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Па віль ё ны 
за мест зэ длі каў

У кра са ві ку прэ зі ды у мам 
га рад ско га Са ве та дэ пу та таў 
бы ло пры ня тае ра шэн не аб 
упа рад ка ван ні сты хій на га ву-
ліч на га ганд лю сель гас пра-
дук цы яй. Як жа яго ўпа рад-
ка ва лі? У кож ным го ра дзе, у 
тым лі ку ў Ба ра на ві чах, ёсць 
мяс ці ны, дзе мно гія га ды 
мож на су стрэць пен сі я не раў, 
што пра да юць ага род ні ну ці 
са да ві ну тут жа на ву лі цы. 
Ся дзяць та кія ганд ля ры, як 
пра ві ла, на склад ных зэ длі-
ках аль бо на скрын ках, а то 
і сто я чы пра па ну юць агур кі, 
па мі до ры, яб лы кі з ка шоў і 
вё дзер. Пе ры я дыч на кам пе-
тэнт ныя служ бы пра водзяць 
рэй ды ды пра га ня юць гэ тых 
сты хій ных ганд ля роў з іх 
«на се джа ных» мес цаў. Але 
пра хо дзіць не каль кі дзён, і 
ба буль кі вяр та юц ца зноў. 
Бо яны тут пры вык лі ста яць з 
та ва рам, ды і па куп ні кі пры-
звы ча і лі ся да зруч на га ганд-
лю кро ка вай да ступ нас ці.

Ры гор Ка са буц кі, яшчэ 
ка лі зай маў па са ду кі раў ні ка 
га рад ской ка му наль най гас-
па дар кі, не раз ду маў, як вы-
ра шыць гэ тае пы тан не, каб 
акуль ту рыць ган даль, а не 
за ба ра няць яго. А тут і дэ пу-
та ты пад тры ма лі, і ды рэк тар 
прад пры ем ства «Ба ра на віц-
кая ад мі ніст ра цый на-тэх ніч-
ная ін спек цыя» Вя ча слаў Ко-
зел пра па на ваў свой пра ект. 
Ідэя бы ла пад тры ма ная, і на-
зва нае КУП, якое зай ма ец ца 
га рад ской рэ кла май, вы ра бі-
ла спе цы яль ныя на ве сы-па-
віль ё ны. Гэ тыя кан струк цыі 
знеш не па доб ныя на пры-
пы нач ныя па віль ё ны, іх, да-
рэ чы, уста ля ва лі ме на ві та на 
тых мес цах, дзе лю дзі га да мі 
аль бо на ват дзе ся ці год дзя мі 
пра да ва лі пра дук цыю з ага-

ро даў і са доў. Та кім чы нам 
ужо з'я ві ла ся 58 ганд лё вых 
мес цаў.

— Гэ та мае сваю ка-
рысць, — га во рыць Вя ча слаў 
Ко зел, — бо мы раз мя шча ем 
там рэ кла му сва іх клі ен таў. 
У сваю чар гу мы да гля да ем 
за пры ваб ным вы гля дам па-
віль ё наў, пад трым лі ва ем па-
ра дак. Да рэ чы, на наш за клік 
ад гук нуў ся адзін з га рад скіх 
прад пры маль ні каў. Ні яз Аб-
ду ла еў — ка валь, ён аздо біў 
па віль ён цэ лай ка ва най кам-
па зі цы яй. Ду маю, што з ча-
сам з'я вяц ца і ін шыя пра па-
но вы ад прад пры маль ні каў, 
мы заў сё ды га то выя пад тры-
маць іні цы я ты ву.

Са цы яль ны пра ект 
для пен сі я не раў

У па віль ё не па ву лі цы 
Чыр во на ар мей скай рас кла лі 
сваю пра дук цыю пен сі я нер-
кі Ма рыя Іва наў на Дро на ва, 
Яд ві га Ма ка раў на Бу рак і Ве-
ра Сяр ге еў на Ква са ва.

— Мы вель мі ўдзяч ныя, 
што для на ша га ганд лю зра-
бі лі та кія доб рыя ўмо вы, — 
ка жа Ма рыя Іва наў на. — І не 
прос та зра бі лі, але па на шых 
прось бах кан струк цыю на-
ват удас ка на лі лі. Спа чат ку 
на вес быў кры ху мен шы, і 
нам прос та дзьму ла ў спі ну, 
а по тым кан струк цыю-дах 
пра доў жы лі да вы шы ні лаў-
кі. Ця пер і пры го жа, і кам-
форт на.

— Пра да ём пра дук цыю са 
сва іх ага ро даў, — ус ту пае ў 
га вор ку Ве ра Сяр ге еў на. — 
Гэ та ж доб рая пад трым ка 
пен сі я не ру. У го ра дзе сён ня 
цяж ка пра іс на ваць на пен-
сію, асаб лі ва ка лі за ста еш ся 

адзін. Ды і лю дзі за да во ле-
ныя, мы ўжо, мож на ска заць, 
ма ем сва іх па куп ні коў.

Ці ка ва, што по бач з на-
ве сам для ін ды ві ду аль ных 
ганд ля роў раз гор ну тая вя лі-
кая па лат ка-ша цёр, дзе па-
доб ную пра дук цыю пра дае 
ра ён нае спа жы вец кае та ва-
рыст ва. Та кім чы нам, ма ем 
яр кі прык лад зда ро вай кан-
ку рэн цыі.

І ка лі на Чыр во на ар мей-
скай мы па чу лі толь кі сло вы 
па дзя кі, то ганд ля ры па вільё-
на ў Паў ноч ным мік ра ра ё не 
су стрэ лі у гор шым на строі. 
Пен сі я не ры ледзь не пра клі-
на лі ван да лаў, якія па за мі-
ну лай ноч чу не прос та па бі лі 
адзін з двух па віль ё наў, а вы-
ра за лі ў ім пра ма ву голь ныя 
вя лі кія дзір кі, ні бы на здзек 
тым, хто бу дзе ся дзець тут у 
вет ра нае на двор'е. «Гэ та ўсё 
дар ма е ды гэ тыя, бес пра цоў-
ныя! — не ха вае эмо цый энер-
гіч ная Ган на Пят роў на. — Каб 
ін шы з іх на ра біў ся за зме-
ну на бу доў лі ці на за вод зе, 
ледзь ве б но гі цяг нуў, ды не 
пай шоў бы пса ваць да бро, 
а тут вось, ба чы це...» Ка лі 
пер шы па ток эмо цый прай-
шоў, жан чы ны рас ка за лі, што 
ім тут ганд ля ваць вель мі па-
да ба ец ца. І не толь кі ка пей-
ка для іх каш тоў ная, якую 
за ро бяць, але і маг чы масць 
су стрэц ца, па га ва рыць з ра-
вес ні ка мі. Да рэ чы, тут за ўва-
жа ны не толь кі ганд ляр кі, але 
і ганд ля ры-муж чы ны.

Паз ней ды рэк тар прад-
пры ем ства — ула даль ні ка 
па віль ё на рас ка заў, што тут 
ве да юць пра акт ван да ліз му і 
ў най блі жэй шы час за ме няць 
па крыц цё па віль ё на ў Паў-
ноч ным.

Вы ха ван нем — 
па ван да ліз ме?

А на ву лі цы Ле ні на ў па-
віль ё не, упры го жа ным вы ка-
ва ны мі жа лез ны мі квет ка мі, 
стар шы ня га рад ско га Са ве та 
па знаў сваю ня даў нюю на вед-
валь ні цу. Яна пры хо дзі ла на 
пры ём да Ры го ра Ры го ра ві ча 
пра сіць, каб па спры я лі па-
ляп шэн ню ўмоў для ганд лю. 
І ка лі ён ска заў, што пы тан не 
ўжо вы ра ша нае і хут ка бу дуць 
ста яць па віль ё ны, жан чы на, як 
яму па да ло ся, не вель мі па ве-
ры ла. Та му пры ця пе раш няй 
су стрэ чы шчы ра па дзя ка ва ла 
і так са ма па скар дзі ла ся на га-
рад скіх ху лі га наў. Тут яны па-
спе лі па пса ваць стол.

— Вель мі прык ра, што да-
во дзіц ца су стра кац ца з па доб-
ны мі пры кла да мі, — за ўва жыў 
по тым стар шы ня га рад ско га 
Са ве та дэ пу та таў. — Зра бі лі 
доб рую спра ву, аб ста ля ва лі 
ганд лё выя мес цы, бяс плат-
ныя для ганд ля роў, зруч ныя 
для га ра джан. Яны зай ма-
юць ма ла мес ца, не псу юць 
знеш ні вы гляд ву ліц, ад ным 
сло вам, з усіх ба коў ка рысць. 
Але ж зна хо дзяц ца зла мыс-
ні кі, якія ло мяць, псу юць 
агуль ную ма ё масць. І што тут 
зро біш? Да кож на га па віль ё-
на мі лі цы я не ра не пры ста віш. 
За ста ец ца кар пат лі вая ра бо та 
па вы ха ван ні га ра джан. Мы 
ўжо з дэ пу та та мі не раз га ва-
ры лі, што трэ ба пры цяг ваць 
лю бы мі спо са ба мі як ма га 
боль шую коль касць лю дзей 
да агуль ных спраў па доб ра-
ўпа рад ка ван ні. Вось і ця пер 
у нас за пла на ва на ня ма ла 
ак цый на кшталт «А ў на шым 
два ры» па аб ста ля ван ні дзі-
ця чых пля цо вак, па ўбор цы 
і ўпры гож ван ні два ро вых 
тэ ры то рый. Той, хто зра біў 
неш та доб рае сва і мі ру ка мі, 
ла маць і пса ваць не бу дзе.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
г. Ба ра на ві чы.

НЕ ЗА БА РА НІЦЬ, НЕ ЗА БА РА НІЦЬ, 
А ЗРА БІЦЬ А ЗРА БІЦЬ 

КУЛЬ ТУР НЫМКУЛЬ ТУР НЫМ

ГУЛЬ НІ З ТО КАМ
Скраў на 1,5 ты ся чы руб лёў — за пла ці ў пяць 
ра зоў больш. Якія ме ры пры ма юц ца су праць 
тых, хто кра дзе элект ра энер гію, да ве даў ся 
ка рэс пан дэнт «По лес ской пра вды».

Не так даў но ў Пін ску як раз па паў ся адзін 
жы хар на та кім кра дзя жы. Ён пад клю чаў элект-
ра пры ём ні кі ў абы ход лі чыль ні ка. Шко ду аца ні лі 
ў 1493 руб лі, а штраф па за ко не ў та кім вы пад ку 
на ліч ва ец ца ў пя ці крат ным па ме ры.

— Акра мя фі нан са ва га «спус та шэн ня», кра-
дзеж элект ра энер гіі ста віць пад па гро зу жыц цё 
і зда роўе як не па срэд на га па ру шаль ні ка, так 
і чле наў яго сям'і, — пад крэс лі вае ін спек тар 
энер га ін спек цыі Вік тар ЛЕ МЯ ШЭЎ СКІ. Ён 
да дае, што са ма воль нае да лу чэн не элект ра-
пра во дак і ўмя шаль ніц тва ў ра бо ту элект ра лі-
чыль ні ка мо жа пры вес ці да ўзга ран ня жы ло га 
па мяш кан ня ці па ра жэн ня то кам.

ЧА КА ЕМ 
ПЕ РА ПРА ВЫ

Но вы драў ля ны мост з'я віў ся ў жніў ні над 
Нё ма нам. Ён звя заў вёс кі На бе раж ная 
і Дзя ля ці чы Люб чан ска га саль са ве та. За раз 
бу ду ец ца яшчэ адзін у вёс цы Па ня монь 
Шчор саў ска га сель са ве та. Як там ідуць спра вы, 
вы свят ляў ка рэс пан дэнт га зе ты «Но вае 
жыц цё» На ва груд ска га ра ё на.

— Па мос це лю дзі звы чай на да бі ра юц ца да 
сель са ве та, ра ён на га цэнт ра ды і прос та да ад-
на вяс коў цаў, — рас каз вае стар шы ня Шчор-
саў ска га сель вы кан ка ма Алег МА РУШ КА. — 
На дру гім бе ра зе Нё ма на жы ве прак тыч на па-
ло ва жы ха роў Па ня мо ні. Ка лі пра езд па мос це 
за кры лі, су се дзі апы ну лі ся ад рэ за ны мі адзін 
ад ад на го. Да брац ца да вёс кі мож на бы ло па 
аб' яз ной да ро зе або на лод цы. У вёс цы ў асноў-
ным жы вуць па жы лыя лю дзі, якім час та не-
аб ход на да па мо га. Аказ ваць яе за раз мож на 
бу дзе хут чэй. А яшчэ на шы мяс ці ны сла вяц ца 
сва ёй ма ляў ні час цю. Улет ку тут шмат дач ні каў, 
якія ад па чы ва юць. Важ на і тое, што па но вым 
мос це прой дзе і цяж кая ма шы на, і энер га на-
сы ча ная сель гас тэх ні ка.

ЗА СТА ЁМ СЯ 
ЗІ МА ВАЦЬ

У род най вёс цы Ва лы неж Іван Ге ра шчан ка 
лі чыц ца ста ра жы лам: яму 84 га ды. Стар шы ня 
Пра ле тар ска га сель са ве та Пётр Ба га чоў 
на ве даў дзя ду лю ра зам з ка рэс пан дэн там 
«Го ла са Кас цю коў шчы ны».

З дзя цін ства Іва ну па да ба ла ся тэх ні ка. У ар-
міі — слу жыў ён у во ін скай час ці ў Ба ры са-
ве — быў ме ха ні кам-кі роў цам. Пас ля вяр тан ня 
пай шоў у мяс цо вы кал гас ме ха ні за та рам. Так і 
пра ца ваў да вы ха ду на пен сію. За раз яго раз-
два на ме сяц на вед вае дач ка Га лі на. Ня даў на 
пры яз джа ла ра зам з му жам, дач кой і зя цем — 
вы ка па лі буль бу. Так са ма яна да па ма гае і з на-
рых тоў кай пра дук таў на зі му. «Не за бы вае яна 
мя не», — га во рыць Іван.

На дзея АНІ СО ВІЧ.
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(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 1-й стар. «МС».)

Стар шы ня га рад ско га Са ве та дэ пу та таў Ры гор КА СА БУЦ КІ 
з ганд ля ра мі на ву лі цы Чыр во на ар мей скай.

У кра са ві ку 
прэ зі ды у мам 

га рад ско га Са ве та 
дэ пу та таў бы ло 
пры ня тае ра шэн не 
аб упа рад ка ван ні 
сты хій на га 
ву ліч на га ганд лю 
сель гас пра дук цы яй.

Гэ тыя кан струк цыі 
знеш не па доб ныя 

на пры пы нач ныя 
па віль ё ны, іх, да рэ чы, 
уста ля ва лі ме на ві та 
на тых мес цах, дзе 
лю дзі га да мі аль бо 
на ват дзе ся ці год дзя мі 
пра да ва лі пра дук цыю 
з ага ро даў і са доў.


