чы мас ці да па мо-
гі ма ла ма ё мас ным, шэф ства над 
пен сі я не ра мі ў ар га ні за цыі іх воль-
на га ча су. Спро ба ства рэн ня клу ба 
для пен сі я не раў ужо ёсць. Ця пер 
вар та звяр нуць асаб лі вую ўва гу на 

тых, хто пра жы вае адзі но ка. Ёсць 
за дум ка пры цяг нуць да ра бо ты 
ма ла дых ва лан цё раў — не да лё-
ка раз мя шча юц ца кар пу сы Ба ра-
на віц ка га ўні вер сі тэ та. Спа чат ку 
кі раў ні кі «Над зеі» за мах ва лі ся 
ства рыць неш та на кшталт цэнт ра 
воль на га ча су. Але ж зра зу ме лі, 
што асоб ны бу ды нак за па тра буе 
над та мно га срод каў. Та му ра шы лі 
вы ка рыс таць тую ба зу, якая ёсць, з 
да па мо гай ак ты віс таў-эн ту зі яс таў. 
Та кіх, на шчас це, ня ма ла. Ска жам, 
Ры ме Анд рэ еў не Іва шчан цы за во-
сем дзе сят, гэ та ча ла век над звы чай 
ак тыў най жыц цё вай па зі цыі. І яна 
не ад на та кая. Збі рац ца, пра во-
дзіць схо ды, ін шыя ме ра пры ем-
ствы ім да зва ля юць у па мяш кан ні 
ЖЭ Са і гім на зіі № 1. А пла наў па 
раз віц ці ў «Над зеі» шмат.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Ба ра на ві чы.
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Аб' ез дзі лі ўвесь 
го рад

Люд мі ла Ва сі леў на бы лы 
пе да гог, за раз ак тыў на зай-
ма ец ца гра мад скай дзей-
нас цю на па са дзе стар шы ні 
ка мі тэ та. Ра зам з Та ма рай 
Ві таль еў най яны па чы на лі 
ра бо ту но ва га фар мі ра ван-
ня. Ця пер у скла дзе ка мі тэ та 
дзе вяць ча ла век — стар шы-
ня, яго на мес нік і сем удзель-
ні каў, кож ны з якіх мае свой 
сек тар і пры цяг вае да ра бо-
ты ак тыў ных жы ха роў.

Іні цы я та ра мі ства рэн ня 
но вай струк ту ры са ма кі ра-
ван ня ў мік ра ра ё нах ста лі 
дэ пу та ты га рад ско га Са ве-
та. За гэ ты час бы ло пры-
ня та не каль кі ра шэн няў 
па пра ва вым рэ гу ля ван ні 

дзей нас ці КТГС, рас пра ца-
ва на сіс тэ ма за ах воч ван няў 
і кон кур саў-агля даў. Та кая 
струк ту ра па він на за бяс пе-
чыць апе ра тыў нае вы яў лен-
не праб лем і іх вы ра шэн не, 
лі чаць у Гро дзен скім га-
рад скім Са ве це дэ пу та таў, 
а так са ма пры цяг нуць да 
ра бо ты не раў на душ ных лю-
дзей. У іх лі ку — і на зва ныя 
жан чы ны. Люд мі ла Паў лі-
чэн ка з усмеш кай га во рыць, 
як яе зна хо дзяць жы ха ры 
мік ра ра ё на: маў ляў, са сва-
ёй праб ле май трэ ба іс ці да 
жан чы ны з ры жы мі ва ла са-
мі, яна да па мо жа.

У пер шую чар гу но вая 
струк ту ра бы ла скі ра ва на на 
доб ра ўпа рад ка ван не га рад-
скіх тэ ры то рый. (Грод на — не 
толь кі пры гра ніч ны го рад, 

але і ту рыс тыч ны, і мяс цо-
выя ўла ды імк нуц ца за ха-
ваць тут чыс ці ню і па ра дак.) 
Стар шы ня ка мі тэ та Люд мі ла 
Паў лі чэн ка і яе бы лы на мес-
нік Та ма ра Крас на від па ча-
лі з дзі ця чых пля цо вак. Іх у 
мік ра ра ё не бы ло ві да воч на 
не да стат ко ва, ды і стан вы-
му шаў жа даць леп ша га. Спа-
чат ку звяр ну лі ўва гу на цэнтр 
мік ра ра ё на Фо люш.

— Мы спа чат ку аб' ез дзі-
лі ўвесь го рад, па гля дзе лі, 
што ёсць ці ка ва га на та кіх 
пля цоў ках. «Вы бі лі» ў ка-
му наль ні каў плас ты ка вую 
ага ро джу, ад на ві лі пля-
цоў ку, па шы ры лі яе, і тут 
пра вя лі ў маі сваё пер шае 
свя та мік ра ра ё на — Дзень 
сям'і, — рас каз вае Люд мі ла 
Ва сіл еў на.

Да рэ чы, ста ры ме та ліч-
ны пло цік, які быў ра ней на 
дзі ця чай пля цоў цы, ця пер 
пры ста са ва ны для ага ро-
джы ста ян кі ма шын, каб 
яны не за яз джа лі на га зон. 
У ра бо ту па афар боў цы і 
ўста ля ван ні пля цоў кі та ды 
ўклю чы лі ся мно гія жы ха ры 
мік ра ра ё на, ма ла дыя сем'і. 
Паз ней пля цоў кі па шы ры-

лі ся, тут з'я ві лі ся фі гур кі 
роз ных ка зач ных пер са на-
жаў. Адзін з іх — кра ка дзіл 
Ге на — на ват тра піў у дэ тэк-
тыў ную гіс то рыю. Яго нех та 
ўкраў, але жан чы ны змаг лі 
знай сці ка зач на га ге роя і 
вяр нуць на зад.

Лаў кі, пан ду сы, 
пад ва лы...

Апош нім ча сам шы ро кая 
ўва га ўдзя ля ец ца ства рэн-
ню ў го ра дзе без бар'ер на-

га ася род дзя. Чле ны КТГС 
да ве да лі ся, што сям'і, дзе 
вы хоў ва ец ца дзі ця-ін ва-
лід, па трэб на спе цы яль ная 
ка ляс ка. З да па мо гай дэ-
пу та та Па ла ты прад стаў ні-
коў На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі Сяр гея Па цэ ві ча 
і спон са раў з прад пры ем-
ства «АВС» на бы лі ка ляс ку 
і пе рад алі сям'і. Так са ма дэ-
пу тат рас па ра дзіў ся, каб у 
до ме зра бі лі пад' ём ны пан-
дус. Праў да, ён ака заў ся не 
вель мі зруч ным.

— Пан ду сы па трэб-
ны мно гім, — удак лад-
няе Люд мі ла Паў лі чэн-
ка, — у на шых да мах 
шмат ін ва лі даў, асаб лі ва 
ста ла га ўзрос ту, і чуць, 
як іх ка ляс кі гру ка юць 
па сту пень ках, прос та 
не маг чы ма. Пан ду сы 
«пра бі ва ем» хоць бы да 
дзвя рэй пад' ез да. Ужо 
вы ра шы лі, што са мі ку-
пім цэ мент і ной мем ра-
бо чых. Але спра ва гэ та 
вель мі ма руд ная.

Д а  в о  д з і ц  ц а  в ы  р а -
шаць роз ныя пы тан ні, і не 
толь кі па доб ра ўпа рад ка-
ван ні тэ ры то рыі, па сло-
вах Люд мі лы Ва сі леў ны. 
Звяр ну лі ся да яе жы ха ры 
мік ра ра ё на з праб ле май — 
у пад ва лах за вя лі ся па цу-
кі. І жан чы ны-ак ты віст кі 
ра зам з прад стаў ні ком 
са ні тар най служ бы ла зі-
лі па пад ва лах, каб упэў-
ніц ца, што спе цы яль ная 
атру та бу дзе па кла дзе на 
паў сюд на, а не прос та за-
кі ну та праз акен ца. 

(Заканчэнне 
на 13-й стар. «МС».)

ПЛЯ ЦОЎ КІ
У 

Грод не ка мі тэ ты тэ ры та ры яль на га гра мад ска га 
са ма кі ра ван ня (КТГС) па мес цы жы хар ства па ча лі 
ства рац ца во сем га доў та му. Ця пер яны іс ну юць 

амаль пры кож ным га рад скім ЖЭ Се. Да лё ка не ўсе 
пра цу юць іні цы я тыў на, і ўсё ж ёсць та кія, дзе жы ха ры 
ве да юць сва іх ак ты віс таў, ідуць да іх, а тыя, у сваю чар гу, 
тур бу юць ад па вед ныя служ бы. З ба я вы мі жан чы на мі 
Люд мі лай Паў лі чэн кай і Та ма рай Крас на від мы су стрэ лі ся 
ў ка мі тэ це тэ ры та ры яль на га гра мад ска га са ма кі ра ван ня 
ЖЭ Са № 15 Каст рыч ніц ка га ра ё на Грод на.

Лю дзі ада рва лі ся 
ад ка нап, вый шлі 

з да моў і мно гае 
зра бі лі сва і мі ру ка мі. 
Ка лі ж агуль ная спра ва 
атры ма ла ар га ні за цый нае 
ўва саб лен не, з'я ві ла ся 
маг чы масць атры маць 
і гран ты.

Ка ця ры на КУХАРЧЫК.

Ры гор КА СА БУЦ КІ, стар шы ня Ба ра на віц ка га га рад ско га 
Саве та дэ пу та таў:

— Па пры кла дзе «Над зеі» ў Ба ра на ві чах бы лі ство ра ны ка мі тэ ты 
тэ ры та ры яль на га гра мад ска га са ма кі ра ван ня «Вя сёл ка вы», «Со-
неч ны», «Да ма вя ты», «Гай-2016», а так са ма ка мі тэт у аг ра га рад ку 
Жам чуж ны Ба ра на віц ка га ра ё на. Ак ты віс ты «Над зеі» да па ма га юць 
ім па ра дай і кан суль та цы яй. І но вы склад га рад ско га Са ве та, абра ны 
сё ле та, мае на мер пад трым лі ваць гра мад скія фар мі ра ван ні, раз ві-
ваць іх. Та кую ж па зі цыю зай мае і га рад скі вы ка наў чы ка мі тэт.

НЕ МАЁ, А НА ШАНЕ МАЁ, А НА ША

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

Там, дзе яны ёсць, жыц цё мік ра ра ё наў 
ста но віц ца больш цы ві лі за ва ным

Та ма ра КРАС НА ВІД (зле ва) і Люд мі ла ПАЎ ЛІ ЧЭН КА.


