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У вёс цы Плё сы, што пад Го ме лем, 
мяс цо выя жы ха ры і ўла даль ні кі 

са до вых ўчаст каў вы сту пі лі з вель мі важ най 
для на се ле на га пунк та іні цы я ты вай. 
Пра па на ва лі ад ра ман та ваць за ўлас ны кошт 
част ку да ро гі. Усё для та го, каб да па маг чы 
на ла дзіць транс парт ныя зно сі ны па між 
вёс кай і го ра дам.

— На ад рас апе ра та ра па са жыр скіх пе ра-
во зак па сту пі ла не каль кі зва ро таў ад гра ма-
дзян аб не аб ход нас ці ар га ні за цыі се зон на га 
марш ру ту «Го мель — Плё сы», — тлу ма чыць 
на мес нік ды рэк та ра КТУП «Го мель абл-
па са жырт ранс» Іл ля АЎ ДЗЕ ЕН КА. — Гэ тыя 
зва ро ты бы лі раз гле джа ны ка мі сі яй па ар га-
ні за цыі і рэ гу ля ван ні па са жыр скіх пе ра во зак 

пры Го мель скіх рай вы кан ка ме і гар вы кан ка-
ме. Бы ло пры ня та ра шэн не вы зна чыць мэ та-
згод насць ад крыц ця гэ та га марш ру ту. Пра вя лі 
агляд да рож ных умоў, каб пе ра воз ка лю дзей 
ад па вя да ла па тра ба ван ням бяс пе кі.

Пе ра тва рыць жа дан не ў рэ аль насць 
мяс цо вым жы ха рам да па маг лі да рож ныя 
служ бы. Вяс коў цы і дач ні кі та ла кой на бы лі 
ас фаль таг ра ну лят. Ра бот ні кі да рож на га-бу-
даў ні ча га ўпраў лен ня № 113 за кошт прад-
пры ем ства ў вы хад ныя дні зра бі лі з гэ та га 
ма тэ ры я лу якас нае да рож нае па крыц цё. 
Ця пер Го мель і Плё сы звяз вае но вы пры-
га рад ны марш рут, які да зва ляе хут чэй і 
зруч ней да бі рац ца да на се ле на га пунк та. 
Рэй сы ажыц цяў ля юць пе ра воз чы кі — кі роў-

цы марш рут ных так сі, якія ад праў ля юц ца з 
аў та вак за ла «Го мель».

— Мне ўжо за 80 га доў, ха дзі ла ра ней з пра-
дук то вай ка ля сач кай і, ка неш не, бы ло вель мі 
цяж ка, — дзе ліц ца жы хар ка вёс кі Плё сы Тац ця-
на Кос ты ша ва. — Ха чу шчы ра вы ка заць удзяч-
насць усім, хто да па мог зра біць та кі марш рут.

Па куль рэй сы «Го мель — Плё сы» на ла джа-
ны ў так зва ным экс пе ры мен таль ным рэ жы-
ме. Праз ме сяц бу дзе пры ня та ра шэн не аб 
іх мэ та згод нас ці, у тым лі ку ў зі мо вы пе ры-
яд. Ця пер жа што дзень па но вым марш ру це
ажыц цяў ляц ца да 10 рэй саў з 9-цю пры пын ка мі 
на тэ ры то рыі го ра да.

— Ра ней быў адзін ва ры янт да бі рац ца да 
Плё саў — ды зель по ез дам «Го мель — Клён кі», 
ва ры янт вель мі доб ры, але дач ны ма сіў ка ля 
вёс кі, на прык лад, вель мі вя лі кі, пры пы нач ны 
ж пункт цяг ні ка зна хо дзіц ца на ад ным ба ку. 
Ця пер для мяс цо вых жы ха роў і дач ні каў на 
дру гім ба ку на се ле на га пунк та — пры пы нак 
марш рут на га так сі. Я ду маю, бу дзе вель мі 
зруч на, — ка жа ка рыс таль нік транс пар ту па 
но вым марш ру це Ста ні слаў Сля пу хін.

Між тым, жы ха ры Плё саў са бра лі яшчэ і да-
дат ко выя срод кі, каб пра вес ці ра монт да ро-
гі ўжо не па срэд на на тэ ры то рыі вёс кі. Пас ля 
за вяр шэн ня ра бот яны пла ну юць звяр нуц ца 
да кі раў ніц тва «Го мель абл па са жырт ран са» з 
пра па но вай пра цяг нуць марш рут па вяс ко вай 
ву лі цы. Так са ма для мяс цо вых па жы лых лю-
дзей і сем' яў з дзець мі важ на атры маць да звол 
на да дат ко выя пры пын кі на но вым марш ру це. 
Мес ці чам, на прык лад, вель мі ня зруч на да бі-
рац ца да га рад ской па лі клі ні кі.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, фо та аў та ра.

За раз у Арэ хаў скім сель са ве це 
рых ту юц ца да што га до ва га 

агля ду па доб ра ўпа рад ка ван ні. 
Та кая тра ды цыя скла ла ся ў 
Ма ла рыц кім ра ё не да во лі 
даў но: па па ня дзел ках на 
апа рат най на ра дзе вы ка наў ча га 
ка мі тэ та, апроч ін шых 
пы тан няў, раз гля да юць адзін 
сель са вет аль бо аг ра га ра док 
на прад мет яго знеш ня га 
вы гля ду, са ні тар на га ста ну, 
доб ра ўпа рад ка ван ня ў цэ лым.

Стар шы ня Арэ хаў ска га 
сель ска га Са ве та Свят ла на 
ВІ ТА НОЎ СКАЯ рас ка за ла, што 
раз на год жы ха ры сель са ве та 
дак лад на трап ля юць у па ра дак 
дня апа рат най на ра ды, бы вае, і 
два ра зы. Вя до ма, пе рад гэ тым 
вя дзец ца пад рых тоў ка пы тан ня. 
У вёс ку пры яз джа юць спе цы я ліс-
ты рай вы кан ка ма, прад стаў ні кі 
зем ле ўпа рад ка валь най і са ні тар-
най служ баў, ін спек та ры ахо вы 
пры ро ды. У та кіх рэй дах вы яў-
ля юц ца хі бы доб ра ўпа рад ка ван-
ня, вы каз ва юц ца за ўва гі — з тым, 
каб вы пра віць гэ тыя не да хо пы на 
агуль ную ка рысць.

На огул ра бо та ідзе сва ім хо-
дам, вяс коў цы ўво сень пры-
бі ра юць ага ро ды і пад вор кі, 
спаль ва юць смец це, згра ба юць 
апа лае ліс це. З кімсь ці трэ ба па-
га ва рыць асоб на, каб пры браў 
ме та ла лом ва кол ся дзі бы аль бо 
пад пра віў ку чу з кам пост ам, на-
рых та ва ным на на ступ ны год. Тут 
ужо сель вы кан ка му на да па мо гу 
пры хо дзяць ста рас ты вё сак, бо 

яны кож ны дзень ка му ні ку юць з 
ад на вяс коў ца мі.

— Та кія агля ды, не су мнен на, 
сты му лю юць, пад штур хоў ва юць 
да на вя дзен ня па рад ку, — раз ва-
жае кі раў нік мяс цо вай ула ды. — 
Але ж доб ра ўпа рад ка ван нем 
мы зай ма ем ся заў сё ды. Пра во-
дзім так са ма ра бо ту з на сель-
ніц твам — вы ка рыс тоў ва ем для 
гэ та га сель скія схо ды, ін ды ві ду-
аль ныя гу тар кі, прад пі сан ні, раз-
гляд праб лем на се сі ях сель ска га 
Са ве та.

Вар та ска заць, што ад ным з 
са мых знач ных пра ек таў мі ну лай 
пя ці год кі па доб ра ўпа рад ка ван-
ні ў Арэ ха ве ста ла бу даў ніц тва 
да ро гі ад на се ле на га пунк та да 
ша шы. Гэ тыя тры кі ла мет ры гра-
вій кі бы лі заў сёд най праб ле май, 
на го дай для скар гаў і са пса ва на-
га на строю лю дзей, бо вяс ной, 
во сен ню, на ват узім ку да ро гу 
раз мы ва ла. Лю дзі зла ва лі ся, не 
раз пі са лі ў роз ныя ін стан цыі, 
у ад ка зах іх пра сі лі па цяр пець. 
Та ды на па са ду стар шы ні толь-
кі аб ра лі Свят ла ну Ві та ноў скую. 
І да яе, но ва га стар шы ні, на род, 
як той ка заў, ва лам па ва ліў, бо 
во сен ню 2016 го да да ро гу хоць і 
пад сы па лі, але на ёй з'я ві лі ся ямі-
ны і гразь.

Та га час ны ві цэ-прэм' ер Ана-
толь Ка лі нін пра во дзіў пры ём 
гра ма дзян у Ма ла ры це. Да яго 
но вая стар шы ня з Арэ ха ва і па-
еха ла на пры ём. Сель ска га кі-
раў ні ка вы слу ха лі і абя ца лі раз-
гле дзець пы тан не. Праз ка рот-
кі час яна атры ма ла ад каз, дзе 
га ва ры ла ся, што ўчас так да ро гі 

ўклю ча ны ў план бу даў ніц тва. 
І ўжо на ле та на іх да ро зе шчы ра -
ва лі спе цы я ліс ты з Ма ла рыц ка га 
ДРБУ, пра ца ва ла тэх ні ка. Лі та-
раль на за ме сяц да ро гу па кры лі 
ас фаль там, і з той па ры па чаў ся 
но вы ад лік жыц ця аг ра га рад-
ка. «Доб рая да ро га, як вя до ма, 
азна чае на пры ступ ку вы шэй шы 
ўзро вень якас ці жыц ця кож на га 
вяс коў ца», — га во рыць стар шы ня 
сель ска га Са ве та. «Да ро га — гэ-
та дак лад нае функ цы я на ван не 
ўста ноў аду ка цыі, ме ды цы ны, 
пош ты, ды і свае аса біс тыя ма шы-
ны лю дзі не ра ман ту юць так час-
та, як ра ней. Сва я кам і зна ё мым 
ста ла пры ем на пры яз джаць да 
нас, нам не со рам на су стра каць 
гас цей. У нас жа во зе ра по бач, 
грыб ныя, ягад ныя мяс ці ны, га ра-
джа не лю бяць сю ды ез дзіць».

І хоць ту рыс тыч ная пры ваб-
насць Арэ ха ва не су мнен ная, але 

праб ле ма ста рых і пус ту ю чых да-
моў іс нуе. Да аб лас но га цэнт ра 
80 кі ла мет раў, і брас таў ча не не 
спя ша юц ца на бы ваць тут ха ты 
пад да чы. Та му сель вы кан ка-
му да во дзіц ца зно сіць асоб ныя 
па бу до вы. Ле тась за срод кі ра-
ён на га бюд жэ ту на тэ ры то рыі 
сель са ве та бы лі зне се ны ча ты ры 
ні чый ныя ха ты.

Але ж знес ці, як па каз вае 
прак ты ка,— паў спра вы. Ка лі на 
гэ тым мес цы ні чо га не ра біць, то 
вы зва ле ны пляц з ча сам за рас-
тае бур' я ном, хмыз ня ком і пе ра-
тва ра ец ца ў не ахай ны ўчас так, 
які зноў ста но віц ца праб ле май 
для мяс цо вай ула ды. У Арэ ха-
ве пе рад тым, як знес ці ся дзі бу, 
шу ка юць но ва га гас па да ра аль-
бо но вае пры мя нен не. На прык-
лад, у вёс цы Пе ра вое пас ля зно-
су до ма ўчас так вы дзе лі лі сям'і 
пад вя дзен не пад соб най гас па-

дар кі. Аран да та ры кан чат ко ва 
да вя лі да ла ду зям лю, па са дзі лі 
план та цыі ажын і ма лін. І ця пер 
аку рат ны, да гле джа ны сад ра-
дуе во ка мі на коў.

— Але най боль шы эфект па 
ўлад ка ван ні жыл ля, якое за ста-
ец ца без гас па да ра, дае ра бо та 
са спад чын ні ка мі, — раз ва жае 
Свят ла на Ві та ноў ская. — Не каль-
кі ста рых да моў за апош нія га ды 
ра за бра лі са мі на шчад кі бы лых 
гас па да роў. Ін шыя ж, ка лі з ім за-
во дзіш га вор ку пра баць коў скія 
да мы, абя ца юць пад трым лі ваць 
іх у па рад ку, пры яз джаць сю ды. 
Не ка то рыя сло ва тры ма юць. Ёсць 
у нас у Арэ ха ве та кі дом, які мо-
жа быць пры кла дам для ін шых 
ад на вяс коў цаў. Гіс то рыя ў яго 
ты по вая. Гас па да ры па мер лі, 
ха та за ста ла ся. Іх сын, што жы ве 
і пра цуе ў Брэс це, па мя няў дах, 
па ста віў но вую ага ро джу, ад ным 
сло вам, пры вёў дом у поў ны па-
ра дак, ну і пры яз джае ча сам у 
вёс ку на ад па чы нак.

Яшчэ ад на за да ча, над якой 
за раз пра цуе мяс цо вая ўла да 
ра зам з за ці каў ле ны мі служ ба-
мі, — па вы шэн не якас ці су вя зі ў 
вёс цы Дро ча ва. Не каль кі га доў 
та му тут зу сім не бы ло ма біль най 
су вя зі. Ця пер адзін з апе ра та раў 
па ста віў уста ноў ку, але па трэб-
най якас ці па крыц ця су вяз зю да-
сяг нуць па куль не ўда ло ся. Лю дзі 
зноў ста лі скар дзіц ца. Пы тан не на 
кант ро лі тры мае і се на тар Та ма ра 
Шат лі ка ва, якая рэ гу ляр на бы вае 
ў ра ё не па дэ пу тац кіх спра вах.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ,
Ма ла рыц кі ра ён.

МЯС ЦО ВЫ ЧАС

ПЛЮС ТРЫ КІ ЛА МЕТ РЫ ДА РО ГІ
Вя лі кія і ма лыя пра ек ты доб ра ўпа рад ка ван ня ажыц цяў ля юць у Арэ хаў скім сель са ве це

Клю чы Клю чы 
ад но ва га ад но ва га 
аў то бу сааў то бу са

НА МЕС НІК стар шы ні 

Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 

Рэс пуб лі кі па за ка на даў стве 

і дзяр жаў ным бу даў ніц тве 

Вік тар ЧАЙ ЧЫЦ на ве даў 

Бя ро заў скі ра ён ны цэнтр 

ка рэк цый на-раз віц цё ва га 

на ву чан ня і рэ абі лі та цыі.

Там се на тар уру чыў клю чы 
ад но ва га спе цы я лі за ва на га 
аў то бу са прад стаў ні кам цэнт-
ра. На га да ем, у гэ тай уста но ве 
на ву ча юц ца дзе ці з цяж кі мі і 
шмат лі кі мі па ру шэн ня мі раз-
віц ця з роз ных на се ле ных пунк-
таў Бя ро заў ска га ра ё на. Но вы 
аў то бус раз лі ча ны на дзе сяць 
па са дач ных мес цаў, аб ста ля-
ва ны пад' ём ні кам для ка ля сак, 
у ім пра ду гле джа ны мес цы для 
су пра ва джаль ні каў.

Як член Са ве та Рэс пуб лі кі ад 
Брэсц кай воб лас ці, Вік тар Чай-
чыц пры клаў ня ма ла на ма ган-
няў для рэа лі за цыі да дзе на га 
пра ек та. Ён не ад ной чы аказ-
ваў да па мо гу Бя ро заў ска му 
ра ён на му цэнт ру. На прык лад, 
дзя ку ю чы яго ста ран ням, бы ла 
на бы та мэб ля, арг тэх ні ка і ін-
шае аб ста ля ван не для спе цы-
я лі за ва ных ка бі не таў.

Свят ла на ВІ ТА НОЎ СКАЯ па каз вае ўчас так да ро гі, які за ас фаль та ва лі.

ІНІЦЫЯТЫВА

ЗА ВІ ТАЙ ЦЕ Ў ПЛЁ СЫ!ЗА ВІ ТАЙ ЦЕ Ў ПЛЁ СЫ!


