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Га вор ка ідзе пра Се му кац кі сель са вет, 
у скла дзе яко га 29 на се ле ных пунк таў з 
агуль най коль кас цю 949 жы ха роў. Па між 
вёс ка мі ня ма рэ гу ляр ных транс парт ных 
зно сін, але гэ та не пе ра шка джае лю дзям 
быць у кур се спраў су се дзяў. Ста рас ты 
і ак ты віс ты з'яў ля юц ца злучаль ным 
звя ном па між на сель ніц твам і ор га на мі 
мяс цо ва га кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня, 
ства ра юць умо вы для раз віц ця 
гра мад скай іні цы я ты вы і пры цяг ва юць 
ад на вяс коў цаў да вы ра шэн ня праб лем 
мяс цо ва га зна чэн ня.

На прык лад, у вёс цы Вя лі кія Бя ле ві чы з 
да па мо гай гра мад скас ці доб ра ўпа рад ка-
ва на пар ка вая зо на: зроб ле ны аль тан кі, 
лаў кі і на ват дзі ця чая пля цоў ка. Бу даў-
ніц тва апош няй іні цы я ва лі шмат дзет ныя 
ма ці. Воль га Кур дыль, якая вы хоў вае пя-
ця рых дзя цей, ста ла ад ным з ак тыў ных 
на тхняль ні каў і рэа лі за та раў ідэі. У вёс цы 
бо лей за 50 дзя цей, але тут амаль ня ма 
са цы яль ных аб' ек таў. І дзі ця чая пля цоў ка 
бы ла прос та не аб ход ная. Да іні цы я тыў-
ных баць коў да лу чыў ся мяс цо вы фер мер 

Ула дзі мір Укруж скі, які на сва ёй пі ла ра-
ме зра біў усе не аб ход ныя на рых тоў кі за 
ўлас ны кошт.

У аг ра га рад ку Се му ка чы праб лем з 
піт ной ва дой ня ма, жы ха ры ка рыс та юц-
ца цэнт ра лі за ва ным во да за бес пя чэн нем. 
Але ста ла шка да, што пра па дае ка ло дзеж. 
Ён быў вы ка па ны дзе сяць га доў та му і 
ста яў за кі ну ты. Мяс цо вы жы хар Ры гор 
Вен ге рэн ка ўзяў ся за ар га ні за цыю ра бот 
па яго ад наў лен ні. У вы ні ку на тхнё ныя 
ім ак ты віс ты зра бі лі ага ло вак (на зем ную 
част ку ка ло дзе жа), па фар ба ва лі яго і ку-
пі лі вяд ро.

А ў Паў лаў ску вяр ну лі да жыц ця дзве 
кры ні цы. Ка жуць, што ад ной з іх бы ло сто 
га доў, не ме ней. Зруб унут ры яе ўжо згніў, 
таму ак ты віс ты зра бі лі но вы. А дру гую кры-
ніч ку ледзь знай шлі. Ста ра жы лы ўзга да лі, 
што ёй ка рыс та лі ся яшчэ іх прод кі. Яе па-
чыс ці лі і акуль ту ры лі з удзе лам усё та го ж 
фер ме ра Ула дзі мі ра Укруж ска га. Ця пер 
сю ды па ва ду ез дзіць па ло ва сель са ве та.

Вя лі кая ра бо та зроб ле на па доб ра ўпа-
рад ка ван ні мо гі лак. Вёс ка Алень сён ня 

амаль вы мі ра ючая, а ра ней бы ла до сыць 
вя лі кай. На ват пра цяг ласць яе ка ля пя ці 
кі ла мет раў. Ця пер тут у асноў ным жы вуць 
дач ні кі. Вяс ко выя мо гіл кі бы лі ў вель мі не-
пры ваб ным ста не, і жы ха роў гэ та не па-
ко і ла. Стар шы ня сель са ве та пра па на ва ла 
зра біць ка пі таль ную пры бор ку. Мяс цо выя 
ар га ні за цыі да па маг лі вы ра заць ава рый-
ныя дрэ вы і хмыз няк. Ад крыц цём ста ла, 
што на са мых ста рых мо гіл ках ста я лі ва лу-
ны. На іх не за ста ло ся ні я кіх апа зна валь-
ных зна каў, але ста ра жы лы сцвяр джа юць, 
што гэ та бы лі свое асаб лі выя пом ні кі. Лю дзі 
з да па мо гай тэх ні кі пе ра нес лі іх на ўскра ек 
мо гі лак, уста на ві лі там крыж і такім чынам 
утва рыў ся агуль ны па мят ны знак у го нар 
прод каў. Ця пер да яго пры но сяць квет кі.

А на мо гіл ках у Вя лі кіх Бя ле ві чах жы-
ха ры ад на ві лі на ват пом нік XIX ста год дзя. 
Ён ля жаў у хмыз ня ку і быў на па ло ву па-
шко джа ны ван да ла мі. Вы свет лі ла ся, што 
яго ўста ля ва лі на па ха ван ні ту тэй ша га па-
на Пят ра Гай ду ко ва. Да рэ чы, на пом ні ку 
па зна ча на, што ён быў зроб ле ны ў мас-

коў скай май стэр ні. Яго пад ня лі, па чыс ці лі 
і за ма ца ва лі. А мяс цо вы жы хар на свае 
гро шы па ста віў ме та ліч ную ага ро джу.

— Асаб лі ва вы зна чы лі ся ў на вя дзен ні 
па рад ку ста рас та Тац ця на Сі ма ко ва і Та-
ма ра Бель ская, — ка жа Та ма ра УКРУЖ-
СКАЯ, стар шы ня Се му кац ка га сель вы-
кан ка ма. — І та кіх, як яны, іні цы я тыў ных, 
у нас шмат. Два га ды та му, ка лі я ўзна-
ча лі ла сель са вет, ад ра зу ж па тлу ма чы ла 
лю дзям, што якасць на ша га жыц ця шмат 
у чым за ле жыць ад нас са міх. Ра зам мы 
пры ду ма лі пра ект «Вяр тан не да вы то каў» 
і пад яго эгі дай ста лі на во дзіць па ра дак у 
вёс ках. Спа чат ку лю дзі не ах вот на зда ва лі 
гро шы, але, ка лі ўба чы лі, што эфект ёсць, 
ста лі са мі пра па ноў ваць ідэі для рэа лі за-
цыі. За гэ ты час агуль ны мі на ма ган ня мі 
зроб ле на шмат. Га лоў нае — шчы рае жа-
дан не са міх жы ха роў. Мы пра во дзі лі сель-
скія схо ды, вы яў ля лі праб ле мы, вы слу хоў-
ва лі пра па но вы гра ма дзян, шу ка лі шля хі 
вы ра шэн ня праб лем. У вы ні ку за срод кі 
гра ма дзян і з іх удзе лам ага ро джа ныя і 
па фар ба ва ныя сем гра ма дзян скіх мо гі-
лак, ча ты ры з якіх пры во дзі лі ся ў па ра-
дак упер шы ню. На сель ніц тва за свой кошт 
ад ра ман та ва ла 24 ага лоў кі на шах та вых 
ка ло дзе жах, доб ра ўпа рад ка ва ла кры ні-
цу. Пра ве дзе ныя за гро шы жы ха роў і з іх 
удзе лам ра бо ты ацэнь ва юц ца ў пяць ты сяч 
руб лёў. Вя до ма, што без да па мо гі з бо ку 
ка му наль ных, сель ска гас па дар чых і ляс-
ных служ баў бы ло б не маг чы ма зра біць 
та кі фронт ра бот. Не за ста лі ся ўба ку са-
цы яль ныя служ бы і Се му кац кая ся рэд няя 
шко ла. Ра зам мы зра бі лі на шы вёс кі больш 
пры го жы мі і ўтуль ны мі. Ра дуе, што іні цы я-
тыў ных гра ма дзян ста но віц ца ўсё больш. 
І ўжо не мы да іх, а яны да нас ідуць з пра-
па но вай зра біць неш та яшчэ.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Фо та Та ма ры УКРУЖ СКАЙ.

МА ТАЙ НА ВУС

ВЯР ТАН НЕ ДА ВЫ ТО КАЎ
Як у Ма гі лёў скім ра ё не 

жы ха ры на во дзяць пры га жосць 
у сва іх на се ле ных пунк тах

Дзве ты ся чы — 
на доб рую спра ву

Пер шы пункт — ву лі ца Ча чэр-
ская: ты па вая за бу до ва са вец ка-
га пе ры я ду: дзе вя ці па вяр хові кі, 
по бач шко лы і дзі ця чыя сад кі. 
Уво гу ле ў гэ тых пра стор ных і 
свет лых два рах ка лісь ці бы лі ня-
хіт рыя гуль ня выя пры ста са ван ні, 
пя соч ні цы, тур ні кі. Але ўсё гэ та 
ў мі ну лым. На прык лад, у два ры 
до ма № 9 ма лым зу сім не бы-
ло дзе гу ляць. Мяс цо вым ак ты-
віс там прый шла ў га ла ву дум ка 
ства рыць ка зач ны га ра док не па-
срэд на су праць пад' ез даў. Па чы-
на лі, як усе: вы ву ча лі по пыт, аб'-
яд ноў ва лі жа да ю чых у су пол ку ў 
сац сет цы, пра па ноў ва лі су се дзям 
скі нуц ца, хто коль кі мо жа. Для 
жы ха роў ста ла рэ аль на даць на 
доб рую спра ву 10—50 руб лёў. 
Са бра лі ка ля дзвюх ты сяч. Гра-
шо вую да па мо гу ака за лі так са-
ма спон са ры — вя до мае го мель-
скае прад пры ем ства. Ра бо ты па 
доб ра ўпа рад ка ван ні два ро вай 
тэ ры то рыі і ўста ляванні га рад-
ка вы ка на лі ра бот ні кі КЖРЭ УП 
«Цэнт раль нае». Ця пер гуль ня вы 
комп лекс — цэнтр пры цяг нен ня 
ма лых на ват з су сед ніх два роў.

А вось жы ха ры до ма па Ма-
лай чу ка, 21 яшчэ ў са мым па-
чат ку шля ху. Па куль агуль ны мі 
на ма ган ня мі зра бі лі і ўста ля ва лі 
драў ля ную аль тан ку. Ця пер уся 
энер гія на кі ра ва на на ге не ра цыю 

но вых ідэй. Двор па кі дае ўра жан-
не за ня дба нас ці. Але трэ ба ад-
зна чыць, што на гэ тай тэ ры то рыі 
на ла дзіць гра мад скую дзей насць 
да во лі скла да на. Да мы ста рой 
за бу до вы, жы ха ры — пе ра важ на 
пен сі я не ры. Дзя цей вель мі ма ла. 
Ба бу лі — гэта асноў ная мэ та вая 
аў ды то рыя. У іх свае за пы ты, та-
му ў ка мі тэ та тэ ры та ры яль на га 
гра мад ска га са ма кі ра ван ня дэ віз: 
кам форт на па він на быць усім — і 
ма ла дым, і ста лым. Вось ча му і 
па ча лі з аль тан кі. У перс пек ты-
ве — но выя ска мей кі.

На ка рысць два ра
У Са вец кім ра ё не са мы мі іні-

цы я тыў ны мі ака за лі ся жы ха ры 
ву лі цы Гай да ра, дзе ўздоўж два-
ры плаў на пе ра хо дзяць адзін у 
дру гі і ўтва ра юць ад ну вя лі кую 
пра сто ру.

— Двор вель мі ста ры, мы са мі 
бе га лі тут яшчэ дзець мі. Та ды ён 
быў пры го жы, да гле джа ны, але 
по тым усё прый шло ў за ня пад, — 
рас каз вае стар шы ня ка мі тэ та 
тэ ры та ры яль на га гра мад ска га 
са ма кі ра ван ня «Гай да раў скі» 
Ган на БУ ЛА НО ВІЧ. — Ця пер у нас 
дзе ці, і мы хо чам вяр нуць свай му 
два ру бы лую пры га жосць.

Сі лы аб' яд на лі ка ля 60 мам, 
якія да лу чы лі да дзей нас ці сва іх 
муж чын. Да па мо гу іні цы я тыў ным 
баць кам ака за лі дэ пу та ты і ра бот-
ні кі РЭУ. За ка рот кі тэр мін ра зам 
зра бі лі ве лі зар ны аб' ём ра бо ты.

— Усё дзя ку ю чы та му, што мы 
не ча ка лі, ка лі за нас неш та зро-
бяць ін шыя, воль ны час вы ка-

рыс тоў ва ем на ка рысць рэа лі за-
цыі ідэй, — сты му люе ін шых сва ім 
пры кла дам Ган на Бу ла но віч.

Да рэ чы, цэнт раль ную фі гу ру 
два ра — дзі ця чы вер та лёт — да-
па мог ад на віць дэ пу тат Мі ха іл 
Па чы нак. Мно гія эле мен ты для 
ад па чын ку мяс цо выя муж чы ны 
змай стра ва лі сва і мі ру ка мі. У ход 
пай шлі і драў ля ныя пад до ны, і 
шпуль кі ад ка бе ля. Усё бы ло кла-
пат лі ва ачы шча на ад бру ду і па-
фар ба ва на.

— Так дзе ці атры ма лі ці ка-
вы ла бі рынт, за які ні ко му не 
прый шло ся пла ціць, — пра цяг-
вае эк скур сію стар шы ня ка мі тэ та 
«Гай да раў скі». — Вя до ма, ку пі лі і 
су час нае аб ста ля ван не для дзя-
цей. Але ўліч ва ю чы, што ідэю 
пад тры ма лі вель мі шмат мяс-
цо вых баць коў, атры ма ла ся ўсё 
да во лі тан на.

Што чакае пераможцаў?
На ву лі цы Бе ліц кай у мікра -

раё  не Ху тар, дзе ў ак тыў най 
жыл лё вай забудоўцы шмат па-
вяр ховікі рас туць, як гры бы пас-
ля даж джу, жы ха ры но ва бу доў-
ляў так са ма апе ра тыў на ўзя лі ся 
за доб ра ўпа рад ка ван не. Яны 
яб' яд на лі ся і ства ры лі ка мі тэт 
«Крыш таль», які ку ры руе гра-
мад скую дзей насць ад ра зу ў 
не каль кіх два рах.

Ёсць свае асаб лі вас ці: між 
шмат па вяр хо вак су цэль ны пя-
сок, за бу доў шчы кі вы кон ва юць 
мі ні мум па доб ра ўпа рад ка ван ні, 
што не мо жа за да валь няць жы-
ха роў. Спа чат ку ак ты віс ты спла-

на ва лі не каль кі зруч ных зон для 
ад па чын ку дзя цей і пад лет каў. 
Ажыц ця ві лі за ду ма нае і ўзя лі ся 
за азе ля нен не тэ ры то рыі. Па пя-
рэд не вы ву чы лі схе му пад зем ных 
ка му ні ка цый, по тым вы са дзі лі ў 
два рах дрэ вы, кож нае з якіх за-
ма ца ва лі за пэў най ква тэ рай. 
Ка жуць, усе з за да валь нен нем 
пры ня лі на ся бе аба вя зак рэ гу-
ляр на іх па лі ваць. Усе са джан цы 
пры жы лі ся.

Але са праўд ны фу рор у ра ё-
не і го ра дзе зра бі ла са ма стой на 
зроб ле ная ка мі тэ там «Крыш таль» 
шмат функ цы я наль ная спар тыў-
ная зо на. Уро кі зда роўя тут што-
тыд нё выя: пля цоў кі для гуль ні 
ў пляж ны ва лей бол, бас кет бол, 
па бу да ва лі тэ ніс ны корт, зра бі лі 
паў на вар тас ную пля цоў ку з ага-
ро джай для гуль ні ў фут бол.

Мяс цо выя баць кі ў вы хад ныя 
вы хо дзі лі ў двор цэ лы мі будб ры-
га да мі: ва ры лі ме тал, цяс ля ры лі, 
ма ляр ні ча лі. Гро шы ж па тра ці лі 
на куп лю мя чоў і спор тін вен та-
ру. Ця пер па дум ва юць на быць 
траў ма бяс печ ныя ву ліч ныя трэ-
на жо ры.

Пе ра мож цаў кон кур су на зван-
не леп ша га ка мі тэ та тэ ры та ры яль-
на га гра мад ска га са ма кі ра ван ня 
вы зна чаць на се сіі Го мель ска га 
гар са ве та дэ пу та таў і агу чаць на 
па чат ку са ка ві ка, — па ве да мі ла 
га лоў ны спе цы я ліст гар са ве та 
Ак са на ПЕТ РА ЧЭН КА. — Бу дуць 
вы зна ча ны ўла даль ні кі пер ша га, 
дру го га і трэ ця га мес цаў. Ка мі-
тэ ты-пе ра мож цы атры ма юць 
гра шо вы прыз у па ме ры — 100, 
50 і 25 ба за вых ве лі чынь ад па-
вед на. Згод на з па ста наў лен нем 
аб пра вя дзен ні кон кур су, за гро-
шы мож на на быць не аб ход ныя 
ма тэ ры я лы, ін вен тар ці пры ста-
са ван ні, і толь кі зу сім не вя лі кая 
су ма раз лі ча на на за ах воч ван не 
ак ты віс таў ка мі тэ та.

Так са ма ўла даль нік 1-га мес ца 
да кан ца го да па ві нен да сы лаць у 
ка мі сію фо та спра ва зда чы аб сва-
ёй ра бо це, пра во дзіць ме ра пры-
ем ствы і ак тыў на раз ві вац ца. Гэ та 
га лоў ная ўмо ва, каб прад ста віць 
Го мель на аб лас ным кон кур се ў 
2021 го дзе.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, 
фо та аў та ра.

«Хіт -па рад» іні цы я тыў«Хіт -па рад» іні цы я тыў

Па мят ны знак 
ў вёс цы Алень.

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

Мяс цо вы жы хар 
Ры гор ВЕН ГЕ РЭН КА дэ ман струе 
аб ноў ле ны ў Се му ка чах ка ло дзеж.


