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Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

ДЛЯ СПА ДА РЫНЬ 
ПРЫ БУЖ ЖА

Цэнтр пад трым кі іні цы я тыў жан чын «Спа да ры ня 
Пры буж жа» ад крыў ся на ба зе до ма куль ту ры 
аг ра га рад ка Аст ра ме ча ва Брэсц ка га ра ё на. 
Ажыц цяў лен не пра ек та ста ла маг чы ма 
пас ля атры ман ня гран та Еў ра са ю за ў па ме ры 
24,6 ты ся чы еў ра.

Іні цы я ты ву, якая атры ма ла фі нан са ван не, прад-
ста віў на кон кур се ЕС/ПРА АН Лы шчыц кі сель скі Са-
вет. Яго стар шы ня Іна ДЗЯ ЧЭК рас ка за ла, што за раз 
цэнтр уклю чае ў ся бе му зей сель скай жан чы ны і па-
мяш кан не для на ву чан ня шыц цю, вы шыў цы, пля цен-
ню ка рун каў ды ін шым ві дам ра мёст ваў. Іні цы я ты ва 
з са ма га па чат ку бы ла на кі ра ва ная на сты му ля ван не 
са ма за ня тас ці жан чын ра ё на. Ма ец ца на ўва зе не 
толь кі пра ца ўлад ка ван не, але і да дат ко вы за ро бак 
у воль ны час. А для гэ та га вы ра шы лі звяр нуц ца да 
гіс то рыі Пры буж жа, ус пом ніць ба бу лі ны ра мёст вы. 
Тым больш што не ка то рыя прад пры маль ні кі і ра мес-
ні кі ра ё на ўжо пра цу юць у гэ тым кі рун ку. Па вод ле за-
дум кі аў та раў пра ек та, яны і на ву чаць ах вот ных спа-
да рынь ас но вам май стэр ства. Як толь кі вы ра шыц ца 
шэ раг ар га ні за цый ных пы тан няў, цэнтр за пра цуе на 
па ста ян най асно ве. Ён ста не пер шай пля цоў кай для 
ра бо ты па чат коў цаў: прад пры маль ніц і ра мес ніц.

А ўра чыс тае ад крыц цё цэнт ра ўжо ад бы ло ся. Па тэн-
цый ных удзель ні каў но вай спра вы па він ша ва ла стар-
шы ня аб лас но га ад дзя лен ня Бе ла рус ка га са ю за жан чын 
Ва лян ці на Пух. Гэ та гра мад ская ар га ні за цыя вы сту пі ла 
парт нё рам пра ек та. Пад трым ку но вай спра ве вы ка за лі 
па спя хо выя жан чы ны рэ гі ё на. У іх лі ку На тал ля Іль ніц-
кая, вя до мы брэсц кі прад пры маль нік і ме цэ нат.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

БУДЗЬ У КУР СЕ!

НА НЁ МА НЕ 
ПРА ДОЎ ЖА НА 

ЗА БА РО НА
Аб пра даў жэн ні тэр мі ну дзе ян ня за ба ро ны 
на ама тар скую лоў лю ры бы, а так са ма 
пра за ба ро ну вы ка ры стан ня асоб ных пры лад 
ры ба лоў ства на ўчаст ку ра кі Нё ман па ве да мі лі 
ў Мі ніс тэр стве пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя.

З улі кам зва ро таў гра мад скас ці і пра па ноў, што 
па сту пі лі на су стрэ чы мі ніст ра пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Анд рэя Ху ды ка з 
прад стаў ні ка мі Гро дзен ска га аб лас но га ка мі тэ та 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род-
дзя, яго га рад скіх і ра ён ных ін спек цый, да 1 лі пе ня 
2020 го да пра доў жа ны тэр мін дзе ян ня за ба ро ны 
на ама тар скую лоў лю ры бы на ўчаст ку ра кі Нё ман 
ад пла ці ны Гро дзен скай гід ра элект ра стан цыі на ад-
лег лас ці 1000 мет раў уніз па ця чэн ні ра кі да мес ца 
ўпа дзен ня без на зоў на га ру чая ў ра ку Нё ман.

Акра мя та го, уста ноў ле на аб ме жа ван не на ама-
тар скае ры ба лоў ства на ўчаст ку ра кі Нё ман ад мес-
ца ўпа дзен ня без на зоў на га ру чая ў ра ку Нё ман на 
ад лег лас ці 1700 мет раў да во да пры маль на га каў ша 
во да за бо ра каў шо ва га ты пу ад кры та га ак цы я нер-
на га та ва рыст ва «Грод на Азот» ка ля вёс кі Па га ра ны 
Гро дзен ска га ра ё на (за ба ро не на ама тар скае ры-
ба лоў ства з вы ка ры стан нем пры лад ры ба лоў ства, 
за вы клю чэн нем ад ной ву ды з ад ным круч ком або 
ад на го спі нін га, асна шча на га штуч най пры на дай, з 
ад ным адзі на рным або двай ным ці трай ным круч ком 
што год у пе ры яд з 31 мая па 31 са ка ві ка).

На зва ныя ме ры бы лі вы зна ча ны ў су вя зі з тым, 
што да ўвя дзен ня за ба ро ны на зва ныя ўчаст кі ра-
кі Нё ман пад вяр га лі ся моц на му ант ра па ген на му 
ўздзе ян ню. Ры бу ла ві лі з вы ка ры стан нем на пры ла-
дах ры ба лоў ства мак сі маль на да зво ле най коль кас-
ці круч коў, а так са ма пе ра вы ша лі ся ўста ноў ле ныя 
нор мы вы ла ву ры бы і ме лі мес ца фак ты пры мя нен ня 
за ба ро не ных пры лад лоў лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Муж чы ны не гор шыя
— На 34 на се ле ныя пунк ты ма ем 

17 ста рэй шын, — тлу ма чыць асаб лі-
вас ці ра бо ты на тэ ры то рыі стар шы ня 
Вал ка лац ка га сель ска га Са ве та дэ-
пу та таў Ан та ні на БА БА РЫ КА. — Вы-
бі ра ем аў та ры тэт ных для ад на вяс коў-
цаў лю дзей. Ра бо та мае на ўва зе ак-
тыў насць, у тым лі ку і пе ра мя шчэн ня. 
Па коль кі звяр тац ца з да ру чэн ня мі да 
па жы ло га ча ла ве ка ня ём ка, ста ра ем ся, 
каб ста рэй шы на быў пра ца здоль на га 
ўзрос ту.

У буй ной вёс цы ўся інф ра струк-
ту ра — мед пункт, ма га зін, шко ла — 
зна хо дзяц ца ў кро ка вай да ступ нас ці. 
Інакш спра ва вы гля дае ў ад да ле ных 
на се ле ных пунк тах. Для жы ха роў пе-
ры фе рыі ста рэй шы на ста но віц ца яшчэ 
і фель ча рам, і ся дзел кай. Пры не аб-
ход нас ці мо жа па ме раць ціск, ку піць 
пра дук таў, ле каў ці на огул за вез ці ў 
па лі клі ні ку, ка лі за ча ла ве кам па трэб-
ны па ста ян ны ме ды цын скі до гляд.

Вы кон ваць гра мад скія аба вяз кі Та і-
се Не сця ро нак да па ма гае яе асноў ная 
пра фе сія са цы яль на га ра бот ні ка. Ад-
нак быць доб рым ста рэй шы нам мо жа 
і на стаў нік, і біб лі я тэ кар. Спра ва не ў 
пра фе сіі ці аду ка цыі, а ў агуль ным ве-
дан ні спе цы фі кі жыц ця на вёс цы.

— На прык лад, для па жы лых лю дзей 
вель мі важ на, каб на ву лі цы га рэў ліх-
тар. Пры гэ тым з до ма яны амаль не 
вы хо дзяць, лям па па трэб на, каб не 
за паль ваць свят ло ў до ме ве ча ра мі 
ці ноч чу, — дзе ліц ца на зі ран ня мі Та і са 
Яў ге наў на.

З пер ша га по гля ду за ўваж на, што 
ро лю ста рэй шы ны час цей за ўсё бя руць 
на ся бе жан чы ны. Ан та ні на Ба ба ры ка 
тлу ма чыць, ча му так ад бы ва ец ца:

— На маю дум ку, муж чы ну псі ха-
ла гіч на скла да ней зай мац ца гэ тай 
спра вай. На вы бар у пэў най сту пе ні 
ўплы ва юць і стэ рэа ты пы: у нас не пры-
ня та, каб «моц ная па ло ва» пра яў ля-
ла чул лі васць. У ва чах ад на вяс коў цаў 
на ту раль на, ка лі жан чы на за хо дзіць у 
сям'ю, ці ка віц ца жыц цём, дзець мі. Ды і 
жы ха ры ах вот ней па дзе ляц ца кло па та-
мі з су сед кай, чым па жа ляц ца на праб-
ле му су се ду. Хоць у на шым сель са ве це 
ёсць вёс кі са ста рэй шы на мі-муж чы-
на мі. Свае аба вяз кі яны вы кон ва юць 
не горш.

Лепш па пя рэ дзіць, 
чым вы праў ляць

Як і дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў, 
ста рэй шы ну вы бі ра юць на схо дзе жы-
ха роў раз у ча ты ры га ды. Па пя рэд-
ні ста рэй шы на дае спра ва зда чу, што 
бы ло зроб ле на на ка рысць вёс кі, якія 
ме ра пры ем ствы пра во дзі лі ся. Ка лі яго 
пра цу сяль ча не па лі чаць плён най, то 
па кі нуць на «па са дзе» на на ступ ны 
тэр мін. У ін шым вы пад ку вы бі ра юць 
но ва га па моч ні ка стар шы ні. Як пра-
ві ла, стар шы ня сель ска га Са ве та ўжо 
тры мае на пры кме це най больш ак-
тыў ных і іні цы я тыў ных, але апош няе 
сло ва за ста ец ца за ад на вяс коў ца мі. 
Ста рэй шы на мо жа сам па пра сіц ца ў 
ад па чы нак, ка лі яму ста не цяж ка пад-
трым лі ваць ра ней шую ак тыў насць з 
пры чы ны ўзрос ту, на прык лад. Асаб-
лі вы го нар, ка лі ста рэй шы ну за за слу гі 
вы бі ра юць яшчэ і мяс цо вым дэ пу та-
там.

— У нас у ра ё не від на моц ная з'яд на-
насць лю дзей. Мяр кую, гэ та звя за на з 
тра ды цый ны мі нор ма мі па во дзін, якія 
га да мі за ма цоў ва юц ца на вёс цы, — 
рас каз вае Ан та ні на Ба ба ры ка, — Вал-
ка лац кі сель са вет не вя лі кі, па сут нас-
ці, мы жы вём ні бы ў ад ной агуль най 
вёс цы, дзе ўсе пра ўсіх ве да юць. На 
гэ тым ула ды бу ду юць пра фі лак тыч ную 
ра бо ту.

Ка лі сі ту а цыя ў ней кай сям'і вы-
клі кае тры во гу, ра шэн нем сель ска-
га Са ве та дэ пу та таў над ёй бя руць 
шэф ства мяс цо вы дэ пу тат і ста рэй-
шы на. Дзя ку ю чы та кой пад трым цы 
мно гія пра цэ сы вы ра ша юц ца хут чэй. 
Па да печ ныя атрым лі ва юць ма тэ ры-
яль ную да па мо гу, пра ца здоль ным 
гра ма дзя нам да па ма га юць знай сці 
ра бо ту — ка неш не, пры ўмо ве, што 
са мі лю дзі хо чуць па мя няць ста но-
ві шча.

— У мя не ня ма паў на моц тваў 
пры му шаць ка гось ці неш та ра біць. 
Ад нак, ка лі іс нуе па ру шэн не, на-

прык лад, гас па да ры па гар джа юць 
са ні тар ны мі пра ві ла мі на ўчаст ку 
ка ля до ма, то маю пра ва склас ці 
пра та кол. Хоць гэ та край няя ме ра 
пас ля та го, як вы чар па ны ўсе ас-
тат нія спо са бы ўздзе ян ня, — тлу-
ма чыць ста рэй шы на Та і са Не сця-
ро нак.

Уз на га ро ды і аба вяз кі
Адзін-два ра зы на год ста рэй шы-

на мо жа быць уз на га ро джа ны прэ мі-
яй за доб ра сум лен ную пра цу. У ра ё не 
што год пра хо дзіць кон курс на зван не 
«Най леп шы ста рэй шы на го да». Іс ну-
юць так са ма вы пла ты, якія за ле жаць 
ад аб' ёму за ня тас ці. Яны скла да юць ад 
1 да 2,5 ба за вай ве лі чы ні — апош няе ў 
вы пад ку, ка лі пад апе кай на род на га 
вы бран ні ка аказ ва ец ца больш як сот-
ня два роў.

Пры гэ тым спектр аба вяз каў у па-
моч ні каў стар шы ні пра пі са ны вя лі кі. Гэ-
та кант роль за доб ра ўпа рад ка ван нем 
на два рах і тэ ры то ры ях агуль на га ка-
ры стан ня, ад соч ван не сі ту а цыі ў сем'-
ях, су праць па жар най бяс пе кі, у пэў най 
ме ры — па пя рэ джан не зла чын стваў, 
кант роль за ака зан нем на сель ніц тву 
ка му наль ных і ін шых па слуг, да па мо га 
ў ар га ні за цыі куль тур на-ма са вых ме-
ра пры ем стваў, ін фар ма цый ная і тлу-
ма чаль ная ра бо та...

— Заў сё ды ак ту аль най за ста ец-
ца праб ле ма пус ту ю чых да моў. Ра ён 
зна хо дзіц ца да лё ка ад ста лі цы і аб лас-
но га цэнт ра, не ру хо мая ма ё масць не 
ка рыс та ец ца по пы там. Ста рэй шы на 
шу кае на шчад каў праз род ных, зна-
ё мых, сяб роў, — рас каз вае Ан та ні на 
Ба ба ры ка.

Зрэш ты, не ўсе ха ты гас па да ры па-
кі ну лі на заў сё ды.

— Ця пер пад трым лі ваць су вязь з не-
каль кі мі вёс ка мі на мно га пра сцей, чым 
дзе сяць га доў та му. У кож ным до ме 
ёсць тэ ле фон, што дзень аб звонь ваю 
пен сі я не раў і пы та ю ся пра спра вы. Ча-
ла век у га дах мо жа за ня ду жаць або 
на ват за быц ца на са мыя звы чай ныя 
рэ чы: пры га та ваць ежу, пры няць ле кі, 
на та піць печ ку... Мя не ўжо па зна юць 
па го ла се, ад на ба бу ля на ват на зы вае 
дач кой, — усмі ха ец ца Та і са Не сця ро-
нак, — Па жы лым цяж ка мя няць ася-
ро дак, для іх го рад — гэ та зня во лен не 
ў ча ты рох сце нах. Ча сам ста рыя ах вот-
ней зга джа юц ца на са цы яль ны ло жак у 
баль ні цы, чым на зі моў ку ў ста лі цы.

Аса біс ты транс парт ста рэй шы нам 
не вы дзя ля юць. Як ра бот нік тэ ры та-
ры яль на га цэнт ра Та і са Яў ге наў на мае 
ве ла сі пед. На ім вы яз джае ў доб рае 
на двор'е. Не па го дай пе ра са джва ец-
ца на ўлас ны аў та ма біль. Акра мя та го, 
стар шы ня сель ска га Са ве та рэ гу ляр на 
агля дае на се ле ныя пунк ты. Ра зам з ім 
у вёс кі вы яз джа юць ста рэй шы на, ме-
дык, са цы яль ны ра бот нік, участ ко вы 
ін спек тар, ды рэк тар мяс цо вай шко лы 
і ін шыя за ці каў ле ныя служ бы.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.

«МЯ НЕ НА ЗЫ ВА ЮЦЬ «МЯ НЕ НА ЗЫ ВА ЮЦЬ 
ДАЧ КОЙ»ДАЧ КОЙ»

Як пра цу ец ца ста рэй шы нам у ма лень кіх вё сач ках
Зі ма за го ра дам — не толь кі гур бы, 
ці шы ня і на топ ле ная печ ка. Усё 
час цей да жы ха роў хат за віт вае 
не па збеж ны госць — адзі но та. 
З во се ні мно гія дзе ці, якія жы вуць 
у го ра дзе, за бі ра юць з са бой 
баць коў. Са ста рэй ша га па ка лен ня 
ў вёс ках за ста юц ца тыя, хто не мае 
род ных або не змог пры ста са вац ца 
да га рад ско га жыц ця. Са сва і мі 
«зі моў шчы ка мі» Та і са НЕ СЦЯ РО НАК, 
ста рэй шы на трох вё сак Вал ка лац ка га 
сель са ве та Док шыц ка га ра ё на, 
пад трым лі вае су вязь што дзень: 
тэ ле фа нуе, пры яз джае, каб упэў ніц ца, 
што ўсё ў па рад ку.


