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Ка лі дасканала 
ве да еш 

праб ле мы на мес цы, 
ляг чэй пры маць 
ра шэн ні 
пры раз гля дзе 
за ка на даў чых ак таў.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. 

«МС».)

Асноў нае ад роз-
нен не Мі ха на віч 
ад ін шых буй ных 

на се ле ных пунк таў 
Мінск ага ра ё на ў тым, 
што тут ня ма вя лі кіх 
зя мель ных ма сі ваў, 
дзе на ліч ва ец ца сто 
і больш участ каў. Ап-
ты маль ны ва ры янт — 
30-34. Та му і праб ле ма 
з інф ра струк ту рай за 
кошт бюд жэ ту стра-
ху ец ца маг чы мас цю 
ства рэн ня та ва рыст ва 
за бу доў шчы каў, якія ў 
вы пад ку кры зі су змо-
гуць пра цяг нуць сет-
кі са ма стой на. Мно гія на дзе лы, якія 
рых ту юц ца да вы дзя лен ня (про да жу), 
за бяс пе ча ны ка му ні ка цы я мі, пад' яз-
ны мі шля ха мі.

У свой час «Бел транс газ» па бу да-
ваў у па сёл ку ад ну з леп шых у пры-
ста ліч ным рэ гі ё не ка цель ню, спра-
ек та ваў стан цыю абез жа лез ван ня. 
Но вае бу даў ніц тва толь кі па ляп шае 
інф ра струк ту ру: яно вя дзец ца з улі-
кам стра тэ гіі, перс пек ты вы. Дзесь ці 
ас фальт пра клад ва ец ца, транс фар-
ма тар мя ня ец ца, а не дзе і цеп ла тра-
са. Пры пра ек та ван ні за бу до вы пра ду-
гледж ва юц ца пар ко вач ныя мес цы для 
аў та транс пар ту, дзі ця чыя пля цоў кі, 
зя лё ная зо на.

— У цэ лым у сель са ве це за апош-
нія га ды прак тыч на ўда ло ся за бяс пе-
чыць да хам над га ла вой усіх, хто меў 
па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў: 
чар га за 2011-2112 га ды з 2500 ча ла-
век змен шы ла ся да 800. У чар зе ста яць 
яшчэ тыя, хто мае на дзел і бу дуе аса біс-
тае жыл лё. У па чат ку на ступ на га го да 
пла ну ец ца здаць у экс плу а та цыю яшчэ 
адзін дом на 100 ква тэр, — ад зна чае 
Свят ла на Да валь цо ва.

У аг ра га рад ку Мі ха на ві чы раз ві та 
і са цы яль ная сфе ра. Ёсць комп-
лекс ны пры ём ны пункт, не каль-

кі цы руль няў, дзве ку лі нар ныя кра мы, 
ганд лё вая сет ка прад стаў ле на ўсі мі 
фор ма мі ўлас нас ці, ня даў на тут ад-
крыў фір мо вую кра му аг ра кам бі нат 
Дзяр жын скі. Ах вот на на вед ва юць жы-
ха ры і гос ці па сёл ка края знаў чы му-
зей, Дом куль ту ры, Дом фальк ло ру. 
Адзі ная ў Мін скай воб лас ці сту дыя 
цыр ка во га мас тац тва так са ма зна хо-
дзіц ца ў па сёл ку. Да лё ка за ме жа мі 
цэнт раль на га рэ гі ё на вя до мы ўзор ны 
дзі ця чы фальк лор ны ан самбль «Ка-
лы хан ка». У па сёл ку ёсць шко ла і два 
дзі ця чыя са ды.

Але і на сель ніц тва пры баў ля ец ца 
з кож ным го дам. Та му на па рад ку — 
бу даў ніц тва яшчэ ад ной да школь най 

уста но вы. Та кая сі ту а цыя вы клі ка на 
тым, што за апош нія ча ты ры га ды 
знач на па вы сі ла ся на ра джаль насць, 
зні зі ла ся смя рот насць. Прак тыч на 
за год рэ гіст ру ец ца ка ля 70 шлю баў, 
з'яў ля юц ца на свет 110 ма лень кіх 
гра ма дзян. Сё ле та, на прык лад, на-
ра дзі лі ся 92, і гэ та пры тым, што год 
яшчэ не за кон ча ны. А гэ та зна чыць, 
што ў хут кім ча се ім спат рэ біц ца но-
вы дзі ця чы садок, па коль кі дзейныя 
не ў ста не пры няць та кую коль касць 
вы ха ван цаў. Тым больш што ма ла-
дыя баць кі ця пер не вель мі хо чуць 
за трым лі вац ца до ма, вы хо дзяць на 
ра бо ту ра ней тэр мі ну. «А праб лем з 
пра цоў ны мі мес ца мі ў нас ня ма, зна-
хо дзім ся ў пра мыс ло вай зо не Мі ха на-
ві чы, — сцвяр джае мая су раз моў ца. 
— На тэ ры то рыі сель са ве та — два 
аг ра га рад кі, звыш 100 ар га ні за цый 
і прад пры ем стваў. Ад кры ва юц ца і 
жы вё ла га доў чыя фер мы, комп лек сы. 
Най маль ні кі за ці каў ле ны, каб сю ды 
іш лі лю дзі, мо ладзь».

Зараз у Мі ха на віц кім сель са ве це 
пра жы вае 70 шмат дзет ных сем'-
яў. У са май вя лі кай 9 дзя цей. І ўсе 

яны за бяс пе ча ны жыл лём.
— Мы ра зу ме ем, што ні вод ная жан-

чы на не ры зык не на ра дзіць трое ці 
больш дзя цей без свай го кут ка. І мы 
прад стаў ні кі дзяр жа вы па він ны пра 
гэ та па кла па ціц ца, ства рыць умо вы, 
каб дзі ця ці бы ло дзе жыць, ву чыц ца: 
спа чат ку ў дзі ця чым сад ку, за тым у 
шко ле. Ме на ві та пла на мер нае вы ра-
шэн не жыл лё вых пы тан няў да зво лі ла 
знач на па леп шыць дэ ма гра фіч ную сі-
ту а цыю ў на се ле ных пунк тах, — ка жа 
Свят ла на Да валь цо ва.

Жа дан не ўсё па спець і іс ці на пе ра-
дзе ча су ха рак та ры зуе доб ра га кі раў-
ні ка. Лю бы пра ект, які сён ня зда ец ца 
не рэ аль ным, праз год-дру гі ста но віц ца 
за па тра ба ва ным. Га лоў нае — ад чу ваць 
перс пек ты ву.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Ці вось яшчэ: гас па дар кам вы-
да юць іль гот ныя крэ ды ты або суб-
сі дыі, а мы так са ма не трап ля ем у 
«гэ ты пункт». І, на прык лад, зап част-
кі нам па рын ка вай ца не куп ляць 
да во дзіц ца. Сё ле та на ра монт сва ёй 
тэх ні кі — а ў нас ся род ін ша га тры 
трак та ры, ад на му з якіх больш як 
30 га доў — вы дат ка ва лі больш за 
20 міль ё наў. Для на ша га не вя лі ка-
га прад пры ем ства гэ та вя лі кая су-
ма. Доб ра, што хоць са мі ра мон там 
зай ма ем ся. 18 міль ё наў руб лёў — 

столь кі кам плект «гу мы» для трак-
та ра каш туе. Стар тэр, аку му ля тар і 
ін шае з ча сам знош ва ец ца. Плу гі і 
куль ты ва тар так са ма трэ ба ра ман-
та ваць,— тлу ма чыць Мі ка лай Сі ні-
цын.

Па во пыт у Ка мен скі сель са вет 
пры яз джа лі з роз ных аб лас цей кра-
і ны. Без умоў на, тут ёсць ча му па ву-
чыц ца. І ўзні кае рэ зон нае пы тан не: 
ча му та кіх прад пры ем стваў па куль 
ня шмат? Ка лі ра за брац ца, асаб лі вых 
праб лем з іх ства рэн нем ня ма. Больш 
праб ле ма тыч на ство ра нае за ха ваць.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Тыя ж, хто ўба чыў у пра ек це не толь кi аса бiс-

тую вы га ду, рас ча ра вац ца не па вiн ны. Мяр куй-
це са мi. Тэ ры то ры ям да па ма га юць у рас пра цоў-
цы стра тэ гiй раз вiц ця эка ту рыз му. Мiж на род ныя 
i на цы я наль ныя экс пер ты пра во д зяць трэ нiн гi па 
су час ных па ды хо дах да гэ тай дзей нас цi. Удзель-
нi каў пра ек та зна ё мяць з ад па вед ным во пы там 
у Гер ма нii, Поль шчы, Лiт ве, Эс то нii. Iх ву чаць ас-
но вам мар ке тын гу турп ра дук ту: на прык лад, як 
пра во дзiць фес ты валь, каб атры маць не толь кi 
ма раль нае за да валь нен не, але i эка на мiч ную 
вы га ду. Ёсць кур сы — кам п'ю тар ныя, анг лiй скай 
мо вы. Ства ра юц ца iн тэр ак тыў ныя кар ты аг ра-
ся дзi б з вы ха дам у iн тэр нэт, каб са дзей нi чаць 
па пу ля ры за цыi аб' ек таў; ка лян дар рэ гi я наль ных 
па дзей, фес ты ва ляў. Ужо зроб ле ны элект рон ны 
ка та лог ар га нi за цый пад трым кi бiз не су ў сфе ры 
эка ту рыз му Брэсц кай i Гро дзен скай аб лас цей ...

Не цяг нi коў дру 
на ся бе

Дзя ку ю чы пра ек ту на тэ ры то рыi Гро дзен-
шчы ны ство ра ны ту рысц кiя тэ ры то рыi, або дэ-
сты на цыi «Зя лё ны абя рэг Грод на» (Гро дзен скi 
ра ён), «Спад чы на Ге ды мi на» (Лiд скi i Во ра наў-
скi ра ё ны), «Паў ноч ныя Афi ны» (Смар гон скi 
ра ён), «Мiр скае граф ства» (Ка рэ лiц кi ра ён), 
«Зям ля Мiц ке вi ча» (На ва груд скi ра ён), «Зэ ль-
вен скi дыя ры уш»(Зэ львен скi ра ён), «Край пу-
шчан скiх цу даў i та ям нiц» (Свiс лац кi ра ён), «Па 
сля дах ста ра жыт ных шах цё раў» (Ваў ка выс кi 
ра ён). Акра мя та го, шэ раг iнi цы я тыў аб' яд на-
лi ся ў дэ сты на цыi «Паў ноч ны век тар Гро дзен-
шчы ны» (Аст ра вец кi, Ашмян скi i Смар гон скi 
ра ё ны) i ў шчу чын скай дэ сты на цыi.

Ця пер у рам ках пра ек та пра во дзiц ца кон-
курс мяс цо вых iнi цы я тыў у га лi не аг ра эка ту-
рыз му, пе ра мож цы яко га атры ма юць фi нан-
са вую пад трым ку. Зноў жа, каб яна па слу жы-
ла iн та рэ сам не толь кi кан крэт на га суб' ек та 
ту рыс тыч най дзей нас цi, а на ка рысць усёй 
тэ ры то рыi.

— Дзя ку ю чы та кiм пра ек там па ды ма еш-
ся на больш вы со кi ўзро вень ту рыс тыч ных 
па слуг, — сцвяр джае Алег СЯ МАШ КА, гас-
па дар ся дзi бы «Баб ро вая да лi на», што ў 
Шчу чын скiм ра ё не. — Пры гэ тым ра зу ме еш, 
што не вар та кож на му «цяг нуць коў дру на ся-
бе», трэ ба ўза е ма дзей нi чаць. На прык лад, у 
ма ёй ся дзi бе ёсць экс па зi цыя, якая зна ё мiць 
з ту тэй шы мi ра мёст ва мi, ёсць умо вы для пра-
жы ван ня i хар ча ван ня гас цей. А по бач — ся-
дзi ба, дзе ад па вед ных бы та вых умоў па куль 
ня ма, за тое там ма юць ко ней для вер ха вой 
яз ды. Мы су пра цоў нi ча ем i су мес на пра па ну-
ем свае па слу гi. Ёсць на ват за ду ма на ле та 
пра вес цi кон ны фес ты валь у пад трым ку бе-
ла рус кай за пра жной па ро ды.

Ула дзi мiр ЖУ КАЎ, гас па дар эка ся дзi бы 
«Бе ла веж жа» са Свiс лац ка га ра ё на, упэў-
не ны, што кож ны пра ект — гэ та да дат ко выя 
ве ды, якiя па шы ра юць твае маг чы мас цi для 
пры ваб лi ван ня ту рыс таў. — У нас, на прык лад, 
рас пра ца ва ны 4 эка марш ру ты, якiя вель мi па-
да ба юц ца гас цям. Зна ём лю iх i з мi нуў шчы най 
пу шчан ска га краю, i з гiс то ры яй што дзён на га 
по бы ту на шай вёс кi Руд ня. За клю ча ны да га вор 

аб ар га нi за цыi эк скур сiй з кi раў нiц твам на цы я-
наль на га пар ку «Бе ла веж ская пу шча» — бя ру 
на ся бе афарм лен не про пус каў у па гран зо ну. У 
парт нёр стве з iн шы мi аг ра ся дзi ба мi ста ра ем ся, 
каб ту рыс ты як ма га даў жэй па бы лi ў на шым 
ра ё не, атры ма лi цу доў ныя ўра жан нi i за ха це лi 
зноў сю ды пры ехаць.

Хто не iнi цы я тыў ны?.. 
Мы?

— Удзел на ват у не вя лi кiм пра ек це важ ны 
не толь кi з пунк ту гле джан ня да дат ко вай кры нi-
цы ма тэ ры яль ных срод каў, але i на ву чан ня, вы-
ха ван ня жы ха роў. Пры гэ тым трэ ба ўсве дам-
ляць, што фi нан са вая пад трым ка з бо ку та го цi 
iн ша га пра ек та — гэ та толь кi «штур шок» для 
па чат ку спра вы. А да лей па вiн ны са мi ру хац ца, 
— ка жа Ге надзь ЦЫ ВIН СКI, стар шы ня Жа-
лу доц ка га па сял ко ва га Са ве та Шчу чын ска га 
ра ё на.

Да во дзi ла ся чуць экс перт ныя ацэн кi, што 
бе ла ру сы не над та iнi цы я тыў ныя ў за яў ках на 
мiж на род ныя пра ек ты, а та му львi ная част ка 
фi нан са ван ня трап ляе iн шым. Ад нак па сiў-
насць у гэ тай сфе ры — не пра жа лу доц кую 
мяс цо васць. У мiж на род ных пра ек тах па роз-
ных кi рун ках жы ха ры ак тыў на ўдзель нi ча юць 
ужо 5 га доў. У па сял ко вым вы кан ка ме на ват 
ства ры лi iн фар ма цый ны цэнтр па раз вiц цi аг-
ра эка ту рыз му i сель скiм прад пры маль нiц тве, 
з удзе лам яко га рас пра ца ва ны i рэа лi за ва ны 
шэ раг iнi цы я тыў. На прык лад, у рам ках ад на-
го з пра ек таў ства ра ец ца рэ сурс ны цэнтр па 
ад ра джэн нi ра мёст ваў — ужо пра цу юць гурт кi 
ру ка дзел ля, на род най кух нi i ткац тва, якi мi за-
цi ка вi лi ся i да рос лыя, i дзе цi.

Яшчэ адзiн мiж на род ны пра ект «Мi ну лае i 
су час нае Жа луд ка» пры све ча ны ўша на ван ню 
па мя цi мяс цо вых жы ха роў-яў рэ яў. Ён ажыц-
цяў ля ец ца су мес на з мас коў скiм цэнт рам яў-
рэй скiх да сле да ван няў «Сэ фер», са цы яль на-
куль тур ным цэнт рам «ДОМ» (Гер ма нiя) i ГрДУ 
iмя Ян кi Ку па лы. У рам ках пра ек та вы да дзе на 
кнi га «Жа лу док. Па мяць аб яў рэў скiм мяс тэч-
ку» з ма тэ ры я ла мi гiс то ры ка-эт на гра фiч ных 
да сле да ван няў, ус па мi на мi бы ло га жы ха ра 
мяс тэч ка Мi ро на Мар ду хо вi ча, iлюст ра ва ным 
ка та ло гам яў рэй скiх мо гi лак, а так са ма спi-
сам жы ха роў Жа луд ка i су сед няй вёс кi Ор ля, 
рас стра ля ных гiт ле раў ца мi 9 мая 1942 го да. 
Уста ноў ле ны па мят ныя зна кi на бу дын ках, дзе 
зна хо дзi лi ся сi на го га, яў рэй ская шко ла, мiк ва 
(ры ту аль ная лаз ня) i на яў рэй скiх мо гiл ках.

Што ж да ты чыц ца пра ек та «Мяс цо вае 
прад пры маль нiц тва i эка на мiч нае раз вiц цё», 
дык тут Жа лу док аб' яд ноў вае на ма ган нi з 
Ма жэй каў скiм i Ор леў скiм сель са ве та мi, ТАА 
«Сэл бi сэр вiс», аг ра ся дзi ба мi «Мар чу ко ва ха-
та» i «Баб ро вая да лi на». Пры гэ тым ад на з 
мяс цо вых «фi шак» — фес ты валь кве так, якi 
сё ле та прай шоў у Жа луд ку ўжо шос ты раз. А 
на кон курс мяс цо вых iнi цы я тыў пра па на ва ны 
но выя iдэi, каб зра бiць гэ тае свя та яшчэ больш 
пры ваб ным i для мяс цо вых жы ха роў, i для гас-
цей. Ды i эка на мiч ны ас пект мае зна чэн не. Каб 
квет ка вод ства не толь кi ства ра ла iмiдж тэ ры то-
рыi, але i да зва ля ла ёй за раб ляць.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
За ста ец ца да даць, што дэ пу-

тат Па ла ты прад стаў ні коў Ула-
дзі слаў Цы дзік ра зам са сва ім 
па моч ні кам Вік та рам Фе ак тыс-
та вым улас ны мі ру ка мі бу да ва лі 
кап ліч ку на ся мей ных мо гіл ках 
Януш ке ві чаў, а мяс цо выя жы-
ха ры ім да па ма га лі, пры но сі лі 
смач ную ежу, каб пад ма ца ваць 
іх сі лы. На ар га ні за цыю між на-
род на га фо ру му ў па мяць пра 
Адоль фа Януш ке ві ча Ула дзі слаў 
Ста ні сла ва віч так са ма вы дат коў-
ваў улас ныя гро шы. Па да зраю, 
што да гэ та га пад штур хоў ваў 
дэ пу та та так са ма ўлас ці вы яму 
пер фек цы я нізм.

Ка бі нет ныя гіс то рыі
У той дзень пры ёму ў Да бры-

нё ве да Ула дзі сла ва Цы дзі ка 
звяр ну лі ся 12 ча ла век. Ад ны 
тэ ле фа на ва лі яму па ста рой 
па мя ці — як бы ло му кі раў ні ку 
аб лас но га ка мі тэ та дзяр жаў на-
га кант ро лю: жы вё ла га доў чыя 
фер мы дрэн на пад рых та ва ныя 
да зі мы, вя лі кі па дзеж жы вё лы. 
«Трэ ба бу дзе пад' ехаць па гля-
дзець, ці так гэ та, — пра ка мен-
та ваў зва нок дэ пу тат. — Ка лі 
спат рэ біц ца, звяр ну ся да бы лых 
ка лег. У мя не за ста лі ся доб рыя 
ста сун кі з су пра цоў ні ка мі ка мі-
тэ та дзяр жаў на га кант ро лю. Там 
пра цу юць вель мі сум лен ныя і 
ад каз ныя лю дзі з дзяр жаў най 
па зі цы яй».

Два ча ла ве кі прый шлі на пры-
ём, каб па скар дзіц ца на са ма-
воль ства чы ноў ні каў і па пра сіць 
ра за брац ца ў сі ту а цыі. Жы ха ру 
вёс кі Руд ня Алес ке ру Іс ма і ла-
ву бес пад стаў на, на яго дум ку, 
ад мо ві лі ў пра ве про да жу до ма, 
які ён па бу да ваў для дач кі. Жыц-
цё выя аб ста ві ны вы му сі лі дач ку 
пе ра ехаць у Мінск, і но вы дом 
вы ра ша на бы ло пра даць. У маі 
гэ та га го да да звол на про даж 
быў да дзе ны праз на та ры яль-
ную кан то ру, але здзел ка не 
ад бы ла ся з-за та го, што па куп-
нік — шмат дзет ная сям'я — не 
змог атры маць крэ дыт на яго 
куп лю. Праз ча ты ры ме ся цы 
знай шоў ся но вы па куп нік, ад нак 

на гэ ты раз агенц тва па дзяр-
жаў най рэ гіст ра цыі і зя мель ным 
ка даст ры (у якое дзе ля эка но міі 
ча су звяр нуў ся пра да вец) спа-
сла ла ся на тое, што ў да ку мен-
тах на атры ман не зя мель на га 
ўчаст ка не на пі са на, што ўчас так 
быў вы да дзе ны не на льгот ных 
умо вах. «Ка лі не на пі са на, то 
ла гіч на, што ўчас так у 2007 го-
дзе быў вы дзе ле ны на агуль ных 
пад ста вах, — абу ра ны вы бар-
шчык. — Ад нак тут па ча ла ся са-
праўд ная дэ тэк тыў ная гіс то рыя з 
да ку мен та мі. У вы ні ку мне ад мо-
ві лі ў про да жы до ма. Ка лі б мне 
па ве да мі лі пра гэ та ў маі, мы б 
за ча ты ры ме ся цы пе ра ся лі лі ся 
ў дом, які па бу да ва лі для дач кі, 
а свой бы пра да лі. Ад нак у мя не 
ўзні кае ўра жан не, што чы ноў ні-
кі прос та здзе ку юц ца з мя не, і я 
вель мі ха чу, каб спра вяд лі васць 
бы ла ад ноў ле ная».

— Я па ві нен дас ка на ла вы ву-
чыць гэ тае пы тан не, — па абя цаў 
Ула дзі слаў Цы дзік. — Ка лі ёсць 
па ру шэн не з бо ку служ бо вых 
асоб, то яны бу дуць пры цяг ну ты 
да ад каз нас ці.

Ра за брац ца па пра сіў і жы хар 
аг ра га рад ка Чэр ні каў шчы на Вік-
тар Хац ке віч, яко му Фа ні паль-
ская ЖКГ трой чы ўжо пры зна-
ча ла штраф, су ма яко га кож ны 
раз па вя ліч ва ла ся. Пры гэ тым 
ка му наль ная гас па дар ка, па яго 
сло вах, ад па вед ным чы нам не 
па ве да мі ла пра не аб ход насць 
за клю чэн ня да га во ра на аб слу-
гоў ван не.

— Ка лі афі цый на не бы ло па-
ве дам ле на, то ўзні кае пы тан не, 

на коль кі пра ва мер ны штраф? — 
па га джа ец ца дэ пу тат. — На ўрад 
ці пра віль на бы ло з бо ку ЖКГ 
ад маў ляць у за клю чэн ні да га во-
ра паз ней, ка лі во да ка рыс таль-
нік не па га дзіў ся пла ціць штраф. 
Па сут нас ці, гэ та шан таж.

Над звы чай ная сі ту а цыя
Не каль кі зван коў у той дзень 

да ты чы лі ся па ляў ні чай гас па дар-
кі, зва ні лі так са ма па праб ле мах 
га зі фі ка цыі, экс плу а та цыі да рог, 
на пру жан ня ў элект ра сет ках...

— Элект ра энер ге ты ка ў нас 
— як дзяр жа ва ў дзяр жа ве, — 
вы ка заў сваю дум ку Ула дзі слаў 
Цы дзік. — Мы на ву чы лі ся хут ка 
лік ві да ваць на ступ ствы ава рый, 
вы клі ка ных пры род ны мі з'я ва мі. 
Але па вя лі кім ра хун ку па рад-
ку ў гэ тай га лі не ня ма. Пад час 
ра бо ты ў акру зе вы свят ля ец ца, 
што аб ста ля ван не элект рыч ных 
се так зна хо дзіц ца на ба лан-
се ар га ні за цый, якія не ма юць 
улас ці вых для іх аб слу гоў ван ня 
функ цый: пад стан цыя лі чыц ца ў 
рай спа жыў са ю зе, элект ра лі нія 
асвят лен ня ву лі цы з'яў ля ец ца 
ўво гу ле ні чый най... Бу ду зноў 
звяр тац ца да мі ніст ра.

Зу сім як дзяр жаў ны ча ла век 
Ула дзі слаў Ста ні сла ва віч ад рэ-
ага ваў на праб ле му шмат дзет-
най сям'і, якая апы ну ла ся пад 
па гро зай ака зац ца на ву лі цы. 
«Ду ма лі, што бу даў ніц тва до ма 
бу дуць крэ ды та ваць і мы па спе-
ем яго за кон чыць, та му свой 

ста ры ава рый ны дом ра за бра лі, 
— са сля за мі на ва чах рас каз-
ва ла Жан на Сіў цо ва, ма ці пя ці 
не паў на лет ніх дзя цей. — Ад нак 
крэ дыт вы дзя ляў ся з за трым-
ка мі, бу даў ніц тва да лё кае ад 
за вяр шэн ня, а гас па да ры арэнд-
на га жыл ля і не жа да юць яго 
больш зда ваць...»

— Абл вы кан кам вы ра шае, 
якія бу даў ні чыя аб' ек ты па він-
ны быць за вер ша ны ў гэ тым 
го дзе, — тлу ма чыць сі ту а цыю 
пар ла мен та рый. — Ка лі б сям'я 
з пяц цю дзець мі тра пі ла ў ад па-
вед ны пе ра лік на фі нан са ван не, 
то банк вы даў бы крэ дыт свое-
ча со ва. Гэ та ня цяж ка бы ло пра-

са чыць на ўзроў ні 
ра ё на, та кіх дам-
коў тут не шмат. 
Трэ ба бы ло на пі-
саць пісь мо, звяр-
нуц ца ў абл вы-
кан кам, і пы тан не 
бы ло б вы ра ша на. 
Сё ле та за кон чыць 
дом не рэ аль на, 
ад нак трэ ба ўсё 
зра біць, каб ён 
быў за вер ша ны 
ха ця б ле там на-
ступ на га го да.

Пас ля за вяр-
шэн ня пры ёму 
вы бар шчы каў 
Ула дзі слаў Цы дзік 
ра зам са сва ім 
па моч ні кам і стар-
шы нёй ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў 
Ула дзі мі рам Ма-
ры но ві чам па ехаў 
па гля дзець на 
не да бу да ва ны 
дом гэ тай сям'і, 
па раз маў ляў з 
гас па да ром, але 
ляг чэй ад гэ та га на ду шы ў яго 
не ста ла. «Ка лі ў кра і не на да ец-
ца вя ліз ная ўва га шмат дзет ным 
сем' ям, мы фак тыч на кі ну лі та-
кую сям'ю на во лю лё су», — абу-
раў ся ён.

У той дзень мы яшчэ на ве да лі 
вяс ко вую шко лу і два пры ват ныя 
прад пры ем ствы: ад но — экс-
пар цёр, дру гое — з за меж ным 
ка пі та лам. Усю ды Ула дзі слаў 
Цы дзік ці ка віў ся ўмо ва мі ра-
бо ты, праб ле ма мі і на стро ем 
су пра цоў ні каў. З-за ка рот ка га 
свет ла во га дня не па спе лі да-
ехаць да ме ма ры яль на га комп-
лек су, пры све ча на га спа ле най 
ра зам з жы ха ра мі ў га ды вай ны 
вёс цы, якая так і не ад ра дзі ла ся. 
Ула дзі слаў Ста ні сла ва віч ха цеў 
па гля дзець, у якім ста не зна хо-
дзіц ца комп лекс, ці не па тра буе 
ён ра мон ту...

— Ка лі глы бо ка ве да еш 
праб ле мы на мес цы, ляг чэй 
пры маць ра шэн ні пры раз гля-
дзе за ка на даў чых ак таў, — рэ-
зю ма ваў свой пра цоў ны дзень 

у вы бар чай акру зе Ула дзі слаў 
Цы дзік. — Пра фе сі я наль нае 
ва ло дан не пы тан ня мі і пад-
трым ка з бо ку вы бар шчы каў 
да зва ля юць зра біць пра ект 
за ко на кам пе тэнт ным. На прык-
лад, мы, дэ пу та ты, ве да ем, што 
ду ма юць лю дзі аб за пла на ва-
ным пла ця жы за экс плу а та цыю 
транс парт ных срод каў. Гэ та да-
па ма гае ў дыс ку сі ях з ура дам 
зна хо дзіць за ла тую ся рэ дзі ну. 
Мы «транс фар му ем» мер ка ван-
ні лю дзей ва ўлас ную так ты-
ку. Зра зу ме ла, што за раз для 
дзяр жа вы важ ная гэ та кры ні ца 
да хо ду, але яна з'яў ля ец ца ця-
жа рам для на сель ніц тва. Ка лі 
гэ тыя срод кі на ўпрост пой дуць 
на па ляп шэн не ву ліч на га да-
рож на га па крыц ця, мяс цо вых 
да рог, то лю дзі зра зу ме юць. 
Ка лі яны ўба чаць, што гэ тыя 
гро шы не змар на ва ны, то не 
бу дуць абу рац ца.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА, 
фо та аў та ра.

Дзяр жын скі ра ён.

— Звы чай на да стат ко ва з ча ла ве кам 
па раз маў ляць, не каль кі ра зоў да яго пад'-
ехаць, — ка жа яна. — Але, на мой по гляд, 
у нас вель мі мяк кія за ко ны ў да чы нен ні да 
па ру шаль ні каў, та му яны іх і іг на ру юць. Са-
ма свя до масць яшчэ вель мі ніз кая.

У Глу шы — свае бі зу ны і пер ні кі. Ка лі 
ча ла век неш та ка рыс нае ро біць для па-
сёл ка, яго ўся ляк пад трым лі ва юць. Шмат 
хто тут зай ма ец ца квет ка вод ствам, ёсць 
ха ты-цац кі, які мі хо чац ца прос та лю ба вац-
ца. Пры ем на, ка лі жы ха ры кла по цяц ца аб 
пры га жос ці свай го до ма, ад наў ля юць ста-
рыя бу дын кі. А яшчэ — у свой воль ны час 
да па ма га юць са чыць за па рад кам. Воль-
га Га лец кая, на прык лад, ад на з ак ты віс-
так ад ра зу дзвюх гра мад скіх ар га ні за цый: 
на зі раль най ка мі сіі і доб ра ах вот най па-
жар най дру жы ны. А яшчэ яна стар шы ня 
мяс цо ва га са ве та ве тэ ра наў.

— І на асноў най ра бо це я ўвесь час 
з людзь мі, — ка жа яна. — Больш за 40 
га доў пра цую ў баль ні цы, та му ве даю, як 
да ка го па ды сці.

Ка лі ж ча ла век не ра зу мее, што трэ ба па-
ва жаць ін та рэ сы сва іх су се дзяў, да во дзіц ца 
пры маць ме ры. «Але ад кры тых во ра гаў у 
мя не ня ма», — усмі ха ец ца жан чы на.

Зра зу ме ла, што гра мад скіх «кант ра-
лё раў» не заў сё ды пры ма юць ра дас на. 
Але по тым, ка лі жыц цё на ладж ва ец ца, 
ім яшчэ і дзя куй ка жуць.

— Мы спра бу ем вы ра шаць праб ле-
мы яшчэ да та го, як ча ла век апус ціц ца, 
— ка жа Ма рыя Ле а ні даў на. — Су мес на 
са шко лай, са цы яль най і ін шы мі за ці каў-
ле ны мі служ ба мі ро бім пра фі лак тыч ныя 
за ха ды. У тых, хто не зра біў ні я кіх вы-

сноў, ча со ва за бі ра ем дзя-
цей. Та кіх сем' яў на ма ёй 
па мя ці бы ло 3. Для па сёл-
ка, дзе жы ве 1300 ча ла век, 
да во лі знач ная ліч ба. Пас ля 
гэ та га не ка то рыя бя руц ца за ро зум. Быў 
вы па дак, ка лі баць кам не толь кі вяр ну лі 
дзі ця, але і па леп шы лі іх жыл лё выя ўмо-
вы. Га лоў нае — даць шанц, каб кож ны 
меў маг чы масць пад няц ца з дна, на якім 
апы нуў ся.

Бы лі і та кія, ка го яна ўпо тай ва зі ла 
да нар ко ла га. І не заў сё ды апа вя шча ла 
пра гэ та сва я коў. Шу ка ла гро шы на ка-
дзі ра ван не, транс парт ныя вы дат кі. Для 
мно гіх га лоў ным сты му лам ста на віў ся 
страх стра ціць дзі ця. Бо там, дзе ёсць 
дзе ці, з п'я ні ца мі не цы ры мо ні лі ся.

— Ка лі ня ма маг чы мас ці ад пра віць 
пад лет ка ў баль ні цу ці пры ту лак, бя ру 
да ся бе. А што ра біць, ка лі баць ка з ма-
ці ва ля юц ца п'я ныя, а ў до ме па ру ша ны 
ўсе пра ві лы су праць па жар най бяс пе кі? 
Пы та ю ся ў дзі ця ці: пой дзеш са мной? 
Яно па га джа ец ца, бя рэ за плеч нік, і мы 
ідзем ра зам. Ра ней жа я бы ла школь ным 
псі хо ла гам, мне ў гэ тай спра ве ляг чэй, — 
ка жа Ма рыя Су шчан ка.

Сён ня ў па сёл ку больш-менш спа-
кой на. Ёсць ці хія п'я ні цы, але за пой ных 
ня ма. Яны зна хо дзяц ца на кант ро лі як 
са цы яль на не бяс печ ныя.

Кра нае, з якім не пад роб ным бо лем 
стар шы ня сель вы кан ка ма рас па вя дае пра 
сва іх па да печ ных. Мы ж усе — жы выя лю-
дзі, ні хто не ве дае, што з на мі зда рыц ца 
заўт ра. Тыя, хто па сяб ра ваў са шклян кай, 
так са ма не заўж ды та кі мі бы лі. У ча ла ве ка 

на сту пае пе ры яд рэ мі сіі, і ён сам ра зу мее, 
што гэ тая не бяс печ ная пры выч ка ады мае 
ўсё — дом, дзя цей, па ва гу лю дзей.

— Ёсць у нас сям'я, дзе жан чы на час 
ад ча су пры кла да ец ца да бу тэль кі, — ка-
жа Ма рыя Су шчан ка. — Яна па воль на 
гі не. Ро бім усё, каб яна вяр ну ла ся да 
бліз кіх. Яе дом на вед ва юць і на стаў ні кі, 
і па жар ныя, і ўчаст ко вы. Ка лі ча ла век 
за піў, гэ та ад ра зу ўсе за ўва жа юць. На 
ма лень кай тэ ры то рыі ад соч ваць «хі бы» 
і цяж ка, і лёг ка. Цяж ка, та му што ты аса-
біс та ве да еш гэ та га ча ла ве ка і па ві нен 
не як на яго ўздзей ні чаць. Лёг ка, та му 
што ў па сёл ку кож ны на ві да во ку.

На по гляд стар шы ні сель ска га Са ве-
та, каб на вес ці па ра дак, нель га ўвесь час 
быць «доб ра нькім». Не трэ ба ба яц ца за-
браць дзі ця. Трэ ба вы клі каць ма ці на па-
ся джэн не ка мі сій — у шко лу, у мі лі цыю. 
Пас ля су стрэч з роз ны мі служ ба мі яны 
па чы на юць ра зу мець, што зна хо дзяц ца 
на жорст кім кант ро лі.

— Дзя куй на шай мі лі цыі, ін спек цыі па 
спра вах не паў на лет ніх, — яны час цей за 
ўсё апе ра тыў на рэ агу юць на на шы сіг на-
лы, — ка жа Ма рыя Ле а ні даў на.

Ка лі на баць коў-п'я ніц яшчэ не як мож на 
ўздзей ні чаць, то з ты мі, хто не мае сям'і 
або даў но яе стра ціў, ця жэй. Яны не рэ агу-
юць ні на якія па гро зы — толь кі п'юць.

— Гра мад скае асу джэн не іх не пу жае, 

— уз ды хае Ма рыя Ле а ні даў на. — Мы 
ад праў ля ем та кіх у ЛПП, вы клі ка ем на 
схо ды, але гэ тыя ме ры не да па ма га-
юць. На пер шы по гляд зда ец ца, што 
яны не па ру ша юць за ко наў, але гэ та 
не так. Та кія лю дзі ства ра юць па гро зу 
— сва і мі па во дзі на мі, абы яка вас цю да 
жыц ця, не жа дан нем пра ца ваць. Яны не 
па трэб ны ні сва ім бліз кім, ні пра ца даў-
цам. І не заў сё ды ЛПП вы ра шае гэ ту 
праб ле му. Трэ ба бы ло б пры му сіць іх 
хоць ней кі час ад пра цоў ваць на гра мад-
скіх аб' ек тах, гэ та бы ло б спра вяд лі ва. 
Усё роў на больш узяць з іх ня ма ча го.

Ня дрэн на бы ло б вы зна чыц ца з 
ты мі шмат дзет ны мі жан чы на мі, якія 
па збаў ле ны баць коў скіх пра воў. Яны 
зноў і зноў на ра джа юць дзя цей — 
толь кі для та го, каб не быць пры цяг-
ну ты мі да ад каз нас ці па Дэ крэ це № 

18. Ма ці-п'я ні ца на пра ця гу ўсёй ця жар-
нас ці «кор міць» свае дзі ця га рэл кай і цы-
га рэ та мі. Трэ ба ра зу мець, ка го яна «вы-
га дуе». А по тым скі не гэ тае ня шчас нае 
дзі ця дзяр жа ве на вы ха ван не. Ча му гэ та 
не лі чыц ца па ру шэн нем пра воў ча ла ве-
ка? Хай яшчэ і не на ро джа на га?

Пер шыя па моч ні кі ў ба раць бе з п'ян-
ствам і дар ма ед ствам у Ма рыі Су шча н кі 
— стар шы ні ву ліч ных і да ма вых ка мі-
тэ таў, дэ пу та ты, прос та іні цы я тыў ныя 
лю дзі. Гэ та ка ля 20 ча ла век. З вя лі кай 
па ва гай га во рыць Ма рыя Ле а ні даў на пра 
стар шы ню са ве та ве тэ ра наў Воль гу Га-
лец кую, дэ пу та та Ва сі ля Амі лю сі ка. Ён, 
да рэ чы, яшчэ і стар шы ня доб ра ах вот най 
дру жы ны, якая со чыць за па рад кам у 
гра мад скіх мес цах.

— Па ла жэн не аб на зі раль ных ка мі сі ях 
так са ма па тра буе да пра цоў кі, — лі чыць 
Ма рыя Су шчан ка. — Сён ня шмат ус кла-
дзе на на гра мад скасць. Ак ты віс ты ма юць 
ста тус па за штат ных па жар ных ін спек та-
раў. Усю зі му яны вы яў ля юць па ру шэн ні ў 
да мах жы ха роў і апа вя шча юць су пра цоў-
ні каў МНС, але гэ та ні як не ўзна га родж-
ва ец ца. Толь кі ча му яны, ад пра ца ваў шы 
8 га дзін на вы твор час ці, па він ны зай-
мац ца гэ тай дзей нас цю? Трэ ба па вы сіць 
ста тус па за штат ных ак ты віс таў, ка лі ёсць 
за ці каў ле насць у гэ тай да па мо зе.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ЖЫЛ ЛЁ ЖЫЛ ЛЁ 
ПА БУ ДА ВА ЛІ...ПА БУ ДА ВА ЛІ...

КА ЛІ СПА ЛУ ЧА ЕЦ ЦА СУ ПРАЦЬ ЛЕГ ЛАЕКА ЛІ СПА ЛУ ЧА ЕЦ ЦА СУ ПРАЦЬ ЛЕГ ЛАЕ

СА МІ СА БЕ РА ТА ВАЛЬ НІ КІ
У не вя лі кіх вёс ках ад соч ваць заў зя тых ама та раў «зя лё на га змея» і лёг ка, і скла да на

Ёсць та кое мер ка ван не, што ў вёс ках п'я ніц 
і дар ма е даў больш, чым у го ра дзе. Маў ляў, 
ра бо ты ня ма, вось лю дзі і ко цяц ца ўніз. Але 
гэ тае сцвяр джэн не спрэч нае. Пас ля та го, як у 
па сёл ку Глу ша, што ў Баб руй скім ра ё не, за чы ніў ся 
шкло за вод, шанц тра піць у шэ ра гі «аса цы я лаў» 
быў, ба дай, у кож на га дру го га. Але гэ та га не 
зда ры ла ся. Ма быць, яшчэ і та му, што стар шы ні 
сель ска га Са ве та Ма рыі Су шчан цы бы ло не ўсё 
роў на, як скла дзец ца лёс лю дзей.

НЕ ВЯ ДО МАЯ ГЛЫ БIН КА
«IДЗЕ Ў ЛЮ ДЗI»
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БЫЦЬ ЦІ НЕ БЫЦЬ...

Стар шы на Сяр гей Стар шы на Сяр гей 
Круч коў і ма лод шы Круч коў і ма лод шы 
сяр жант Ві таль сяр жант Ві таль 
Па та пен ка ня суць Па та пен ка ня суць 
дзя жур ства на па сту дзя жур ства на па сту 
па жар най ахо вы, які па жар най ахо вы, які 
раз ме шча ны у Глу шы.раз ме шча ны у Глу шы.

У На тал лі КА РАБ КО, на стаў ні цы па чат ко вых кла саў 
ву чэб на-пе да га гіч на га комп лек су «Да ні ла віц кі яс лі-сад-ся рэд няя 
шко ла», у раз мо ве з дэ пу та там вы рва ла ся толь кі 
ад но шка да ван не — аб тым, што сель скім на стаў ні цам 
скла да на ўлад ка ваць аса біс тае жыц цё.


