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Ч
А САМ да во дзіц ца чуць 

скеп тыч нае: маў ляў, 

што мо жа дэ пу тат 

сель ска га Са ве та? А вось у 

Бат чын скім сель скім Са ве це, 

што ў Коб рын скім ра ё не 

Брэст чы ны, рас ка жуць, што 

мо жа, аказ ва ец ца, ня ма ла. 

Як, на прык лад, дэ пу тат гэ та га 

Са ве та Ала СА ПЯ ЖЫН СКАЯ: 

яна вы сту пі ла з іні цы я ты вай, 

знай шла ад на дум цаў, афор мі ла 

да ку мен ты на грант — ста ла 

ге не ра та рам ідэі. Атры ма ныя 

гро шы ста лі штурш ком для 

раз віц ця са ма кі ра ван ня. Лю дзі 

зра зу ме лі, што яны мо гуць 

зра біць мно гае для па ляп шэн ня 

якас ці жыц ця. І здзейс ні лі гэ та. 

Важ на так са ма, што рэа лі за цыя 

ад ной іні цы я ты вы ства ры ла 

трамп лін для дру гой.

Але аб усім па па рад ку. Стар-

шы ня сель ска га Са ве та Свят-

ла на ГАН ГА ЛА рас ка за ла, што 
на ад ным са схо даў па сёл ка 
Птуш ка фаб ры ка га вор ка зай шла 
пра аб ста ля ван не дзі ця чай пля-
цоў кі. Сель вы кан кам па абя цаў 
па ста віць дзве лаў кі ды зра біць 
пя соч ні цу, бо на боль шае ў мяс-
цо ва га ор га на ўла ды срод каў не 
бы ло. Та ды сло ва ўзя ла Ала Са-
пя жын ская, рас ка за ла пра коб-
рын скі клуб дзе ла вых жан чын 
«Бо на» і пра па на ва ла праз гэ тую 
гра мад скую ар га ні за цыю па даць 
за яў ку на грант.

Ра зам з па плеч ні ца мі Ала Сяр-
ге еў на на пі са ла сваё ба чан не 
мяс цо вай іні цы я ты вы ў рам ках 
пра ек та Tаndеm-ІІІ «Су пра цоў-
ніц тва для раз віц ця мяс цо вых 
та ва рыст ваў і ўдзе лу гра ма дзян 
у мяс цо вым са ма кі ра ван ні» пры 
пад трым цы Еў ра пей скай аса цы я-
цыі мяс цо вай дэ ма кра тыі (АLDА) 
і асвет ніц ка га гра мад ска га аб' яд-
нан ня «Фонд імя Льва Са пе гі». 
Ця пер аб гэ тым на ват рас каз вае 
невялічкая шыль да.

Вый гра лі грант, атры ма лі ка-
ля ча ты рох з па ло вай ты сяч еў ра. 
За гэ тыя срод кі ку пі лі арэ лі, ка-
ру се лі, маленькі ба тут, не каль кі 
ла вак. Спа чат ку ду ма лі прос та 

аб ста ля ваць дзі ця чую пля цоў-
ку, на боль шае не за мах ва лі ся. 
Ра бо ту ўзна ча лі ла ста рас та па-
сёл ка Тац ця на КА МІН СКАЯ. 
На бу даў ніц тва са бра лі ся са мыя 
ак тыў ныя баць кі ся мей стваў. 
Мно гія прый шлі цэ лы мі сем' я мі. 
Муж чы ны ста ві лі і му ра ва лі эле-
мен ты кан струк цый, жан чы ны і 
дзе ці фар ба ва лі, упры гож ва лі. 
Ага ро джу яшчэ не па ста ві лі, як 
прый шло ра зу мен не, што пля-
цоў ка му сіць быць боль шай: тут 
па трэб на больш пры ста са ван няў 
для ак тыў на га ад па чын ку дзя цей. 
Не ка то рыя энер гіч ныя баць кі 
знай шлі бу даў ні чы ма тэ ры ял, 
бы ло зроб ле на яшчэ не каль кі 

ла вак. Пад клю чы лі ся ін шыя дэ пу-
та ты сель ска га Са ве та, кі раў ні кі 
сель гас прад пры ем стваў. А по-
тым ідэі ста лі мно жыц ца, неш та 
зна хо дзі лі ў ін тэр нэ це, пад гля да-
лі ў го ра дзе. Умель цы вы раб ля лі 
сва і мі ру ка мі ма лыя ар хі тэк тур-
ныя фор мы, па сту по ва з'яў ля лі ся 
драў ля ныя грыб кі, фі гу ры жы вёл. 
Нех та пры нёс ба бу лін ку фар, але 
не для ўпры га жэн ня: ту ды склад-
ва лі ўвесь дзі ця чы пя соч ны ін-
вен тар — вёд ры, граб лі, ла па ты, 
каб не на сіць кож ны раз з до му. 
Для да рос лых аб ста ля ва лі по бач 
ва лей боль ную пля цоў ку, по тым 
по ле для мі ні-фут бо ла, да лей — 
по ле для вя лі ка га фут бо ла. Знай-
шлі спон са ра і па ста ві лі тур ні кі ды 
бру сы для гім нас ты кі.

На ўра чыс тае ад крыц цё пля-
цоў кі са браў ся ледзь не ўвесь 
па сё лак з кры ху дзіў най наз вай 
Птуш ка фаб ры ка. Лю дзі не толь-
кі він ша ва лі ад но ад на го з доб-
рай па дзе яй у жыц ці на се ле на га 
пунк та, яны зноў дзя лі лі ся ідэ я мі. 
Адзін з ак тыў ных удзель ні каў 
бу даў ніц тва пля цоў кі Ва дзім 
ГЛА ВАЦ КІ пра па на ваў уз вес ці 
збу да ван не, якое на гад ва ла б 
ка ра бель. І знай шоў пад трым-
ку. Лю дзі са бра лі гро шы, ку пі лі 
драў ні ну, зноў за кі пе ла ра бо та. 
Па сту по ва з'я ві лі ся бар ты, па-
лу ба, лес ві ца, штур вал. «Сён ня 
ма ла ска заць, што дзе ці лю бяць 
гэ ты ка ра бель, яны не вы ла зяць 
ад сюль», — за ўва жы ла ста рас та 
Тац ця на Ка мін ская.

А стар шы ня сель ска га Са ве та 
ад зна чы ла, што ўзвя дзен не і аб-
ста ля ван не цэнт ра гра мад ска га 
ад па чын ку паў плы ва ла на ат-
мас фе ру жыц ця ў па сёл ку. Лю дзі 
ста лі больш друж ны мі. Яны да-
мо ві лі ся па між са бой і пе ра тва-
ры лі за ба ло ча ны ўчас так па ву-
лі цы Но вай у куль тур ны ва да ём. 
А по тым узнік ла ідэя по бач з пля-
цоў кай уз вес ці сцэ ну, каб мож на 
бы ло пра во дзіць тут дні па сёл ка, 
за пра шаць ар тыс таў. Та ды зноў  
спат рэ біў ся во пыт дэ пу та та — 
спадарыні Са пя жын скай. І зноў 
атры ма лі грант, сцэ ну па бу да ва-
лі. На яе ад крыц ці на свя та Па-
кро ваў і Дня ма ці ле тась ад быў ся 
пер шы кан цэрт.

Мяс цо вае ж са ма кі ра ван не 
на гэ тым не спы ні ла сваю ра бо-
ту, яно ста ла зна хо дзіць но выя 
фор мы. Зноў жа, з да па мо гай 
гран та аб ста ля ва лі 11 на ве саў у 
вёс ках, дзе ро бяць пры пын кі аў-
та крамы. Лю дзі ця пер не ста яць 
ся род ву лі цы, а мо гуць па ча каць 
ганд лё вую ма шы ну ў больш кам-
форт ных умо вах.

Но вая іні цы я ты ва ак тыў ных 
вяс коў цаў да ты чыц ца леп ша га 
асвят лен ня ву ліц. За ме ну ста рых 
лям па чак на свят ло ды ёд ныя ліх-
та ры па ча лі ў вёс ках Анд ро на ва, 
Бат чы, Птуш ка фаб ры ка ў рам ках 
эка ла гіч на га пра ек та з еў ра пей-
скай пад трым кай.

М
ож на ска заць, што старт для 
пад рых тоў кі да свят ка ван ня 
1000-год дзя Брэс та быў 

да дзе ны на се сіі га рад ско га Са ве та ў 
ве рас ні 2017 го да. Та ды бы ла пры ня тая 
Кан цэп цыя пад рых тоў кі і пра вя дзен ня 
свят ка ван ня. «Брэст — адзін са 
ста рэй шых і най буй ней шых куль тур ных, 
пра мыс ло вых і ганд лё вых цэнт раў 
Бе ла ру сі. Гэ та го рад ці ка ва га лё су, го рад, 
які ады граў знач ную ро лю ў гіс то рыі. 
Ты ся чы ні цяў звяз ва юць Брэст з бліз кі мі 
і да лё кі мі кра і на мі, ро бяць яго мес цам 
пе ра ся чэн ня роз ных куль тур і рэ лі гій», — 
ска за на ў агуль ным па ла жэн ні Кан цэп цыі.

А яе мэ та мі і за да ча мі вы зна ча на най-
перш ства рэн не ў гра мад скай свя до мас ці 
бе ла ру саў і за меж ных парт нё раў воб ра за 
Брэс та як су час на га го ра да, буй но га рэ-
гі я наль на га куль тур на га, эка на міч на га, 
ту рыс тыч на га цэнт ра, го ра да з ба га тай 
гіс то ры яй. У на зва ным да ку мен це па зна-
ча на так са ма ад ра джэн не ўні каль нас ці і 
са ма быт нас ці Брэс та з ак цэн там на раз-

віц цё на цы я наль на-куль тур-
ных каш тоў нас цяў і гіс та рыч-
ных сім ва лаў. У лі ку за дач 
па стаў ле на рэа лі за цыя ме ра-
пры ем стваў, на кі ра ва ных на 
рэ кан струк цыю і за ха ван не 
гіс то ры ка-куль тур най спад-
чы ны, пра ек та ван не і бу даў-
ніц тва аб' ек таў са цы яль на га і 
куль тур на-асвет ніц ка га пры-
зна чэн ня, а так са ма па вы шэн-
не кам форт нас ці пра жы ван ня 
шля хам комп лекс на га доб ра-
ўпа рад ка ван ня. У Кан цэп цыю 
дэ пу та ты так са ма за кла лі не-
аб ход насць мак сі маль на га 
за лу чэн ня да свят ка ван ня юбі лею го ра да 
прад стаў ні коў гра мад скас ці, ін тэ лі ген цыі, 
мо ла дзі, прад пры ем стваў і ўста ноў, біз-
нес-су поль нас ці, гра мад скіх і рэ лі гій ных 
ар га ні за цый.

— На гэ тай жа се сіі, 12 ве рас ня 2017 го да, 
мы пры ня лі план ра бо ты дэ пу тац ка га кор-
пу са, чле наў ма ла дзёж на га пар ла мен та і 
ма ла дзёж ных ар га ні за цый го ра да па пад-
рых тоў цы да свя та, — га во рыць стар шы ня 
Брэсц ка га га рад ско га Са ве та дэ пу та таў 
Мі ка лай КРА СОЎ СКІ. — План на ліч вае 
паў сот ні пунк таў, за кож ным з якіх ста яць 
асоб нае ме ра пры ем ства аль бо цэ лая 
пра гра ма дзе ян няў. На прык лад, пункт 16 
пра ду гледж вае ўдзел ма ла дых лю дзей у 
ства рэн ні аб' ек та «Парк 1000-год дзя го-
ра да Брэс та». На прак ты цы мы ба чым, 
што на зва ная ра бо та атры ма ла фор му 
цэ ла га гра мад ска га ру ху і не толь кі ў ма-
ла дзёж ным ася род дзі. У но вым пар ку па-
яві ла ся, на прык лад, алея ся мей ных дрэў, 

якую па са дзі лі ма ла дыя сем'і. 
Мо ладзь пры ма ла ўдзел у па-
са дцы дрэў у мно гіх ра ё нах 
го ра да. Прак тыч на ў кож най 
та кой ак цыі ак тыў ны ўдзел 
бра лі дэ пу та ты. Яны ж — за ва-
да та ры на шмат лі кіх су бот ні-
ках, пра цоў ных дэ сан тах, якія 
ла дзяц ца з на ступ лен нем вяс-
ны па ста ян на. Усім ра зам нам 
трэ ба пры брац ца да свя та.

Лі та раль на ў мі ну лую су-
бо ту па ўсім го ра дзе прай-
шла эка ла гіч ная ак цыя. Ад 
смец ця ачы шча лі ле са пар ка-
выя зо ны, пой мы рэк, пар кі і 

скве ры, мяс ці ны ба я вой і во ін скай сла вы, 
доб ра ўпа рад ка ва лі пом ні кі і па ха ван ні 
ча соў вай ны. У пер шых ра дах іш лі дэ пу-
та ты, кі раў ні кі і су пра цоў ні кі вы ка наў чых 
ор га наў ула ды. Па пра ца ва лі ў гэ ты дзень 
у Га рад скім са дзе, у Брэсц кай крэ пас ці на 
тэ ры то рыі Шпі таль на га вост ра ва, на во дзі-
лі па ра дак на Тры шын скіх мо гіл ках.

Мно га зроб ле на ў пла не доб ра ўпа рад-
ка ван ня на род ны мі вы бран ні ка мі ў акру-
гах. Пла нам мы пра ду гле дзе лі ў кож най 
акру зе ўлад ка ваць не менш за дзве дзі ця-
чыя пля цоў кі, па леп шыць два ро выя тэ ры-
то рыі. Пра меж ка выя вы ні кі пад во дзім на 
па ся джэн нях дэ пу тац кіх ка мі сій, па ста ян на 
тры ма ем пы тан ні на кант ро лі прэ зі ды у мам 
Са ве та. З та кім жа па рад кам дня прай шоў 
прэ зі ды ум і на гэ тым тыд ні. За раз дэ пу та ты 
асаб лі вую ўва гу ўдзя ля юць са ні тар на му 
ста ну і доб ра ўпа рад ка ван ню пры ват на га 
сек та ра. Як пра ві ла, там уз ні кае най больш 
пы тан няў.

Стар шы ня га рад ско га Са ве та лі чыць 
асаб лі ва важ най на ця пе раш нім эта пе 
пра па ган дысц кую і тлу ма чаль ную ра бо ту 
з на сель ніц твам кож най акру гі. Трэ ба, каб 
лю дзі ад чу лі сваю за ці каў ле насць, улас-
ны аба вя зак зра біць неш та ка рыс нае для 
па ляп шэн ня два ро вай тэ ры то рыі, свай го 
ўчаст ка, ка лі га вор ка ідзе аб пры ват ным 
до ма ўла дан ні. Та ды го рад ста не кры шач ку 
пры га жэй шы, і та ды мы ад чу ем, што гэ та 
на ша агуль нае свя та.

— Не здар ма свой дэ пу тац кі план мы 
аб' яд на лі з ма ла дзёж ным, — пра цяг вае 
Мі ка лай Ва сі ле віч. — Мож на ска заць, што 
ўсе срод кі і на ма ган ні, якія ўклад ва юц ца ў 
пра вя дзен не юбі лею, — гэ та ра бо та для бу-
ду ча га кам форт на га пра жы ван ня но ва га 
па ка лен ня брас таў чан. І За ход ні аб ход, і 
но выя мас ты, да ро гі, і пры го жыя бу дын кі, 
якія ўзво дзяц ца па пра гра ме свят ка ван ня, 
за ста нуц ца го ра ду на мно гія га ды. Трэ ба, 
каб ма ла дыя гэ та ба чы лі, пра віль на аца ні лі, 
і што са мае важ нае, пра доў жы лі ра бо ту па 
раз віц ці, па ляп шэн ні, удас ка на лен ні го ра-
да ў дру гім ты ся ча год дзі. Та му ў пра гра ме 
юбі лею па зна ча на шмат куль тур ных, гіс та-
рыч ных, асвет ніц кіх ме ра пры ем стваў. Кон-
кур сы, фес ты ва лі, на ву ко выя кан фе рэн цыі, 
му зыч ныя фо ру мы пра вод зяц ца для та го, 
каб зра біць гэ ты юбі лей ны год зна мя наль-
ным і за па мі наль ным. Не пе ра боль шу, 
ка лі ска жу, што амаль за кож ным рад ком 
пра гра мы ста іць удзел не ка га з на шых дэ-
пу та таў. Ду маю, што бу дзе зроб ле на ўсё 
маг чы мае, каб Брэст, які пер шы з га ра доў 
Бе ла ру сі атры маў са ма кі ра ван не на асно ве 
Маг дэ бург ска га пра ва ў 1390 го дзе, пры го-
жа і год на ад зна чыў сваё 1000-год дзе.

ДЭ ПУ ТАТ У АКРУ ЗЕ

КА РА БЕЛЬ СА СЦЭ НАЙКА РА БЕЛЬ СА СЦЭ НАЙ
Як рэа лі за цыя ад ной мяс цо вай іні цы я ты вы ства ры ла трамп лін для дру гой

Пер шы атры маў са ма кі ра ван не,Пер шы атры маў са ма кі ра ван не,
або Пра ўдзел дэ пу та таў і ма ла дзёж ных струк тур 

у пад рых тоў цы і пра вя дзен ні свят ка ван ня  1000-га до ва га юбі лею Брэс та

З НА ГО ДЫ ЮБІ ЛЕЮ

Матэрыялы падрыхтавала 
Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Амаль за кож ным рад ком 
пра гра мы ста іць удзел не ка га 

з на шых дэ пу та таў. Ду маю, што 
бу дзе зроб ле на ўсё маг чы мае, 
каб Брэст, які пер шы з га ра доў 
Бе ла ру сі атры маў са ма кі ра ван не 
на асно ве Маг дэ бург ска га пра ва 
ў 1390 го дзе, пры го жа і год на 
ад зна чыў сваё 1000-год дзе.
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