
Ра бо та ў гру пе 
і по шук пры хіль ні каў

У кож ную з груп увай шлі дэ пу та ты, 
якія ма юць акру гі ў ме жах ад на го ЖЭ Са. 
У боль шас ці вы пад каў гэ та пяць ча ла век, 
якія пра цу юць ра зам. Яны вя дуць агуль ныя 
пры ёмы гра ма дзян, вы зна ча юць пры яры-
тэт ныя за да чы па па ляп шэн ні сва ёй тэ ры-
то рыі. Па вод ле слоў стар шы ні га рад скога 

Са ве та дэ пу та таў Ры го ра КА СА БУЦ КА-
ГА, та кую фор му ра бо ты ўжо аца ні лі і са мі 
дэ пу та ты. Гэ та дае ім маг чы масць мыс ліць 
больш шы ро ка. На прык лад, на тэ ры то рыі 
ёсць асаб лі ва праб лем ны ўчас так да ро гі 
аль бо ава рый ны бу ды нак. І ка лі срод кі бу-
дуць на кі ра ва ны на гэ ты аб' ект, то ас тат нія 
на род ныя вы бран ні кі не бу дуць пя рэ чыць, 
цяг нуць, як той ка заў, коў дру на ся бе, і вы-
бар шчы кам рас тлу ма чаць, ча му іх ву лі цы 
аль бо два ру яшчэ да вя дзец ца па ча каць 

доб ра ўпа рад ка ван ня. Ды і мно гія ін шыя 
праб ле мы, як вы свет лі ла ся, пра сцей вы-
ра шаць ра зам.

Яшчэ ад на іні цы я ты ва дэ пу та та гар са-
ве та Ула дзі мі ра Зу е ва па раз віц ці ве ла сі-
пед на га ру ху знай шла пад трым ку ў мно гіх 
га ра джан, ця пер ак тыў на рэа лі зу ец ца, у яе 
з'яў ля ец ца ўсё больш ак тыў ных пры хіль ні-
каў. Ла дзяц ца ве ла пра бе гі, ве ла фес ты ва-
лі, лі та раль на ў ве рас ні прай шло не каль кі 
ме ра пры ем стваў. Па доб ных па чы нан няў 
у ба ра на віц кіх дэ пу та таў ня ма ла. Але ж 
за слу гоў вае асаб лі вай ува гі ад на 
доб рая спра ва, якая ўжо зроб-
ле ная і ў мно гім па леп шы ла 
га рад ское ася род дзе.
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стар. 16

СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

Хто па ся ліў ся 
ў «ляс ным» па сёл ку 
пад Грод нам?

Асоб ны дом 
ці таў нхаус?

стар. 4

У Ба раў ля нах 
у чар зе ў дзі ця чы 
са док стаіць 
ка ля 5000 ма лых.

Па трэб ны сад!

стар. 14

Сё ле та 
на Го мель шчы не 
зда дуць 
450 ты сяч 
«квад ра таў» жыл ля.

Мік ра ра ён 
для шах цё раў

стар. 14

Між на род на га 
экс пер та шу ка юць 
на ват у Фран цыі...

Дасье на Ка ло жу

стар. 15

Скраў на 1,5 ты ся чы 
руб лёў — за пла ці 
ў 5 ра зоў больш.

Не бяс печ ныя гуль ні 
з то кам

стар. 16

ТЭ МА ТЫД НЯ

ДЭ ПУ ТАЦ КАЯ ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на 3–15-й стар.

ЖЫЛЛЁ ЯК МАРА 
І РЭАЛЬНАСЦЬ
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Ра бо та Ба ра на віц ка га га рад ско га Са ве та дэпутатаў 28-га склі кан ня па ча ла ся 
з рэа лі за цыі не каль кіх дэ пу тац кіх іні цы я тыў. Спа чат ку пра па но вы агуч ва юц ца, 
вы но сяц ца на аб мер ка ван не, по тым іх пра вод зяць асоб ным ра шэн нем і вы зна ча юць 
шля хі вы ка нан ня. Ад ной з пер шых спраў но ва га прад стаў ні ча га ор га на ўла ды ста ла, 
на прык лад, фар мі ра ван не дэ пу тац кіх груп па тэ ры та ры яль най пры кме це.

НЕ ЗА БА РА НІЦЬ, НЕ ЗА БА РА НІЦЬ, 
А ЗРА БІЦЬ КУЛЬ ТУР НЫМА ЗРА БІЦЬ КУЛЬ ТУР НЫМ
Як у Ба ра на ві чах упа рад ка ва лі сты хій ны ган даль сель гас пра дук цы яй


