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Г
Э ТАЙ вяс но вай па рой 
Жо дзі на на гад вае 
са праўд ны му раш нік. 

Ту ды-сю ды сну юць ма шы ны 
з бу даў ні чы мі ма тэ ры я ла мі, 
ас фаль ту юц ца ву лі цы, 
вы клад ва юц ца пліт кай 
тра ту а ры, па рад ку юц ца 
два ро выя тэ ры то рыі. Знач ныя 
зме ны за кра ну лі і га рад скі 
парк. Тут з'я віц ца шмат но вых 
зон, аб' ек таў для ад па чын ку, 
за ня ткаў фіз куль ту рай і 
спор там. Вя до ма, та кія 
маш таб ныя ра бо ты 
ства ра юць і ня зруч нас ці для 
жы ха роў, хоць боль шасць 
з іх ста віц ца з ра зу мен нем 
да ча со вых цяж кас цяў: на пе ра дзе юбі лей 
Жо дзі на, які сё ле та пры мер ка ва ны да Дня 
вы зва лен ня го ра да ад ня мец ка-фа шысц кіх 
за хоп ні каў. А свя та, як пра ві ла, су стра ка юць 
на леж ным чы нам.

Але ёсць і не за да во ле ныя. У рэ дак цыю 
звяр ну ла ся жы хар ка го ра да Га лі на Міль ко. 
«Не ма гу маў чаць, хо чац ца па ве да міць уся му 
све ту пра, як мне зда ец ца, дзі кун ства, што ро-
біц ца ў на шым го ра дзе, — пі ша ў сва ім ліс це 
жан чы на. — У Год ма лой ра дзі мы ў Жо дзі не 
аб' яві лі са праўд ную вай ну дрэ вам. Цяж ка па-
лі чыць, коль кі за апош ні год за гі ну ла зя лё ных 
пры га жу ноў. Ву лі ца Мас коў ская — уся пры да-
 рож ная ша рэн га, ву лі ца 40 Год Каст рыч ні ка — 
лі пы ўздоўж ага ро джы ка ля «Бе лА За». На 
пра спек це Мі ру для та го каб зра біць алею 
ліх та роў, зноў пі ла ва лі лі пы. На тэ ры то рыі 
са на тор на га дзі ця ча га сад ка № 22 па ву лі цы 
50 Год Каст рыч ні ка за гу бі лі ка ля 20 ма ла дых 
зда ро вых ліп».

Мы па пра сі лі рас тлу ма чыць сі ту а цыю на-
мес ні ка стар шы ні Жо дзін ска га гар вы кан-
ка ма па жыл лё ва-ка му наль най гас па дар-
цы Аляк санд ра ШЫ ЛА:

—Што да ты чыц ца дзі ця чай уста но вы, то тут 
вы ся ка лі ся так зва ныя вя лі кія вет ра выя дрэ вы, 
якія пад па ры ва мі вет ру рас кач ва лі ся і хіс та лі-
ся. І на ват ка лі яны не ава рый ныя, то пры моц-
ных па ры вах ства ра юць не бяс пе ку для лю-
дзей, бо мо гуць упа сці. Мес ца там пра хад ное, 
як тран зіт ны ка лі дор, хо дзяць дзе ці, ра бо чыя 
аў та ма біль на га за во да. Та му ўсе край нія дрэ-
вы пры бі ра лі ся. Але перш чым іх зрэ заць, мы 
пра вя лі ад па вед ную ра бо ту су мес на з прад-
стаў ні ка мі гарадскога аддзела Мі ніс тэр ства па 
над звы чай ных сі ту а цы ях, уз гад ні лі пы тан не з 
эка ла гіч най служ бай, ства ры лі спе цы яль ную 
ка мі сію. І толь кі за тым бы ло пры ня та ра шэн не 
гар вы кан ка ма.

Акра мя та го, як ад зна чыў Аляк сандр Шы-
ла, дрэ вы вы ся ка юц ца ў ме жах ка пі таль на-
га ра мон ту або па ўзгад нен ні з ад па вед ны мі 
служ ба мі там, дзе па тра бу ец ца па ве лі чэн не 
коль кас ці пар ко вач ных мес цаў для транс пар-
ту. Пры рас пра цоў цы пра ект на-каш та рыс най 
да ку мен та цыі гэ тыя дрэ вы аба вяз ко ва ўказ ва-
юц ца ў да ку мен це. Ра зам з тым пра ду гледж-
ва юц ца кам пен са цый ныя па сад кі, за мест ад-
на го дрэ ва бу дзе па са джа на не каль кі. «Та му 

ні ад но дрэ ва бес пад стаў на не вы ся ка ец ца, 
кож нае ад зна ча на ў пра ек це. І ні я кіх ліш ніх 
ру хаў па вы сеч цы мы не ро бім», — сцвяр джае 
спе цы я ліст.

Пе рад тым як пры сту паць да спра вы, кан-
ста туе ён, ула ды збі ра юць лю дзей, каб вы слу-
хаць іх мер ка ван не. У пры ват нас ці пры ка пі-
таль ным ра мон це бы лі зва ро ты гра ма дзян па 
ўлад ка ван ні пля цоў кі для смец ця, ад хо даў, 
уста ноў цы кан тэй не раў. «Але за ад но мы за-
кра ну лі і тэ му вы сеч кі дрэў. Са зго ды жы ха-
роў вы да лі лі ча ты ры для па шы рэн ня да ро гі, 
на якой не маг лі раз мі нуц ца дзве ма шы ны. 
Праб ле ма яшчэ ў тым, што ча сам пры ўпа рад-
ка ван ні да рог у дрэ ва за кра на юц ца ка рэн ні, 
і праз год-дру гі яно гі не. Мы ўжо су ты ка лі ся 
з та кой прак ты кай. На прык лад, па тым ба ку 
ву лі цы, дзе аў та ста ян ка, не пла на ва ла ся кра-
наць зя лё ныя на са джэн ні, — аб кла лі іх пліт кай. 
Але праз паў го да яны вы сах лі», — па каз вае 
Аляк сандр Шы ла.

Не ўсе ста вяц ца з ра зу мен нем да сі ту а цыі. 
Лю дзі па жы ло га ўзрос ту, якія ка лісь ці па са дзі-
лі гэ тае дрэ ва, су праць та го, каб яго вы ся ка лі. 
Ма ла дыя лі чаць інакш: пля цоў кі трэ ба рас шы-
раць, па коль кі да во дзіц ца ста віць ма шы ны 
на га зо нах, па між дрэ ва мі, што не бяс печ на 
пад час бу ры, на валь ні цы. Праб ле ма ма шы-
на-мес цаў ста но віц ца ўсё больш ак ту аль най 
і кан флікт най: ка му ж пры ем на ба чыць пад 
вок на мі ква тэ ры на га зо не су сед скае аў то? 
Тым не менш тыя, хто пар ку ец ца на зя лё най 
тра ве, раз вод зяць ру ка мі: а ку ды дзя вац ца.

—Та му мы імк нём ся тлу ма чыць сі ту а цыю, 
зна хо дзіць агуль ную мо ву як з пра ціў ні ка мі 
вы сеч кі зя лё ных на са джэн няў, так і з яе пры-
хіль ні ка мі. Ка лі ад бы ва ец ца ка пі таль ны ра-
монт, су стра ка ем ся з жы ха ра мі лі та раль на 
кож на га до ма, — ка жа спе цы я ліст.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

СІ ТУ А ЦЫЯ

ПРЫ ГА ЖОСЦЬ 
ПА ТРА БУЕ АХ ВЯР

Ча му ў Жо дзі не вы ся ка юць дрэ вы

РА ЗАМ ЛЯГ ЧЭЙ
Ка рэс пан дэнт га зе ты «Ля ха віц кі 
вес нік» за ві та ла ў ад дзя лен не дзён на га 
зна хо джан ня для ін ва лі даў Ля ха віц ка га 
ТЦСАН, дзе рас пы та ла на вед валь ні каў 
пра іх ра дас ці і праб ле мы.

Га лоў ны плюс гэ тых уста ноў у тым, 
што ты не за ста еш ся са сва і мі па ку та-
мі сам-на сам. Анас та сіі РА КА ШЭ ВІЧ 
з Гас лаў шчы ны 19 га доў, дня мі яна 
ўпер шы ню за ві та ла ў ад дзя лен не. Спа-
чат ку не ха це ла, але сяб роў ка, якая 
зай ма ец ца ў та кім жа цэнт ры ў ін шым 
го ра дзе, пе ра ка на ла. У вы ні ку за ста-
ла ся за да во ле ная: «Цяг не па спра ба-
ваць мно гае, ма ру на ву чыц ца шыць 
ляль кі ў сты лі тыль да, асво іць тэх ні ку 
дэ ку паж. Ура зі ла кам форт ная аб ста-
ноў ка, асаб лі вая ўтуль насць, ад чу ва-
еш ся бе па-да маш ня му. Тут знай шла 
тое і тых, ча го і ка го мне вель мі не ха-
па ла апош нія два га ды пас ля ву чо бы 
ў Асі по віц кай шко ле-ін тэр на це, — ад-
на дум цаў, якія ра зу ме юць ця бе без 
слоў», — га во рыць дзяў чы на.

Не абы шло ся і без раз мо вы пра 
на дзён ныя кло па ты. Ала ША ПЕЛЬ 
на вед вае ад дзя лен не во сем га доў: 
«Да бі рац ца скла да на: спе цы яль ны 
транс парт не пра ду гле джа ны, а на 
ка ляс цы ня ма маг чы мас ці. Дзе тра ту а -
ры вуз кія, дзе бар дзю ры вы со кія, на 
гор ку пад рай баль ні цу на ін ва лід най 
ка ляс цы ня лёг ка па ды мац ца. Сю ды 
сяб ры пад во зяць, стар шы ня ра ён-
най ар га ні за цыі ін ва лі даў Люд мі ла 
ГНЯ ЦЕЦ КАЯ час та да па ма гае да брац-
ца да ад дзя лен ня». Цяж кас ці су стра-
ка юц ца і ў ін шых мес цах. Анас та сія 
да дае: «У Ру сі на ві чах на ад ным з па ва-
ро таў не пра ду гле джа ны пе ша ход ны 
пе ра ход, і па куль дой дзеш да блі жэй-
шай «зеб ры», трэ ба пе ра адо лець вы-
со кі бар дзюр. Зра біць гэ та з ха ду ля мі 
для мя не скла да на: да во дзіц ца іс ці па 
пра ез най част цы. Не бяс печ на, ды і пе-
ра шка джаю транс пар ту».

ДЗЕНЬ 
З ФЕЛЬ ЧА РАМ

Ча со ва змя ніць рэ дак цыю на 
мед ка бі нет вы ра шы ла ка рэс пан дэнт 
га зе ты «Хой ніц кія на ві ны». Яна з 
васьмі га дзін ра ні цы пра ца ва ла 
ра зам з фель ча рам вы яз ной бры га ды 
ад дзя лен ня хут кай ме ды цын скай 
да па мо гі Хой ніц кай ЦРБ Мак сі мам 
ЗА ЛУЖ НЫМ.

За гэ ты, шчы ра ка жу чы, ня прос-
ты дзень атры ма ла ся ад чуць роз ныя 
эмо цыі. Ужо праз дзе сяць хві лін да 
фель ча ра звяр нуў ся жы хар вёс кі Сла-

ба жан ка са скар гай на га лаў ны боль. 
Мак сім зра біў укол і даў таб лет ку. Пас-
ля ака зан ня да па мо гі па чаў пра вер-
ку ме ды цын ска га аб ста ля ван ня. Па-
гля дзеў, ці за ра джа ныя кар ды ёг раф 
і дэ фіб ры ля тар, ці да стат ко ва кіс ла ро-
ду ў ба ло нах, ці ха пае ле каў. Апоўд ні 
па сту піў вы клік: у ха це ста ла дрэн на 
ба бу лі. Фель чар па спеў і ака заў усю 
не аб ход ную да па мо гу, пас ля ча го 
жан чы ну ад вез лі ў баль ні цу.

А по тым яго ча каў вы клік з пры чы-
ны смя рот на га вы пад ку. Мак сім кан-
ста та ваў смерць муж чы ны, па куль на 
мес ца з'яз джа лі ся мі лі цыя, след чы і 
су дэкс перт. За два га ды на гэ тай па-
са дзе фель чар аб слу жыў 2150 вы клі-
каў, на ват да па мог на ра дзіц ца двум 
дзет кам. Па-за пра цай Мак сім ма рыць 
дас ка на ла ава ло даць італь ян скай мо-
вай, а ад наў ляе свой эма цы я наль ны 
стан, ка та ю чы ся на ро лі ках.

СЯМ'Я —
ПЕ РА МОЖ ЦА

У Зель ве жы ве сям'я Воль гі і Анд рэя 
ЛЯ НЕЦ. Яны ра зам з дзець мі — 
Ар цё мам і Уль я най — пе ра маг лі ў 
аб лас ным ан лайн-фес ты ва лі «Сям'я 
ў ХХІ ста год дзі», па ве дам ляе ра ён ная 
га зе та «Пра ца».

Упер шы ню бу ду чыя муж і жон ка 
ўба чы лі ад но ад на го ў лет нім ла ге ры, 
але па зна ё мі лі ся толь кі праз не ка то ры 
час у сяб роў. Праз год згу ля лі вя сел ле. 
Анд рэй пра цуе ў пра ва ахоў ных ор га-
нах, Воль га — ме та дыст цэнт ра твор-
час ці дзя цей і мо ла дзі. Сын Ар цём за-
раз ву чыц ца ў чац вёр тым кла се, іг рае 
на ба я не, ра зам з та там зай ма ец ца 
фіз куль ту рай і гля дзіць спар тыў ныя 
пе ра да чы. Да чцэ Уль я не пяць га доў, 
яна тан цуе і ма люе. Тра ды цый ны мі 
ста лі ўжо ся мей ныя свя ты, ка лі ўсе ра-
зам га ту юць смач нень кае, пры дум ля-
юць кон кур сы і сюр пры зы. У воль ны 
час сям'я Ля нец лю біць ванд ра ваць 
па Бе ла ру сі, ез дзіць у ве ла па хо ды, на 
пры ро ду, на вед вае но выя га ра ды.

ГАН ДАЛЬ 
ПА РУ ШЫЎ 
ПРА ВІ ЛЫ

Спе цы я ліс ты Ма ла дзе чан ска га 
за наль на га цэнт ра гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі 
знай шлі ў ганд лё вых аб' ек тах 
па ру шэн ні па тра ба ван няў са ні тар на-
эпі дэ мі я ла гіч на га за ка на даў ства 
па рэа лі за цыі хар чо вай сы ра ві ны і 
хар чо вых пра дук таў, па ве дам ляе 
«Ма ла дзе чан ская га зе та».

З па чат ку гэ та га го да бы лі аб сле-
да ва ны 110 роз ных ганд лё вых кро пак,
у тым лі ку вя до мых сет ка вых кра маў. На 
13 аб' ек тах не вы кон ва лі ся па тра ба ван-
ні да мар кі роў кі хар чо вай пра дук цыі, 
на 11 рэа лі зоў ва ла ся пра тэр мі на ва ная, 
на чатырох не вы кон ваў ся тэм пе ра тур-
ны рэ жым за хоў ван ня і рэа лі за цыі, на 
78 вы яў ле ны ін шыя па ру шэн ні. У вы ні ку 
за ба ро не на рэа лі за цыя 246 кі ла гра маў 
не даб ра якас ных хар чо вых пра дук таў. 
У ад рас кі раў ні коў суб' ек таў гас па да-
ран ня на кі ра ва ны рэ ка мен да цыі па лік-
ві да цыі вы яў ле ных па ру шэн няў.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

КАР ЦІН КІ З ГЛЫ БІН КІ
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Мак сім ЗА ЛУЖ НЫ пра вя рае аб ста ля ван не 
пе рад вы ез дам.

Праб ле ма ма шы на-
мес цаў ста но віц ца ўсё 

больш ак ту аль най і кан-
флікт най: ка му ж пры ем на 
ба чыць пад вок на мі ква тэ ры 
на га зо не су сед скае аў то? 


