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18 лю та га ад бы лi ся вы ба ры ў мяс цо выя 

Са ве ты дэ пу та таў.

«МС» працягвае  зна ё мiць сва iх чы та чоў 

з уча раш нi мi кан ды да та мi, а сён ня ўжо 

паў на праў ны мi дэ пу та та мi, прад стаў нi ка мi 

ор га наў мяс цо ва га са ма кi ра ван ня 

28-га склi кан ня. Ме на вi та ад iх на ма ган няў 

у мно гiм за ле жыць, якiм бу дзе заўт ра 

на ша жыц цё. Iм — сло ва.

ГЛЯДЗІЦЕ, ХТО ПРЫЙШОЎ!

Сё ле та На тал лю МЫС ЛІЎ ЧЫК аб ра лі ад 
мік ра ра ё на Ша ба ны ў Мін скі га рад скі Са вет 
дэ пу та таў ужо дру гі раз. Жыц цё На тал лі 
Якаў леў ны цес на звя за на з гэ тым кут ком 
ста лі цы: шмат га доў яна тут пра цуе і жы ве. 
Ро лю вы бран ні ка на ро да На тал ля Мыс ліў чык 
па спя хо ва су мя шчае з ад каз най па са дай 
га лоў на га ўра ча 36-й га рад ской па лі клі ні кі. 
Ад нак шчыль ны пра цоў ны гра фік но ва абра на га 
дэ пу та та не бян тэ жыць. Яна га то ва зра біць усё 
маг чы мае, каб да ка заць, што Ша ба ны — гэ та 
ра ён, у якім хо чац ца жыць.

За пе ры яд мі ну ла га склі кан ня ўжо зроб ле на ня ма ла. Так, бы ла за кры та шко ла, якая 
зна хо дзі ла ся ў ава рый ным ста не. На гэ ты год за пла на ва ны па ча так бу даў ніц тва на яе 
мес цы но вай буй ной на ву чаль най уста но вы са сва ім ба сей нам. Да рэ чы, асоб ны ба сейн, 
а дак лад ней, паў на вар тас ны фіз куль тур на-азда раў лен чы цэнтр у мік ра ра ё не так са ма 
па ві нен з'я віц ца ў най блі жэй шай бу ду чы ні. У са ка ві ку пач нец ца пад рых тоў ка пра ект-
на-каш та рыс най да ку мен та цыі. Акра мя та го, у пла нах — уста ноў ка па блі зу су час най 
пля цоў кі для за ня ткаў спор там на све жым па вет ры.

— Ша ба ны мож на на зваць до сыць ад да ле най акру гай у ме жах ста лі цы, бо яны раз-
ме шча ны за МКАД. Пры гэ тым не аб ход на пра ца ваць над тым, каб мяс цо выя жы ха ры 
не ад чу ва лі ся бе ад асоб ле ны мі, раз ві ваць інф ра струк ту ру ўнут ры ра ё на, каб па ўсіх 
пы тан нях не да во дзі ла ся вы яз джаць у цэнтр го ра да. І га лоў нае, трэ ба раз ве яць даў но 
не ак ту аль ныя стэ рэа ты пы ўспры ман ня, якія скла лі ся ва кол на ша га ра ё на, — пад крэс лі-
вае На тал ля Мыс ліў чык.

Асаб лі вую ўва гу дэ пу тат пла нуе ўдзя ляць доб ра ўпа рад ка ван ню два ро вых тэ ры то-
рый, ды іні цы я тыў ныя жы ха ры яе ў гэ тым цал кам пад трым лі ва юць. У пла нах так са ма 
ка пі таль ны ра монт і цеп ла вая ма дэр ні за цыя па лі клі ні кі. Як ча ла век, які мае не па срэд нае 
да чы нен не да ме ды цын скай сфе ры, На тал ля Мыс ліў чык ста ран на со чыць за ства рэн нем 
умоў для са цы яль най адап та цыі фі зіч на аслаб ле ных лю дзей. Не менш важ ная і тэ ма 
бяс пе кі. Так, дзя ку ю чы адзі ным па мкнен ням дэ пу та та і жы ха роў Ша ба ноў атры ма ла ся 
ўста ля ваць два да дат ко выя «ля жа чыя па лі цэй скія» і два свят ла фо ры. Не аб ход насць у 
гэ тым уз нік ла пас ля та го, як дзе ці з за кры тай шко лы бы лі пе ра ве дзе ны ў ін шую. «Але 
больш за ўсё лю дзі аца ні лі пад аў жэн не ча су ру ху 199-га марш ру та аў то бу са. Кам форт 
важ ней шы за ўсё», — усмі ха ец ца дэ пу тат.

«Учас так ма ёй 
ад каз нас ці»

На мес нік ды рэк та ра па ме ды цын скай част цы 
дзі ця ча га рэ абі лі та цый на-азда раў лен ча га цэнт ра 
«Пра лес ка» Але на БАЎ КА ЛА чац вёр ты раз абра на 
дэ пу та там Жло бін ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў па 
Пра ле тар скай вы бар чай акру зе № 8.

— Заў сё ды спа чу ваю сем' ям, дзе неш та не ла дзіц-
ца, — ка жа яна. — Та му сва ёй пер ша чар го вай спра вай 
лі чу пра фі лак ты ку бы та во га ал ка га ліз му, асаб лі ва ся род 
жан чын. Як док тар, па ста ян на пра па ган дую зда ро вы лад 
жыц ця. Гэ та не толь кі вы ступ лен ні ў СМІ, але і су стрэ чы 
з людзь мі не па срэд на ў ка лек ты вах. Мы з ка ле га мі па 
ра ён най ар га ні за цыі Бе ла рус ка га са ю за жан чын ажыц-
цяў ля ем пра ект, які да ты чыц ца дзяў чы нак-пад лет каў 
пад наз вай «Чац вер шчы рай раз мо вы». Су стра ка ем ся 
са стар ша клас ні ца мі, рас каз ва ем, якім чы нам у на шай 
кра і не мож на па спя хо ва рэа лі за вац ца. Ра зам з тым, 
пад каз ва ем, як пе ра адоль ваць не га тыў ныя жыц цё выя 
сі ту а цыі. На жаль, у сям'і мно гія пад лет кі не зна хо дзяць 
ад ка зы на пы тан ні, якія іх хвалююць.

Пла ную зай мац ца і доб ра ўпа рад ка ван нем па сёл ка Вір скі, дзе пра жы ва юць мае вы-
бар шчы кі. Гэ та пры ват ны сек тар, і трэ ба да вес ці да ла ду ву лі цы, што пры мы ка юць да 
Пер ша май скай. Учас так ма ёй ад каз нас ці зна хо дзіц ца бліз ка ад цэнт ра, але ж там шмат 
да рог, якія трэ ба пад сы паць і прывесці ў належны стан.

А яшчэ на тэ ры то рыі ма ёй вы бар чай акру гі зна хо дзіц ца во зе ра, якое ўсе жы ха ры 
Жло бі на ве да юць як Вір скі кар' ер. Гэ та зо на ад па чын ку га ра джан, і мне ха це ла ся б у най-
блі жэй шы час за няц ца доб ра ўпа рад ка ван нем гэ та га мес ца. Важ на, каб там бы лі лаў кі, 
па ра со ны, каб час цей пры бі ра ла ся смец це, асаб лі ва ў лет ні час.

«Кан ку рэн цыя — 
не пус ты гук»

Анд рэй КА РОЛЬ КА, га лоў ны ўрач Мін скай ор дэ на Пра цоў на га Чыр во на га Сця га 
аб лас ной клі ніч най баль ні цы, дэ пу тат Мінск ага аб лас но га Са ве та, ба ла та ваў ся 
ўпер шы ню.

— Ха чу быць ка рыс ным у вы ра шэн ні праб лем 
мяс цо вых жы ха роў. У ма ім вы ба ры мя не, ка неш-
не, пад тры ма ла сям'я, пра цоў ны ка лек тыў і лю-
дзі — шля хам збо ру под пі саў.

Па коль кі для мя не гэ та бы ла пер шая вы бар чая 
кам па нія ў якас ці кан ды да та ў дэ пу та ты, мне цяж-
ка яе з не чым па раў ноў ваць. Але пра хо дзі ла яна 
да во лі на пру жа на, у кан ку рэнт най ба раць бе. Так 
што нель га ска заць, што кан ку рэн цыя на вы ба-
рах — гэ та пус ты гук, па Ляс ной вы бар чай акру зе 
№ 18 у аб лас ны Са вет ба ла та ва лі ся ча ты ры ча ла-
ве кі. Але мы з ка ман дай да стой на ўсё вы тры ма лі 
і да сяг ну лі доб ра га вы ні ку.

Як кі раў нік буй ной уста но вы ахо вы зда роўя, 
не ма гу за ста вац ца раў на душ ным да тых пра цэ-
саў, якія ад бы ва юц ца ў Мін скай воб лас ці, Мін-
скім ра ё не і сель са ве це. За па пя рэд нія га ды бы ло 
зроб ле на вель мі шмат, але яшчэ мно гае трэ ба 
зра біць. Лю дзі па ста ві лі пе ра да мной сур' ёз ныя за да чы па па ляп шэн ні інф ра струк ту ры 
на се ле на га пунк та, са цы яль най сфе ры — маю на ўва зе шко лы, дзі ця чыя сад кі, ме ды-
цын скія ўста но вы. Мяр кую, мае ка ле гі пад тры ма юць мя не ў ра шэн ні гэ тых пы тан няў 
і ра зам мы да сяг нем пэў ных пос пе хаў.

«Под пі сы 
збі ра ла са ма»

Стар шы ня Ба ра на віц ка га гар ка ма 
праф са ю за ра бот ні каў куль ту ры, 
ін фар ма цыі, спор ту і ту рыз му Ан та ні на 
ЖДАН КО 18 лю та га бы ла абра на дэ пу та там 
Ба ра на віц ка га га рад ско га Са ве та 28-га 
склі кан ня па 18-й вы бар чай акру зе. Ан та ні на 
Ана то леў на ста ла дэ пу та там упер шы ню — 
сё лет няя пе рад вы бар чая кам па нія бы ла 
яе пер шым, мож на ска заць, во пы там 
па лі тыч най дзей нас ці.

— Под пі сы ха дзі ла і збі ра ла са ма, — рас-
каз вае дэ пу тат. — Прый шла да вы сно вы, што 
гэ та са мы на дзей ны ме тад збо ру под пі саў на 
ста дыі вы лу чэн ня. За хо дзіш у двор ці зво ніш у 
ква тэ ру, па чы на еш рас каз ваць пра вы бар чую 
кам па нію, а ча ла век пя рэ чыць: «Як я бу ду пад-
піс вац ца, ка лі та го кан ды да та ў во чы не ба чыў і 
не ве даю ні чо га пра яго?» — «Дык вось я пе рад 

ва мі!» — ка жу. І та ды лю дзі рэ агу юць зу сім іна чай, ня рэд ка ў дом за пра ша юць, па чы-
на юць рас пыт ваць. Ад ра зу ка жуць пра на ба ле лае, пра хі бы ў доб ра ўпа рад ка ван ні, пра 
ямы на да ро зе, пра ас фальт раз бі ты. Да рэ чы, адзін з вы бар шчы каў, ка лі жон ка па клі ка ла 
яго па ста віць под піс, ска заў: «Ня хай ка ля на ша га дзі ця ча га сад ка яму за сып люць — та ды 
пад пі шу ся». Ча сам лю дзі мыс ляць ме на ві та та кі мі кан крэт ны мі ка тэ го ры я мі: ка лі да ро га 
доб рая, то і дэ пу тат ня дрэн ны.

На огул, гра ма дзя не ад но сі лі ся з ра зу мен нем, што мя не па ра да ва ла. Але і па зна ё-
міц ца з вы бар шчы ка мі ака за ла ся не ліш нім. Мне па тра ба ва ла ся 75 под пі саў, са бра ла  
крыш ку больш, але ўсе яны бы лі са праўд ныя — са ма ж збі ра ла і са ма за гэ та ад каз ваю. 
У 18-ю акру гу ўва хо дзіць част ка пры ват на га сек та ра па ву лі цах Эн ту зі яс таў, Тэль ма на, 
Цы ял коў ска га, ін шых, а так са ма шмат ква тэр ныя да мы. Са праў ды, ха пае хі баў у доб-
ра ўпа рад ка ван ні. Абя ца ла вы бар шчы кам, што бу ду ста рац ца агуч ваць іх праб ле мы 
ў Са ве це, да бі вац ца вы ра шэн ня ў вы ка наў чых ор га нах ула ды.

На вас пе ча ны дэ пу тат усё пра цоў нае жыц цё пры свя ці ла куль ту ры. Пас ля за кан-
чэн ня ў 1985 го дзе ўні вер сі тэ та куль ту ры, пра ца ва ла ў сель скім ДК, по тым у го ра дзе. 
Дзе сяць га доў бы ла ды рэк та рам ар га ні за цый на-ме та дыч на га цэнт ра га рад ско га ад-
дзе ла куль ту ры. Гэ та зна чыць усе свя ты, га рад скія ма са выя ме ра пры ем ствы не толь кі 
ар га ні зоў ва ла, але і пра во дзі ла іх, ня рэд ка вы сту па ла ў ро лі вя ду чай аль бо ар тыст-
кі са ма дзей нас ці. Пад час пад рых тоў кі да во дзі ла ся ка му ні ка ваць з прад стаў ні ка мі 
роз ных уста ноў і ар га ні за цый, і гэ та пайшло на ка рысць пе рад вы бар чай кам па ніі. 
Па спры яе і дэ пу тац кай дзей нас ці, спа дзя ец ца на род ны вы бран нік. Як і тое, што ўсё 
жыц цё Ан та ні на Ждан ко зай ма ла ся гра мад скай ра бо тай, бы ла ся род лю дзей. Ра ней 
Ан та ні ну Ана то леў ну не раз вы бі ра лі стар шы нёй праф са юз най пяр віч кі, ця пер яна 
пе рай шла на праф са юз ную ра бо ту на пра фе сій най асно ве — а гэ та кло пат аб па трэ-
бах лю дзей, вы ра шэн не іх праб лем.

«Ша ба ны — гэ та нар маль ны ра ён!»«Ша ба ны — гэ та нар маль ны ра ён!»
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