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Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

На быць па лі ва, На быць па лі ва, 
па чыс ціць па чыс ціць 
ка ло дзеж ка ло дзеж 

ці атры маць ці атры маць 
да вед ку...да вед ку...
З які мі зва ро та мі 

што дзён на да во дзіц ца 
су ты кац ца 

стар шы ні сель са ве та?
Па комп лек се са цы яль на-эка на міч-
ных па каз чы каў, што бы лі ле тась, 
Ка мен скі сель скі Са вет дэ пу та таў стаў 
най леп шым. Яго стар шы ня Алег Пу сі каў 
лі чыць — та ко га вы ні ку да сяг ну лі 
дзя ку ю чы цес на му ўза е ма дзе ян ню з 
ор га на мі гра мад ска га тэ ры та ры яль на га 
са ма кі ра ван ня, пі ша Ча вус кая ра ён ная 
га зе та «Іск ра».

— У ра бо це з на сель ніц твам да па мо га 
сель скіх ста рас таў ады гры вае вя лі кую ро-
лю. Яны не толь кі свое ча со ва за ўва жаць 
праб ле му, пад ка жуць, як яе вы ра шыць, але 
і са мі ўдзель ні ча юць. З да па мо гай ста рас таў 
збі ра юц ца доб ра ах вот ныя ўзно сы, сё ле та — 
547,20 руб ля, пра вод зяц ца су бот ні кі па на-
вя дзен ні па рад ку на мо гіл ках і пры да ма вых 
тэ ры то ры ях. У ра бо це па доб ра ўпа рад ка ван-
ні да па ма га юць і супрацоўнікі ар га ні за цый, 
раз ме шча ных на тэ ры то рыі сель са ве та, — ка-
жа стар шы ня Ка мен ска га сель ска га Са ве-
та дэ пу та таў Алег ПУ СІ КАЎ.

Ён пе ра ка на ны, што кож ны па ві нен усвя-
до міць: ка лі хо чам, каб у на се ле ных пунк тах 
бы лі чыс ці ня і па ра дак — трэ ба ра біць свой 
унё сак. Па чы наць са сва ёй два ро вай тэ ры-
то рыі або са свай го пад' ез да.

— Боль шасць гра ма дзян гэ та ра зу мее, 
ад нак пры хо дзіц ца і пры маць ме ры ад мі-
ніст ра цый на га ўздзе ян ня. Та му пра во дзіц ца 
вя лі кая рас тлу ма чаль ная ра бо та: сель скія 
схо ды, пры ёмы гра ма дзян, вы яз ныя па ся-
джэн ні, адзі ныя дні ін фар ма ван ня, дні вёс-
кі, — ад зна чае су раз моў нік.

Да рэ чы, на доб ра ўпа рад ка ван не за 
во сем ме ся цаў 2018 го да вы дат ка ва на 
3 167 руб лёў. На во дзіц ца па ра дак не толь кі 
ў на се ле ных пунк тах, але і на гра ма дзян скіх 
мо гіл ках, а іх на тэ ры то рыі сель са ве та 32. 
Зно сяц ца так са ма ава рый ныя дрэ вы, сё ле та 
іх бы ло пры бра на 20. Пра во дзіц ца ра бо та 
па ска ра чэн ні коль кас ці пус тых ста рых да-
моў на вёс цы: у гэтым го дзе бы лі зне се ны 
23 трух ля выя ха ты. Зя мель ныя ўчаст кі, што 
вы зва ля юц ца та кім чы нам, пе ра да юц ца на 
ба ланс мяс цо ва га сель гас прад пры ем ства 
для ўклю чэн ня ў сель гас аба рот аль бо ўно-
сяц ца ў пе ра лік сва бод ных. Гэ тае пы тан не 
ўвесь час зна хо дзіц ца на кант ро лі сель вы-
кан ка ма. Вя лі кую ўва гу ён удзя ляе так са-
ма вы ра шэн ню праб лем, з які мі вяс коў цы 
звяр та юц ца да мяс цо вай ула ды: аказ ва ец ца 
са дзей ні чан не ў на быц ці па лі ва, ра мон це 
да моў і ага ро джаў, чыст цы ка ло дзе жаў. Па-
сту па юць і зва ро ты, якія да ты чац ца афарм-
лен ня спад чы ны, зя мель ных участ каў, атры-
ман ня роз ных да ве дак. Ні адзін са зва ро таў 
не за ста ец ца па-за ўва гай. Як і пра ца раз-
ме шча ных на тэ ры то рыі сель са ве та аб' ек таў 
ганд лю, ахо вы зда роўя, куль ту ры, жыл лё-
ва-бы та выя ўмо вы са ста рэ лых адзі но кіх і 
адзі но ка пра жы ва ючых гра ма дзян, пы тан ні 
па жар най бяс пе кі і шмат лі кія ін шыя.

Пад рых та ва ла Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

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

У цэнт ры вёс кі по бач са 
шко лай, До мам куль ту ры, 
ма га зі нам, сель са ве там вы-
ма лёў ва ец ца пло шча, якой 
да гэ туль не іс на ва ла. Ра ней 
тут бы ла пуст ка, якую пе рыя-
дыч на аб кош ва лі.

— Гэ та і бы ло на шай га-
лоў най за дум кай — зра біць 
пло шчу, раз біць сквер, дзе 
можна ад люст ра ваць не ка-
то рыя эта пы на шай гіс то рыі і 
га лоў ную сла ву тасць — Лу каў-
скае во зе ра з яго асаб лі вым 
паў вост ра вам, — рас каз вае 
стар шы ня сель ска га Са ве-
та Але на МА РУК. — Шмат 
га доў та му лю дзі ся лі лі ся ме-
на ві та ка ля во зе ра, кар мі лі ся 
ад яго. Ця пер яно ста но віц ца 
цэнт рам ту рыз му і ад па чын ку, 
а так са ма вя лі кім сты му лам да 
раз віц ця вёс кі. За раз у нас ня-
ма пус ту ю чых да моў, а ца на 
ўчаст ка без па бу до вы да хо-
дзіць да ча тыр нац ца ці ты сяч 
руб лёў.

Дык вось, з Лу каў скім во-
зе рам звя за на шмат ле ген даў, 
пад ан няў на ша га краю, — 
пра цяг вае кі раў нік мяс цо вай 
ула ды. — Ад на з іх рас каз вае 
аб тым, як ра зы гра ла ся бу-
ра, ва да вый шла з бе ра гоў і 
за та пі ла вуз кі пе ра шы ек, які 
звяз ваў паў вост раў з зям лёй, 
раз бу ры ла кап лі цу, што ста я-
ла на паў вост ра ве. Лю дзі бы лі 
ў рос па чы і ўжо не ве ры лі ў 
вы ра та ван не. Але з раз ва лін 
кап лі цы вый шла не зна ём ка і 
вы ве ла іх праз брод на су шу. 
Яны спы та лі, як клі чуць вы ра-
та валь ні цу. Яна ад ка за ла, што 
яе мож на на зы ваць «Спа та лі 
маю скру ху». Гэ тыя ж сло вы 
на крэс ле ны на на шай кап лі цы 
і на ліх та ры, які мы сты лі за ва лі 
пад кап лі цу на пло шчы...

На тым мес цы паз ней вяс-
коў цы па бу да ва лі храм. Але ў 
ХІХ ста год дзі ён зга рэў. А вось 
аб раз Бо жай Ма ці за стаў ся, 
яго лі чы лі цу да твор ным. Но вы 
храм асвя ці лі ў го нар Бо жай 
Ма ці, але ў 1960 го дзе царк-
ву ра за бра лі. На ступ ны храм 
у Лу ка ве з'я віў ся ад нос на ня-
даў на. А на паў вост ра ве, дзе 
за ста лі ся ве ка выя ду бы і ста-
рыя ма гі лы, у 2010 го дзе ад-
на ві лі кап лі цу. Гэ та асаб лі вае 
мес ца, ту тэй шыя яго вель мі 
ша ну юць. Дык вось, на пло-
шчы па бу да ва лі клум бу ў 
фор ме во зе ра з паў вост ра вам 
і ліх та ром на мес цы кап лі цы. 
Атры маў ся свое асаб лі вы ма-
кет га лоў най вяс ко вай сла ву-
тас ці. Па куль яшчэ ідзе ра бо та 
па доб ра ўпа рад ка ван ні, лаў кі 
не за ма ца ва ныя, але мо ладзь 
ве ча рам пры хо дзіць па ся-

дзець. Так што пло шча бу дзе 
за па тра ба ва ная як мес ца ад-
па чын ку, ужо ця пер яс на.

Ста ян ка, знак, 
бу ды нак

Але на Ва сі леў на па ве да мі-
ла, што ня даў на зра бі лі но вы 
ўяз ны знак, на якім ад люст-
ра ва ны год за сна ван ня на-
се ле на га пунк та — 1566-ы — і 
на ма ля ва нае во зе ра.

Доб ра ўпа рад ка ван не па-
ча ло ся з уз вя дзен ня ста ян кі 
по бач з бу дын ка мі са цы яль-
на га пры зна чэн ня. Усё 
ў Лу ка ве раз ме шча на 
кам пакт на: пош та, ма-
га зін, Дом куль ту ры. 
Ра ней, асаб лі ва пры 
пра вя дзен ні ма са вых 
ме ра пры ем стваў, заў-
сё ды ўзні ка ла праб ле ма 
з тым, дзе пры пар ка-
ваць аў то. Ця пер пус тыя 
ўчаст кі ву лі цы за ас фаль-
та ва лі, на нес лі раз мет-
ку, атры ма ла ся ста ян ка, 
якая пры мы кае да пе ша-
ход най да рож кі.

Яшчэ ў Лу ка ве га-
на рац ца, што на рэш це 
бы лы бу ды нак КБА стаў 
пры ваб ным. У служ бы 
бы ту не бы ло срод каў 
пры вес ці па бу до ву ў 
па ра дак, ды і вя лі кія яе 
пло шчы ака за лі ся не за-
па тра ба ва ныя. Па гэ тай 
пры чы не бу ды нак пе рад алі 
ЖКГ. У вёс цы, да рэ чы, ёсць 
учас так ра ён на га ЖКГ. Ка му-
наль ні кі ка пі таль на ад ра ман-
та ва лі бы лы КБА. Па ло ву яго 
ця пер бу дуць вы ка рыс тоў-
ваць пад сваю кан то ру, а дру-
гую па ло ву мо гуць зда ваць у 
арэн ду.

Ам бу ла то рыя, 
ву лі цы, да рож кі
А яшчэ тут ад ра ман та ва лі 

ам бу ла то рыю. Аб на ві лі ўсю 
ме ды цын скую ўста но ву і на-
бы лі доб рае аб ста ля ван не 
для цэ ла га шэ ра гу ка бі не таў. 
Урач ця пер пры яз джае два 

ра зы на ты дзень, але та кое 
ста но ві шча ча со вае, бо свой 
док тар зна хо дзіц ца ў дэ крэт-
ным вод пус ку. Фель чар Га лі на 
Сце па нюк пра во дзіць па ка лі-
до рах ам бу ла то рыі, па каз вае 
но вае асна шчэн не, ад зна чае, 
што мед ра бот ні кі за да во ле-
ныя ра мон там.

Гэ та яшчэ не ўсё, што зра-
бі лі к да жын кам: доб ра ўпа-
рад ка ва лі шко лу, аб на ві лі яе 
фа сад, пры бу да ва лі га нак. 
Шко ла ў Лу ка ве па вяс ко вых 
мер ках не ма лая — зай ма ец ца 

106 вуч няў. Пад во зіць дзя цей 
ста ла больш зруч на, бо за ас-
фаль та ва лі ву лі цу Школь ную, 
а так са ма ка ва лак да ро гі, які 
злу чае яе з Кам са моль скай.

Дзі ця чы са док
Мож на не су мня вац ца: усе 

баць кі да школь ні каў бу дуць 
згад ваць сё лет нія да жын кі з 
удзяч нас цю. Бо тэ ры то рыя 
сад ка даў но па тра ба ва ла 
доб ра ўпа рад ка ван ня. За гад-
чы ца да школь най уста но-
вы Лю боў АЛЕ СІК па каз вае 
ад ра ман та ва ную ве ран ду, 
дзе мож на бу дзе гу ляць на-
ват у дрэн нае на двор'е. Яшчэ 
бу даў ні чая ар га ні за цыя, якая 
пра во дзі ла ра монт, — Ма ла-

рыц кае ДРБУ, па да ры ла сад ку 
пя соч ні цу з да хам для са мых 
ма лень кіх. «Ця пер на ват ня ма 
з чым па раў наць, не за ста ло-
ся ні вод на га ла пі ка раз бі та га 
два ра, — рас каз вае Лю боў Ры-
го раў на. — За раз аб ста ля ва лі 
да рож ку са свят ла фо ра мі, 
дзе мож на пра во дзіць за ня ткі 
па бяс пе цы ру ху, ра ней яны 
вы гля да лі б тут не да рэ чна. 
У сад ку яшчэ раз мя шча ец ца 
пер шы клас, з мес ца мі ў сад ку 
праб ле мы ня ма».

Усёй гра ма дой
Пад час пад рых тоў кі да свя-

та па ляп шэн нем зай ма лі ся не 
толь кі пад рад ныя ар га ні за цыі, 
якія ажыц цяў ля лі кан крэт ныя 
пра ек ты, знай шлі ся спон са-
ры-прад пры маль ні кі. Асноў-
нае ж фі нан са ван не ўзя ло на 
ся бе мяс цо вае сель гас прад-
пры ем ства — ААТ «Чыр во ны 
пар ты зан». Не за ста лі ся ўба ку 
і жы ха ры вёс кі: 40 гас па да-
роў до ма ўла дан няў па мя ня лі 
ага ро джу ка ля сва іх па бу доў, 
і не толь кі на цэнт раль ных ву-
лі цах. Вёс ка мае во да пра вод 
і га за пра вод. Ця пер на чар-

зе вя лі кі і знач ны пра-
ект — уз вя дзен не стан-
цыі абез жа лез ван ня. 
У да жы нач ную пра гра му 
гэ ты аб' ект не ўвай шоў.

Стар шы ня ра ён на га 
Са ве та Алег ЯКУБ ЧЫК 
ад зна чыў, што прак ты ка 
пры вя дзен ня ў па ра дак 
ад на го на се ле на га пунк-
та на пя рэ дад ні да жы нак 
ся бе апраўд вае:

— Кан цэнт ру юц ца 
срод кі, на ма ган ні, пад-
клю ча ец ца іні цы я ты ва 
ор га наў са ма кі ра ван ня. 
І як ба чым на пры кла дзе 
Лу ка ва, знеш ні вы гляд 
вёс кі іс тот на змя ня ец ца. 
На пад рых тоў ку да сё-
лет ня га свя та пай шло ка-
ля 400 ты сяч руб лёў. Ад-
дзе лы аду ка цыі, ахо вы 
зда роўя, куль ту ры ства-

ры лі пры ваб ны вы гляд сва ім 
уста но вам, рай спа жыў са юз 
пры вёў у па ра дак кра му, гас-
па дар ка ўкла ла не ма лыя срод-
кі ў знеш ні вы гляд на се ле на га 
пунк та. Да жын кі прой дуць, а 
ўсё пе ра лі ча нае за ста нец ца 
і бу дзе пра ца ваць на якасць 
жыц ця лю дзей. На на ступ ны 
год мес цам пра вя дзен ня да-
жы нак вы зна ча на вёс ка Да-
ра пе е ві чы, і ра бо ты пач нуц ца 
ў кан цы гэ та га го да. Да рэ чы, 
у ін шых вёс ках лю дзі не раз 
за да ва лі пы тан не: ча му не ў 
нас? Зна чыць, сель скія жы ха-
ры аца ні лі са цы яль ны пра ект 
пад наз вай «Да жын кі».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ,
Ма ла рыц кі ра ён.

НА ДА ЖЫН КІ — НА ДА ЖЫН КІ — 
У ЛУ КА ВАУ ЛУ КА ВА

Бу ды нак бы ло га КБА.

Пом нік рас стра ля ным зем ля кам.


