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Пад Но вы год — 

ква тэ ру
Як дэ пу та ты да па маг лі ма ла дой сям'і 

ўлад ка вац ца на ма лой ра дзі ме
Але на ШКАЛ КО на ват не раз ліч ва ла, што сё лет ні 
Но вы год яна з сям' ёй су стрэ не ў сва ёй ква тэ ры. 
Толь кі пас ля зва ро ту да дэ пу та таў Гро дзен ска га 
аб лас но га Са ве та яе ма ры ста лі рэ аль нас цю. Каб 
да па маг чы ма ла дой сям'і, служ бы Шчу чын ска га 
ра ё на ўзя лі на ся бе ро лю доб рых ча раў ні коў. 
І пад Но вы год сям'я ўра чыс та атры ма ла не толь кі 
ад ра ман та ва ную ква тэ ру, але і шмат па да рун каў.

Сваю гіс то рыю Але на Шкал ко рас ка за ла пад час 
су стрэ чы з дэ пу та там аб лас но га Са ве та, на мес ні-
кам стар шы ні Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Вік та рам 
Ліс ко ві чам, які пра во дзіў у Шчу чы не пры ём гра ма-
дзян. На ім пры сут ні ча ла і на мес нік стар шы ні рай-
вы кан ка ма, так са ма дэ пу тат аб лас но га Са ве та 
Але на ПА СЮ ТА. Яна ўспа мі нае:

— Я доб ра па мя таю тую су стрэ чу, бо са ма як раз 
на пя рэ дад ні за сту пі ла на но вую па са ду, а кры ху ра-
ней бы ла абра на ў аб лас ны дэ пу тац кі кор пус. Мож на 
лі чыць, што гэ та ста ла ма ім пер шым вы пра ба ван нем 
на год насць. Ха це ла ся мак сі маль на поў на за да во-
ліць па трэ бы тых, хто прый шоў на пры ём. Ад ра зу 
звяр ну ла на ся бе ўва гу жан чы на з дву ма дзець мі, 
ад но з якіх — ін ва лід. Ака за ла ся, што яе за вуць Але-
на Шкал ко. Яна рас ка за ла прос тую, але ра зам з тым 
шчым лі вую гіс то рыю сва ёй сям'і. І тое, як яна га ва-
ры ла, як бяз мер на кла па ці ла ся пра свай го му жа і 
дзя цей, вель мі пад куп ля ла.

Як вы свет лі ла ся, жан чы на не адзін год шу ка ла 
шчас це ў го ра дзе, вый шла за муж, на ра дзі ла два іх 
дзя цей. Але жыц цё склад ва ла ся не вель мі спры яль на, 
та му ў рэш це рэшт сям'я пры ня ла ра шэн не вяр нуц ца 
на ма лую ра дзі му Але ны — у вёс ку Дуб ра ва, дзе жы ве 
яе ма ці. Ту ды ле тась і пе ра еха ла ма ла дая сям'я. Муж 
улад ка ваў ся жы вё ла во дам у мяс цо вую гас па дар ку — 
фі лі ял «Жа лу доц кі аг ра комп лекс», Але на га да ва ла 
дзя цей. Але бы та выя ўмо вы, цес на та, а га лоў нае — 
пяч ное ацяп лен не, не га тыў на ўплы ва лі на стан зда-
роўя дзе так, асаб лі ва ма лод шай дач кі — ін ва лі да.

— Мы ўзя лі гэ та пы тан не на кант роль, — рас тлу-
ма чы ла дэ пу тат і на мес нік стар шы ні рай вы кан ка ма 
Але на Па сю та. — Пад клю чы лі ся шмат лі кія служ бы — 
гэ та і сель скі Са вет, і жыл лё ва-ка му наль ная гас па-
дар ка, і сель гас прад пры ем ства. Ста лі ду маць, як 
да па маг чы ма ла дой сям'і.

І вый сце знай шло ся. У вёс цы Дуб ра ва пус та ва ла 
ква тэ ра з жыл лё ва га фон ду ка мер цый на га пры зна-
чэн ня ў вась мі ква тэр ным до ме. Бы лыя жы ха ры з'е ха-
 лі, але ква тэ ра па тра ба ва ла іс тот ных срод каў. Да та го ж 
бы лі праб ле мы ў юры дыч ным пла не. Але пе рад
дэ пу та та мі ста я ла кан крэт ная за да ча — да па маг чы 
сям'і і пад рых та ваць ква тэ ру для пра жы ван ня.

— Ха чу асаб лі ва звяр нуць ува гу на ста ноў чы во-
пыт між ве да мас на га ўза е ма дзе ян ня, — пад крэс лі ла 
Але на Па сю та. — Ка лі і мяс цо вае сель гас прад пры ем-
ства, і ра ён ная ЖКГ, і шко ла, і рай вы кан кам па ча лі 
ра біць агуль ную спра ву. Бы лі зной дзе ны срод кі, каб 
за не каль кі ме ся цаў ад ра ман та ваць ква тэ ру і даць 
маг чы масць ім за ся ліц ца.

Та кім чы нам, бы лі за ме не ны вок ны, дзве ры, 
ацяп лен не, сан тэх ні ка. За кошт спо н са раў атын ка ва лі 
сце ны, столь, па кла лі лі но ле ум. Жы ха ры вы ка за лі 
жа дан не ра біць да лей шы ра монт са мі, на свой густ. 
А ня даў на сям'ю Шкал ко на ве да лі прад стаў ні кі ўла-
ды, гра мад скіх ар га ні за цый і, ка неш не, іх спон са ры. 
Яны прый шлі ў но вую ква тэ ру з па да рун ка мі.

— Нам вель мі пры ем на ўдзель ні чаць у даб ра-
чын най ак цыі «На шы дзе ці» з рэ аль най спра вай, — 
ад зна чы ла Але на Па сю та. — Ня хай дзет кі рас туць 
шчас лі выя ў гэ тым до ме.

Сям'я па дзя ка ва ла ўсім, хто да лу чыў ся да доб рай 
спра вы, да па мог з вы ра шэн нем жыл лё ва га пы тан ня, 
ра мон там і доб ра ўпа рад ка ван нем. На пя рэ дад ні Но-
ва га го да ў ма ла дой сям'і па чы на ец ца і но вы ад лік 
ча су, больш шчас лі вы. Як яны ўпэў ні лі ся, па шчас це 
не трэ ба да лё ка ехаць, яно тут, на ма лой ра дзі ме.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

На мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Ма ры я на 
ШЧОТ КІ НА на ве да ла Бы хаў скі 
псі ха не ўра ла гіч ны дом-ін тэр нат.

Яна па він ша ва ла жы ха роў до ма-ін-
тэр на та з на ды хо дзя чым Но вым го дам 
і ад зна чы ла, што на пя рэ дад ні на ва год-
ніх і ка ляд ных свят ма юць па трэ бу ва 
ўва зе не толь кі ма лыя, але і па жы лыя 
лю дзі і ін ва лі ды.

Як па ве дам ляе сайт верх няй па ла-
ты бе ла рус ка га пар ла мен та, у гэ ты ж 
дзень на мес нік стар шы ні Са ве та Рэс-
пуб лі кі на па ся джэн ні Ма гі лёў ска га 
абл вы кан ка ма ўру чы ла Га на ро вую 
гра ма ту На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь абл вы кан ка му за вя-
лі кі ўнё сак у рэа лі за цыю са цы яль най 
і эка на міч най па лі ты кі на шай кра і ны, 
пад рых тоў ку і пра вя дзен не V Фо ру му 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі.

***
26 снеж ня стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па аду-
ка цыі, на ву цы, куль ту ры і са цы-
яль ным раз віц ці Вік тар СІ РЭН КА 
ў рам ках на ва год няй даб ра чын най 
ак цыі «На шы дзе ці» на ве даў Ста ра-
свер жан скую ся рэд нюю шко лу Стаўб-
цоў ска га ра ё на. Пад час ура чыс та га 
ме ра пры ем ства пар ла мен та рый па-
він ша ваў дзя цей, баць коў і пе да го гаў 
з Ка ля да мі і на ды хо дзя чым Но вым го-
дам і ўру чыў на ву чэн цам на ва год нія 
па да рун кі.

Як жы вец ца 
ў но вым до ме?

Стар шы ня Ві цеб ска га аб лас-
но га Са ве та дэ пу та таў Ула дзі мір 
ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ учо ра на ве даў Сен нен-
скую шко лу-ін тэр нат. Пры ехаў ме на-
ві та ту ды, каб уба чыць на свае во чы, 
як жы вуць тыя, ка го ра ней вы хоў ва лі 
ў ін шых уста но вах.

— Ле тась у рам ках ап ты мі за цыі ўста-
ноў аду ка цыі за кры лі Друй скі дзі ця чы 
дом Брас лаў ска га ра ё на і Вя лі ка лят чан-
скі — Ві цеб ска га. І част ку дзя цей ад туль 
пе ра ся лі лі ў Сян но. Та му мая мэ та — не 
толь кі пры ехаць з па да рун ка мі, але і 
па гля дзець, як ім жы вец ца на но вым 
мес цы, на коль кі яны па-ся мей на му ад-
чу ва юць са бе ў но вым агуль ным до ме, — 
ад зна чыў су раз моў нік.

А сён ня, 28 снеж ня, Ула дзі мір Ця-
рэнць еў пры ехаў у сваю акру гу. Па-
бы ваў у аг ра га рад ку Бы чы ха і ў га рад-
скім па сёл ку Езя ры шча Га ра доц ка га 
ра ё на.

Ён расказаў, як на род ныя вы-
бран ні кі да па ма га юць тым, хто мае 
ў гэ тым па трэ бу. На прык лад, адзін з 
дэ пу та таў апя кае сям'ю, у якой вы-
хоў ва юц ца пя цё ра дзя цей. Не афі-
шу ю чы, па ста ян на да па ма гае чым 
мо жа. І та кіх пры кла даў, як пад-
крэс ліў стар шы ня аб лас но га Са ве та, 
дзя сят кі.

Хво рым дзе цям — 
цяп ло ду шы

На ва год няе свя та прый шло і да дзе-
так, якія зна хо дзяц ца ў Го мель скім аб-
лас ным до ме дзі ця ці для дзя цей з па-
ра жэн нем цэнт раль най нер во вай 
сіс тэ мы і па ру шэн нем псі хі кі. Там з 
па да рун ка мі па бы ва лі стар шы ня 
Го мель ска га аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў Ка ця ры на ЗЕН КЕ ВІЧ, 
кі раў нік Го мель скай аб лас ной 
ар га ні за цыі Бе ла рус ка га та-
ва рыст ва Чыр во на га Кры жа і 
дэ пу тат аб лас но га Са ве та Ала 
СМА ЛЯК, а так са ма чле ны прэ зі-
ды у ма аб лас но га Са ве та дэ пу та-
таў. У ме жах ак цыі «На шы дзе ці» 
гос ці па да ра ва лі 56 дзет кам, якія 
ця пер зна хо дзяц ца ў гэ тай уста но-
ве, срод кі гі гі е ны, са лод кія па да-
рун кі і цёп лыя сло вы пад трым кі.

Дэ пу та ты ў на ва год нім 
ка ра го дзе

Кі раў ні кі аб лас но га і га рад ско га Са-
ве таў дэ пу та таў па він ша ва лі з Но вым 
го дам вы ха ван цаў шко лы-ін тэр на та 
для дзя цей з па ру шэн ня мі зро ку.

Пад час ак цыі «На шы дзе ці» бы ло 
ўсё: і ка ра го ды ва дзі лі, і каз ку пра ча-
роў ны га дзін нік гля дзе лі, і ла сун ка мі 
час та ва лі ся. На свя та да дзе так з па-
да рун ка мі за ві та лі стар шы ня Гро-
дзен ска га аб лас но га Са ве та дэ пу-
та таў, лі дар аб лас но га ад дзя лен ня 
рэс пуб лі кан скай ар га ні за цыі «Бе-
лая Русь» Ігар ЖУК, стар шы ня га-
рад ско га Са ве та дэ пу та таў Ба рыс 
ФЁ ДА РАЎ, прад стаў ні кі дэ пу тац ка га 
кор пу са воб лас ці і го ра да.

Пе да го гі і вы ха ван цы шко лы-ін тэр на та 
пе ра ўтва ры лі ся ў ка зач ных пер са на жаў, 
за які мі на зі ра лі і дзе ці, і гос ці. Усе яны 
сыш лі ся ў агуль ным ка ра го дзе ва кол ёл кі 
ра зам з Дзе дам Ма ро зам і Сня гур кай.

— У ак цыі «На шы дзе ці» ак тыў ны 
ўдзел пры ма юць і дэ пу та ты, і гра мад-
скія ар га ні за цыі. У гэ тыя дні яны на вед-
ва юць дзі ця чыя ка лек ты вы, він шу юць 
з на ды хо дзя чым свя там. І гэ та, без-
умоў на, доб рая тра ды цыя, якая па кі не 
цёп лы ўспа мін у дзі ця чых сэр цах, — 
ад зна чыў Ігар Жук.

Ён па жа даў усім пос пе хаў у но вым 
го дзе, асаб лі ва дзет кам з па ру шэн ня мі 
зро ку, бо ім пры хо дзіц ца ця жэй, чым 
зор кім ад на год кам. Але ў кра і не ство ра-
ны доб рыя ўмо вы для та го, каб кож ны 
мог рэа лі за ваць ся бе ў жыц ці. Вя лі кую 
да па мо гу ў гэ тым аказ ва юць пе да го гі, усе 
ра бот ні кі шко лы-ін тэр на та. Як рас ка заў 
на мес нік стар шы ні аб лас но га Са ве-
та дэ пу та таў Юрый АЛЯК СЕЙ, пад час 
свя та бы ло вель мі пры ем на на зі раць за 
ўза е ма дзе ян нем дзя цей і пе да го гаў.

— Зда ва ла ся, што да рос лыя ве да юць, 
у які мо мант дзі ця ці трэ ба ака заць пад-
трым ку, у чым яму да па маг чы. Так са ма 
ві даць доб ры кан такт па між баць ка мі 
і ра бот ні ка мі шко лы-ін тэр на та. Та кая 
згур та ва насць да рос лых і дзе так вель мі 
ўра зі ла. Ад чу ва ец ца, што ка лек тыў ад-
дае ся бе поў нас цю ў ра бо це з ма лы мі, — 
пад крэс ліў Юрый Аляк сей.

Ні хто не за стаў ся без па да рун ка, іх 
бы ло шмат, як і гас цей. Бо ў ак цыі так-
са ма пры ня лі ўдзел і шэ фы — прад стаў-
ні кі роз ных ар га ні за цый го ра да.

Кам п'ю тар, цац кі і цу кер кі
Стар шы ня Магілёўскага аб л-

са ве та дэ пу та таў Дзміт рый 
ХА РЫ ТОН ЧЫК на ве даў на гэ тым тыд-

ні Вес наў скі дом-ін тэр нат для дзя цей-
ін ва лі даў з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч-
на га раз віц ця. Вы ха ван цам уста но вы 
ён пе ра даў раз ві валь ныя цац кі, кам-
п'ю тар і цу кер кі.

— Гэ та ўсё вель мі па трэб ныя нам 
рэ чы, — па дзя ліў ся ра дас цю ды рэк-
тар до ма-ін тэр на та Вя ча слаў КЛІ-
МО ВІЧ. — Мы за га дзя ўзгад ні лі, ча-
го нам не стае, і вель мі за да во ле ны 
гэ тай да па мо гай. На шым дзе цям не 
заў сё ды ха пае ста сун каў, больш цес-
ных кан так таў. І па да рун кі да па мо гуць 
кам пен са ваць гэ ты пра бел. На огул 
для нас вель мі важ ная гэ та ўва га, і 
тое, што яна не зво дзіц ца да ней кай 
ра за вай ак цыі. З мно гі мі, хто да нас 
пры яз джае, звяз ва юць моц ныя сяб-
роў скія і дзе ла выя су вя зі.

Ра зам са стар шы нёй аб лса ве та дом-
ін тэр нат на ве далі кі раў нік СЭЗ «Ма-
гі лёў» Анд рэй ЯР ЦАЎ і стар шы ня 
ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і са-
цы яль най аба ро не абл вы кан ка ма 
Свят ла на ТА РА СЕН КА. Яны так са ма 
пры вез лі дзе цям цу кер кі і па да рун кі.

Да рэ чы, у рам ках ак цыі «На шы 
дзе ці» дэ пу та ты аб лса ве та і Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь па бы ва лі і ў Ма гі-
лёў скай аб лас ной дзі ця чай баль ні цы.

Та ям ні ца ча роў на га 
га дзін ні ка і су стрэ ча 

са Сне га ві ком-паш та ві ком
Сён ня, 28 снеж ня, стар шы ня 

Мінск ага аб лас но га Са ве та дэ пу-
та таў На тал ля ЯКУ БІЦ КАЯ пры ня ла 
ўдзел у аб лас ным даб ра чын ным на-
ва год нім свя це, якое ад бы ло ся ў Ма-
ла дзеч не. На ўра чыс тасць пры еха лі
больш як 800 юных жы ха роў цэнт-
раль на га рэ гі ё на.

Тра ды цый на ўдзель ні ка мі гэ та га 
маш таб на га ме ра пры ем ства ста лі дзе-
ці са шмат дзет ных, ма ла за бяс пе ча ных 
і пры ём ных сем' яў, ін ва лі ды, а так са ма 
ак ты віс ты ка дэц ка га і ма ла дзёж на га 
ру ху, адо ра ныя і та ле на ві тыя на ву чэн-
цы Мін шчы ны.

Хлоп чы кі і дзяў чат кі па гля дзе лі ма-
ляў ні чае шэс це Дзя доў Ма ро заў і Сня-
гу рак, су стрэ лі ся з ка зач ны мі ге ро я мі, 
паў дзель ні ча лі ў вік та ры нах, кон кур-
сах, ін тэр ак тыў ных гуль нях. Дзят ва 
па бы ва ла на «Ляс ной па ля не», «На-
ва год нім кір ма шы», у «До мі ку Дзе да 
Ма ро за», «Ка зач ным ка ра леў стве». 
Удзель ні кі свя та па спра ба ва лі свае сі-
лы ў кон кур се «Уга дай ме ло дыю», па-
зна ё мі лі ся са Сне га ві ком-паш та ві ком, 
на пі са лі ліст са сва і мі па жа дан ня мі 
Дзе ду Ма ро зу.

Ама та ры шах мат паў дзель ні ча лі ў 
вы стаў цы «Шах мат ная фе е рыя». Му-
зыч ныя пля цоў кі «На ва год ні танц пол» 
і «Ча роў ныя нот кі» ства ры лі свя точ ны 
на строй, па да ры лі маг чы масць вы-
ка наць лю бі мыя пес ні і прос та па тан-
ца ваць.

У га рад скім Па ла цы куль ту ры гос ці 
змаг лі да поў ніць свой воб раз акваг ры-
мам, за ха ваць цу доў ныя ім гнен ні ме-
ра пры ем ства ў фо та зо нах. А пля цоў кі 
МНС і ДАІ не да зво лі лі дзе цям пад час 
на ва год ніх свят за бы ваць аб пра ві лах 
бяс печ ных па во дзін.

На пры кан цы ме ра пры ем ства 
дзе ці ра зам з ка зач ны мі ге ро я мі 
ста лі ўдзель ні ка мі тэ ат ра лі за ва-
на га прад стаў лен ня «Та ям ні ца 
ча роў на га га дзін ні ка». Ну, і вя до-
ма, атры ма лі са лод кія па да рун кі 
ад кі раў ніц тва Мі набл вы кан ка-
ма, аб лас но га Са ве та дэ пу та таў, 
Ма ла дзе чан ска га рай вы кан ка ма 
і га лоў на га ўпраў лен ня аду ка цыі 
Мі набл вы кан ка ма.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ПА ТРЭБ НАЯ ЎВА ГА

Фо
 та

 А
лы

 Б
І Б
І К
А В

АЙ
.

Фо та Тац ця ны СКРЫП НІ ЧЭН КІ. 
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