
Сва і мі пер шы мі 
па моч ні ка мі стар шы ня 
Ста до ліц ка га сель ска га 
Са ве та Ган на МАР КЕ ВІЧ 
на зы вае ра бот ні каў 
вяс ко ва га Цэнт ра 
куль ту ры і су стра ка ец ца 
з імі як з доб ры мі 
сяб ра мі.

— У сель ска га Са ве та і 
Цэнт ра куль ту ры са праў ды 
моц ная су вязь, — ка жа Ган на 
Паў лаў на. — Су мес на пра цу ю-
чы, мы здоль ны ра біць вя лі кую 
і па трэб ную спра ву ў вёс цы.

Най ці ка вей шы мі пра ек та-
мі з аба вяз ко вым удзе лам у іх 
ра бот ні каў куль ту ры стар шы-
ня на зы вае су мес ныя вы ез ды 
ў су сед нія і больш да лё кія вёс кі 
— а іх сён ня ў сель са ве це ўжо 
два нац цаць. Вы яз джа юць, каб 
па він ша ваць ма ла дыя сем'і з 
но ва на ро джа ны мі, а так са ма 
юбі ля раў-доў га жы ха роў: вось 
ня даў на ра зам уша ноў ва лі 
90-га до вую Аляк санд ру Іла ры-
ё наў ну Сеў рук.

— Ла дзім ве ча ры ны-агень-
чы кі да Дня па жы лых лю дзей, 
він шу ем ве тэ ра наў пра цы і 

вяз няў вай ны, ра зам доб ра ўпа-
рад коў ва ем і тэ ры то рыю вёс кі, 
— за ўва жае Ган на Паў лаў на. — 
На біб лі я тэ ка ра Ні ну Пры бы ла-
вец і ды рэк та ра Цэнт ра куль ту-
ры Над зею Куз ня цо ву заў сё ды 
ма гу спа дзя вац ца, хоць доб ра 
ве даю, што пра ца культ ра бот-
ні каў на вёс цы не з лёг кіх, як 
не ка му мо жа пад ацца.

Ця пер у Ста до ліц кім цэнт ры 
куль ту ры пра цуе шэсць дзі ця-
чых і два да рос лыя ка лек ты-
вы мас тац кай са ма дзей нас ці, 
біб лі я тэч ны пункт час та бы вае 
ў ін шых на се ле ных пунк тах Са-

ве та. Апош нім ча сам стар шы-
ню Ган ну Мар ке віч усё больш 
ра дуе пра ца ра бот ні каў сфе ры 
куль ту ры па ад ра джэн ні на род-
ных аб ра даў, якіх у гэ тым рэ-
гі ё не Па лес ся бы ло са праў ды 
шмат.

— А яшчэ культ ра бот ні кі не 
за ста юц ца ўба ку і ад вы ха-
ваў ча га пра цэ су на шых пад-
лет каў, асаб лі ва праб лем ных 
дзя цей, — за зна чае кі раў нік 
сель са ве та.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

Лель чыц кі ра ён.
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НА АГЕНЬ ЧЫК

КА ЛІ КУЛЬ ТУ РА — У ЦЭНТ РЫКА ЛІ КУЛЬ ТУ РА — У ЦЭНТ РЫ
КРОК ЗА КРО КАМ

ВЫ БАР ЧАЯ КАМ ПА НІЯ 
Ў РАЗ ГА РЫ:

за вяр шы ла ся вы лу чэн не 
іні цы я тыў ных груп

Вы ба ры ў мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў ад бу дуц ца 23 
са ка ві ка, а вось вы бар чая кам па нія сён ня зна хо дзіц ца 
на са мым ак тыў ным сва ім эта пе. Ужо сфар мі ра ва ны 
тэ ры та ры яль ныя і акру го выя вы бар чыя ка мі сіі, а пра 
тое, што на чар зе, на ша му ка рэс пан дэн ту рас ка заў 
Мі ка лай ЛА ЗА ВІК, сак ра тар Цэнт раль най ка мі сіі па 
вы ба рах і пра вя дзен ні рэ фе рэн ду маў.

Згод на з ка лян дар ным пла нам ме ра пры ем стваў па пад рых тоў цы 
і пра вя дзен ні вы ба раў у мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў, ця пер пра хо-
дзяць два па ра лель ныя эта пы пе рад вы бар най кам па ніі.

Па-пер шае, ар га ні за та ры вы ба раў пра цу юць над утва рэн нем участ-
каў для га ла са ван ня і фар мі ра ван нем участ ко вых вы бар чых ка мі сій. 
«Ства рэн не ўчаст ко вых ка мі сій мае важ нае зна чэн не таму, што ме-
на ві та яны бу дуць пра ца ваць з вы бар шчы ка мі, — пад крэс ліў Мі ка лай 
Ла за вік. — Яны рых ту юць ін фар ма цыю пра кан ды да таў, за пра ша юць 
лю дзей пры няць удзел у вы ба рах, а пас ля іх пра вя дзен ня ар га ні зу-
юць пад лік вы ні каў. Ра ней жа ство ра ныя ка мі сіі — тэ ры та ры яль ныя і 
акру го выя — па він ны зай мац ца фі нан са вы мі пы тан ня мі, пра ца ваць з 
ор га на мі ўла ды і з кан ды да та мі ў дэ пу та ты».

Як ад зна чыў сак ра тар Цэнт раль най ка мі сіі, пла ну ец ца, што 21 
сту дзе ня скон чылася ар га ні за цыя ўчаст каў для га ла са ван ня, а 5 
лю та га сфар мі ру юц ца ўчаст ко выя вы бар чыя ка мі сіі.

«Па-дру гое, з 12 сту дзе ня ах вот ныя стаць кан ды да та мі ў дэ пу та ты 
атры ма лі маг чы масць пра во дзіць ме ра пры ем ствы па сва ім вы лу чэн ні», 
— рас ка заў Мі ка лай Ла за вік. На гадаем, што вы лу чаць сваю кан ды да-
ту ру мож на ад пар тый, ад пра цоў ных ка лек ты ваў, а так са ма праз збор 
под пі саў. Ка лі ах вот ны стаць дэ пу та там ха цеў пай сці па апош нім шля-
ху, то яму не аб ход на бы ло да 16 сту дзе ня па даць у вы бар чую ка мі сію 
спі сы іні цы я тыў най гру пы і за яву на яе рэ гіст ра цыю (ка лі іні цы я тыў ная 
гру па бу дзе за рэ гіст ра ва на, яе чле ны атры ма юць ад па вед ныя да ку-
мен ты і пач нуць збі раць под пі сы за свай го кан ды да та).

Мы па ці ка ві лі ся, як ідуць спра вы не па срэд на ў вы бар чых ка мі сі ях.
Мі ка лай КО СІК, член Ва ло жын скай ра ён най вы бар чай ка мі сіі, 

па ве да міў, што яго тэ ры та ры яль ная ка мі сія за рэ гіст ра ва ла 28 іні-
цы я тыў ных гру п, якія ця пер збі ра юць под пі сы за сва іх кан ды да таў. 
За ўваг пры рэ гіст ра цыі гэ тых груп не бы ло.

Та ма ра Шу ка ла, стар шы ня Ба ра на віц кай га рад ской тэ ры та ры-
яль най ка мі сіі, ад зна чы ла, што пра ца ка мі сіі ідзе згод на з ка лян дар-
ным пла нам. «Ад бы ло ся два па ся джэн ні па рэ гіст ра цыі іні цы я тыў ных 
груп (іх за рэ гіст ра ва на 35), — рас ка за ла яна. — Вы пад каў, ка лі ў 
рэ гіст ра цыі іні цы я тыў ных груп да вя ло ся ад мо віць, не бы ло: усе да ку-
мен ты ў па рад ку. Акра мя рэ гіст ра цыі іні цы я тыў ных груп, прад стаў ні кі 
ка мі сіі кан суль ту юць па тэн цы яль ных кан ды да таў у дэ пу та ты, а так са ма 
вы бар шчы каў. Так, да г. Ба ра на ві чы ня даў на да да ло ся не каль кі ву ліц, 
якія ра ней на ле жа лі ра ё ну, та му не ка то рыя вы бар шчы кі хо чуць ве даць, 
да якой вы бар чай акру гі яны ад но сяц ца».

Па сло вах Та ма ры Лук' я нен кі, на мес ні цы стар шы ні Го мель скай 
аб лас ной вы бар чай ка мі сіі, аб лас ная ка мі сія не пры мае да ку мен ты 
аб рэ гіст ра цыі іні цы я тыў ных груп, але пра во дзіць кан суль та цыі і кі руе 
пра цай 60 акру го вых ка мі сій, якія ўжо не па срэд на пра цу юць з іні цы я-
тыў ны мі гру па мі. «Не каль кі ра зоў вы яз джа лі ў ра ё ны (Вет каў скі, Ель скі, 
Ка лін ка віц кі), каб па гля дзець, як пра цу юць ка мі сіі на мес цах, — рас каз-
вае Та ма ра Лук' я нен ка. — Ця пер на зі ра ем за вы лу чэн нем кан ды да таў 
у дэ пу та ты. Так, пра цоў ныя ка лек ты вы ўжо вы лу чы лі (на 21.01.2014 г.) 
10 кан ды да таў у ра ён ныя Са ве ты дэ пу та таў, 12 — у сель скія».

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

ПРАБ ЛЕ МЫ І РА ШЭН НІ

ІМК НУЦ ЦА 
ДА ДАС КА НА ЛАС ЦІ,

але кож ны крок 
уз гад няць з людзь мі
Но выя фор мы і ме та ды ра бо ты, шля хі па вы шэн ня 
ро лі і аў та ры тэ ту ор га наў са ма кі ра ван ня аб мер ка ва лі 
пад час па ся джэн ня «круг ла га ста ла», якое ад бы ло ся 
ў Ін сты ту це дзяр жаў най служ бы Ака дэ міі кі ра ван ня 
пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь, стар шы ні 
па сял ко вых і сель скіх Са ве таў дэ пу та таў. «На ві на мі» 
цэнт раль на га рэ гі ё на кра і ны па дзя ліў ся 
з пры сут ны мі член Са ве та па ўза е ма дзе ян ні ор га наў 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня, стар шы ня Мінск ага 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Іван ЛІП НІЦ КІ.

Ап ты мі за цыя: пра цяг бу дзе
Ле тась на Мін шчы не за вер ша ны чар го вы этап ап ты мі за цыі сель-

са ве таў. Уз буй нен не струк тур пяр віч на га ўзроў ню не аб ход на бы ло 
перш за ўсё для та го, каб па вы сіць іх ста тус, а так са ма больш эфек-
тыў на і якас на вы ра шаць пы тан ні ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль на-
га ўлад ка ван ня з улі кам эка на міч ных, са цы яль ных, дэ ма гра фіч ных 
ас пек таў. Па пя рэд не га лоў нае ўпраў лен не ар га ні за цый на-кад ра вай 
ра бо ты, аб лас ны Са вет дэ пу та таў шмат па пра ца ва лі над вы ву-
чэн нем пра па ноў ра ён ных Са ве таў дэ пу та таў і рай вы кан ка маў па 
ўпа рад ка ван ні ад мі ніст ра цый ных тэ ры то рый, улі чы лі мер ка ван ні 
гра ма дзян, якія яны вы ка за лі на схо дах. Як вы нік, у пра цэ се ап ты-
мі за цыі з мес цаў па сту па лі адзін ка выя скар гі і зва ро ты. Перш за 
ўсё жы ха роў хва ля ва лі пы тан ні транс парт ных зно сін, за ха ван ня 
са цы яль най інф ра струк ту ры.

Да па чат ку ап ты мі за цыі ў воб лас ці на ліч ваў ся 281 сель скі Са вет. 
Сён ня іх за ста ло ся 225. Але, як ка жуць, у пе ра ўтва рэн няў ня ма 
па чат ку і ня ма кан ца. Жыц цё не ста іць на мес цы, вы лу чае но выя 
па тра ба ван ні. На па рад ку дня — упа рад ка ван не шта таў сель скіх 
вы кан ка маў. На Мін шчы не за ха ва лі ся сель са ве ты, дзе пра жы вае 
менш чым 500 ча ла век. Пры гэ тым тут ёсць і кі раў нік спра ва мі, і 
спе цы я ліст, і бух гал тар, што не мэ та згод на. На прык лад, у Ста рых 
Да ро гах за стаў ся сель са вет, на тэ ры то рыі яко га пра жы вае 880 
ча ла век. Яшчэ 65 сель са ве таў на ліч ва юць да 2 тыс. гра ма дзян. 
Ра зам з тым, ап ты мі за цыя ме ла на мэ це, каб на пад ве да мас най 
тэ ры то рыі пра жы ва ла не менш за 2 тыс. на сель ніц тва. Са мы буй-
ны, як у цэнт раль ным рэ гі ё не, так і ў кра і не ў цэ лым — Ба раў лян скі 
сель са вет: тут на ліч ва ец ца 40 ты сяч жы ха роў. Ёсць сель са ве ты, 
дзе за рэ гіст ра ва на ад 7 тыс. да 30 тыс. жы ха роў. «Ме на ві та та му 
мы пра дум ва ем ап ты мі за цыю сель скіх вы кан ка маў па іх коль кас-
ным скла дзе, што па він на аб лег чыць ра бо ту і зра біць яе больш 
знач най у буй ных сель са ве тах. З та кой іні цы я ты вай я вы сту піў 
пе рад кі раў ніц твам абл вы кан ка ма і знай шоў там пад трым ку», — 
кан ста та ваў Іван Ліп ніц кі.

Да дам, што у Мін скай воб лас ці ап ты мі за цыя ад мі ніст ра цый на-
тэ ры та ры яль ных адзі нак пра во дзіц ца не ўпер шы ню. У 2006 го дзе 
зме ны ад бы лі ся ў Са лі гор скім, Пу ха віц кім, Мя дзель скім ра ё нах, у 
2007-м — у Клец кім, Бя рэ зін скім ра ё нах. У 2009 го дзе ў ста ліч ным 
рэ гі ё не бы лі ска са ва ны 32 сель са ве ты. Ле тась сваю па зі цыю ад ста-
я лі Ба ры саў скі, Мя дзель скі, Слуц кі ра ё ны: пра во дзіць уз буй нен не 
там па куль да час на. Але пра цэс аб' яд нан ня дроб ных сель са ве таў 
бу дзе пра цяг вац ца і ў да лей шым.

Вёс ка без жы ха роў
На тэ ры то рыі Мін скай воб лас ці зна хо дзіц ца 5206 сель скіх на-

се ле ных пунк таў. У 30% з іх пра жы вае менш за 20 ча ла век. І ажы-
ва юць вёс кі толь кі падчас лет ніх ка ні кул, ад па чын ку, ка лі дзе ці і 
ўну кі пры яз джа юць да баць коў і ба буль. Ра зам з тым, у та кія вёс кі 
хо дзіць аў та лаў ка, зі мой чыс цяць ад сне гу да ро гі — трэ ба ж вы-
трым лі ваць са цы яль ны стан дарт. А гэ та зна чыць, не эфек тыў на тра-
цяц ца дзяр жаў ныя срод кі, а той жа рай спа жыў са юз пра цуе амаль 
што з мі ну сам. Ёсць і та кія вёс кі, дзе на огул ня ма жы ха роў. Толь кі 
на Ра даў ні цу сва я кі на вед ва юць ма гі лы род ных і бліз кіх.

Вы пра віць ста но ві шча пры зна ча на кан цэп цыя раз віц ця сель-
са ве таў і сель скіх на се ле ных пунк таў Мін скай воб лас ці на 2014 
— 2020 га ды. «У нас пры ма юц ца ге не раль ныя пла ны раз віц ця 
га ра доў, але не менш важ на праг на за ваць і раз віц цё сель скіх 
на се ле ных пунк таў, — лі чыць Іван Ліп ніц кі. — Гэ та га па тра бу юць 
дэ ма гра фіч ная сі ту а цыя, а так са ма ра цы я наль нае вы ка ры стан не 
жыл лё ва га фон ду, вы твор чых і ма тэ ры яль ных рэ сур саў, пы тан ні 
жыц це за бес пя чэн ня на сель ніц тва». У су вя зі з гэ тым стар шы ня 
кож на га рай са ве та су мес на са стар шы ня мі сель скіх Са ве таў унес-
лі свае пра па но вы па за ха ван ні і раз віц ці на се ле ных пунк таў на 
сва іх тэ ры то ры ях. Але тут вар та пра ца ваць ра зам з сель ска гас-
па дар чы мі ар га ні за цы я мі, прад пры ем ства мі, што зна хо дзяц ца на 
пад ве да мас най тэ ры то рыі. І аба вяз ко ва аб мяр коў ваць усе кро кі з 
на сель ніц твам.

І хра ніч ны скарж нік, 
зда ра ец ца, мае ра цыю

Як і ў кож ным рэ гі ё не, на Мін шчы не ёсць гра ма дзя не, якія зра бі лі 
скарж ніц тва сва ім ра мяст вом. Та кіх ня мно га: як пра ві ла, 5-7 ча ла-
век. Так, яны на да куч ва юць, пе ра шка джа юць пра ца ваць. Але і ў 
гэ тым вы пад ку трэ ба больш уваж лі ва, так бы мо віць, ін ды ві ду аль на, 
па ды хо дзіць да іх зва ро таў. А лепш за ўсё вы ехаць на мес ца, каб 
на свае во чы ўпэў ніц ца ў сі ту а цыі. Іван Эду ар да віч пе ра ка наў ся ў 
гэ тым на аса біс тым во пы це. Ад ной чы да яго на пры ём прый шоў 
за яў нік, які па скар дзіў ся, што звяр та ец ца ў роз ныя ін стан цыі, каб 
ад ра ман та ва лі бал кон. Спра ва ў тым, што прад стаў ні кі жыл лё-
ва-ка му наль най гас па дар кі ла дзі лі дах на до ме, і цаг лі ны, што 
ўпа лі, па шко дзі лі ка зы рок бал ко на. І та кую дро бяз ную праб ле му 
не маг лі вы ра шыць на мес цы два га ды: вы яз джа лі роз ныя ка мі сіі, 
вя ла ся пе ра піс ка... Так што і хра ніч ныя скарж ні кі, зда ра ец ца, ма-
юць ра цыю.

Кам пен са цыя за стра ты
У су вя зі з за хвор ван нем сві ней на аф ры кан скую чу му, якая за-

кра ну ла асоб ныя рэ гі ё ны кра і ны, у Мін скай воб лас ці ва кол буй ных 
сві на га доў чых комп лек саў уве дзе на бу фер ная зо на. Інакш ка жу-
чы, мяс цо вым жы ха рам, фер ме рам, што зна хо дзяц ца ў ра ды у се 5 
кі ла мет раў ад фер маў, рэ ка мен да ва на па зба віц ца ад па рсюч коў. 
Бяс спрэч на, та кія ме ры ба лю ча ўда ры лі па аса біс тых пад соб ных 
гас па дар ках. «Мяс цо вым ула дам рэ ка мен да ва на вы ра шыць пы-
тан не па про да жы сві ні ны па са бе кош це жы ха рам тых на се ле ных 
пунк таў, дзе за ба ро не на ўтры ман не па га лоўя, — ад зна чыў Іван 
Ліп ніц кі. — У не ка то рых ра ё нах ад ра зу пай шлі на су страч. Ду маю, 
мы здо ле ем ад ста яць сваю па зі цыю і ў ас тат ніх».

Дэ пу та таў ста не менш
У су вя зі з ап ты мі за цы яй сель скіх і па сял ко вых Са ве таў уз рас ла ро ля 

ор га наў тэ ры та ры яль на га гра мад ска га са ма кі ра ван ня. На Мін шчы не 
іх дзей ні чае 6057, у тым лі ку 814 ка ле гі яль ных — ву ліч ныя і да ма выя 
ка мі тэ ты, 5243 ад на асоб ныя — ста рас ты і ста рэй шы ны ву ліц, на се ле-
ных пунк таў. З улі кам уз буй нен ня тэ ры то рый змен шыц ца і коль касць 
дэ пу та таў — з 4252 да 3561 сё ле та. У ра ён ных Са ве тах бы ло 762, а 
за ста нец ца 718, у сель скіх і па сял ко вых з 3228 за ста нец ца 2631.

Каб па збег нуць не пры ем нас цяў
Ра бо та па на вя дзен ні па рад ку на зям лі і доб ра ўпа рад ка ван ні на-

се ле ных пунк таў пра ду гледж вае знос пус ту ю чых і ста рых да моў у 
вёс ках. Па ра дак і ўмо вы пра пі са ны ва Ука зе Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь ад 23 лю та га 2012 г. № 100 «Аб ме рах па ўдас ка на лен ні 
ўлі ку і ска ра чэн ня коль кас ці пус ту ю чых і ста рых да моў у сель скай 
мяс цо вас ці». Іван Ліп ніц кі на га даў, што ў гэ тай спра ве трэ ба дак-
лад на пры трым лі вац ца ал га рыт му, каб па збег нуць не пры ем нас цяў. 
На прык лад, у Ка пыль скім ра ё не знес лі трух ля вую ха ці ну, якая 
пус та ва ла 20 га доў. І толь кі пас ля гэ та га знай шоў ся спад чын нік, 
які жыў у Ра сіі. Па вод ле ра шэн ня су да, яму да вя ло ся вы пла ціць 
кам пен са цыю ў па ме ры 40 млн руб лёў. Ра зам з тым, прось ба аб 
спаг нан ні з гэ та га на шчад ка па да тку на не ру хо масць і зям лю за 
20 га доў не бы ла за да во ле на. «У нас ёсць шмат маг чы мас цяў, 
каб па да ткі пла ці лі што ме сяц ці па квар таль на. Мы аб кош ва ем 
тра ву, пус та зел ле, на во дзім па ра дак ва кол кі ну тых да моў за кошт 
бюд жэт ных срод каў. Ха це ла ся б, каб і Мі ніс тэр ства па па дат ках і 
збо рах па ча ло зай мац ца сва і мі пра мы мі аба вяз ка мі», — за ўва жыў 
Іван Ліп ніц кі.

У су стрэ чы пры няў удзел на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня па-
дат ка аб кла дан ня фі зіч ных асоб Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах 
Мі ха іл Ра соль ка. Прад стаў нік Мі ніс тэр ства пра ін фар ма ваў пры-
сут ных аб ра бо це па ўдас ка на лен ні ме ха ніз му вы пла ты сель скі мі 
жы ха ра мі па дат каў на зям лю і не ру хо масць.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Раз мо ву з на чаль ні кам 
Брэсц ка га аб лас но га 
ўпраў лен ня МНС, дэ пу та там 
аб лас но га Са ве та 
Кан стан ці нам 
ШАР ШУ НО ВІ ЧАМ мы па ча лі 
з аб мер ка ван ня ня даў няй 
тра ге дыі на Сто лін шчы не. 
У вёс цы Бе раж ное за гі ну ла 
трое дзя цей, якіх ма ці 
па кі ну ла ў ха це без на гля ду.

— Што вы мо жа це ска заць пра 
гэ тае над звы чай нае зда рэн не як 
на чаль нік упраў лен ня МНС і як дэ-
пу тат?

— Бя да зда ры ла ся ўве ча ры 13 сту-
дзе ня. Ра ні цай на ступ на га дня я і мае 
ка ле гі з аб лас но га ўпраў лен ня бы лі на 
мес цы. Най перш мы вы свет лі лі, якая 
ра бо та па пра фі лак ты цы вя ла ся з гэ тай 

сям' ёй, як спра ца ва ла вы ра та валь ная 
служ ба пас ля па ступ лен ня сіг на лу аб 
па жа ры на пульт дзя жур на га, за які ад-
рэ зак ча су па жар быў па ту ша ны. І тут 
асаб лі вых на ра кан няў ня ма. Сям'я ста-
я ла на ўлі ку як са цы яль на не бяс печ ная, 
усе служ бы вы кон ва лі сваю ра бо ту. У 
гэ тым до ме бы ва лі прад стаў ні кі мяс цо-
вай ула ды, спе цы я ліс ты ад дзе ла МНС.

Але як ча ла ве ка і дэ пу та та па во дзі-
ны баць коў шмат дзет най сям'і мя не не 
мо гуць не абу раць. Вы свет лі ла ся, што 
ма ці, на ру ках якой трое ма лых дзя цей, 
ця жар ная чац вёр тым, пад час тра ге дыі 
бы ла зу сім п'я най. У кры ві яе вы яў ле на 
1,3 пра мі ле ал ка го лю. Ме ды кі ка жуць, 
што гэ та пры клад на бу тэль ка га рэл кі. 
Вя до ма, у та кім ста не ў ча ла ве ка пры-
туп ля ец ца па чуц цё бяс пе кі і ад каз нас-
ці на огул. Не цвя ро зая ма ці ма ла дбае 

пра сва іх дзя цей, яна спа кой на за чы-
няе ма лых на за мок і на кі роў ва ец ца па 
сва іх спра вах. Ча му яна так ро біць? У 
тым лі ку і та му, што гра мад ства ста-
ла абы яка вым да та го, хто і як жы ве 
по бач. Ра ней у вёс цы па во дзіць ся бе 
па доб ным чы нам бы ло со рам на, та му 
і не пры маль на. Ця пер — ка лі лас ка! 
А што гэ та да даб ра не да во дзіць, мы 
ба чы лі, на жаль, не раз. Да во дзіц ца 
кан ста та ваць, што пэў ная част ка су ай-
чын ні каў жы ве, не аб ця жар ва ю чы ся бе 
ні нор ма мі ма ра лі, ні пра ві ла мі хоць бы 
са май эле мен тар най куль ту ры па во-
дзін. Нель га з гэ тым мі рыц ца! За клі-
каць, вы хоў ваць, уз дзей ні чаць праз лю-
быя гра мад скія струк ту ры і аб' яд нан ні 
мы прос та аба вя за ны. На ват ка лі са 
ста ча ла век пе ра вы ха ван ню пад дас ца 
адзін, і то вар та гэ та ра біць.

— Толь кі ха це ла спы тац ца пра 
ўза е ма дзе ян не з мяс цо вы мі ор га на-
мі ўла ды, а вы ўжо па ча лі аб гэ тым 
га ва рыць...

— Уза е ма дзе ян не з сель са ве та мі 
па азна ча ных пы тан нях ідзе як па лі ніі 
МНС, так і па лі ніі аб лас но га Са ве та. 
За раз на мно гія се сіі за пра ша юц ца 
стар шы ні сель скіх Са ве таў. На тэ ры то-
рыі сель скіх ад мі ніст ра цый ных адзі нак 
пра хо дзяць вы яз ныя се сіі. Па пы тан-
нях бяс пе кі жыц ця дзей нас ці ча ла ве ка 
іх бы ло не каль кі за два апош нія склі-
кан ні. Вы ні кам ста ла ства рэн не пры 
кож ным сель са ве це спе цы яль най ка-
мі сіі, якая на вед вае праб лем ныя сем'і, 
ста рых, адзі но кіх лю дзей, тых, хто вя-
дзе аса цы яль ны лад жыц ця, — ад ным 
сло вам, скла дае гру пу ры зы кі. 

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Як пе ра тва рыць 
ма гі лёў скую глы бін ку 
ў «ма лень кую 
Швей ца рыю», ве дае 
стар шы ня Чэ ры каў ска га 
рай са ве та дэ пу та таў 
На тал ля ГА ТОЎ ЧЫК.

...Кож ную хві лі ну ёй нех та 
тэ ле фа нуе, увесь час ад чы-
ня юц ца дзве ры ў ка бі нет. Яна 
неш та тлу ма чыць, пра неш та 
да маў ля ец ца, дае па ра ды. І 
пры гэ тым вы гля дае ба дзё рай 
і доб ра зыч лі вай. Яна апра ну та 
ў стро гі дзе ла вы кас цюм, у яе 
без да кор ны ма кі яж, аку рат ная 
пры чос ка. Яна ве дае: каб уз-
дзей ні чаць на лю дзей, са мой 
трэ ба быць для іх эта ло нам. Да 
спраў та кое ж стаў лен не.

Да рэ чы, На тал ля Ра ма наў-
на не толь кі га лоў ны ў ра ё не 
дэ пу тат, яна з'яў ля ец ца яшчэ і 
чле нам Са ве та па ўза е ма дзе-
ян ні ор га наў мяс цо ва га са ма кі-
ра ван ня пры Са ве це Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду. І да сва ёй 
мі сіі на род най вы бран ні цы ста-
віц ца вель мі ад каз на. Не здар ма 
пад час яе дэ пу тац кай дзей нас-

ці Чэ ры каў і аг ра га рад кі ра ё на 
што год зай ма лі пры за выя мес-
цы ў рэс пуб лі кан скіх і аб лас ных 
кон кур сах па доб ра ўпа рад ка-
ван ні. І хоць На тал ля Га тоў чык 
сціп ла сцвяр джае, што гэ та за-
слу га агуль ная, але ме на ві та 
яна ра зам з бы лым стар шы нёй 
рай вы кан ка ма Мі ка ла ем Ка да-
цен кам 6 га доў та му іні цы я ва ла 
цэ лую пра гра му па на вя дзен ні 
па рад ку і ста ла яе не па срэд ным 
ка ар ды на та рам. У кан цы мі ну-

ла га го да яе на ват за пра сі лі ў 
ста лі цу па дзя ліц ца до све дам.

Чыс ці ня 
«звер ху ўніз»
Гэ ты ма лень кі га ра док і са-

праў ды ўраж вае сва ёй чыс ці нёй. 
Трэ ба па ста рац ца, каб на ву лі-
цы знай сці кі ну тую па пер ку або 
плас ты ка вую бу тэль ку. Бе ла ру-
саў час та хва ляць за чыс ці ню, 
але не ўсю ды гэ та ад па вя дае 
рэ аль на му ста но ві шчу спраў.

Сён ня ў боль шас ці на се ле-
ных пунк таў за доб ра ўпа рад ка-
ван не ад каз ва юць ка му наль ні кі. 
Але ж гэ тая служ ба не без раз-
мер ная, яе ад ной не ха пае, каб 
пад трым лі ваць чыс ці ню па ўсіх 
на прам ках. Ад сюль і скар гі ад 
на сель ніц тва, і не да вер да са-
міх ка му наль ні каў. У Чэ ры ка ве 
знай шлі вый сце з «за мкну та га 
ко ла»: за кож ным прад пры ем-
ствам і гас па дар кай, якія толь-
кі ёсць у ра ё не, за ма ца ва лі 2-3 
аб' ек ты. І за пад трым ку іх у на-
леж ным ста не кі раў ні кі ад каз ва-
юць па поў най пра гра ме.

Ад ных толь кі мо гі лак у ра ё-
не больш як 90. «А ў якім яны 
зна хо дзі лі ся ста не, страш на 
ўспом ніць, — дзе ліц ца На тал-
ля Га тоў чык. — Вы во зі лі ад-
туль гру за ві ка мі смец це. Ця пер 
двой чы ў год на ўсіх мо гіль ні-
ках пра вод зяц ца ге не раль ныя 
пры бор кі — вяс ной на пя рэ дад-
ні Ра даў ні цы і во сен ню пе рад 
Зміт раў скай су бо тай. Збі ра ем 
смец це, фар бу ем ага ро джу, 
пад во зім пя сок, зра за ем ава-
рый ныя дрэ вы. Каб лю дзі не 
за ста ва лі ся ўба ку, іх так са ма 
за пра ша ем праз сель вы кан ка-
мы, ста рас таў і гра мад скіх ак-
ты віс таў. А без гэ та га ні чо га не 

ад бы ло ся б. Са праў ды, чыс ці ня 
на сель скіх мо гіл ках ураж вае не 
менш, чым на ву лі цах рай цэнт-
ра. Ні я кіх за рас ні каў, аку рат ныя 
ага ро джы, драў ля ныя скры ні з 
пяс ком. А ад на між рай ба за, 
якая кант ра ля ва ла па ра дак на 

мо гіл ках вёс кі Жу ра вель, на ват 
зра бі ла спе цы яль ны шчыт, дзе 
раз мяс ці ла пад руч ны ін вен тар 
— рыд лёў ку і граб лі (час цей за 
ўсё гэ тыя пры ла ды пра цы да во-
дзіц ца нес ці з са бой).
(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Ган на Мар ке віч (у цэнт ры) з удзель ні ка мі ста ра жыт на га 
ка ляд на га аб ра да «За ся ван не».

ДЫЯ ЛОГ «МС»

Вучыцца слухаць і разумець

МЯС ЦО ВЫ ЧАС

ПРЫ ГО ЖА ЖЫЦЬ НЕ ЗА БА РО НІШПРЫ ГО ЖА ЖЫЦЬ НЕ ЗА БА РО НІШ

Ну чым не Швей ца рыя?

На тал ля Га тоў чык (спра ва) 
ра зам з ка ле га мі 

ў аг ра га рад ку Май скі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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