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Іні цы я тыў 
шмат 

не бы вае
У Ма гі лёў скай воб-

лас ці, на прык лад, акра-
мя чэ ры каў скай іні цы я-
ты вы, бы ло пад тры ма на 
яшчэ тры — у Баб руй ску, 
Ма гі лё ве і Ма гі лёў скім 
ра ё не.

— Уся го ад Ма гі лёў-
скай воб лас ці бы ло 
па да дзе на 46 за явак, — 
па ве да мі  ла рэ гі  я-

наль ны ка ар ды на тар 

пра ек та па Ма гі лёў-

скай воб лас ці Але на 

КАТ ЛЯ РЭЎ СКАЯ.

У Баб руй ску, на-
прык лад, га рад ское 
гра мад скае аб' яд нан не 
«Ма ці су праць нар ко ты-
каў» рэа лі зуе іні цы я ты ву «Звыч-
 ка быць зда ро вым» на су му 
46 850 еў ра (са фі нан са ван не 9220
еў ра). А ў Ма гі лё ве пад тры ма на 
іні цы я ты ва аб лас но га ўпраў лен-
ня МНС па асна шчэн ні су час-
ным аб ста ля ван нем аб лас но га 
аду ка цый на га цэнт ра бяс пе кі, 
які зна хо дзіц ца ў Па жар ным за-
вул ку. Яго ад крыц цё пла ну ец ца 
ўжо 25 лі пе ня. Шмат роз ных ар-
га ні за цый пры цяг ну ла і іні цы я ты-
ва «Тваё зда роўе ў тва іх ру ках», 
якую рэа лі за ва ла ў аг ра га рад ку 
Ка дзі на Ма гі лёў ска га ра ё на гра-
мад ская ар га ні за цыя «Зда ро вы 
вы бар».

Усе іні цы я ты вы роз ныя і дэ-
ман стру юць, што да мэ ты мож-
на пры хо дзіць роз ны мі шля ха мі. 
На прык лад, у Ка дзі не пра во дзі-
лі ся за ня ткі для пад лет каў па вар-
каў це і ўро кі па зда ро вым хар-
ча ван ні. Па вы ні ках зроб ле ны 
во сем ві дэа ўро каў па вар каў це 
і столь кі ж па пра віль ным хар ча-
ван ні, якія сён ня мож на ўба чыць 
на YоuTubе.

Не на пус тым 
мес цы

У Чэ ры ка ве су час ныя спар тыў-
ныя пля цоў кі з'я ві лі ся не на го лым 
мес цы. Тэ а рэ тыч на яны іс на ва лі. 
Вось толь кі стан іх, мяк ка ка жу чы, 
вы клі каў спа чу ван не. Сён ня ў іх 
зу сім ін шы вы гляд. На га рад скім 
ста ды ё не, не да лё ка ад шко лы 
№ 1 і ка ля га рад ско га во зе ра раз -
ме шча ны 16 адзі нак спар тыў на га 
аб ста ля ван ня — 6 вар каўт-комп-
лек саў і 10 ву ліч ных трэ на жо раў. 
Акра мя гэ та га, на га рад скім ста-
ды ё не з'я віў ся спар тыў ны комп-
лекс РаrаWоrkоut, які да зва ляе 
зай мац ца на тур ні ках ін ва лі дам-
ка ля сач ні кам. У да па мо гу на сель-
ніц тву на кож най пля цоў цы ўста-
ноў ле ны ін фар ма цый ныя стэн ды 
з комп лек са мі прак ты ка ван няў на 
спар тыў ным аб ста ля ван ні.

— Мы не ства ра лі но вую інф-
ра струк ту ру, а аба пі ра лі ся на тое, 
што ўжо ёсць, інакш ка жу чы, раз ві-
лі яе, — ка жа Яў ген ЗУ ЕЎ, кі раў нік 
ін фар ма цый на-кан суль та цый-
най уста но вы «Са дзей ні чан не 
раз віц цю біз не су». — Усе тры 
пля цоў кі аб' яд на лі ве ла сі пед ным 

марш ру там. Сеў на ве лік, да ехаў 
да пер шай пля цоў кі, па зай маў ся, 
па ехаў да на ступ най. Пра цяг ласць 
ве ла сця жы нак звыш 1100 мет раў, і 
яны за каль ца ва ныя. Для за ня ткаў 
спор там умо вы цу доў ныя. Ха це-
ла ся б, каб та кі во пыт пры ме ра лі 
на ся бе і ін шыя ра ё ны. Га лоў нае, 
каб бы ла пад трым ка мяс цо вых 
вы ка наў чых ор га наў, дэ пу та таў, 
мяс цо вых жы ха роў — сло вам, каб 
іс на ва ла ка ман да, якая ў Год ма-
лой Ра дзі мы хо ча неш та зра біць. 
Плюс — парт нё ры звон ку.

Стар шы ін спек тар ад дзе ла 
аду ка цыі, спор ту і ту рыз му 
Чэ ры каў ска га рай вы кан ка ма 
Але на ПЕ ЛА ГЕЙ КІ НА вель мі 
ўдзяч на ўста но вам «Са дзей ні-
чан не раз віц цю біз не су» і «Бе-
ла рускі са ю з транс парт ні каў» за 
рэа лі за цыю ідэі.

— Мы гэ тую іні цы я ты ву за яў-
ля лі тры ра зы і ра ды, што яна 
на рэш це прай шла, — ад зна чае 
Але на Пе ла гей кі на. — У рай-
цэнт ры ма ла аб' ек таў, якія да па-
ма га юць раз ві ваць фіз куль ту ру 
і спорт, спар тыў ныя за лы ёсць у 
асноў ным пры шко лах, ста ды ё-
ны аб ста ля ва ныя не зу сім так, як 
ха це ла ся б. І гэ тыя пля цоў кі нам 
вель мі да па маг лі.

Абедз вю ма 
ру ка мі за

«МС» ужо не ад на ра-
зо ва пі са ла пра тое, як 
ак тыў на дэ пу та ты Ма гі-
лёў шчы ны пад трым лі ва-
юць па доб ныя іні цы я ты-
вы. Чэ ры каў скі прык лад 
не вы клю чэн не. Вік тар 
ІВАНЬ КОЎ, які на мо-
мант рэа лі за цыі іні цы я-
 ты вы быў стар шы нёй 
Чэ ры каў ска га ра ён на-
га Са ве та дэ пу та таў, 
так са ма са дзей ні чаў рэа-
лі за цыі ка рыс най ідэі:

— Ма лыя на се ле ныя 
пунк ты ў ад роз нен не 
ад вя лі кіх аб дзе ле ны 
спар тыў ны мі пля цоў-
ка мі, — ка жа ён. — На-
сель ніц тву ня ма дзе 
зай мац ца спор там. Ка лі 

я быў стар шы нёй Ве ра мей ска га 
сель вы кан ка ма, пры хо дзі ла ся 
ў вёс ках ра біць та кія пля цоў кі з 
да па мо гай на сель ніц тва, ар га ні-
за цый і прад пры ем стваў. Але пра 
ву ліч ныя трэ на жо ры там на ват і 
раз мо вы не іш ло. Лі чу, што за іні-
цы я ты вы, пад якія вы дзя ля юц ца 
гро шы, трэ ба ха пац ца абедз вю-
ма ру ка мі

Ся род тых, хто пры ехаў у Чэ-
ры каў па во пыт, быў і Ві таль 

ПО КЛАД, на мес нік ды рэк та ра 
Кас цю ко віц ка га фіз куль тур-
на-азда раў лен ча га цэнт ра:

— Мы хо чам быць удзель ні ка мі 
па доб ных пра ек таў і ўжо ад пра ві лі 
ад ну на шу іні цы я ты ву на раз гляд. 
Раз мо ва ідзе пра бу даў ніц тва лы-
жа-ро лер най тра сы ў па пу ляр най 
ся род мяс цо вых жы ха роў зо не 
ад па чын ку рай цэнт ра Ба ра вец. 
Ідэя іш ла ад стар шы ні рай вы кан-
ка ма, і мы ра зам з яго на мес ні кам 
зай ма лі ся пад рых тоў кай іні цы я-
ты вы. Гэ та доб ры спо саб за ра біць 
гро шы на раз віц цё фіз куль ту ры і 
спор ту ў ра ё не.

— Мы ле тась рэа лі за ва лі іні-
цы я ты ву па ства рэн ні не каль кіх 
ве ла марш ру таў у Дры бін скім 
ра ё не. З да па мо гай ПРА АН за-
ку пі лі 20 ве ла сі пе даў, якія мож на 
браць лю бо му ах вот на му на пра-
 кат і ад праў ляц ца на ад па чы нак, — 
па дзя ліў ся во пы там ды рэк тар
цэнт ра фіз куль тур на-ма са вай 
і спар тыў най ра бо ты га рад-
ско га па сёл ка Дры бін Вік тар 
ФРЫЦ ЛЕР. — Рас пра ца ва ны ў 
тым лі ку шмат дзён ныя марш ру ты 
з мес ца мі пры пын каў. Гру пы да 
20 ча ла век мо гуць ад праў ляц ца 
ў па да рож жа на 1-3 дні. Та кія іні-
цы я ты вы ва ўмо вах бюд жэт на га 
дэ фі цы ту вель мі ка рыс ныя, і мы 
ста ра ем ся пры маг чы мас ці ў іх 
паў дзель ні чаць.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ТРЭ БА ТОЛЬ КІ ЗА ХА ЦЕЦЬ

ДЗІ ВАК-ЧА ЛА ВЕКДЗІ ВАК-ЧА ЛА ВЕК
Уця чы з го ра да на пры ро ду

Ка рэс пан дэнт га зе ты «Шах цёр» Са лі гор ска га ра ё на 
ад пра віў ся ў лес. Вя до ма ж, па та кім хо ла дзе не ў гры бы, 
а ў гос ці да Аляк санд ра: муж чы на ра зам з та ва ры ша мі 
са ма стой на аб ста ля ваў па лян ку для ад па чын ку. «Жы ву 
я ў го ра дзе ра зам з па жы лой ма май, якой амаль во сем-
дзе сят га доў. Яна мя не ні ку ды не ад пус кае, — тлу ма чыць 
муж чы на. — Та му час ад ча су мне не аб ход на прос та ад-
 па чыць ад уся го і ўсіх. Па лян ка гэ тая — мая ад ду шы на. 
У цёп лы час го да ма гу і не каль кі су так зна хо дзіц ца ў ле се, а
ўзім ку хо лад на». Да чцэ і ўнуч цы ляс нік пра па лян ку так-
са ма не рас каз вае.

«Усе зна ё мыя мя не лес ні ком па ло ха лі. Ка за лі, уба чыць — 
аштра фуе. На са май спра ве ён мне толь кі па дзя ка ваў. 

Ска заў, ка лі б усе так ста ві лі ся да на шай пры ро ды, то лес 
быў бы чыс тым і да гле джа ным», — ад зна чае Аляк сандр. 
Усе па бу до вы ён зра біў з пад руч ных ма тэ ры я лаў. Не ссек 
ні ад на го дрэ ва: зна хо дзіў па ва ле ныя, за сох лыя і вы ка-
рыс тоў ваў іх. Па па ра дзе лес ні ка вы ка паў яму для смец ця, 
уста ля ваў ру ка мый нік, па бу да ваў пры бі раль ню. Муж чы на 
гас цін на су стра кае мі на коў, за пра ша ю чы па грэц ца ка ля 
вог ні шча.

ПЕР ШАЙ СПРА ВАЙ — ПЕР ШАЙ СПРА ВАЙ — 
ВЕР ТА ЛЁ ТЫВЕР ТА ЛЁ ТЫ
Гіс то рыя аэ ра дро ма, які зна хо дзіц ца 
не да лё ка ад Ба ра ву хі

Ня даў на афі цэ ры з 276-га асоб на га ба таль ё на ахо вы і 
аб слу гоў ван ня аэ ра дро ма «Ба раў цы» пра вя лі ўрок муж-
нас ці для стар ша клас ні каў Обаль скай ся рэд няй шко лы. 
Пра гэ та пі ша га зе та «Ге рой пра цы» Шу мі лін ска га ра ё на. 
Афі цэ ры зга да лі гіс то рыю вай ско вай час ці і аэ ра дро ма. 
Яна па ча ла ся 36 га доў та му, ка лі на ба зе 237-й вер та лёт най 
эс кад рыл лі быў сфар мі ра ва ны 276-ы асоб ны вер та лёт ны 
полк. Вер та лёт чы кі ўдзель ні ча лі ў ба я вых дзе ян нях у Аф-
га ні ста не і ў лік ві да цыі на ступ стваў ава рыі на Чар но быль-
скай АЭС. За муж насць, ге ра ізм і ад ва гу больш за 600 
афі цэ раў і пра пар шчы каў пал ка ад зна ча ны дзяр жаў ны мі 
ўзна га ро да мі.

За раз, не за леж на ад ча су су так і па год ных умоў, сал-
да ты і гра ма дзян скі пер са нал ба таль ё на пад трым лі ва юць
ва ен ны аэ ра дром у па ста ян най га тоў нас ці да пры ёму 
і вы пус ку ва ен най авія цыі.

ЯК ПРА ВЯ РА ЮЦЬ ЯК ПРА ВЯ РА ЮЦЬ 
МА ЛА КО?МА ЛА КО?
Ка рэс пан дэнт за ві таў 
у ла ба ра то рыю «Алек шы цаў»

Не вя ліч кае па мяш кан не з аку рат на рас стаў ле ным аб ста-
ля ван нем для пра вя дзен ня ана лі заў ма ла ка — так вы гля дае 
ла ба ра то рыя, дзе пра вя ра юць пра дук цыю ма лоч на та вар на га 
комп лек су «Алек шы цы». На сце нах раз ме шча ны свое асаб лі-
выя пад каз кі: з ле ва га бо ку — схе мы і ін струк цыі па пры мя нен-
ні, з пра ва га — змен ныя ар ку шы па пе ры з гуч ны мі за га лоў ка мі 
«Эк ран якас ці ма ла ка за лю ты 2018-га» і «Спра ва зда ча па 
зда чы ма ла ка дзяр жа ве за сту дзень 2018 го да». Ка рэс пан дэнт 
«Бе рас та віц кай га зе ты» па ці ка віў ся ў ла ба ран та прад-
пры ем ства Га лі ны ФАР ТЭЛЬ асаб лі вас ця мі яе пра цы.

Га лі на па спе цы яль нас ці — ман таж нік ра дыё апа ра ту ры, але 
свое ча со ва ар га ні за ва ныя кур сы на ба зе «Ма лоч на га све ту» 
да па маг лі хут ка ава ло даць мно гі мі ню ан са мі ра бо ты ла ба ран-
та. «Сён ня кант роль за якас цю ма ла ка на ма лоч на та вар ных 
аб' ек тах «Жу ке ві чы», «Пад ба го ні кі» і «Алек шы цы» вя дзец ца 
што дзён на, — рас каз вае ла ба рант. — Пры гэ тым ад па вед насць 
па каз чы каў за да дзе ным нор мам пра вя ра ец ца з да па мо гай 
цэ ла га на бо ру пры бо раў і аб ста ля ван ня: ана лі за та раў якас ці 
ма ла ка і са ма тыч ных кле так у ім, ін ку ба тар ных тэс таў на ан ты-
бі ё ты кі ў ма ла цэ і мно гае ін шае. Па мя таю, ка лі я толь кі прый шла 
сю ды пра ца ваць, для вы лу чэн ня тлу шчу з ма ла ка вы ка рыс-
тоў ва лі цэнт ры фу гі. За раз гэ тыя ча сы мі ну лі і раз на стай насць 
аб ста ля ван ня да зва ляе ажыц цяў ляць пра цэ сы па вы зна чэн ні 
коль кас ных па каз чы каў больш хут ка і дак лад на».

На дзея АНІ СО ВІЧ.

КАР ЦІН КІ З ГЛЫ БІН КІ

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

Ча сам мі на кі лі чаць, што тут жы ве бяз до мны. Але ў Аляк санд ра 
ёсць ква тэ ра ў го ра дзе.

Быць зда ро вым — мод на.

Ін фар ма цый на-спар тыў ны комп лекс у Чэ ры ка ве 
ка рыс та ец ца вя лі кім пос пе хам 

у на сель ніц тва.
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