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Па вод ле ін фар ма цыі аб лсель-
гас хар ча, сё ле та ў рэ гі ё не ўво дзіц-
ца ў экс плу а та цыю сві на комп лекс 
ААТ «Жа бін каў скі кам бі кор ма вы 
за вод», дзе бу дуць тры маць 18 
ты сяч жы вё лін. Но вы комп лекс на 
3 ты ся чы га лоў ад кры вае пры ват-
нае прад пры ем ства «Пры буж жа» 
ў Брэсц кім ра ё не. Рас пра ца ва ны 
план ме ра пры ем стваў па па ве лі-
чэн ні па га лоўя на комп лек се «Ус-
ход ні» Ба ра на віц ка га ра ё на і ін шых 
па доб ных комп лек сах.

Але ме ра пры ем ствы, што на зы-
ва ец ца, не па спя ва юць за сюр пры-
за мі, якія пад но сіць жыц цё. З-за 
той жа зла шчас най аф ры кан скай 
чу мы па стаў кі мя са з Поль шчы ў 
на шу кра і ну за ба ро не ны. А не ка-
то рыя брэсц кія вы твор цы мяс ных 
вы ра баў, асаб лі ва ў сва бод най 
эка на міч най зо не, амаль поў нас цю 
пра ца ва лі на поль скай сы ра ві не. 
Ця пер яны пе рай шлі на сві ні ну ай-
чын ную. Ну і, вя до ма, ад экс пар ту 
ні хто не ад мо віц ца. На ват не вя лі-
кае яго па мян шэн не мо жа азна-
чаць стра ту знеш ніх рын каў, на 
што на шы мя са пе ра пра цоў шчы кі 
пай сці не мо гуць. Усё гэ та ра зам і 
ства рае дэ фі цыт та ва ру, да раз на-
стай нас ці яко га і, як ба чым ця пер, 
да ступ най ца ны мы па спе лі пры-
вык нуць у па пя рэд нія га ды.

Пры ват ная 
гас па дар ка

Ка лі ў гра мад скай сві на га доў лі 
ўзнік лі пэў ныя праб ле мы, то зрэ а-
га ваць маг лі б вяс ко выя гас па да-
ры, а за ад но і ня дрэн на за ра біць 
на про да жы ліш каў для па паў нен-
ня ся мей на га бюд жэ ту. Але і пры-
ват ны ста так «пя тач коў», як ужо 
га ва ры ла ся, пры кмет на па ра дзеў. 
Пас ля та го, як ў Бе ла ру сі бы лі за-
фік са ва ны вы пад кі за хвор ван ня на 
аф ры кан скую чу му, ча ты ры ра ё ны 

воб лас ці — Ба ра на віц кі, Ля ха віц кі, 
Іва цэ віц кі, Пру жан скі — атры ма лі 
ста тус бу фер ных. Там поў нас цю 
бы ло вы ра за на па га лоўе сві ней на 
пры ват ных пад вор ках. Лю дзі ку пі лі 
ма ра зіль ні кі, па кла лі мя са ў за пас. 
Праз не каль кі ме ся цаў гэ тыя за па-
сы скон чы лі ся, і паў ста ла пы тан не, 
як да лей кар міць сям'ю, што пе ра-
да ваць дзе цям у го рад. Тым больш, 
што ў вяс ко вым ася род ку скла лі-
ся свае хар чо выя пры выч кі, на ват 
тра ды цыі. Па вод ле трап най за ўва гі 
кі раў ні ка дзяр жа вы: мы, маў ляў, 
не му суль ма не і пры вык лі, асаб-
лі ва да свя та, на стол па ста віць 
каў ба су, паль цам пха ную, да маш-
ні саль ці сон і ін шыя да лі ка тэ сы. 
Ды і што дня ў ся рэд няй вяс ко вай 
сям'і руп лі вых лю дзей бы ва юць і 
кат ле ты, і ад біў ныя. Так што за ба-
ро на змя ні ла пры выч ны для мно гіх 
уклад, вя до ма, не ў леп шы бок.

Праў да, на па чат ку вяс ны пры-
спе ла доў га ча ка ная ад ме на за ба-
ро ны на ўтры ман не сві ней у ра ё нах 
так зва най бу фер най зо ны. Як рас-
ка за лі зна ё мыя кі раў ні кі сель са ве-
таў, на ад ме ну хут ка ад рэ ага ва лі 
прад пры маль ні кі. Ез дзяць па вёс-
ках, пра па ну юць ма лад няк сві ней 
па ца не 2 міль ё ны руб лёў за па ру. 
І гэ та нар маль на. Бо ца на на сві на-
комп лек сах на ма лых па ра сят не 
на мно га мен шая, тым больш што 
да лё ка не ўсе ма юць ма лад няк на 
про даж. А тут та бе — да стаў ка да 
хля ва без ліш ніх тур бот. Зда ва-
ла ся б, усё па кры се вяр та ец ца да 
ра ней ша га. І хут ка ў хля вах зноў 
за рох кае жыў насць, а на ба зар па-
вя зуць ліш кі сві ні ны.

Зо на непа ра зу мен ня
Але за ста ец ца пя ці кі ла мет ро-

вая зо на, якая час та ста но віц ца 
зо най су тык нен ня ін та рэ саў, не-
пара зу мен ня і абу рэн ня. Так, не-
ка то рыя вя лі кія на се ле ныя пунк ты 
(на прык лад, та кія, як вёс ка Цна 

ў Лу ні нец кім ра ё не) пра цяг ну лі ся 
на не каль кі кі ла мет раў. У так зва-
ную 5-кі ла мет ро вую зо ну трап ляе 
толь кі част ка вёс кі, а вось дру гі яе 
ка нец ад да ле ны ад комп лек су на 
7-8 кі ла мет раў. Усё роў на, па вод-
ле пра ві лаў, тры маць сві ней у та-
кім на се ле ным пунк це нель га. Ды 
і не толь кі гэ тыя ню ан сы хва лю юць 
сель скіх жы ха роў. Ка лі ад мя ні лі за-
ба ро ны на бу фер ныя ра ё ны ў цэ-
лым, лю дзі ча ка лі, што вось-вось 
ад ме няць і ўсе аб ме жа ван ні — аж 
да «са вец кіх» 500 мет раў. Гэ та га 

не ад бы ло ся.
Хут чэй за ўсё, пя ці кі ла мет ро вая 

зо на за ба ро ны за ста нец ца на заў-
сё ды. І каб пры вык нуць да но вых 
умоў, па трэб ны пэў ны час. У шэ-
ра гу на се ле ных пунк таў прай шлі 
на гэ тую тэ му сель скія схо ды. Раз-
мо ва ад бы ва ла ся, мяк ка ка жу чы, 
эма цы я наль ная.

Адзін з та кіх схо даў прай шоў у 
вёс цы Хід ры Коб рын ска га ра ё на. У 
пя ці кі ла мет ро вую зо ну мяс цо ва га 

сві на га доў ча га комп лек су на 
24 ты ся чы га лоў увай шло 17 
вё сак. За бой сва ёй жыў нас ці 
вяс коў цам да вя ло ся пра вес ці 
ся род ле та. Та ды ўсіх, хто за-
ка лоў сві ней, унес лі ў асоб ны 
спіс у сель скім Са ве це. Гэ тыя 
лю дзі атры ма лі ўмоў ны ста тус 
па цяр пе лых. Ім абя ца лі пра да-
ваць мя са са сві на комп лек су 
па са бе кош це.

Вось гэ тае пы тан не і паў-
ста ла на схо дзе. Ака за ла ся, што 
сві ні ну са праў ды пра да ва лі па сель-
са вец кіх спі сах. Але па цяр пе лы мі 
ся бе лі чаць і ін шыя вяс коў цы. Ска-
жам, гас па дар за біў свай го ка бан-
чы ка за ты дзень да аб'яў лен ня за-
ба ро ны. Ён жа спа дзя ваў ся ку піць 
ма лых сві ней і зноў іх вы кар міць. А 
ў спі сы яго та ды не ўнес лі. Та кіх па-
крыў джа ных на бра ла ся мно га. І іх 
прэ тэн зіі зра зу ме лыя. Але і не гэ та 
га лоў нае. Лю дзі ўсё ж спа дзя ва лі-
ся, што і ім ра на ці поз на да зво ляць 
ад на віць пад соб ную гас па дар ку. 
Ад на жан чы на за да ла пры сут ным 
кі раў ні кам ра ё на пы тан не: «Што ж 
ра біць?» — і не атры ма ла ад ка зу, 
які б яе за да во ліў. Пе рад гэ тым яна 
па тлу ма чы ла, што зар пла ту мае 
ка ля 2 міль ё наў у ме сяц. У яе двое 
дзя цей-школь ні каў, якіх яна паў на-
цэн на кар мі ла ме на ві та мя сам са 
сва ёй пад соб най гас па дар кі. Ця пер 
та кой маг чы мас ці ня ма. Пе ра клю-
чыц ца ад ра зу на га доў лю брой ле-
раў або ця лят атрым лі ва ец ца не ва 
ўсіх. Як не ва ўсіх ёсць маг чы масць 
па ста віць свай го ка бан чы ка ці свін-
ню ў хлеў да сва я коў з су сед няй 
вёс кі. Аб гэ тым так са ма га ва ры лі 
на схо дзе. Ка му па шан ца ва ла, хто 
ў су сед няй вёс цы мае сва я коў або 
доб рых зна ё мых, — той за вёз ім 
па ра сят і кар мы. Але ж да лё ка не 
кож ны зга дзіў ся б да гля даць чу-
жую жыў насць. Та му гэ та, хут чэй, 
адзін ка выя вы пад кі, а не вы ра шэн-
не праб ле мы.

У Ма ле чы Бя ро заў ска га ра ё на 
на сель скім схо дзе на огул пра па-
на ва лі лік ві да ваць комп лекс кам бі-
кор ма ва га за во да, на якім утрым лі-
ва ец ца 2 ты ся чы га лоў сві ней, а да-
зво ліць тры маць жы вё лу лю дзям. 
Але на та кія ме ры, ві да воч на, ні хто 
не пой дзе. На ад ва рот, ста іць за да-
ча ўсі мі спо са ба мі на рошч ваць па-
га лоўе ў сель гас прад пры ем ствах.

Ды рэк тар на зва на га кам бі-
кор ма ва га за во да Мі ха іл КА-
ЗЕ КА ска заў, што ўся праб ле ма 
ў роз ні цы па між са ні тар ны мі нор-
ма мі. Боль шасць сві на га доў чых 
комп лек саў узво дзі ла ся ў са вец кія 
ча сы. Та ды ме жы за ба ро ны вы зна-
ча лі ся ад лег лас цю ў 500 мет раў. 
Ця пер ра ды ус за ба ро ны па вя лі-
чыў ся — у ад па вед нас ці з еў ра-
пей скі мі і су свет ны мі стан дар та мі 
— да пя ці кі ла мет раў. Вось і ўзнік лі 
праб ле мы, і праб ле мы не ма лыя, бо 
звя за ны яны з даб ра бы там мно гіх 
вяс ко вых сем' яў.

���
Сві ні ны ў кра мах і на рын ках 

Брэс та да стат ко ва. Праб ле ма 
не ў яе на яў нас ці, а ў ца не. А 
вось спраг на за ваць па дзен не 
рос ту ца ны пас ля та го, як удас-
ца ад на віць коль касць па га лоўя 
сель гас прад пры ем стваў і па вя-
лі чыць яго на пры ват ных пад-
вор ках, ні хто па куль не бя рэц ца. 
Цэ ны ру ха юц ца на пе рад, і «за-
га няць» іх бу дзе цяж ка...

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
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Хут чэй за ўсё, пя ці-
кі ла мет ро вая зо на 

за ба ро ны за ста нец ца 
на заў сё ды. І каб пры вык-
нуць да но вых умоў, па-
трэб ны пэў ны час.

РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ № 15 
ад 17 лю та га 2009 го да вы да дзе на 
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

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

— Дык той да па мо гі, што вы дзе-
ліць дзяр жа ва, та бе хо піць — пры яз-
джай, — імк ну ла ся ўга ва рыць Лю боў 
За ба ро нак.

Але ні ўшчу ван ні, ні прось бы не 
па дзей ні ча лі на ма ла дзі цу. І та ды Лю-
боў Ула дзі мі ра ўна вы свет лі ла, дзе 
пра цуе жан чы на, і звя за ла ся з яе кі-
раў ніц твам. Але на ват яны не змаг лі 
пры му сіць яе змя ніць ра шэн не, хоць 
абя ца лі ма тэ ры яль ную да па мо гу на па-
ха ван не...

Ар га ні зоў ва лі па ха ван не чу жыя лю-
дзі: са цы яль ныя ра бот ні кі і стар шы ня 
сель ска га Са ве та. Ака за ла ся, у яе 
на ват не бы ло пры стой на га адзен ня. 
Да вя ло ся на ват адзен не куп ляць. У 
апош ні шлях Ка ця ры ну Сця па наў ну 
пра во дзі лі ста рыя ба буль кі: сель скі Са-
вет знай шоў транс парт, каб пры вез ці іх 
на мо гіл кі... На на ступ ны дзень тэ ле-
фа нуе род нае «дзі цят ка»: «Ну як там 
ма му па ха ва лі, хоць па-люд ску? А ці 
за ста лі ся гро шы ад па мі-
нак? Спа дзя ю ся, не ўсе 
па тра ці лі? Дык я пры еду 
за бя ру, а за ад но і пен сію 
апош нюю атры маю...»

У Лю бо ві За ба ро нак 
на ват ды хан не пе ра ха-
пі ла ад та ко га на хаб-
ства...

— Пас ля ба бу лі яшчэ 
і спад чы на за ста ла ся: 
якая-ні я кая ха цін ка з 
ўчаст кам. Ду маю, дач-
ка бу дзе звяр тац ца да 
мя не, каб афор міць да-
ку мен ты. Не ве даю, як 
па гля дзіць у во чы...

Па вяс ко вай ву лі цы 
борз дзень ка шы буе муж-
чы на га доў 60 з сум кай, 
ад куль тыр чыць бу тэль ка 

«бе лень кай». «Сы нок пры ехаў з го ра да 
90-га до вую ма ці «пра ве даць», — тлу-
ма чыць Лю боў Ула дзі мі ра ўна.

— Ка лі ж вы пад во рак аб ко сі це? — 
ці ка віц ца яна ў муж чы ны.

— А вы, сель са вет, на вош та? Мая 
ма ці зда роўе на вас па кла ла (пра ца-
ва ла на фер ме), а вы яшчэ пры му ша-
е це мя не, хво ра га, тра ву ка сіць?

— Ну і як раз бу дзіць сум лен не ў 
та кіх, як ён? — уз ды хае Лю боў Ула-
дзі мі ра ўна. — Як рас тлу ма чыць, што 
сель скі Са вет не аба вя за ны аб кош ваць 
пры ват ныя пад вор кі? Не маг чы ма гэ та 
на ват фі зіч на: ёсць вёс кі, дзе жы вуць 

дзя сят кі са ста рэ лых. Але, ка лі звяр-
та юц ца адзі но кія ста рыя, ідзем ім на-
су страч.

Жы вуць у нас і пен сі я не ры, што па-
кі ну лі га рад скія ква тэ ры дзе цям, а са мі 
пе ра ся лі лі ся ў сель скую мяс цо васць. 
Мі ну лай зі мой за нес ла да ро гу да трох 
та кіх да моў. Рас чыс ці лі, а по тым па-
ча ло ся па цяп лен не і снег лі та раль на 
ўтрам ба ваў ся. І трэ ба ж та ко му зда-
рыц ца, што ў ад ных ста рых па мёр у 
Мін ску сын. Дру гі сын пры ехаў за браць 

баць коў на па ха ван не. А праз дзень 
пры вёз іх на зад — ды не змог пад' ехаць 
на аў то да са май ха ты... Праз коль кі ча-
су тэ ле фа нуе мне з па гро за мі: маў ляў, 
ча му не вы кон ва е це сва іх не па срэд-
ных аба вяз каў?.. А я яму ў ад каз: «Гэ та 
вы не вы кон ва е це сва іх аба вяз каў, бо 
доб рыя дзе ці зі мой за бі ра юць ста рых 
у го рад, дзе не трэ ба печ ку па ліць ды 
па ва ду ха дзіць да студ ні...»

...Ка лісь ці мы ўсе ста нем ста ры мі. І 
дзе га ран тыя, што на шы дзе ці не па-
сту пяць гэ так жа з на мі? Яны — на-

ша люс тэр ка, ка пі ру юць усе 
ўчын кі да рос лых. Лю дзі май-
го па ка лен ня пом няць, з якім 
кло па там ста ві лі ся да ста-
рых на шы баць кі. Мой та та 
заў сё ды ка заў нам дзе цям: 
«Пад са дзі це дзе да на печ 
— вас уну кі так са ма пад са-
дзяць».

— Так, мы імк нём ся дай-
сці да кож на га ста ро га, ня-
мог ла га ча ла ве ка. І шко ла 
бя рэ над та кі мі шэф ства, і 
сель скі Са вет да па ма гае, і 
гас па дар кі, дзе яны ра ней 
пра ца ва лі. Але ні я кая пад-
трым ка, да па мо га збо ку не 
за ме няць ад на го лас ка ва га 
сло ва род на га дзі ця ці, — лі-
чыць Лю боў За ба ро нак.

Бярэзінскі раён.

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

Праз два тыд ні мы атры ма лі ад каз 
рай вы кан ка ма, дзе га во рыц ца, што 
нам ад маў ля юць у су вя зі з тым, што 
поз на да іх звяр ну лі ся. Але ж ка лі 
па да ва лі за яў ку на атры ман не гран-
та, мы не маг лі ве даць, што прой-
дзем кон курс ны ад бор і атры ма ем 
ад аб рэ нне. На той час у нас быў ліст 
пад трым кі Аст рын ска га сель ска га 
Са ве та. І да та го ж — што тут доў-
га вы ліч ваць: ці па трэб ны па доб ныя 
ме ра пры ем ствы вяс коў цам? Гэ та ж 
не па лёт на Марс!

Аг ра ся дзі ба «Кон ны двор «Кен-
таўр» зна хо дзіц ца ў цэнт ры вёс кі Вя-
лі кія Бя ро заў цы, за 5 км ад Аст ры но. 
Там мя не су стрэ ла Люд мі ла Ба сак са 
сва і мі вы ха ван ца мі:

— Мы ха це лі пра вес ці пры го жы фес-
ты валь — для ся бе, для вяс коў цаў. Я 
не ба чу важ кай пры чы ны для ад мо вы. 
Яшчэ мож на бы ло б зра зу мець, ка лі б 
мы пра сі лі гро шай...

Ка лі еха ла ў Вя лі кія Бя ро заў цы, ду-
ма ла рас пы таць у дзя цей, на коль кі для 
іх важ ны сам гур ток, кон ны фес ты валь... 
Але пас ля та го, як па бы ла на за ня тку, 
уба чы ла, як га рэ лі во чы школь ні каў, ка лі 
яны на дзя ва лі шлем, ка лі са дзі лі ся хто 
на Ар хі дэю, хто на Ка ме лію — усе пы-
тан ні ад па лі са мі са бой.

— Кон ны фес ты валь у Год ка ня, — 
вы каз вае сваё мер ка ван не за гад чы-
ца Аст рын скай дзі ця чай біб лі я тэ-
кі Ган на СЦЯ ПАН ЧАН КА, якую мы 
вы пад ко ва су стрэ лі, ка лі вяр та лі ся ў 
Шчу чын, — па га дзі це ся, за ду ма вель-
мі ці ка вая. А га лоў нае, лю дзі ча ка юць. 
Сён ня ў ста ма то ла га бы ла, дык док тар 
ка жа: «Вы мне хоць па тэ ле фа нуй це, як 
бу дзе гэ ты фес ты валь — аба вяз ко ва 
пры еду». А ка лі не бу дзе фес ты ва лю, 
дык ска жуць: «Вось дык ка мер сан ты: 
бя руц ца, абя ца юць, а ні чо га не зра бі-
лі». Гэт кая рэ ак цыя бу дзе дак лад на, 
вось па гля дзі це.

Да рэ чы, ме на ві та ад Ган ны Сця пан-
чан кі я да ве да ла ся, што вы ха ван цы 
Люд мі лы Ба сак са сва ёй эка ла гіч най 
сцеж кай пе ра маг лі ў аб лас ным кон кур-
се дзі ця чых пра ек таў.

— Пер шае мес ца за ня лі ў воб лас ці. 
Ня ўжо дрэн на, што дзе ці з ра дас цю 
хо дзяць у гур ток за мест та го, каб піць, 
ку рыць?

— А вы як ду ма е це, ча му ў рай вы-
кан ка ме не да юць ліст пад трым кі на 
пра вя дзен не фес ты ва лю?

— Ве да е це, усё за ле жыць ад ча ла-
ве ка, з якім су ты ка еш ся. Хут чэй за ўсё, 
пе ра стра хоў ва юц ца, каб ча го не зда-
ры ла ся. Але ў на шым вы пад ку — там, 
дзе не па трэб на...

-А
ле га Мі ка ла е ві ча Ся маш ку мы 
ўсе тут ве да ем доб ра, па ва-
жа ем і ста вім ся ў цэ лым да 

яго дзей нас ці па раз віц ці аг ра ту рыз му 
толь кі доб ра, — па тлу ма чы ла Ган на 
ХВЯ ДЗЮК, на мес нік стар шы ні Шчу-
чын ска га рай вы кан ка ма. — Але ён 
да нас звяр нуў ся па ліст пад трым кі ў 
кан цы са ка ві ка, хоць тэр мін рэа лі за-
цыі пра ек та — з 15 лю та га. Мы ж не 
мо жам пры маць удзел, ка лі з на мі за-
га дзя ні чо га не ўзгад ня лі. Дэ парт амент 
па гу ма ні тар най дзей нас ці на нас не 

вы хо дзіў. Ка лі звер нец ца, раз гле дзім 
гэ тае пы тан не.

— За ду ма са праў ды доб рая, — да даў 
на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла ідэа ла-
гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах 
мо ла дзі Шчу чын ска га рай вы кан ка ма 
Аляк сандр АМШЭЙ. — Ка лі б Алег 
Ся маш ка ра ней, на эта пе рас пра цоў кі, 
звяр нуў ся да нас, то, у прын цы пе, ду-
маю, не бы ло б праб лем. Маг чы ма, на-
ват ад ным з парт нё раў ста лі б у гэ тым 
пра ек це. Ад нак та ды ён не звяр нуў ся 
да нас не па срэд на, неш та вы ра шаў з 
мяс цо вы мі ўла да мі на ўзроў ні сель са-

ве та. Атры ма ла ся так, што і стар шы ня 
сель ска га Са ве та нам не па ве да міў. 
Да рэ чы, ця пер, пас ля вы ба раў, ён на 
гэ тай па са дзе ўжо не пра цуе.

Вы ра шы ла да ве дац ца, што ду ма-
юць на конт сі ту а цыі, якая скла ла ся, 
у Гро дзен скім абл вы кан ка ме. Бо, не 
сак рэт, што на Гро дзен шчы не вель мі 
шмат доб рых спраў ро біц ца пры да па-
мо зе гран таў Еў ра пей ска га са ю за.

— Мяс цо выя ўла ды са мі вы зна-
ча юць, да ваць ліст пад трым кі ці не. 
Ні дзе не за пі са на, што з на мі трэ ба 
ўзга няць. Ка лі не пад трым лі ва юць, 
пэў на, ёсць на гэ та ней кія важ кія пры-
чы ны. Шмат ці ка вых іні цы я тыў на Гро-
дзен шчы не ўка ра ня ец ца, у тым лі ку і 
дзя ку ю чы за меж ным гран там Еў ра-
пей ска га са ю за. Не па мя таю та ко га, 
каб быў ней кі ці ка вы пра ект, а яго 
не пад тры ма лі, — па тлу ма чыў Па-
вел СКРАБ КО, на чаль нік га лоў на-
га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты, 
куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Гро-
дзен ска га абл вы кан ка ма.

���
Ка лі вярс таў ся гэ ты ма тэ ры ял, па тэ-

ле фа на ваў Алег Ся маш ка. Ска заў, што 
ўсё ж та кі па даў да ку мен ты ў Дэ пар -
т амент па гу ма ні тар най дзей нас ці — 
без ліс та пад трым кі ад рай вы кан ка ма. 
Ця пер ча кае ра шэн ня.

— Алег Мі ка ла е віч, ка лі ад каз 
бу дзе ад моў ным, што бу дзе це ра-
біць?

— Па ра і лі ся і вы ра шы лі, што не за-
леж на ад та го, атры ма ем гэ тыя гро шы 
ці не, фес ты валь бу дзем пра во дзіць, 
як і пла на ва лі, 7 ве рас ня. Гэ та га ча ка-
юць мно гія па ва жа ныя, не абы яка выя 
лю дзі на ша га рэ гі ё на, ад на вяс коў цы, 
та му пад во дзіць іх мы не ма ем пра ва. 
Пры яз джай це — па ба чы це, што ў нас 
атры ма ец ца.

На дзея ДРЫ ЛА, фо та аў та ра.

ЭХ ВЫ, КО НІ...ЭХ ВЫ, КО НІ... ПРОС ТАЯ РЫН КА ВАЯ ФОР МУ ЛА...

НА ВІ НЫ З РЭ ГІ Ё НА

Прэ мія — на га рад скую гас па дар ку
Хой ні кі па вы ні ках рэс пуб лі кан ска га агля ду са ні тар-

на га ста ну і доб ра ўпа рад ка ван ня на се ле ных пунк таў за 
2013 год ста лі пе ра мож ца мі ў ка тэ го рыі га ра доў, дзе жы ве 
ад 10 да 50 ты сяч жы ха роў. За пе ра мо гу го рад атры маў 
прэ мію ў па ме ры 2000 ба за вых ве лі чынь — гэ та 300 млн 
руб. 70% гэ тых срод каў на кі ра ва ны на раз віц цё га рад ской 
гас па дар кі.

10 кі ла мет раў но вых труб
У аг ра га рад ку Чыр во ны Бе раг Жло бін ска га ра ё на ад-

ноў ле на ра бо та па ма дэр ні за цыі мяс цо вай цеп ла тра сы. 
Ідзе за ме на са ста рэ лых труб на больш на дзей ныя, якія 
лепш за хоў ва юць цяп ло. Іх мож на бу дзе экс плу а та ваць 
да 50 га доў. Пра клад ка но вай цеп ла тра сы бы ла па ча та 
ле тась і за вер шыц ца ў гэ тым го дзе. Яе пра цяг ласць — 
ка ля 10 кі ла мет раў.

Прад пры маль нік аб жы ве дэ по
Бу ды нак па жар на га дэ по ў аг ра мяс тэч ку Ці хі ні чы 

Ра га чоў ска га ра ё на служ ба мі МНС даў но не экс плу а та-
ваў ся. Та му Го мель скім абл вы кан ка мам бы ло пры ня та 
ра шэн не пра даць гэту рэс пуб лі кан скую ўлас нас ць. Бы ло 
пра ве дзе на пяць аў кцы ё наў, перш чым па жар нае дэ по 
знай шло свай го но ва га ўла даль ні ка. Адзі ны ўдзель нік 
ганд лю на быў не ру хо масць пло шчай ка ля 250 кв. м за 
157 ты сяч руб лёў для ажыц цяў лен ня прад пры маль ніц-
кай дзей нас ці.

Вай скоў цы ўзвя лі мост
Пан тон ны двух па лос ны мост це раз Іпуць з асоб-

най пе ша ход най да рож кай уве дзе ны ў экс плу а та цыю 
ў Доб ру шы. Яго ўвод да зво ліць пры сту піць да ка пі-
таль на га ра мон ту трох ін шых мас тоў у рай цэнт ры. 
Леп шым вай скоў цам 30-й асоб най Чыр ва на сцяж най 
чы гу нач най бры га ды за па спя хо вае вы ка нан не за дан-
ня па ўзвя дзен ні мос та аб ве шча ны па дзя кі і ўру ча ны 
гра ма ты.

Дзі ця чае ад дзя лен не ад ноў ле на
У Пет ры каў скай рай баль ні цы пас ля ра мон ту ад кры-

ла ся дзі ця чае ад дзя лен не. Ця пер тут усё бу дзе спры яць 
вы зда раў лен ню: у па ла тах і ка бі не тах свет ла і па-хат-
ня му ўтуль на, уста ноў ле на но вая мэб ля. На ўра чыс тым 
ад крыц ці кі раў ніц тва ра ё на ўру чы ла ўста но ве ка ля ро вы 
тэ ле ві зар.

Каб вяр нуц ца ў сям'ю
Ло еў ска му са цы яль на-пе да га гіч на му цэнт ру споў ні ла ся 

10 га доў. 518 дзя цей на пра ця гу гэ та га ча су ад чу ва лі ва 
ўста но ве кло пат, яко га так не ха па ла ў сем' ях. Спе цы я-
ліс ты цэнт ра зай ма лі ся ад наў лен нем і ка рэк цы яй дзі ця-
ча-баць коў скіх ад но сін, што да па маг ло мно гім вяр нуц ца 
ў бія ла гіч ныя сем'і.

З ві дам на во зе ра
У вёс цы Кля но ві ца Бу да-Ка ша лёў ска га ра ё на фер-

мер Фё дар Кі ся леў скі ад крыў но вую аг ра ся дзі бу. У двух-
па вяр хо вым до ме, па бу да ва ным з дрэ ва, во сем спаль-
ных мес цаў, кух ня, гас ці ная з ма ляў ні чым края ві дам на 
во зе ра. Ама та ры мо гуць па це шыц ца лаз няй, біль яр дам, 
ры бал кай, за сма жыць мя са, па ка тац ца на ка та ма ра нах, 
па гу ляць па ле се. У бу ду чы ні тут пла ну ец ца ад крыць і 
гас ці ні цу.

Гу ля ем у фут бол!
У Ель ску ад кры та су час ная спар тыў ная пля цоў ка для 

гуль ні ў мі ні-фут бол — дзя ку ю чы са цы яль най іні цы я ты ве 
аса цы я цыі «Бе ла рус кая фе дэ ра цыя фут бо ла», су мес на га 
та ва рыст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «НТС», пра ва-
ўла даль ні ка ганд лё ва га зна ка «Род ны бок — дзе цям» 
і кі раў ніц тва Ель ска га рай вы кан ка ма. Но вая пля цоў ка 
ўяў ляе са бой по ле па ме рам 20 на 40 мет раў са штуч ным 
па крыц цём і ага ро джай.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

НА ШЫІ Ў БАЦЬ КОЎ...

ДА ВЕД КА

Кон курс «Тан дэм» пра во дзіць у на шай 
кра і не ўжо дру гі раз Аса цы я цыя агенц-
тваў мяс цо вай дэ ма кра тыі пры фі нан-
са вай пад трым цы Еў ра пей ска га са ю за. 
Са слоў Ма ры ям ХА ТЭ НАШ ВІ ЛІ, ме не-
джа ра пра ек та і кі раў ні ка Бру сель ска-
га офі са АLDА: «Аса цы я цыя агенц тваў 
мяс цо вай дэ ма кра тыі — ня ўра да вая ар-
га ні за цыя, ство ра ная Са ве там Еў ро пы 
ў 1999 го дзе. На ша мэ та — пры цяг нуць 
ак тыў ных жы ха роў да ра шэн ня праб лем 
мяс цо ва га зна чэн ня, спры яць раз віц цю 
іх су пра цоў ніц тва з мяс цо вы мі ор га на мі 
ўла ды, у тым лі ку і з дапамогай вы дзя-
лен ня мі ні-гран таў на пад трым ку мяс цо-
вых пра ек таў».

Школь ні кі з ра дас цю на вед ва юць Школь ні кі з ра дас цю на вед ва юць 
гур ток вер ха вой язды, якім кі руе Люд мі ла гур ток вер ха вой язды, якім кі руе Люд мі ла БА САКБА САК..

На на ступ ны дзень тэ-
ле фа нуе род нае «дзі-

цят ка»: «Ну як там ма му 
па ха ва лі, хоць па-люд ску? 
А ці за ста лі ся гро шы ад па-
мі нак?» 

На Ві цеб шчы не ад пра цоў ва юць 
не стан дарт ныя па ды хо ды ў 
вы ра шэн ні вострага пы тан ня — 
пра фі лак ты кі п'ян ства.

Зра зу ме ла, што зло ўжы ван не спірт-
ны мі на по ямі ўплы вае на коль касць вы-
пад каў гі бе лі гра ма дзян, у тым лі ку ў 
вы ні ку са ма губ ства.

У пра ку ра ту ры Ві цеб скай воб лас ці 
кан ста ту юць, што ў боль шас ці вы пад-
каў гра ма дзя не здзяйс ня лі са ма губ-
ства ў вы ні ку зло ўжы ван ня спірт ны мі 
на по ямі. У Па ста вах мяс цо вы жы хар 
ва ўзрос це «за 40» пе рад смер цю на пі-
саў за піс ку, у якой раз віт ваў ся з бы лой 
жон кай і вы каз ваў шка да ван не аб ша-
ла пут ным сва ім жыц ці. Ён па ку та ваў 
на хра ніч ны ал ка га лізм, не ад на ра зо-
ва пры цяг ваў ся да ад мі ніст ра цый най і 
кры мі наль най ад каз нас ці, быў на ўлі ку 
ў нар ко ла га, доў гі час не меў пра цы. 
Жу дас нае су па дзен не: ка ля го да та му 
яго дач ка так са ма доб ра ах вот на пай-
шла з жыц ця...

— Ле тась прыкладна 9% ад усіх па-
мер лых гра ма дзян раз ві та лі ся з жыц-
цём з так зва ных знеш ніх пры чын 
гвал тоў на га ха рак та ру, — па ве да мі лі 
ва ўпраў лен ні ста тыс ты кі Ві цеб ска га 
абл вы кан ка ма.

— Атруч ван не ал ка го лем і за хвор-
ван ні ў вы ні ку зло ўжы ван ня «зя лё ным 
зме ем» — у лі ку га лоў ных пры чын 
смяр цей, — да даў, на мес нік пра ку ро ра 
Ві цеб скай воб лас ці Ула дзі мір Гук.

Пра ва ахоў ні кі не ўтой ва юць, што на 
пра ця гу апош ніх дзе ся ці год дзяў ал ка-
га лі за цыя на сель ніц тва пра грэ суе. І без 
ука ра нен ня ў пра фі лак тыч ную пра цу 
но вых фор маў і ме та даў, з ад ны мі толь-
кі рэ прэ сіў ны мі ме ра мі да сяг нуць знач-
ных ста ноў чых змен усё ця жэй.

— На рэс пуб лі кан скім і аб лас ным уз-
роў нях пры ня ты шмат лі кія пра гра мы, 
якія пра ду гледж ва юць знач ную коль-
касць ме ра пры ем стваў, на кі ра ва ных на 
пра фі лак ты ку п'ян ства і ал ка га ліз му. 
Але іх рэа лі за цыя да гэ туль не да сяг-
ну ла за пла на ва ных вы ні каў. Не аб ход-

на за ах во ціць лю дзей пе ра стаць быць 
абы яка вы мі. Ні для су се дзяў, ні для 
сва я коў або ка лег ал ка го лі ка лад яго 
жыц ця не сак рэт. Ад нак пі ту шчыя не 
атрым лі ва лі ад кры та га асу джэн ня. Нам 
пра сцей быць абы яка вым, да зва ляць 
п'ян ства ваць і брыд ка сло віць, чым пра-
сла віц ца «да нос чы кам», — пра цяг вае 
Ула дзі мір Гук.

— Па няц це «цвя ро засць» мож на 
рас тлу ма чыць як па трэ бу ў сум лен-
ным, чыс тым по гля дзе на са мо га ся-
бе і на на ва коль ны свет. Цвя ро засць 
— гэ та сва бо да ад са ма пад ма ну... 
Яна па тра буе муж нас ці, адзі ная маг-
чы масць вы рвац ца з за ган на га кру га 
лю бой за леж нас ці — толь кі шчы рае 
па ка ян не, — лі чыць ар хі епіс кап Ві цеб-
скі і Ар шан скі Дзі міт рый. — У апош ні 
час наш на род схі ля ец ца да куль ту 
спа жы валь ніц тва, на жы вы. Гэ тыя тэн-
дэн цыі руй ну юць ду хоў на-ма раль ныя 
асно вы гра мад ства — той пад му рак, 
без яко га не маг чы ма зда ро вая бу ду-
чы ня на цыі.

На дум ку свя та роў і пра ва ахоў ні каў, 
па коль кі п'ян ства, нар ка ма нія, гвалт, 
ама раль насць — во ра гі як дзяр жа вы, 
так і царк вы, ска ар ды на ва ная су мес-
ная пра ца мо жа даць пэў ны вы нік. Та му 
пра ку ро ры ў рэ гі ё нах су стра ка юц ца з 
прад стаў ні ка мі тра ды цый ных рэ лі гій ных 
кан фе сій — для вы пра цоў кі су мес ных 
ме ра пры ем стваў, на кі ра ва ных на фар-
мі ра ван не зда ро ва га, ду хоў на-ма раль-
на га ла ду жыц ця, за ма ца ван ня ў на-
сель ніц тва ўста ноў кі на цвя ро засць.

Да рэ чы, не сак рэт, што рэ гу ляр ны 
ўдзел у па ся джэн нях са ве таў пра фі-
лак ты кі прад стаў ні коў ад ных і тых жа 
ве дам стваў і гра мад скіх фар мі ра ван няў 
пры во дзіць да фар ма ліз му. Уклю чэн не 
ж у склад гэ тых гра мад скіх фар мі ра-
ван няў свя та роў да па мо жа эфек тыў на 
ка ар ды на ваць су мес ную пра цу. Пры 
хра мах ужо пра вод зяц ца кан суль та ван-
не тых, хто па ку туе ад за леж нас цяў, і 
іх сва я коў, ар га ні зу юц ца та ва рыст вы 
цвя ро зас ці.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

УСЕ СРОД КІ ДОБ РЫЯ

І СВЯ ТАР МО ЖА БЫЦЬ... «НАР КО ЛА ГАМ»
«Чы та ю чы» 
тра лей бус

На тра лей бу се ў па да рож-
жа па род ным го ра дзе 
ад пра ві лі ся гро дзен скія 
школь ні кі дзя ку ю чы тра-
лей бус на му ўпраў лен ню і 
біб лі я тэ ка рам.

Не каль кі дзён та кім чы нам па-
да рож ні ча лі, па шы ра ю чы свой 
кру га гляд, ка ля 150 вуч няў 2—4 
кла саў. Яны па зна ё мі лі ся з края-
знаў чы мі, гіс та рыч ны мі кні га мі, 
паэ тыч ны мі тво ра мі пра го рад, 
пры све ча ны мі яму фо та аль бо ма-
мі, здзейс ні лі не вя лі кія эк скур сіі 
па пло шчы Са вец кай і пар ку імя 
Жа на-Эма ну э ля Жы лі бе ра. А на 
па мяць аб па да рож жы атры ма лі 
сцяж кі з гер бам го ра да і паш тоў кі. 
Да рэ чы, гэ тай ак цыі па пя рэд ні чаў 
кон курс «На ма люю го рад Грод-
на», пры чым леп шыя ра бо ты бы лі 
вы стаў ле ны ў вок ны тра лей бу са 
— атры ма ла ся пе ра со вач ная вы-
стаў ка.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Фо та Анатоля КЛЕШЧУКА.

Фо та Анатоля КЛЕШЧУКА.


