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НЕ КА БІ НЕТ НАЯ РА БО ТА,
або Гру пай у рэйд, каб на ве даць, пра ве рыць, па пя рэ дзіць, да па маг чы!

У 
Лёз нен скім ра ё не 
на зі раль ным ка мі сі ям 
да па ма га юць рэй да выя 

гру пы, якія вы яз джа юць ту ды, 
дзе не аб ход ны да дат ко выя 
ўва га і кант роль. Да рэ чы, 
чле ны ка мі сій ёсць і ў скла дзе 
груп. Сіс тэ ма ад пра ца ва на і 
апраўд вае ся бе. Но вы па ды ход 
дае доб ры вы нік.
Во пыт Лёз нен шчы ны вы ву чыў 
наш ка рэс пан дэнт у скла дзе 
ад ной з та кіх груп. Жур на ліст 
амаль увесь пра цоў ны дзень 
су пра ва джаў тых, хто вы яз джаў 
у вёс кі, у тым лі ку і ад да ле ныя.

Ад ра та валь ні ка 
да дэ пу та та

У 2012 го дзе ма біль ныя рэй да-
выя гру пы бы лі ство ра ны па ра-
шэн ні стар шы ні рай вы кан ка ма. 
У іх склад увай шлі ра бот ні кі ра-
ён на га ад дзе ла па над звы чай ных 
сі ту а цы ях, РА УС, тэ ры та ры яль на-
га цэнт ра са цы яль най аба ро ны 
на сель ніц тва, ад дзе лаў аду ка цыі, 
ахо вы зда роўя рай вы кан ка ма і 
г. д. Сло вам, тыя, хто мае паў-
на моц твы на мес цах пры маць 
не аб ход ныя ра шэн ні, ка лі трэ-
ба — ра ды каль ныя.

— Ка неш не, і на зі раль ныя ка-
мі сіі па-ра ней ша му эфек тыў ныя. 
Але іх чле ны, на прык лад, ста рэй-
шы ны, паш таль ё ны, на стаў ні кі, 
ін шыя ак ты віс ты, не ма юць та кіх 
паў на моц тваў, як чле ны рэй да-
вых груп «ад рай вы кан ка ма». 
У апош ніх, мож на і так ска заць, 
больш вы со кі «ста тус», больш 
ры ча гоў уз дзе ян ня. Пра ца ў звяз-
цы дае ап ты маль ны вы нік, — кан-
ста туе на чаль нік Лёз нен ска га 
ра ён на га ад дзе ла па над звы-
чай ных сі ту а цы ях, дэ пу тат 
рай са ве та Ві таль ЧАЙ КІН.

На прык лад, ра та валь ні кі не 
толь кі па пя рэдж ва юць аб не бяс-
пе цы. Ка лі, на прык лад, 
у до ме ста рых лю дзей 
у дрэн ным ста не печ, 
ка лі не пра цуе апа вя-
шчаль нік, мо гуць на пі-
саць ліст дзе цям, сва я-
кам, каб пра яві лі кло пат. 
Уно сяц ца пра па но вы аб 
раз гля дзе ня дбай на га 
до ма ўла даль ні ка на са-
ве це гра мад ска га пунк-
та ахо вы пра ва па рад ку. 
Удак лад ня юц ца пы тан-
ні ака зан ня да па мо гі на 
ра монт пе чаў і пра во дак 
па лі ніі ве дам ства са цы-
яль най аба ро ны і сель-
вы кан ка маў.

Мі лі цы я не ры зай-
ма юц ца пра фі лак ты кай 
з ты мі, хто зло ўжы вае 
спірт ным і скан да ліць. 
Ра бот ні кі са цы яль най 
служ бы вы зна ча юць, ці 
не трэ ба ста рых пад час 
зі мо вых ха ла доў пе ра-
вес ці на «са цы яль ныя 
лож кі» — у спе цы яль-
ныя ўста но вы, пад апе-
ку дзяр жа вы. І, доў га не 
за цяг ва ю чы, пры ма юць ра шэн ні. 
Дэ пу та ты, прад стаў ні кі ЖКГ, га за-
вай служ бы, энер га на гля ду і г. д. 
пад час рэй даў так са ма «ад пра цоў-
ва юць» свае за да чы.

Са мі рэй ды пра вод зяц ца сіс тэ ма-
тыч на, у пры ват нас ці, зі мой, — каб 
па пя рэ дзіць па жа ры, каб усе жы ха-
ры бы лі за бяс пе ча ны дро ва мі.

Вяс ной лю дзей па про сяць 
ад ра ман та ваць ага ро джы, 
пры вес ці пад во рак у па ра дак. 
Па ці ка вяц ца, якая пад трым ка 
не аб ход на ў вя дзен ні пад соб-
ных гас па да рак. Ра та валь ні кі 
пра вя дуць гу тар кі аб вы ка нан ні 
па тра ба ван няў бяс пе кі, на га-
да юць, што гра ма дзя нам трэ ба 
пры браць су хую рас лін насць і 
смец це, што нель га вы паль ваць 
тра ву па блі зу ад па бу доў, каб 
пра ду хі ліць уз га ран ні.

Удзель ні кі рэй ду мо гуць «ад-
пра цоў ваць» як асоб на ўзя ты на-
се ле ны пункт, так і не каль кі.

Га рад скім жы ха рам, на пэў на, 
цяж ка зра зу мець, ча му ў глы-
бін цы пра вод зяц ца та кія ме ра-
пры ем ствы: «ка ман да на прош-
ва ец ца ў гос ці». Каб пра ве рыць, 
ці ўсё нар маль на, па пя рэ дзіць, 
да па маг чы. На пэў на, у га ра дах 
мно гія не ве да юць проз ві шча 
ўчаст ко ва га. На ўрад ці ад ра зу 
ўспом няць сва іх дэ пу та таў га-
рад ско га і аб лас но га Са ве таў. 
На пе ры фе рыі ўсё па-ін ша му. 
Тут мяс цо выя на род ныя вы бран-

ні кі са мі пры яз джа юць у гос ці да 
вы бар шчы каў.

Леп шыя ін фар ма та ры
У рэй дзе мы бы лі ра зам са зга-

да ным вы шэй Ві та лем Чай кі ным, 
а так са ма з за гад чы цай ад дзя-
лен ня са цы яль най да па мо гі 
до ма Тэ ры та ры яль на га цэнт-

ра са цы яль на га аб слу гоў ван-
ня на сель ніц тва Свят ла най 
ДАЎ ГА ПО ЛА ВАЙ і стар шым 
участ ко вым ін спек та рам мі-
лі цыі Лёз нен ска га РА УС 
На стас сяй МАС ЛОЎ СКАЙ.

Рэй да выя гру пы, ка лі вы еха лі 
не ў ад ну вёс ку, а ў не каль кі, — 
пра цу юць «кроп ка ва», бо ёсць 
кан крэт ная ін фар ма цыя, ку ды і 
на вош та трэ ба ехаць. На прык-

лад, на ве даць сям'ю 
за леж ных ад ал ка-
го лю, а на су сед няй 
ву лі цы — адзі но ка 
пра жы ва юча га. А 
не да лё ка жы вуць 
шмат дзет ныя баць кі: 
ці ўсё зроб ле на, каб 
до ма ў іх бы ло цёп-
ла, ці спраў ныя печ, 
элект ра пра вод ка?

У доб рым па пя-
рэд нім ін фар ма ван ні 
чле наў рэй да вай гру-
пы аў тар гэ тых рад-
коў упэў ніў ся ў Даб-
ра мыс лян скім сель-
са ве це. Стар шы ня 
сель ска га Са ве та 
Сяр гей ПЕ ТУШ КОЎ 
пе ра даў чле нам гру-
пы спіс гра ма дзян, 
якіх трэ ба на ве даць 
аба вяз ко ва. Пры гэ-
тым рас ка заў пра 
кож на га. Да па ма га ла 

ін фар ма ваць і кі раў нік спра ва-
мі... Як за ўва жыў Ві таль Чай кін, 
так зла джа на пра цу юць у кож-
ным сель вы кан ка ме.

Па ўка за ных ад ра сах мы і па-
еха лі.

Ста рэй шы на вёс кі Вы хад цы 
Га лі на Сця па наў на ЛАГ ВЯН-
КО ВА так са ма ве дае ўсё пра ўсіх. 

У на се ле ным пунк це 44 ча ла ве кі. 
Тых, кім мо гуць за ці ка віц ца пад-
час рэй ду, па пя рэд не на ве да ла і 
пра ве ры ла, што ды як. І так ро-
біць час та.

— Доб ра пра цуе ста рэй шы-
на! Вель мі энер гіч ная, ад да ная 
спра ве, якой зай ма ец ца. А, між 
ін шым, ёй ужо 75 га доў, — ад зна-
чыў Ві таль Чай кін.

«Са мі ба та рэй ку 
па мя няй це!»

Мно гіх з гра ма дзян, якіх на ве-
да лі, нар маль на му ча ла ве ку не 
зра зу мець.

На прык лад, мяс цо вы жы хар, 
ка лі ра та валь нік па пра сіў яго 
за мя ніць ба та рэй ку, каб пра ве-
рыць ра бо ту апа вя шчаль ні ка, 
пра па на ваў ма ё ру... са мо му гэ та 
зра біць. Той не раз гу біў ся і па ра-
іў гас па да ру на ву чыц ца та ко му 
прос та му дзе ян ню. Бо яго жыц-
цё ў пер шую чар гу ў яго ру ках. 
Да рэ чы, ба та рэй ку мож на ку піць 
на ват не вы хо дзя чы з до ма — у 
паш таль ё наў, якія аба вяз ко ва іх 
ма юць пры са бе.

Ка лі, ка неш не, ча ла век сам не 
мо жа спра віц ца, яму аба вяз ко ва 
да па мо гуць, каб апа вя шчаль нік 
пра ца ваў заў сё ды.

У ін шым на се ле ным пунк це 
муж і жон ка маг лі б стаць ге ро я мі 
ка ры ка тур на тэ му пра фі лак ты цы 
п'ян ства. Жан чы ну на на ступ ны 
дзень пас ля рэй ду ад пра ві лі ў ад-
дзя лен не круг ла су тач на га зна хо-
джан ня — дзе ля яе бяс пе кі.

Яшчэ ад на го гра ма дзя ні на, 
адзі на га жы ха ра вёс кі Бан до ры, 
до ма не за ста лі. Але не раз мі ну-
лі ся, бо ён ішоў нам на су страч 
па да ро зе. Як рас тлу ма чы лі мае 

спа да рож ні кі, ён так ча сам гу ляе: 
да су сед няй вёс кі і на зад, каб у 
кам па ніі вы піць. У гэ ты дзень так-
са ма быў на ве ся ле. З ім пра вя лі 
пра фі лак тыч ную раз мо ву на конт 
та го, што «пад гра ду сам» у ма роз 
ха дзіць не бяс печ на.

Цяж ка бы ло гу та рыць і з не зу-
сім цвя ро зы мі са ста рэ лай жан-
чы най і яе сы нам-ін ва лі дам...

Ся род ін шых на ве да лі вё сач ку 
Ся ло — на мя жы з Ра сі яй. Ама та-
ра спірт но га, пра яко га па ве да-
мі лі ў сель вы кан ка ме, не бы ло 
до ма. На на ступ ны дзень да яго 
зноў за ві та юць чле ны гру пы і да-
ча ка юц ца...

Вы ра та ван не жыц цяў
Пас ля рэй ду — а па ра лель на 

з на мі пра ца ва ла яшчэ ад на гру-
па — у сель вы кан ка ме пад во дзі лі 
вы ні кі.

Вы слу хоў ва лі ўдзель ні каў 
стар шы ня ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў Та ма ра ДРЫ ЛЁ НАК, 
на чаль нік РА УС Кан стан цін 
КНЯ ЗЕЎ, на чаль нік РАНС Ві таль 
ЧАЙ КІН. Афарм ля лі ся пра та ко-
лы да ру чэн няў. У іх за пі са на, якім 
ад каз ным асо бам і што кан крэт на 
трэ ба зра біць, якія пры няць ме ры 
рэ ага ван ня і ў які тэр мін. Пра та-
ко лы прад стаў ля юц ца стар шы ні 
рай вы кан ка ма. Кант ра лю ец ца 
ход вы ка нан ня ра шэн няў. Як і 
тое, што бы ло зроб ле на пад час 
мі ну лых рэй даў.

Да рэ чы, бы лі вы пад кі, ка лі ві-
зі ты та кіх груп лі та раль на вы ра-
тоў ва лі жыц ці. На прык лад, ба бу-
ля маг ла за дых нуц ца, бо са ма ж 
ра на за кры ла ды ма ход у пе чы. 
А ў до ме праб лем най сям'і не-
па га ша ны не да ку рак мог стаць 
пры чы най па жа ру...

Га лоў ная за да ча рэй даў — не 
да пус ціць бя ды. І якім бы ні быў 
ча ла век: да стой ным, за ко на па-
слух мя ным або аса цы яль ных па-
во дзін — пра яго трэ ба кла па ціц-
ца. І ра біць усё маг чы мае, каб не 
за гі нуў, не знік без вес так.

Гру пы бу дуць вы яз джаць і 
на да лей. Каб пе ра вы хоў ваць, 
пра па ноў ваць пра цу, вы ра тоў-
ваць дзя цей ад го ра-баць коў, 
аказ ваць да па мо гу адзі но кім і 
адзі но ка пра жы ва ючым... Да-
рэ чы, бе ла рус кі во пыт ак тыў на 
вы ка рыс тоў ва ец ца і ў Ра сіі. Пра 
гэ та не раз га ва ры лі прад стаў ні-
кі ор га наў ахо вы пра ва па рад ку 
кра і ны-су сед кі, якія на вед ва лі 
Ві цеб шчы ну і Лёз нен скі ра ён у 
пры ват нас ці.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

НА ВЫ ЕЗД!


