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ПАР ТНЁР СТВА

Ар тур РУ БIКС:

«ЛАТ ВIЯ 
ПА КА ЖА ЕЎ РО ПЕ, 

ШТО З БЕ ЛА РУС СЮ 
МОЖ НА ПРА ЦА ВАЦЬ»
У пар ла мен та ры яў роз ных дзяр жаў 
заў сё ды шмат тэм для аб мер ка ван ня. 
Але ад на з iх пад час су стрэ чы стар шы нi 
Па ста ян най ка мi сii па рэ гi я наль най 
па лi ты цы i мяс цо вым са ма кi ра ван нi 
Са ве та Рэс пуб лi кi Свят ла ны Ге ра сi мо вiч 
са стар шы нёй ра бо чай гру пы 
Са эй ма Лат вii па су пра цоў нiц тве з 
На цы я наль ным схо дам Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь Ар ту рам Ру бiк сам гу ча ла 
час цей за iн шыя. 

Раз мо ва так цi iнакш вы хо-
дзi ла на праб ле ма ты ку мяс цо-
ва га са ма кi ра ван ня. На прык-
лад, пад крэс лi ва ла ся вы ключ-
ная ро ля па род не ных га ра доў, 
ста сун кi па мiж якi мi ўжо ста лi 
на дзей ным пад мур кам мiж-
рэ гi я наль на га су пра цоў нiц тва 
дзвюх кра iн. Су раз моў цы не-
ад на ра зо ва ўзгад ва лi вы нi кi 
II лат вiй ска-бе ла рус ка га фо-
ру му га ра доў-па бра цi маў, якi 
прай шоў у маi мi ну ла га го да 
ў Даў гаў пiл се. Ту ды з Бе ла ру-
сi пры бы лi прад стаў нi кi 37 га-
ра доў i ра ё наў, ся род iх бы ло 
шмат стар шынь ра ён ных Са-
ве таў дэ пу та таў. З бо ку Лат вii 
ўдзель нi ча ла ка ля 30 кi раў нi коў 
ор га наў мяс цо вай ула ды. Мiж 
iн шым, iх бы ло шмат i ся род 
ар га нi за та раў фо ру му, асаб-
лi вую ро лю ў яго ар га нi за цыi i 
пра вя дзен нi ады гра лi Даў гаў-
пiл ская га рад ская ду ма i Са юз 
са ма кi ра ван няў Лат вii.

Су раз моў цы ад зна ча лi, 
што сён ня вя лi кую цi ка васць 
да мiж рэ гi я наль на га су пра цоў-
нiц тва пра яў ля юць мяс цо выя 
ўла ды тэ ры то рый, якiя зна хо-
дзяц ца па абод ва ба кi мя жы ў 
пры гра нiч най 50-кi ла мет ро вай 
зо не. Для яе жы ха роў не каль кi 
га доў та му быў уве дзе ны рэ-
жым спро шча на га пе ра ся чэн-
ня мя жы. Гэ та па спры я ла раз-
вiц цю ганд лё ва-эка на мiч на га 
су пра цоў нiц тва, па шы рэн ню 
су вя зяў у га лi не куль ту ры, ту-
рыз му i спор ту.

Та му ўла ды пры гра нiч ных 
ра ё наў не без пад стаў раз лiч-
ва юць як на больш шы ро кае 
вы ка ры стан не пе ра ваг свай го 
вы гад на га геа гра фiч на га ста-
но вi шча, так i на прэ фе рэн цыi 
ад удзе лу Бе ла ру сi ў Мыт ным 
са ю зе i Лат вii ў Еў ра пей скiм са-
ю зе. Не вы пад ко ва на су стрэ чы 
ў Даў гаў пiл се бы ло пад пi са на 
пяць но вых па гад нен няў па-
мiж лат вiй скi мi i бе ла рус кi мi 
га ра да мi аб уста ля ван нi па-
бра цiм скiх су вя зяў. Па тэн цы-
ял пры гра нiч на га су пра цоў нiц-
тва ве лi зар ны, пад крэс лi ва лi 
Свят ла на Ге ра сi мо вiч i Ар тур 
Ру бiкс.

Ла ты шы, ка заў Ар тур Ру бiкс, 
ра зу ме юць, што iм лё сам на ка-
на ва на жыць по бач з бе ла ру са-
мi, зна хо дзiць агуль ныя пунк ты 
ўза е ма дзе ян ня. Лат вii ёсць што 
нам пра па на ваць, а мы ў сваю 
чар гу ма ем што пра па на ваць 
Лат вii. Дэ пу тат Са эй ма упэў не-
ны: «Лат вiя па вiн на па каз ваць 
Еў ро пе, што з Бе ла рус сю мож-
на i трэ ба пра ца ваць».

З гэ тай на го ды пар ла менц-
кая гру па Са эй ма пад кi раў нiц-
твам Ар ту ра Ру бiк са ў свой час 
вы сту пi ла су праць увя дзен ня 
санк цый Еў ра са ю за ў да чы нен-
нi да Бе ла ру сi. Та ды дэ пу та ты 
па лi чы лi, што та кi па ды ход — 
гэ та не вы ра шэн не пы тан ня, 
не ме тад вя дзен ня раз мо вы з 
не за леж най дзяр жа вай, якая 
мае пра ва на ўлас нае ба чан не 
свай го раз вiц ця эка на мiч на га i 
па лi тыч на га.

Ар тур Ру бiкс на га даў, што 
ў пар ла менц кую гру пу па су-
пра цоў нiц тве з На цы я наль-
ным схо дам ува хо дзiць амаль 
трэ цяя част ка (23 ча ла ве кi) 
ад усёй коль кас цi дэ пу та таў. 
У сва ёй боль шас цi дэ пу та ты 
Са эй ма ста ноў ча ста вяц ца да 
на шай кра i ны, раз вiц ця з ёй 
кан так таў у роз ных сфе рах, 
а не толь кi ганд лё ва-эка на-
мiч най цi ў га лi не тран зi ту. Як 
вя до ма, на ша кра i на мае маг-
чы масць праз лат вiй скiя пар ты 
(на прык лад, Вент спiл скi) пе ра-
мя шчаць шмат гру заў — мiль-
ё ны тон — сва iм спа жыў цам. 

Ня даў на ў Ры зе ад крыў ся бе-
ла рус кi iн фар ма цый ны цэнтр, 
дзе мож на атры маць раз на-
стай ныя звест кi пра Бе ла русь, 
у пры ват нас цi, аб зме нах у яе 
за ка на даў стве. Уво гу ле ў Лат-
вii рас це за па тра ба ва насць у 
аб' ек тыў най пра ва вой, дзе ла-
вой, куль тур най i iн шай iн фар-
ма цыi пра Бе ла русь.

Ме на вi та па гэ тай пры чы-
не ра зам з лат вiй скi мi пар ла-
мен та ры я мi да нас пры еха лi 
жур на лiс ты дзвюх вя ду чых га-
зет кра i ны. Ад на вы да ец ца на 
рус кай мове, дру гая на ла тыш-
скай. Зра зу ме ла, ка рэс пан дэн-
таў мно гае цi ка вi ла ў Бе ла ру-
сi. На прык лад, яны пы та лi ся 
ў Свят ла ны Ге ра сi мо вiч, на 
якую да па мо гу на дзяр жаў ным 
i мяс цо вым уз роў нях мо гуць 
раз лiч ваць прад пры маль нi кi-
па чат коў цы ў сель скай мяс цо-
вас цi? Як раз вi ва ец ца ў кра i не 
ма лы бiз нэс? Якая пад атко вая 
па лi ты ка ў да чы нен нi да яго? 
На коль кi лёг ка ад крыць сваю 
спра ву ў глы бiн цы?

Свят ла на Ге ра сi мо вiч да-
во лi пад ра бяз на ад ка за ла на 
пы тан нi, у пры ват нас цi, рас ка-
за ла аб прак ты цы пад атко вых 
iль гот, вы ка ры стан нi iн шых за-
ха даў па пад трым цы ма ло га 
прад пры маль нiц тва дзяр жа вай 
i мяс цо вы мi ула да мi. У пры ват-
нас цi, ад зна чы ла знач ны рост 
коль кас цi аг ра ся дзiб у кра i не, 
пад трым ку сель скi мi i ра ён-
ны мi Са ве та мi тых сем' яў, якiя 
жа да юць раз вi ваць пад соб ную 
гас па дар ку. Пы та лi ся жур на лiс-
ты i аб за ха дах па ска ра чэн нi 
бес пра цоўя, аб фi нан са ван нi 
дзей нас цi сель скiх i ра ён ных 
Са ве таў. Зноў жа гос цi атры-
ма лi вы чар паль ны ад каз. У 
пры ват нас цi, Свят ла на Мi хай-
лаў на ад зна чы ла, што сель-
са ве ты па паў ня юць свой бюд-
жэт за кошт про да жу на аў к -
цы ё нах зя мель ных участ каў, 
пус ту ю чых ад мi нiст ра цый ных 
цi вы твор чых бу дын каў, па мяш-
кан няў, якiя зна хо дзяц ца на iх 
тэ ры то рыi.

Стар шы ня Па ста ян най ка-
мi сii Са ве та Рэс пуб лi кi так са-
ма рас ка за ла пра дзей насць 
Са ве та па ўза е ма дзе ян нi ор га-
наў мяс цо ва га са ма кi ра ван ня 
пры Са ве це Рэс пуб лi кi На цы-
я наль на га схо ду, яго за ха дах 
па ўдас ка на лен нi ра бо ты мяс-
цо вай ула ды.

Яе ро ля, бы лi адзi ныя ў 
дум цы су раз моў цы, бу дзе з 
ча сам толь кi ўзрас таць у сфе-
ры двух ба ко вых ад но сiн па мiж 
кра i на мi. Та му па ра дак дня 
на ступ на га фо ру му бе ла рус-
кiх i лат вiй скiх га ра доў абя цае 
быць на сы ча ным. Маг чы ма, ён 
прой дзе ў Ня свi жы. На га да ем, 
пер шы фо рум ад быў ся ў Вi цеб-
ску i прай шоў з вя лi кiм пос пе-
хам. За ло гам пос пе ху бу ду чай 
су стрэ чы прад стаў нi коў га ра-
доў-парт нё раў мож на лi чыць 
плён нае су пра цоў нiц тва дэ-
пу та таў На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сi з пар ла менц кай гру-
пай Са эй ма Лат вii. Дзя ку ю чы 
на ма ган ням пар ла мен та ры яў 
па шы ра юц ца i мiж рэ гi я наль-
ныя су вя зi.

Ле а нiд ТУ ГА РЫН.

III фо рум 
бе ла рус кiх 

i лат вiй скiх 
па род не ных га ра доў, 
маг чы ма, прой дзе 
ў Ня свi жы.

Асоб ныя стар шы нi 
сель са ве таў на 
пра ця гу ўсёй сва ёй 
пра цоў най дзей нас цi 
не вы хо дзяць за 
рам кi iн струк цыi, 
спа кой на вы кон ва юць 
пра пi са ную 
служ бо вы мi аба вяз ка мi 
ра бо ту, спраў на пi шуць 
па пе ры i зна хо дзяц ца 
на доб рым ра хун ку. 
Ка лi ж пры гэ тым 
кi раў нiк уваж лi ва 
ста вiц ца да лю дзей, па 
маг чы мас цi вы ра шае 
iх праб ле мы — гэ та 
ўжо ня ма ла. I ёсць 
спа дзя ван не, што та кi 
кi раў нiк мяс цо вай 
ула ды па кi не пра ся бе 
доб рую па мяць. 

А вось Ба рыс Да нi люк, акра мя 
звык лай сель са вец кай ра бо ты, аса-
бiс та аб ста лёў вае, упры гож вае асоб-
ныя ўчаст кi зям лi на тэ ры то рыi сва-
ёй ад мi нiст ра цый най адзiн кi, каб яны 
слу жы лi лю дзям i ра да ва лi iх.

Ба рыс Да нi люк — стар шы ня Ага-
род нiц ка га сель ска га Са ве та ў Ка мя-
нец кiм ра ё не. Ага род нi кi зна хо дзяц-
ца не да лё ка ад го ра да Вы со кае, i 
ў гэ тай мяс цо вас цi зям ля асаб лi ва 
ба га тая на кры нi цы. У ад ным толь кi 
Ага род нiц кiм сель са ве це iх на лiч ва-
юць сем, а ста ра жы лы ўзга да юць i 
больш жы вых вод ных стру ме няў, якiя 
на та ля лi сма гу ма лень кiх па стуш коў 
або грыб нi коў.

Кры нi цу ў Ага род нi ках ве да лi 
здаў на. Яшчэ ту тэй шы свя тар-ня бож-
чык ай цец Сця пан рас каз ваў не ка лi 
стар шы нi сель са ве та, што яго баць ка 
спрад ве ку пiў ва ду з гэ тай кры нi цы i 
сы ну свай му ка заў пра яе га ю часць: 
маў ляў, змя шчае шмат се раб ра. Ад-
куль ся ля не ў па чат ку мi ну ла га ве ку 
ве да лi пра се раб ро ў са ста ве ва ды, 
Ба рыс Да нi люк ця пер толь кi га дае. 
Але ж уро чы шча Алек санд рыя, дзе 
ця пер раз рас ла ся вёс ка, бы ло не-
ка лi ся дзi бай ро ду Па тоц кiх, сю ды 
пры яз джа лi ды пра ца ва лi ў ма ёнт ку 
пiсь мен ныя лю дзi. Так што гэ та маг-
ла быць да стат ко ва кам пе тэнт ная 
iн фар ма цыя.

Ця пе раш нiя ана лi зы, пра ве дзе ныя 
ў ла ба ра то рыi са нi тар най служ бы, 
толь кi па цвер дзi лi ко лiш нюю па га-
лос ку. Ва да чыс тая, з вы дат ны мi ха-
рак та рыс ты ка мi. I што цi ка ва, якi мi б 
куль ту ра мi не за ся ва лi ся на ва коль-
ныя па лi, якiя гер бi цы ды тут не ўно-
сi лi ся, за ўвесь час на зi ран ня ў ва дзе 
не бы ло за фiк са ва на на ват блiз кай 
да нор мы коль кас цi нiт ра таў. Ана лi зы 
кан ста ту юць поў ную iх ад сут насць!

...Нi кiм не да гле джа ная кры нiч ка 
па сту по ва за рас та ла хмыз ня ком, 
ва кол бу я ла пус та зел ле, а су час ныя 
ама та ры ад па чын ку на пры ро дзе 
маг лi па кi нуць по бач ку чу смец ця. 
Сем га доў та му прый шоў да кры нi-
цы Ба рыс Да нi люк i вы ра шыў, што 
больш так не бу дзе. Пер шы мi i заў-
сёд ны мi па моч нi ка мi Ба ры са Аляк-
санд ра вi ча ста лi жон ка i тры яго 
дач кi. Пры браць, вы се чы, вы рваць 
не па трэб ную рас лiн насць змаг лi сва-
i мi сi ла мi. Да лей спат рэ бi ла ся вес цi 
бу даў нi чыя ра бо ты, бе та нi ра ваць, 
пра клад ваць да рож кi. З гэ тым да-
па маг лi вай скоў цы пад шэф най час-
цi, кi раў нiц тва сель гас прад пры ем-
ства. Ар хi тэк ту ру i ды зайн пля цоў кi 
пры дум ляў сам стар шы ня Да нi люк. 
Ка мя нёў у Ка мя нец кiм ра ё не шмат, 
збi ра лi пры блiз на роў ныя па па ме рах 
i му ра ва лi слу пы, звер ху ўпры гож ва лi 
iх бе лы мi на вер ша мi.

Па кла лi да рож кi, вы мас цi лi iх — 
дзе бе тон ны мi плi та мi, дзе ка мя ня мi, 
а ўнi зе ля кры нi цы — бяр вё на мi. Са-

му кры нiч ку «адзе лi» ў ка ло дзеж, вы-
ве лi стру мень для ах вот ных на браць 
ва ды i на пiц ца, ад вя лi ўбок ру ча i ну.

Ця пер Ба рыс Аляк санд ра вiч ус па-
мi нае су па дзен нi — зна кi, як хо чаш 
мож на на зваць, але ён пе ра ка на ны, 
што яны па да ва лi ся не здар ма. Ка-
лi за кан чва лi асноў ныя ра бо ты па 
доб ра ўпа рад ка ван нi, пра ца ва лi ўсёй 
сям' ёй. Апоўд нi пай шлi да до му пе ра-
ку сiць, збi ра лi ся быць там не менш 
за га дзi ну. Але не па спеў гас па дар як 
след пад' ес цi, як за кар це ла вяр нуц ца 
на зад, неш та нi бы з ха ты вы штурх ну-
ла. «Пры хо джу на зад да кры нi цы, а ў 
не бе клiн жу раў лёў — на лi чыў больш 
за 80 пту шак. Зра бi лi над гэ тым мес-
цам тры кру гi i з кур лы кан нем па-
ля це лi. Усе, хто да па ма га ў, ска за лi, 
што быў доб ры знак», — ус па мi нае 
Ба рыс Аляк санд ра вiч.

Пад час уста ноў кi кры жа на огул 
усе здзi вi лi ся, ка лi не ска заць больш. 
Дзень быў яс ны, на не бе — нi аб ла-
чын кi, воб ла кi вы стра i лi ся на да ля-
гля дзе. Як толь кi крыж уз ня лi i за-
лi лi бе то нам асно ву, дач ка Ба ры са 
Аляк санд ра вi ча зiр ну ла ўго ру. А ў 
не бе «пра кла дзе ны» лi нii, па доб ныя 
на след ад са ма лё та — у фор ме пра-
вiль на га кры жа. Тут ужо ўсе пры сут-
ныя ў адзiн го лас вы ка за лi ся, што 
Бог бла слаў ляе доб рую спра ву.

Ця пер на па ды хо дзе да кры нi цы 
ста iць крыж, два ра зы на год яго 
ўпры гож ва юць жан чы ны, а ў дзень 
свя то га Пан це ляй мо на ма ле бен слу-
жыць мяс цо вы свя тар.

Тут час та спы ня юц ца ма-
шы ны, лю дзi бя руць ва ду бут-
ля мi, бi то на мi, ка нiст ра мi. Хто 
па кi дае сту жач ку на кры жы ў 
знак па дзя кi, а хто... збi вае 
на вер шы на слу пах цi iн шым 
чы нам апа гань вае чыс тае 
мес ца. Але мяс цо выя лю дзi 
ўсё вы праў ля юць, пры бi ра-
юць, вы мя та юць, i ху лi га ны, 
зда ец ца, на рэш це па кi ну лi гэ-
тае мес ца ў спа коi.

Ад ной чы ля кры нi цы спы нi-
ла ся ма шы на з пры ез джы мi. 
Стар шы ня сель са ве та раз га ва-
рыў ся з гас ця мi. Жан чы на ска-
за ла, што яна мае здоль нас цi 
да вы зна чэн ня ўзроў ню энер-
ге ты кi, дык вось, на яе по гляд, 
ва кол кры нi цы iс нуе вель мi 
моц нае ста ноў чае энер ге тыч-
нае по ле. I сам Ба рыс Да нi люк 
за ўва жаў, што пас ля вя лi кай 
сто мы, стрэ су яго цяг не ме на-
вi та сю ды. Па ся дзiш ля кры нiч-
кi чвэрць га дзi ны — i ня змен на 
ад чу ва еш па лёг ку.

Вось для гэ та га i па трэб ны кры нi-
цы, каб атры маць аса ло ду ад пры-
га жос цi пры ро ды, ад чыс цi нi ва ды, 
ад глы бi нi ду мак, якiя тут ня змен-
на пры хо дзяць. Кi раў нiк сель са ве та 
ве дае, чым зой мец ца, ка лi пой дзе 
на пен сiю: бу дзе ўлад коў ваць i да-
гля даць кры нi цы. Для гэ та га з'я вiц-
ца шмат ча су, а Ба рыс Аляк санд ра-
вiч за хап ля ец ца разь бой па дрэ ве, 
мож на бу дзе вы ра заць ад мыс ло-
выя бра мы, iн шыя ўпры га жэн нi. I 
яшчэ ад ным на зi ран нем па дзя лiў ся 
стар шы ня. Ра ней ён меў праб ле мы 
са страў нi кам. Ка лi ж з доб ра ўпа-
рад ка ван нем кры нi цы цал кам пе-
рай шоў на ва ду з яе, на тую не мач 
за быў ся.

Не ад на ага род нiц кая кры нi ца 
дзе лiц ца з людзь мi ва дой. Ёсць 
так са ма кры нi ца ў Та ка рах — гэ та 
вёс ка амаль на са май дзяр жаў най 
мя жы з Поль шчай. Ва ўро чы шчы 
Па ву кi рых ту ец ца да асвя чэн ня 
храм-кап лi ца, уз ве дзе ны на мес-
цы бы лой царк вы. Там не ка лi бы ла 
вёс ка Па ву кi, якой даў но ня ма. А 
ў 60-х га дах ра за бра лi-раз бу ры лi 

царк ву, што не каль кi вя коў ста я ла 
на ўзвыш шы над во зе рам. Мяс цо-
выя жы ха ры рас каз ва юць, як тра-
гiч на склаў ся лёс у тых, хто бу рыў 
свя ты ню. I ўсе га ды лю дзi нi бы ад-
чу ва лi сваю агуль ную ад каз насць 
за да лё кiя па дзеi. Вось i са бра лi 
гро шы гра ма дой, знай шлi спон са-
раў, па бу да ва лi кап лi цу, якая цяг не 
на не вя лi кую цэр каў ку, дзе мож на 
бу дзе здзяйс няць служ бы.

— Усi мi маг чы мы мi спо са ба мi 
трэ ба вяр таць лю дзей да ду хоў-
нас цi, — раз ва жае стар шы ня сель-
са ве та. Мы стра цi лi неш та вель мi 
важ нае ў спра ве вы ха ван ня мо ла-
дзi. Та му i ма ем ван да лаў-раз бу-
раль нi каў, якiя, мо жа, на ват не са 
зла, а прос та ад ня ма ча го ра бiць 
iдуць i псу юць слу пы ля кры нi цы. 
Яшчэ па ру га доў та му на на шым 
вяс ко вым ста ды ё не ве ча ра мi бы ло 
поў на дзя цей, пад лет каў, пры хо дзi-
лi i да рос лыя. Ця пер цi ха, нi хто не 
га няе мяч, усе ся дзяць до ма, гу ля-
юць у вiр ту аль ныя, бы вае, не леп-
шыя гуль нi.

А ва кол ага род нiц кай кры нi цы 
ўжо ажы ва юць ле ген ды i 
пад ан нi. Ба бу лi ўспа мi на-
юць апо ве ды сва iх ба буль 
i пе ра да юць унуч кам. Так, 
даў ным-даў но гэ ту кры нi цу 
зва лi кры нi цай для за ка ха-
ных. Ка лi сю ды пры хо дзiць 
за ка ха ная па ра, лi чыц ца, 
што iм трэ ба па пiць ва ды i 
па ца ла вац ца. А Ба рыс Аляк-
санд ра вiч, так бы мо вiць, у 
тэ му знай шоў ва лун, на зваў 
яго — Ален чын ка мень, аку-
рат та кi, як на кар цi не Вас-
ня цо ва. Ну гэ та ўжо для тых, 
хто мае жа дан не па пла каць 
над не шчас лi вым ка хан нем. 
На жаль, у жыц цi так ня рэд-
ка бы вае.

Хто ж хо ча па пра сiць у 
кры нi цы зда роўя, ка жуць 
так, як ву чы лi ста рыя: «Зям-
ля-Уллян ка, ва да-Тац цян ка, 
дай ва ды ад уся кай бя ды».

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.
Ка мя нец кi ра ён.

На здым ках: Ба рыс Да нi люк.

ДОБ РАЯ СПРА ВА

НА ВОШ ТА ЛЮ ДЗЯМ КРЫ НI ЦЫ?НА ВОШ ТА ЛЮ ДЗЯМ КРЫ НI ЦЫ?
Дзень быў яс ны, на не бе — нi аб ла чын кi... Як толь кi крыж 
уз ня лi i за лi лi бе то нам асно ву, дач ка Ба ры са Аляк санд ра-
вi ча зiр ну ла ўго ру. А ў не бе «пра кла дзе ны» лi нii, 
па доб ныя на след ад са ма лё та — у фор ме пра-
вiль на га кры жа.

-Пры рэ ар га ні за цыі пры-
трым лі ва лі ся ад на го з 
га лоў ных па тра ба ван няў: 

каб ме жы сель са ве таў су па да лі з 
ме жа мі сель ска гас па дар чых прад-
пры ем стваў, — кан ста туе стар-
шы ня ра ён на га Са ве та дэ пу та-
таў Вік тар РА ЖА НЕЦ. — Яшчэ 
адзін ню анс: вёс ка Бра на ві чы пе-
рай шла пад юрыс дык цыю го ра-
да, па коль кі зна хо дзіц ца бліз ка ад 
яго, у ме жах каль ца вой да ро гі. У 
вы ні ку да вя ло ся па мя няць наз вы 
не ка то рых ву ліц, якія ме лі ад най-
мен ную наз ву з га рад скі мі.

Што пры нес ла ап ты мі за цыя, у 
пры ват нас ці, Слуц ка му ра ё ну. На 
дум ку Вік та ра Аляк се е ві ча, уз буй-
нен не ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры-
яль ных адзі нак да да ло кло па ту 
пяр віч на му ўзроў ню. На прык лад, 
Зна мен скі сель са вет па вя лі чыў-
ся на цэ лую гас па дар ку — ця-
пер іх тут тры. Знач на ўзрас ла і 
коль касць жы ха роў — зна чыць, і 
кло па таў у стар шынь сель скіх Са-
ве таў пры ба ві ла ся. Гэ та доб ра ўпа-
рад ка ван не на се ле ных пунк таў і 

мо гі лак, да па мо га пен сі я не рам і 
шмат ча го ін ша га. Бяс спрэч на, 
аха піць ува гай усіх і кож на га ця-
пер знач на ця жэй. Ра зам з тым, 
лі міт бен зі ну на пра бег ма шы ны 
за стаў ся ра ней шы.

На дум ку Вік та ра Ра жан ца, на 
ра ён ным ці аб лас ным уз роў ні зме-
ны ад бы лі ся, мо жа, на ват у леп шы 
бок: па ме не ла спра ва здач нас ці. 
Ка лі ра ней трэ ба бы ло «пад бі ваць 
ста тыс ты ку» па 18 сель са ве тах, 
то ця пер толь кі па 14. Але, ду ма-
ец ца, рэ ар га ні за цыя да да ла і яму 
ліш ня га га лаў но га бо лю. Што ра-
біць з бу дын ка мі сель вы кан ка маў, 
якія вы зва лі лі ся? У са вец кія ча сы, 
як пра ві ла, яны раз мя шча лі ся пад 
ад ным да хам з кан то рай ці праў-
лен нем мяс цо вых кал га саў. Гэ-
тыя па мяш кан ні ўзво дзі лі за свае 
срод кі сель гас прад пры ем ствы. З 
ця гам ча су сель вы кан ка мы афор-
мі лі на вы дзе ле ную пло шчу тэх-
паш парт, ста тут ныя да ку мен ты, 
узя лі на свой ба ланс. А ця пер не 
мо гуць бяс плат на пе ра даць бы-
лым гас па да рам тое, што бы ло па-
бу да ва на за іх жа срод кі. Бы лыя 
пло шчы Ле нін ска га, Зна мен ска га 

сель скіх Са ве таў, якія мес ці лі ся 
ра зам з кан то ра мі гас па да рак, 
мяр ку юць ім і пе ра даць. Паў стын-
скі сель скі Са вет зна хо дзіў ся ў ад-
ным па мяш кан ні з бы лой кан то рай 
сель ска гас па дар ча га прад пры ем-
ства. Сён ня тут па кой аран дуе ад-
дзя лен не паш то вай су вя зі. Пас ля 
аб' яд нан ня гас па да рак уз нік ла 
праб ле ма з апла тай за ацяп лен-
не бу дын ка. Але за кры ваць пош-
ту ні хто не збі ра ец ца. Хут чэй за 
ўсё, яна бу дзе пе ра не се на ў ін-
шае мес ца... Па мяш кан не бы ло га 
Ма як ска га сель вы кан ка ма ста іць 
асоб на, сель гас прад пры ем ства на 
яго ві даў не мае. Бу ды нак зна хо-
дзіў ся ў нар маль ным ста не і бу дзе 
вы стаў ляц ца на аў кцы ён. Вя до ма, 
ён зна хо дзіц ца не по бач з го ра-
дам, але гас па дар, хут чэй за ўсё, 
зной дзец ца: у ра ё не ак тыў на раз-
ві ва ец ца пры ват ны біз нес.

Што да ты чыц ца шта таў сель-
вы кан ка маў, яны ска ра ці лі ся на 
5 ча ла век. Хтось ці з вы сла ба не ных 
пай шоў на пен сію, а нех та ўлад ка-
ваў ся ў ін шыя ар га ні за цыі...

— Пры пер шай хва лі ўзбуй нен-
ня сель са ве таў мы прак ты ка ва лі 

раз на ты дзень пры ём на сель ніц-
тва стар шы ня мі, кі раў ні ком спра-
ва мі, спе цы я ліс та мі не па срэд на з 
вы ез дам на мес цы, у ра ней шыя 
цэнт ры сель са ве таў. Та кім шля-
хам, ві даць, пой дзем і ця пер. Гэ та, 
на маю дум ку, най леп шы ва ры янт, 
— кан ста туе Вік тар Ра жа нец.

Што ты чыц ца са цы яль най інф-
ра струк ту ры, то яна ў пра цэ се 
ап ты мі за цыі цал кам за ха ва ла ся. 
Кар пат лі ва пра дум ва лі ся і пы тан-
ні транс парт ных зно сін з узбуй-
не ны мі ад мі ніст ра цый на-тэ ры та-
ры яль ны мі цэнт ра мі. На прык лад, 
у ка лек тыў ным зва ро це жы ха ры 
Ле нін ска га сель са ве та пра сі лі за-
ха ваць цэнтр сель са ве та ў аг ра-
га рад ку Ле ні на. Ра зам з тым, Ле-
ні на — ад да ле ны на се ле ны пункт, 
што гра ні чыць з Ка пыль скім ра-
ё нам. І ві да воч на, што жы ха рам 
не ка то рых вё сак бы ло б скла да на 
да бі рац ца да ад мі ніст ра цый на га 
цэнт ра. У сваю чар гу, па сту пі ла 
пра па но ва жы ха роў зра біць ад-
мі ніст ра цый ны цэнтр аб' яд на ных 
сель са ве таў у вёс цы Се лі шча.

(Заканчэнне
 на 2-й стар. «МС».)

АП ТЫ МІ ЗА ЦЫЯАП ТЫ МІ ЗА ЦЫЯ

НЮ АН СЫ ЧАКАЮЦЬ НЮ АН СЫ ЧАКАЮЦЬ 
УДАС КА НА ЛЕН НЯУДАС КА НА ЛЕН НЯ

Вы ні кі аб' яд нан ня 
тэрыторый 

бу дуць ві даць праз год

Да 1 лі пе ня гэ та га 
го да ў Слуц кім ра ё не 

функ цы я на ва ла 18 сель скіх 
Са ве таў. Пас ля ўзбуй нен ня 

іх за ста ло ся 14.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ

СЕ СІЯ

ГА РА ЧАЯ ДЫС КУ СІЯ 
НА «ГА РА ЧУЮ» 

ТЭ МУ

На чар го вай се сіі Ві цеб ска га 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
не ча ка на раз гар ну ла ся 
дыс ку сія на, ба дай, «веч ную» 
тэ му: ча му лю дзі гі нуць на 
па жа рах і што трэ ба зра біць, 
каб гэ та га па збег нуць?

Пер шым на се сіі аб мяр коў ва ла ся пы тан не 
аб па пя рэ джан ні гі бе лі і траў ма тыз му лю дзей 
пры ўзнік нен ні па жа раў і ін шых над звы чай-
ных сі ту а цый.

Дэ пу тат Ва сіль ЧЭ КАН, на чаль нік Ві цеб-
ска га аб лас но га ўпраў лен ня па над звы чай-
ных сі ту а цы ях, агу чыў ста тыс ты ку. Вы свет-
лі ла ся, што сё ле та ад бы ло ся менш па жа раў, 
чым ле тась. Па вод ле апе ра тыў ных звес так, 
за гі нуў 101 ча ла век — на 6 менш, чым за 
ана ла гіч ны пе ры яд мі ну ла га го да. Асноў ная 
пры чы на гі бе лі — не асця рож насць пры абы хо-
джан ні з аг нём, а так са ма па ру шэн ні пра ві лаў 
ка ры стан ня пяч ным аб ста ля ван нем...

Да рэ чы, як вы свет лі ла ся, коль касць ар га-
ні за цый, якія аказ ва юць па слу гі па ра мон це 
пе чаў, сё ле та змен шы ла ся. Уз ні кае ла гіч нае 
пы тан не: ча му, на прык лад, прад пры маль ні кі 
не хо чуць за ра біць на ака зан ні та кіх па слуг? 
У лі ку праб лем пра фі лак тыч най пра цы — і 
не да хоп срод каў на ўста ноў ку апа вя шчаль ні-
каў, пе ра лі чэн не на гэ тую і ін шыя мэ ты гро-
шай толь кі на пры кан цы го да...

Аляк сандр АЦЯ САЎ, стар шы ня Ві цеб ска-
га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў, вы слу хаў шы 
дак лад, на га даў, што ў воб лас ці не шка ду юць 
гро шай на су праць па жар ныя мэ ты.

— Што да ты чыц ца па жар най бяс пе кі, з ра-
ён ных бюд жэ таў не ўрэ за лі ні ка пей кі. У ад-
па вед ным ра шэн ні абл вы кан ка ма ўсё рас пі-
са на: у якой вёс цы сё ле та ва да ём не аб ход на 
вы ка паць, дзе па жар ныя гід ран ты па трэб ны 
і гэ так да лей... Ча му та кі рос кід у коль кас ці 
па жа раў і ах вяр? Ад ны ра ё ны амаль што на 
ну лі, а ін шыя — на «вы шы ні»? Не да пра цоў ка 
ва шай служ бы? — за пы таў стар шы ня аб лас-
но га Са ве та.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

Фота БЕЛТА.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


