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ЯК НА СВЯ ТАЯК НА СВЯ ТА
Пом ню, у га ды май го дзя цiн ства 
вы ба ры дэ пу та таў усiх уз роў няў 
бы лi са праўд ным свя там. Жан чы ны 
да ста ва лi з ша фаў но выя строi, 
па вяз ва лi на га ла ву квя цiс тыя хуст кi. 
Ка лi вы бар чы ўчас так зна хо дзiў ся 
ў су сед няй вёс цы, 
то збi ра лi ся сем' я мi, най ма лi ваз нi цу 
i еха лi га ла са ваць — з пес ня мi, 
жар та мi. Вя до ма, ча сам бра лi 
з са бой i нас, ма лых. На вы бар чых 
участ ках гу ча ла му зы ка, пра ца ваў 
вы яз ны ган даль. Най боль шую ж 
ува гу пры цяг ваў бу фет з печывам 
ды цу кер ка мi, ку ды пас ля 
вы ка нан ня свай го гра ма дзян ска га 
аба вяз ку за хо дзi лi ўсе да рос лыя — 
зра зу ме ла ж, з на мi, дзець мi. На зад 
усе вяр та лi ся за да во ле ныя... Мно гiя 
з тых тра ды цый за ха ва лi ся i сён ня. 
У пры ват нас цi, на Мiн шчы не зра бi лi 
ўсё маг чы мае, каб ства рыць для 
лю дзей у дзень вы ба раў ат мас фе ру 
свя та. У кож ным ра ё не i го ра дзе 
цэнт раль на га рэ гi ё на пад рых та ва на 
цi ка вая i на сы ча ная пра гра ма.

— У Жо дзi не не ад маў ля юц ца 
ад доб рай тра ды цыi, — рас каз вае 
Сяр гей КО НАН, пер шы на мес нiк 
стар шы нi Жо дзiн ска га гар вы кан-
ка ма. — Ганд лё выя прад пры ем ствы 
i аб'екты гра мад ска га хар ча ван ня 
бу дуць пра па ноў ваць сваю пра-
дук цыю на вы бар чых участ ках. Ды 
спра ва ж не ў гэтым! Мы iмк нём ся, 
каб лю дзi не толь кi пра га ла са ва лi, 
але і ад па чы лi, па слу ха лi му зы ку. 
А дзе цi па ла са ва лi ся ма ро жа ным, 
пе чы вам, со кам. Усё ж да тэ мы вы-
ба раў трэ ба пры цяг ваць i ма лых гра-

ма дзян. Вы ба ры — па лi тыч ны пра-
цэс, але для дзя цей гэ та — гуль ня. 
I праз гуль ню трэ ба пры ву чаць iх да 
дум кi, што не аб ход на зай маць пэў-
ную па зi цыю ў гра мад стве, што вы-
ба ры да юць та кую маг чы масць.

На кож ным вы бар чым участ ку 
Сма ля вiц ка га ра ё на так са ма бу-
дзе ство ра на свя точ ная ат мас фе-
ра, зра зу ме ла, не абы дзец ца без 
вы ступ лен няў най леп шых ка лек-
ты ваў. У пры ват нас цi, па ра ду юць 
лю дзей на род ны ду ха вы ар кестр 
ра ён на га До ма куль ту ры, на род-
ны ан самбль пес нi «Сма ля нач ка», 
на род ны фальк лор ны ан самбль 
«Жы вi ца», на род ны ан самбль пес нi 
«Плi са», на род ны ан самбль на стаў-
нi каў Сма ля вiц кай дзi ця чай шко лы 
мас тац тваў «Ад шчы ра га сэр ца» i iн-
шыя. Для дзя цей i да рос лых прой-
дуць спар тыў ныя ме ра пры ем ствы. 
«А каб свя точ ную ат мас фе ру змог 
ад чуць кож ны, бу дзе ар га нi за ва ны 
пад воз гра ма дзян на вы ба ры — для 
гэ та га вы дзе ле ны транс парт», — па-
ве да мiў стар шы ня Сма ля вiц ка га 

ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Па-
вел ГРА ФУТ КА. У гэ ты ж дзень на 
Цэнт раль най пло шчы прой дзе свя та 
Мас ле нi цы. Жы ха ры го ра да i ра ё на 
змо гуць па ла са вац ца блi на мi, пры-
га та ва ны мi па роз ных рэ цэп тах, а 
так са ма паў дзель нi чаць у гуль нях, 
кон кур сах, спа бор нiц твах.

У Стаўб цоў скiм ра ё не, па вод ле 
слоў Ар ка дзя КА ЗЯ КОЎ СКА ГА, 
стар шы нi ра ён на га Са ве та дэ пу-
та таў, пра ду гле джа ны кан цэрт ная 
пра гра ма i вы яз ны ган даль там, дзе 
ня ма ста цы я нар ных кра м. У сель-
скай мяс цо вас цi бу дзе на ла джа ны 
пад воз вы бар шчы каў на ўчаст кi. 
Ма ла дыя лю дзi, якiя ўпер шы ню 
пры муць удзел у га ла са ван нi, атры-
ма юць бяс плат ныя аба не мен ты на 
на вед ван не фiз куль тур на-азда раў-
лен ча га комп лек су.

А Ў РУД НI — А Ў РУД НI — 
«ЛА СУ НАК»«ЛА СУ НАК»

Каб вы бар шчы кi не прос та прый шлi 
пра га ла са ваць на ўчаст кi, але 
i ад чу лi ат мас фе ру свя та, у рэ гi ё нах 
ста ра юц ца рэа лi за ваць цi ка выя, 
крэ а тыў ныя iдэi. На прык лад, 
у Га ра доц кiм ра ё не ў днi га ла са ван ня 
ар га нi зу юць ме ра пры ем ствы 
мас ле нiч на га тыд ня.

Ска жам, у се ра ду, 14 лю та га, ад-
свят ку юць мас ле нiч ны «Ла су нак». 
Па тра ды цыi з гэ та га дня, акра мя 
блi ноў, гас па ды нi га ту юць iн шыя 
смач ныя стра вы. А яшчэ ў се ра ду зя-
цям ра зам са сва i мi жон ка мi трэ ба 
ха дзiць у гос цi да це шчы на блi ны...

У гэ ты дзень пад час да тэр мi но-
ва га га ла са ван ня, у пры ват нас цi, у 
вёс цы Руд ня ад бу дзец ца ла су нач-
нае свя та. Там ар га нi зу юць вы яз ны 
ган даль як вя до мы вы твор ца мяс-
ной пра дук цыi «Ган на», так i iн ды-
вi ду аль ныя прад пры маль нi кi. Жы-
ха ры на се ле на га пунк та па час ту юць 
зем ля коў мас ле нiч ны мi блi на мi па 
сва iм рэ цэп це з роз най на чын кай. 
Пе рад iмi вы сту пяць са ма дзей ныя 
ар тыс ты.

— I ў кож ным сель вы кан ка ме вы-
зна чы лi кан крэт ныя днi, час i пра-
гра му пра вя дзен ня мас ле нiч ных 
ме ра пры ем стваў. Ра бот нi кi ганд лю 
абя ца юць ба га ты вы бар пра дук-
цыi, а ра бот нi кi куль ту ры ство раць 
доб ры на строй... Уся го ў ра ё не 
больш за 17,5 ты ся чы вы бар шчы каў, 
28 участ каў для га ла са ван ня, — па-
ве да мi ла на мес нiк стар шы нi Га-
ра доц ка га рай вы кан ка ма па 
са цы яль ных пы тан нях Ма ры на 
ЗДОЛЬ НI КА ВА.

Як вя до ма, у ня дзе лю, 18 лю та-
га, — га лоў ны дзень га ла са ван ня. 

I гэ та да та су па дае з пра во дзi на-
мi Мас ле нi цы. У гэ ты дзень на шы 
прод кi тра ды цый на на кры ва лi стол 
i ла дзi лi вя сё лыя свя ты. Ад па вед ная 
куль тур ная пра гра ма ў ра ё не ўжо 
рас пра ца ва на.

НЕ БУ ФЕ ТАМ НЕ БУ ФЕ ТАМ 
АДЗI НЫМАДЗI НЫМ

Шко лу № 30 у Брэс це ад кры лi 
ў 1989 го дзе, i з той па ры пад час 
вы бар ных кам па нiй яна слу жыць 
участ кам для га ла са ван ня. 
Апош нiм ча сам ва ўста но ве 
аду ка цыi раз мя шча юц ца ад ра зу 
два вы бар чыя ўчаст кi. 
Вось i ця пер участ ко выя ка мi сii 
пад ну ма рам 110 i 111 33-й вы бар чай 
акру гi пры сту пi лi да ра бо ты. 
Га лоў ным чы нам удак лад ня юц ца 
спi сы вы бар шчы каў, 
скла да юц ца пла ны 
i гра фi кi дзя жур стваў.

Стар шы ня ад ной з ка мi сiй, ды-
рэк тар шко лы Аляк сандр ЛЕ ВАН-
ЧУК га во рыць, што ў пад рых тоў-
чай ра бо це дро бя зяў ня ма. Больш 
чым за тры дзя сят кi га доў удзе лу 
ў вы бар ных кам па нi ях Аляк сандр 
Пят ро вiч на за па сiў ба га ты во пыт. 
Ён лi чыць, што дзень га ла са ван ня 
па вi нен быць асаб лi вы, ад мет ны 
не толь кi ра бо тай бу фе та. Хоць 
апош няе так са ма пра ду гледж ва-
ец ца. Як заў сё ды, на вед валь нi кам 
бу дзе пра па на ва ны ба га ты вы бар 
кан ды тар скiх i ку лi нар ных вы ра баў, 
фрук ты, на поi. 

Але ж га лоў най асаб лi вас цю гэ-
тых участ каў абя цае 
стаць кан цэрт удзель-
нi каў школь най са-
ма дзей нас цi. Рэч у 
тым, што на зва ная 
на ву чаль ная ўста-
но ва доў гi час бы ла 
вя до мая ў го ра дзе як 
шко ла з эс тэ тыч ным 
ухi лам. Гэ та зна чыць, 
боль шасць яе вуч-
няў спя ва лi, тан ца ва-
лi, зай ма лi ся iн шы мi 
вi да мi мас тац тваў. 
I хоць афi цый на на-
зва ны ста тус ска са ва-
лi яшчэ ў 2008 го дзе, 
тра ды цыi i на пра цоў кi 
за ста лi ся. Вось i ця пер 
ва каль ныя ан самб лi 
пад кi раў нiц твам На-
тал лi Кар ня люк, Але-
ны Ры жэн кi, На тал лi 
Пань ко, тан ца валь-
ны ка лек тыў Але ны 
Ка жа лы, а так са ма 
юныя са лiс ты i му зы-
кан ты рых ту юц ца вы-
сту пiць 18 лю та га.

— Вя до ма, прый дуць баць кi, 
ста рэй шыя бра ты i сёст ры ар тыс-
таў-школь нi каў, сяб ры i су се дзi. 
Усё гэ та на шы вы бар шчы кi, — га-
во рыць Аляк сандр Ле ван чук. — 
Кан цэрт за пла на ва ны з 11 да 
12 га дзiн, са мы ак тыў ны час, па-
вод ле шмат га до вых на зi ран няў. 
Мно гiя жы ха ры ўжо ве да юць пра 
тра ды цый ныя кан цэр ты i ста ра юц-
ца за пла на ваць свой вi зiт ме на вi та 
на гэ ты час.

На доб рую яў ку тут спа дзя юц ца 
яшчэ i та му, што мно гiя з ця пе раш нiх 
вы бар шчы каў у свой час скон чы лi 
30-ю шко лу, якая, да рэ чы, но сiць 
iмя свай го вы пуск нi ка Дзмiт рыя Гвi-
шы я нi. (Дзмiт рый, кур сант ва ен на га 
ву чы лi шча, за гi нуў, ра ту ю чы лю дзей 
у па ла ю чым цяг нi ку.) Сю ды лю бяць 
за хо дзiць школь ныя та ва ры шы 
Дзмiт рыя. Дзень вы ба раў — яшчэ 
ад на на го да.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.
Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ. 

ШТО КА ЖУЦЬ...

Пар тый ныя Пар тый ныя 
лі да ры лі да ры 

пра вы ба рыпра вы ба ры
Ка му ніс ты ро бяць стаў ку на мо ладзь, пар тыя пра цы — 
на рэ гі ё ны, а лі бе ра лы сту ка юць у дзве ры вы бар шчы каў. 
Як пар тыі, што вы лу чы лі са мую боль шую коль касць 
прэ тэн дэн таў на дэ пу тац кія парт фе лі, рых ту юц ца да 
мяс цо вых вы ба раў?

Ге ор гій АТА МА НАЎ, пер шы сак ра тар Мінск ага 
га рад ско га ка мі тэ та КПБ, дру гі сак ра тар ЦК КПБ:

— Агі та цый ны этап пра хо дзіць згод на з нор ма мі і пра-
ві ла мі. Ха це ла ся б, каб лю дзі больш ак тыў на рэ ага ва лі 
на пі ке ты, улёт кі, якія змя шча юць пра грам ныя па ла жэн-
ні. Важ на, каб бе ла ру сы пра яві лі сваю гра ма дзян скую 
па зі цыю, прый шлі і зра бі лі свой вы бар. Мы пра вя лі з 
за рэ гіст ра ва ны мі кан ды да та мі ін струк тыў ныя за ня ткі, 
апуб лі ка ва лі на сай це і ў га зе це зва рот да вы бар шчы-
каў і пар тый ную плат фор му. Пра сі лі сва іх прад стаў ні коў 
ці ка віц ца праб ле ма мі вы бар шчы каў у акру гах, дзе яны 
вы лу ча юц ца. Ра шэн не гэ тых пы тан няў зной дзе ўва саб-
лен не ў пра грам ных вы ступ лен нях па тэн цый ных дэ пу-
та таў, за тым у да ку мен тах, якія бу дуць пры мац ца імі ў 
вы пад ку абран ня.

Ся род на шых кан ды да таў прад стаў ні кі роз ных пра фе сій 
і ўзрос таў. Прак тыч на кож ны пяты кан ды дат — ва ўзрос це 
да 31 го да. Сё ле та мы вель мі ста ра лі ся да лу чыць мо ладзь 
да ўдзе лу ў вы ба рах. Мэ та прос тая — за імі бу ду чы ня. Ма-
ла дыя лю дзі па він ны пе рай маць во пыт ве тэ ра наў. І мы хо-
чам, каб яны ву чы лі ся пра ца ваць і на вы бар чых кам па ні ях, 
і пад час ін шых па лі тыч ных ме ра пры ем стваў.

Алег ГАЙ ДУ КЕ ВІЧ, пер шы на мес нік стар шы ні 
і кі раў нік вы бар ча га шта ба Лі бе раль на-дэ ма кра тыч-
ный пар тыі Бе ла ру сі:

— Я ўпэў не ны: ка лі пар тыя не пры мае ўдзел у вы ба рах — 
яна не іс нуе. Пар тыі для гэ та га і ство ра ны, каб удзель-
ні чаць у вы ба рах, пе ра ма гаць і рэа лі зоўваць сваю пра-
гра му. Сё ле та мы за ся ро дзі лі ся на вы лу чэн ні кан ды да таў 
у га рад скія і аб лас ныя Са ве ты дэ пу та таў. У Мін ску вы-
лу чы лі прэ тэн дэн таў у кож най акру зе — гэ та 57 ча ла-
век. За рэ гіст ра ва на з іх 49. Уся го вы лу чы лі ад пар тыі 
267 кан ды да таў (за рэ гіст ра ва на 228 — Аўт.). Тыя, ка го не 
ўклю чы лі ў спіс, зра бі лі па мыл кі ў дэк ла ра цы ях. Не ка то-
рыя зняц ці мы аб скар дзі лі і дзесь ці на ват да ка за лі, што не 
бы ло знач ных па мы лак.

Асноў нае на сё лет ніх мяс цо вых вы ба рах, на наш по-
гляд, — гэ та абы ход ква тэр, раз да ча ўлё так, раз мо вы з 
вы бар шчы ка мі. Пі ке ты ў зі мо вы час не эфек тыў ныя — хо-
лад на, лю дзі спя ша юц ца да до му.

Сён ня прэ тэн дэн ты ад на шай пар тыі прад стаў ля юць 
ма гут ную па лі тыч ную сі лу, кож ны кан ды дат заў сё ды змо-
жа на яе аба пер ці ся. Мы прад стаў ле ны і ў пар ла мен це, 
і ў Са ве це Рэс пуб лі кі.

Мы ста ра лі ся вы лу чаць на вы ба ры лю дзей спра вы. 
Вы бар шчы кі не ве раць у пус тыя абя цан ні. Яны ацэнь-
ва юць жыц цё вы шлях, які прай шоў ча ла век, уз ро вень 
яко га да сяг нуў. Ся род на шых кан ды да таў — біз нес ме ны, 
ды рэк та ры прад пры емт ваў, ура чы, на стаў ні кі, ра бо чыя. 
У Мін ску вель мі мно га прэ тэн дэн таў — прад пры маль ні каў 
ся рэд ня га і ма ло га біз не су. Ме на ві та яны ства ра юць пра-
цоў ныя мес цы. Як бы лю дзі ні ста ві лі ся да та го ці ін ша га 
кан ды да та, га лоў нае — прый сці на ўчас так і зра біць свой 
асэн са ва ны вы бар.

Ва сіль ЗА ДНЯП РА НЫ, стар шы ня Рэс пуб лі кан скай 
пар тыі пра цы і спра вяд лі вас ці:

— Пад час гэ тай кам па ніі, на жаль, у нас амаль па ло-
ва акру го вых ка мі сій за рэ гіст ра ва ла па адным кан ды да-
це. Там, дзе ўне се ны ў спіс па два і больш прэ тэн дэн таў, 
кам па нія ідзе знач на ці ка вей. На шы кан ды да ты вель мі 
ак тыў на ўклю чы лі ся ў ба раць бу. Яны дру ку юць больш 
улё так сва іх пра грам ных за яў, за каз ва юць да дат ко выя 
пар тый ныя сця гі для пі ке таў.

На працягу кам па ніі і ў вы бар шчы каў з'яў ля ец ца ці-
ка васць. Яны звяр та юц ца да нас, тэ ле фа ну юць у цэнт-
раль ны апа рат, про сяць аха рак та ры за ваць кан ды да таў. 
Раз маў ля юць з са мі мі прэ тэн дэн та мі, про сяць рас ка заць 
пра на ме ры па ра бо це ў пэў ных рэ гі ё нах.

Асноў нае па ла жэн не пра грам на шых кан ды да таў — 
га лоў ная ўва га вы бар шчы ку. Ка лі ча ла век пра ца ўлад ка-
ва ны, мае доб ры са цы яль ны па кет, ён ста ра ец ца больш 
плён на вы ка рыс тоў ваць свае маг чы мас ці на ка рысць сям'і, 
па вы шаць пра фе сій ныя на вы кі і пад трым лі ваць ула ду, 
якая за бяс печ вае та кі ўзро вень жыц ця.

Кан ды да ты ад на шай пар тыі больш прад стаў ле ны 
ў рэ гі ё нах. У ста лі цы — толь кі 18 ча ла век (уся го за рэ-
гіст ра ва на 177 чле наў пар тыі — Аўт.). Ся род прэ тэн дэн-
таў, чле наў на шай пар тыі, лю дзі раз на стай ных пра фе-
сій — ды рэк та ры школ, прад пры ем стваў, біз нес ме ны. 
Уво гу ле лю дзі, якія вя до мыя ў тым рэ гі ё не, дзе яны 
ба ла ту юц ца.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.
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