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Ка мен та рый у тэ му
Стар шы ня Ашмян ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Мі ка лай КВЯТ КЕ ВІЧ:

— Се сі я мі сель скіх Са ве таў дэ пу та таў пра пі са ны пункт на конт за ах воч ван ня ста рас таў па вы ні ках 
іх ра бо ты за квар тал згод на з коль кас цю два роў у на се ле ных пунк тах. Да 10 два роў — 1,5 ба за вай 
ве лі чы ні, да 20 два роў — 2, да 40 два роў — 3, больш за 40 два роў — 3,5 ба за вай ве лі чы ні. Гэ тыя 
гро шы пла ну юц ца ў бюд жэ тах сель скіх Са ве таў. Ёсць яшчэ і та кая сіс тэ ма сты му ля ван ня ра бо ты 
ста рас таў, як гра ма ты рай вы кан ка ма і ра ён на га Са ве та дэ пу та таў з прэ мі яй у па ме ры 10 ба за вых 
ве лі чынь. Пры гэ тым, зра зу ме ла, важ ны не толь кі па мер уз на га ро джан ня, але і сам факт та го, што 
гра мад ская дзей насць ча ла ве ка не за ста ла ся не за ўва жа най ор га на мі мяс цо вай ула ды.

КА ЛІ ЗА ХО ЧАМ — КА ЛІ ЗА ХО ЧАМ — 
МО ЖАММО ЖАМ

З ВЫ ЕЗ ДАМ 
НА МЕС ЦА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Каб абы сці ся мі ні маль ны мі за тра та мі, пры цяг ва ец ца 

тэх ні ка, якая пра цуе по бач з тым на се ле ным пунк там, дзе 
зна хо дзіц ца са ста рэ лы дом. І ка лі ён не адзін, то пы тан-
не ад ра зу ж вы ра ша ец ца і па ас тат ніх. Не за ба ра ня ец ца 
пры маць удзел у спра ве і жы ха рам вёс кі. «Яны звяр та юц-
ца ў сель вы кан кам і атрым лі ва юць да звол ра за браць для 
сва іх па трэб без гас па дар чы дом, — удак лад няе стар шы ня 
Бя лы ніц ка га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Аляк сандр Асі пё-
нак. — Там, дзе фун да мент не вель мі тры ва лы, сель са ве-
ты «раз бі ра юц ца» сва і мі сі ла мі, без спе цы яль най тэх ні кі».

Уліч ва ю чы, што на знос ад на го до ма ўла дан ня па тра бу-
ец ца ка ля 2 міль ё наў руб лёў, а срод каў вы дат коў ва ец ца ў 
ра зы менш, тут шмат што за ле жыць ад пра цы на мес цах. 
Лю дзі і са мі за ці каў ле ны ў на вя дзен ні па рад ку на зям лі. 
Тым больш што гэ та ро біц ца ў ін та рэ сах бяс пе кі. Вя до ма, 
што за кі ну тыя да мы пры ваб лі ва юць не са мых леп шых 
прад стаў ні коў на сель ніц тва, а гэ та аб васт рае па жа ра не-
бяс печ ную сі ту а цыю.

Удзель ні каў па ся джэн ня пры ем на ўра зі ла тое, што ў 
абод вух ра ё нах чыс ці ня і па ра дак па ну юць не толь кі ў 
рай цэнт рах і аг ра га рад ках, але і ў глы бін цы.

— Мы ўба чы лі прык лад та го, як за кон пра цуе на мес-
цах, — пад крэс ліў стар шы ня аб лас но га Са ве та дэ пу та-
таў Ана толь ІСА ЧАН КА. — Мы вы пра ца ва лі ал га рытм, 
які рас паў сюдж ва ем на ўсе ра ё ны. Ні чо га над звы чай на га 
мы не ро бім. Ёсць схе ма, па якой пра цу юць ка му наль ныя 
і ін шыя ра ён ныя гас па дар кі. Дзесь ці спра ва ідзе больш 
па ско ра ны мі тэм па мі, дзесь ці — менш. Але гэ та ўсё «пра-
цоў ныя мо ман ты».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

МАЙ СТАР-КЛА С АД НІ КА НА ВАЙ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
— На той час мне бы ло га доў 25. Па гля дзе-

ла, што мо гіл кі не ага ро джа ны, і вы ра шы ла 
зра біць гэ та. Па жы лыя лю дзі ка жуць: «Дзет ка, 
а хто ж бу дзе га ра дзіць?» Не га во ра чы ні ко му, 
звяр ну ла ся на пі ла ра му, аб усім да мо ві ла ся. 
Муж на ма та цык ле з пры чэ пам за вёз ма тэ ры-
ял на мо гіл кі, за ку пі ла за свае гро шы фар бу 
(по тым лю дзі са бра лі гро шы на гэ тыя рас хо ды) 
і аб' яві ла су бот нік. Уся вёс ка вый шла — і ўсё 
зра бі лі: аб га ра дзі лі, па фар ба ва лі. Па мя таю, 
іду і пла чу ад та ко га пос пе ху... Прай шоў час, 
зноў трэ ба доб ра ўпа рад коў ваць мо гіл кі — так-
са ма та ла кой бя ром ся.

У цэнт ры Каль чу ноў ёсць ста ры ка ло дзеж, 
які, ка лі пра вя лі во да пра-
вод, ака заў ся за ня дба ным. 
Больш за 30 га доў быў ён 
не па трэб ным. Але ця пер гэ-
ты «Але нін ка ло дзеж», як 
нех та па зна чыў фар бай у 
го нар Але ны Шкел да, зноў 
дзей ны.

— Вя до ма ж, гэ та не мой 
ка ло дзеж — гра мад скі. І не 
я ад на кла па ці ла ся пра яго 
ад наў лен не. Пры цяг ну ла 
мяс цо вых хлоп цаў. Яны 
два тыд ні зай ма лі ся ка ло-
дзе жам, чыс ці лі. По тым 
за са бра ныя людзь мі гро-
шы я ку пі ла ўсім тра ім у 
Ашмя нах бо ты — гу мо выя 
з уцяп ляль ні кам. А мне як 
пры ем на, што доб рую спра-
ву зра бі лі! Чую ра нень ка — 
скрып-скрып — лю дзі ўжо 
бя руць ва ду: хто на пры га-
та ван не ежы, хто на ага род...

Ёсць ідэя? За пра цу!
Клуб ста рас таў вё сак Каль чун ска га сель-

са ве та аб' явіў тры кон кур сы. Пер шы — кон-
курс дзі ця чай твор час ці «Мой род ны кут»: 
якой ба чыц ца ту тэй шым школь ні кам іх ма лая 
ра дзі ма? Дру гі — «Леп шы гас па дар-2014»: 
бы ло прад стаў ле на 16 ся дзіб і ўжо вы зна ча-
ны пе ра мож цы: пер шае мес ца, два дру гія і 
два трэ ція.

А са мым скла да ным быў трэ ці кон курс — 
«Доб рая спра ва». Ра зам са стар шы нёй Каль-
чун ска га сель ска га Са ве та Лі лі яй ЯНУШ-
КЕ ВІЧ ста рас ты ез дзі лі па ўсіх вёс ках, дзе на 
схо дах ці ка ві лі ся ў мяс цо вых жы ха роў: што 
важ нае вар та зра біць пры фі нан са вай пад-
трым цы пра ек та? За яў кі бы лі роз ныя: і ва ду 

ад вес ці, каб не пад тап ля ла скле пы, і мо гіл кі 
ага ра дзіць, і па чыс ціць роў, і доб ра ўпа рад ка-
ваць мес ца з кры жам ка ля ўез ду ў вёс ку... Усе 
пра па но вы бы лі раз гле джа ны чле на мі жу ры 
з лі ку ар га ні за та раў пра ек та. Вый гра лі тыя 
за яў кі, дзе раз лік быў на тое, што не хтось ці 
па ві нен гэ та зра біць, а са мі лю дзі.

Ад на з трох ідэй, што пе ра маг лі ў кон кур се, 
— аб ста ля ван не дзі ця чай пля цоў кі ў Каль чу-
нах. Хі ба ж не доб рая спра ва для аг ра га рад ка, 
дзе больш за 100 дзя цей? Ця пер яна ажыц-
цяў ля ец ца іні цы я тыў най гру пай ма ла дых 
сем' яў пад кі раў ніц твам Воль гі ПА БЯ ДЗІН-
СКАЙ. Пры чым не толь кі за гро шы пра ек та: 
са мім трэ ба і па пра ца ваць фі зіч на, і пра явіць 
ар га ні за цый ныя здоль нас ці, ды і, пэў на, неш та 
ра зам ку піць.

— Ка лі ўкла дзе на свая пра ца, то і ў да лей-
шым не бу дзеш абы яка вым. Не тое што нех та 
даў — дык ня хай ло міц ца, — лі чыць Але на 
Шкел да.

Дзя ку ю чы кон кур су «Доб рая спра ва» на-
рэш це вы ра ша на і праб ле ма ра мон ту маст ка, 
які злу чае На ва ся ды з Бу дзё наў кай. За ва да-
та рам тут стаў Ста ні слаў СА ДОЎ СКІ. Пра ект 
да па мог за ку піць дош кі, а ўсё ас тат няе ўзя лі 
на ся бе мяс цо выя жы ха ры: і звар шчы ка на ня-
лі, і са мі пра ца ва лі.

А ў Мар да сах на пус ту ю чым мес цы гэ тай 
вяс ной па са дзі лі сад — 52 яб лы ні і 8 груш 
роз ных га тун каў. За пра ект ныя срод кі на бы лі 
са джан цы, а Ігар СПІ РЫ ДО ВІЧ і яго ад на-
вяс коў цы зай ма лі ся пад рых тоў кай тэ ры то рыі, 
па сад кай дрэў цаў, ага родж ван нем са ду. Усе 
са джан цы, да рэ чы, доб ра пры жы лі ся.

— На шы школь ні кі-ва лан цё ры сён ня ўве ча-
ры пой дуць ту ды, каб да па маг чы з па ліў кай, — 
па ве да мі ла Але на Шкел да.

Пер шыя вы ні кі пра ек та пад вя дуць на пры-
кан цы жніў ня на фэс це ў Каль чу нах. Уз на-
га ро дзяць пе ра мож цаў кон кур саў, па ка жуць 
вы ста ву дзі ця чых ма люн каў, «фо та спра ва-
зда чу» ўся го зроб ле на га, пра па ну юць вы ра бы 
на род ных умель цаў і пра дук цыю з мяс цо вых 
пад вор каў. Ча ка ец ца, што фэст збя рэ больш 
за ты ся чу жы ха роў з уся го сель са ве та, у тым 
лі ку і з ад да ле ных вё сак, якім да па мо гуць з 
транс пар там.

— А што да лей, ка лі пра ект за вер шыц ца?
— Бу дзем ін шыя спра вы ра біць. У клу ба 

ста рас таў з'я вяц ца но выя ідэі. Ды і ін шыя лю-
дзі ўжо ра зу ме юць: ка лі за ха цець, то мож-
на мно гае зра біць, — не су мня ва ец ца Але на 
Шкел да.

Пра ект «Ства рэн не і дзей насць 
клу ба ста рас таў вё сак «КУТ» рэа лі-
зу ец ца дзя ку ю чы пе ра мо зе ў кон-
кур се мі ні-пра ек таў ТАН ДЭМ-ІІ 
(фі нан су ец ца асвет ніц кім гра-
мад скім аб' яд нан нем «Фонд 
імя Льва Са пе гі»). Ён быў адоб-
ра ны Еў ра ка мі сі яй у на мі на цыі 
«Парт нёр ства па між мяс цо вы мі 
іні цы я ты ва мі і ўла дай». Пра ект 
ажыц цяў ля ец ца на ба зе Каль-
чун скай біб лі я тэ кі ў парт нёр стве 
з сель вы кан ка мам, ра ён най цэнт-
ра лі за ва най біб лі я тэч най сіс тэ май 
і ад дзе лам ідэа ла гіч най ра бо ты, 
куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 
Ашмян ска га рай вы кан ка ма.

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

Ад на ча со ва ма гу пры няць ка ля двац-
ца ці ча ла век. Да па слуг клі ен таў: біль-
ярд, лаз ня, тэ ніс, бад мін тон, страль ба 
з пнеў ма тыч най він тоў кі. Зі мой — на 
лы жах, кань ках, сне га хо дзе па ка тац ца 
мож на. А са мае га лоў нае, на мой по-
гляд, — ёсць маг чы масць ад па чыць ад 
цы ві лі за цыі, шу му га рад ско га. У мя не 
ту рыс ты са мі дро вы ся куць, по суд мы-
юць, гры бы збі ра юць... Спа чат ку не ка-
то рыя, бы вае, вы каз ва юць сло вы не-
за да во ле нас ці, але хут ка ра зу ме юць, 
што гэ та для іх жа ка рыс ці, — рас каз-
вае ўла даль ні ца ся дзі бы.

Яна не ўтой вае, што не ка то рыя ад-
на вяс коў цы за во чы на зы ва юць яе «ка-
пі та ліст кай». Дык ча му са мі не мо гуць 
за няц ца та кім жа біз не сам? Без умоў-
на, ляг чэй скар дзіц ца на не да хоп гро-
шай, на цяж кае жыц цё, чым пры клас ці 
на ма ган ні. А ства рыць ся дзі бу, аказ-
ва ец ца, вель мі прос та. Трэ ба жыць у 
сель скай мяс цо вас ці і мець па коі для 
гас цей. На конт спра ва здач нас ці і ін ша-
га — не каль кі ра зоў на год пры но сіш 
у пад атко вую звест кі пра коль касць 
гас цей. Ад на ба за вая ве лі чы ня ў год — 
фік са ва ны па да так...

Вель мі мно га му гас па ды ня на ву чы-
ла ся на ад па вед ных кур сах, ар га ні за-
ва ных Бе ла рус кай ганд лё ва-пра мыс-

ло вай па ла тай. Папоўніла свае ве ды 
ў Бель гіі. Ле тась прад стаў ля ла на шу 
кра і ну на між на род най вы ста ве ту рыз-
му ў ста лі цы Іс па ніі.

Гос ці бы лі ў за хап лен ні
Пра сва іх гас цей спа да ры ня Ні на 

мо жа рас каз ваць га дзі на мі. Па мя тае 
кож на га, але ж асаб лі ва — гас цей з 
Ка на ды.

— Гэ та на шы бы лыя су гра ма дзя не. 
На та ша і Дзі ма — ура чы, пра цу юць у 
Ка на дзе. Пры еха лі да мя не з 18-га до-
вым сы нам і 10-га до вай дач кой, а так-
са ма з сяст рой На тал лі і яе дзі цем і ма-
май. Я спе цы яль на ў рай цэнтр па еха ла 
па пра дук ты, каб ка шу на вог ні шчы 
зва рыць. Тая ж юная ка над ка ні ко лі не 

ба чы ла вог ні шча і на ўрад ці спра ба ва-
ла тую ж «ляс ную ка шу»... Як да сва іх 
ад не сла ся, бо вель мі ха це ла, каб тыя 
ка над цы бы лі за да во ле ны мі. У вы ні ку 
ім так спа да ба ла ся ў мя не, што не ха-
це лі ад' яз джаць. А яшчэ бы лі ў за хап-
лен ні кі тай цы і турк ме ны, якія ву чац ца 
ў Ві цеб ску. Ін ша зем цам па да ба юц ца 
мае «май стар-кла сы» — ка лі ву чу іх 
ра біць дра ні кі і ін шыя тра ды цый ныя 
бе ла рус кія стра вы. Я ж па пер шай аду-
ка цыі ку хар! — пра цяг вае Ні на.

Аказ ва ец ца, чэр вень для аг ра ся дзі-
бы — ме сяц за ціш ша. А зі мой, што 
ці ка ва, на ро ду на тоўп.

— А ча му вы здзіў ля е це ся? Зі мой 
лю дзі хо чуць па грэц ца ў лаз ні, па ся-
дзець за ста лом ва ўтуль най ат мас-
фе ры, на брац ца энер гіі. Дру гі дзень 
вя сел ля ў мя не спраў ля юць прак тыч на 
круг лы год! — рас каз вае Ні на.

Кан ку рэн цыі яна не ба іц ца, шчы ра 
пры зна ла ся Ні на — бу дзе толь кі ра да, 
ка лі по бач з'я вяц ца аг ра ся дзі бы. У ін-
шых ра ё нах так зва ныя ту рыс тыч ныя 
клас та ры вель мі пры цяг ва юць гас цей. 
У ад ной ся дзі бе ар га ні зу юць май стар-
кла сы, на прык лад, ад ра мес ні каў, у ін-
шай — стаў ка ро біц ца на па каз аб ра даў. 
І гас па да рам доб ра, і гас цям ці ка ва.

— Вось наш аг ра га ра док мож на 
«рас кру ціць» з пунк ту гле джан ня края-
знаў ча га кі рун ку. Ста ра жы лы рас каз-

ва юць, што ў Пуш ках жыў пан Ва сіль. 
На пан скіх зем лях быў заў сё ды ба га ты 
ўра джай і кве так бы ло мност ва. Дык 
мож на ж неш та пры ду маць, каб за ці ка-
віць пры ез джых. Ідэй у мя не шмат.

— Што год мы рас пра цоў-
ва ем і за цвяр джа ем план 
ме ра пры ем стваў па доб ра-
ўпа рад ка ван ні і пад трым цы 
на леж на га са ні тар на га ста ну 
аб' ек таў і тэ ры то рый сель-
са ве та, пе ра гля да ем схе мы 
за ма ца ван ня за ўста но ва мі, 
ар га ні за цы я мі і прад пры ем-
ства мі тэ ры то рый на се ле ных 
пунк таў і так зва ных «без гас-
па дар чых» мес цаў, — рас каз-
вае На тал ля ЖУК, стар шы ня 
Се ніц ка га сель ска га Са ве та 
дэ пу та таў Мінск ага ра ё на. 

— Ста рас ты вё сак, стар шы ні 
ву ліч ных і да ма вых ка мі тэ таў 
пра вод зяць схо ды з жы ха ра мі 
па на вя дзен ні па рад ку на зям лі. 
Пры сель вы кан ка ме ства ры лі 
дзяр жаў нае прад пры ем ства 
«Се ні цаГ руп Сэр віс», якое зай-
ма ец ца комп лекс ным утры ман-
нем і доб ра ўпа рад ка ван нем на-
се ле ных пунк таў, азе ля нен нем 
пар каў, ву ліц, зон ад па чын ку, 
пры бор кай і лік ві да цы яй не-
санк цы я на ва ных зва лак на 
зем лях агуль на га ка ры стан ня. 
Акра мя та го, прад пры ем ства 
аказ вае раз на стай ныя па слу гі 
на сель ніц тву.

У вёс ках жа, дзе ня ма шмат-
па вяр хо ві каў, кож ны ўлас нік 
жы ло га до ма па ві нен за клю-
чаць да га вор на вы ваз смец ця 
з ар га ні за цы яй, якая мае пра ва 
на гэ ты від дзей нас ці. У Мін скім 
ра ё не гэ та дзяр жаў нае прад-
пры ем ства «ЭкаС пецТ ранс». 
У ад па вед нас ці з гра фі кам, не 
ра дзей, чым адзін раз на ты-
дзень — да кож на га до ма пад'-
яз джае ма шы на і за бі рае бы та-
выя ад хо ды.

У ар га ні за цыі ра бо ты з 
людзь мі, бяс спрэч на, па трэб на 
да па мо га сель ска га Са ве та. Не 
кож ны хо ча пла ціць за па слу-
гі, што аказ ва юц ца, не ка то рыя 
ўтой ва юць коль касць пра жы-
ва ючых у до ме. Сель вы кан кам 
рэ гу люе гэ тыя пы тан ні: мы пра-
во дзім тлу ма чаль ную ра бо ту з 
жы ха ра мі, на кі роў ва ем прад пі-
сан ні, да па ма га ем за клю чаць 
да га во ры на вы ваз смец ця.

Акра мя та го, іс нуе та кая 
праб ле ма, як на за па шван не 
на аса біс тых участ ках не га ба-
рыт ных і бу даў ні чых ад хо даў. 
Та кія фак ты вы яў ля юц ца пры 
два ро вых аб хо дах, вы ез дах на 
мес ца ка мі сіі па доб ра ўпа рад-
ка ван ні. І зноў жа да во дзіц ца 

тлу ма чыць гра ма дзя нам, што 
не аб ход на пра віль на, у ад па-
вед нас ці з за ка на даў ствам, па-
збаў ляц ца ад хла му. Для гэ та га 
трэ ба звяр нуц ца ў ар га ні за цыю, 
якая аказ вае па слу гі па вы ва зе 
буй на га ба рыт на га смец ця. 

— У лю бой спра ве, лі чу, для 
мяс цо вай ула ды га лоў най апо-
рай па він ны быць са мі лю дзі. 
А каб так ста ла ся, перш за ўсё 
трэ ба з імі час цей су стра кац-
ца, раз маў ляць, — тлу ма чыць 
Лю боў ЗА БА РО НАК, стар-
шы ня Кап ла нец ка га сель-
ска га Са ве та дэ пу та таў Бя-
рэ зін ска га ра ё на. Вя до ма, на 
край ні вы па дак ёсць і ін шыя 
ры ча гі ўздзе ян ня — ад мі ніст-
ра цый ныя. Але ў боль шас-
ці вы пад каў усё ж зна хо дзім 
па ра зу мен не. Больш скла да-
на з га рад скі мі ро дзі ча мі па-
жы лых лю дзей. У не ка то рых 
з іх спа жы вец кія ад но сі ны: 
маў ляў, сель скі Са вет па ві-
нен іх баць кам ка сіць тра ву 
і пус та зел ле на пад вор ках, 
на во дзіць па ра дак, вы во зіць 
смец це. Так, мы аб кош ва ем, 
доб ра ўпа рад ку ем мо гіл кі і так 
зва ныя «ні чый ныя» тэ ры то рыі 
— участ кі ка ля пус ту ю чых да-
моў, пуст кі. Праў да, ка лі якая 
ба буль ка звяр та ец ца па да па-
мо гу ў аб кош ван ні пад вор ку, 
то чыс та па-ча ла ве чы ідзём 
на су страч.

Што да вы ва зу смец ця, то 
гэ тым зай ма ец ца жыл лё ва-ка-
му наль ная гас па дар ка. Вы во-
зяц ца ад хо ды па гра фі ку, які 
дру ку ец ца ў ра ён най га зе це. 
Мы ж рас паў сюдж ва ем ін-
фар ма цыю, змя шча ем яе на 
дош ках аб' яў, ка ля ма га зі наў, 
школ, у мес цах, дзе больш за 
ўсё збі ра юц ца лю дзі. У вя лі кія 
вёс кі спец ма шы на пры яз джае 
два ра зы на ты дзень, а зі мой, 

ка лі смец ця знач на менш, — па 
не аб ход нас ці. Лю дзі ўжо пры-
ву чы лі ся ў пры зна ча ны час па-
ке ты са смец цем вы стаў ляць 
ка ля ва ро таў.

Але не ўсім па да ба ец ца, 
што па слу га плат ная, асаб лі-
ва ста рым лю дзям. Не ка то рыя 
вы каз ва юць не за да во ле насць: 
маў ляў, мы ні чо га не вы кід ва-
ем, усё ліш няе вы ка рыс тоў ва-
ем у гас па дар чых мэ тах. Ка лі 
за год збя рэц ца тры кан сер-
ва выя бля шан кі, дык іх за коп-
ва ем за ага ро дам, а па пе ра мі 
рас паль ва ем печ ку. Я ім ве ру, 
але да во дзіц ца тлу ма чыць, што 
не ад сель ска га Са ве та за ле-
жыць ра шэн не, ёсць за кон па 
ўты лі за цыі ад хо даў, які трэ ба 
вы кон ваць.

Ця пер пла та за вы ваз смец-
ця бя рэц ца з кож на га за рэ гіст-
ра ва на га ў до ме. І зра зу ме ла, 
чым больш жыль цоў, тым боль-
шая і су ма. Ра ней за клю чаць 
да га вор мож на бы ло доб ра ах-
вот на. Ця пер ка му наль ні кі ма-
юць пра ва вы ста віць су му без 
зго ды ча ла ве ка. Ка лі гра ма дзя-
нін пра пі са ны па кан крэт ным 
ад ра се, але тут не пра жы вае, 
то мы ўказ ва ем гэ та пры скла-
дан ні спі саў.

Бы вае, што ў сель вы кан кам 
звяр та юц ца жы ха ры: маў ляў, 
ва дзі цель не за браў смец це з 
ней ка га пад вор ку, ву лі цы. Я тэ-
ле фа ную ў ЖКГ, каб на зва рот-
ным шля ху аба вяз ко ва за ехаў. 
І ён вы му ша ны — па да ба ец ца 
гэ та яму ці не. Зда ра ец ца, што 
пе рад свя там на пад вор ках збі-
ра ец ца шмат смец ця, ад хо даў. 
Лю дзі про сяць, каб ар га ні за ва лі 
да дат ко вы рэйс. У сваю чар гу 
мы звяр та ем ся да ка му наль-
ні каў і па ве дам ля ем жы ха рам 
пра час пры ез ду ма шы ны.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

УСЁ Ў ПАРАДКУ

ПА ТА НАЦЬ У КВЕТ КАХ, ПА ТА НАЦЬ У КВЕТ КАХ, 
А НЕ Ў СМЕЦ ЦІА НЕ Ў СМЕЦ ЦІ

А ад мі ніст ра цый ныя ме ры — на край ні вы па дак

У Бабруйскім раёне 
пра фі лак ты кай 

уз нік нен ня са цы яль на-
не бяс печ ных сі ту а цый 

зай ма юц ца ад на ча со ва 
амаль усе прад стаў ні кі 

мяс цо вай ула ды.

— Ня дбай ных жы ха роў ад-
ра зу ж па пя рэдж ва ем, а ка лі 
яны не ра зу ме юць па-доб ра му, 
пры ма ем ме ры. Вель мі шмат 
ка рыс най ін фар ма цыі па ве дам-
ля юць на шы ста рас ты. Яны ж 
кож на га жы ха ра сва ёй вёс кі ве-
да юць, як са мо га ся бе. Пра цу-
ем у скла дзе гра мад скіх пунк-
таў ахо вы па рад ку, пра во дзім 
вы яз ныя па ся джэн ні, су мес на з 
су пра цоў ні ка мі МНС тлу ма чым, 
якія мо гуць быць на ступ ствы 
па ру шэн ня за ко наў, — рас каз-
вае стар шы ня Баб руй ска га 
раённага Са ве та дэпутатаў 
Аляк сандр ЕМЯЛЬ Я НАЎ.

На тэ ры то рыі, якую ку ры-
руе цэнтр са цы яль на га аб слу-
гоў ван ня Баб руй ска га ра ё на, 
11 сель са ве таў. Лю дзі роз ныя. 
Ха пае і тых, хто п'е, не пра цуе, 
крыў дзіць бліз кіх. Асаб лі вая 
ўва га на да ец ца сем' ям, дзе 
вы хоў ва юц ца не паў на лет нія 
дзе ці. І та кіх, якія вы клі ка юць 
за кла по ча насць, больш за 80.

— Но выя са цы яль на не бяс-
печ ныя сем'і звы чай на вы яў-
ля юц ца пад час пра вя дзен ня 
на шых су мес ных з ін шы мі 
за ці каў ле ны мі служ ба мі рэй-
даў і ак цый на кшталт «Сям'я 
без гвал ту», «Бяс печ нае су-
сед ства», — рас па вя дае ды-
рэк тар цэнт ра са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 
Баб руй ска га ра ё на Тац ця на 
ТА РА СЕ ВІЧ. — Ка лі пра во дзім 
пла на выя аб сле да ван ні ўмоў 
пра жы ван ня гра ма дзян, усім 
без вы клю чэн ня раз да ём бук-

ле ты па пра фі лак ты цы да маш-
ня га гвал ту, з ін фар ма цы яй аб 
ад каз нас ці баць коў за не паў-
на лет ніх дзя цей, з ка рыс ны мі 
па ра да мі аб мір ным вы ра шэн ні 
кан флік таў і ін шых спрэч ных сі-
ту а цый. Тлу ма чым лю дзям, як 
атры маць тую ж ад рас ную да-
па мо гу, юры дыч ную кан суль та-
цыю. Імк нём ся да сту кац ца да 
тых, хто зло ўжы вае ку ры вам, 
га рэл кай. Рас каз ва ем, што ад-
бы ва ец ца з ча ла ве кам пад час 
ужы ван ня нар ко ты каў і спай су. 
І на ват ка лі толь кі адзін ці два 
ча ла ве кі па чу юць нас, плён ад 
та кой пра фі лак ты кі ёсць.

А
д ня дбай ных су се дзяў 
мож на ча каць ча го за ў-
год на. Ме на ві та ў іх да-

мах час цей за ўсё ад бы ва юц ца 
па жа ры і гі нуць лю дзі. Ры зы-
ку юць і тыя, хто жы ве по бач. 
Каб па пя рэ дзіць на ступ ствы 
па тэн цый най не бяс пе кі, у та-
кіх да мах за дзяр жаў ны кошт 
уста наў лі ва юц ца аў та ном ныя 
апа вя шчаль ні кі, пры вод зяц ца 
ў ад па вед насць з па тра ба ван-
ня мі пра вод ка і печ кі.

— Сё ле та больш за 44 
міль ё ны руб лёў пай шло на 
ра монт пяч но га аб ста ля ван ня 
для 7 шмат дзет ных сем' яў, — 

пад во дзіць вы ні кі за гад чы ца 
ад дзя лен ня цэнт ра са цы яль-
на га аб слу гоў ван ня на сель-
ніц тва Баб руй ска га ра ё на 
Люд мі ла ЛА ПІЦ КАЯ. — Яшчэ 
двум ад на ві лі элект ра пра вод ку 
на 14 міль ё наў. Звыш 2 міль-
ё наў руб лёў вы дат ка ва на на 
ўста ля ван не аў та ном ных апа-
вя шчаль ні каў — так са ма для 
17 шмат дзет ных сем' яў. Мож на 
і да лей пе ра ліч ваць, але сэнс у 
тым, што ро біц ца ўсё для та го, 
каб у пер шую чар гу за сце раг-
чы гэ тых лю дзей.

Сем' ям, якія пад па да юць 
пад дзе ян не На цы я наль най 
пра гра мы дэ ма гра фіч най бяс-
пе кі, да па ма га юць з на быц цём 
пра дук таў і ін шых рэ чаў. Ма ла-
за бяс пе ча ным прад стаў ля ец ца 
маг чы масць атры маць ад рас-
ную да па мо гу. На яе мо гуць 
прэ тэн да ваць тыя, у ка го ся-
рэд не га да вы да ход на ад на-
го чле на сям'і скла дае менш 
за 1 343 420 руб лёў (БПМ на 
1 жніў ня). Але ка лі, на прык лад, 
адзін з баць коў не пра цуе, аб 
гэ тай да па мо зе мож на толь кі 
ма рыць. На ват ка лі яна па трэб-
на як па вет ра. Ра за вую да па-
мо гу мож на атры маць па лі ніі 
МНС — каб лік ві да ваць па жа-

ра не бяс печ ную сі ту а цыю. Але 
да юць яе не лай да кам, а тым, 
хто ін шай маг чы мас ці знай сці 
гро шы на гэ тыя мэ ты не мае.

У 
са вец кія га ды бы ла 
ад каз насць за дар-
ма ед ства, а за раз 

гэ та га вель мі не ха пае, — лі-
чыць стар шы ня рай са ве та 
Аляк сандр Емяль я наў. — Ка лі 
ча ла век бу дзе чымсь ці за ня-
ты, у яго не за ста нец ца ча су 
на роз ныя глуп ствы.

Але ка лі ў го ра дзе ёсць умо-
вы для та го, каб змя ніць свой 
лад жыц ця, то на вёс цы зра-
біць гэ та цяж ка. Там і з пра цай 
праб ле мы, і за роб кі не вя лі кія, 
і ўмоў для ад па чын ку ня шмат. 
Вось і кі да ец ца на род ва ўсе 
цяж кія, а па ку ту юць ад гэ та га 
дзе ці.

— Больш за чвэрць сем' яў 
з лі ку са цы яль на-не бяс печ-
ных — шмат дзет ныя, — ка жа 
Люд мі ла Ла піц кая. — Ёсць у 
нас ад на ма ці, якая, зда ец ца, і 
дом пры бі рае, і дзя цей да гля-
дае, але па ста ян на га су жэн ца 
ў яе ня ма. У ха це вель мі бед на, 
чар го вы су жы цель п'е і пе ры-
я дыч на скан да ліць. Але жан-
чы на ча мусь ці тры ма ец ца за 
яго. У ін шых сем' ях муж чы ны 
ез дзяць на за роб кі ў Ра сію ці 
Мінск. Па куль іх ня ма, усё ці ха. 
А як вяр та юц ца да до му, па чы-
на юц ца п'ян кі ды свар кі. Мы з 
імі пра во дзім тлу ма чаль ную 
раз мо ву, але мір у сям'і па нуе 
не доў га.

Га лоў ная пры чы на ўсіх 
праб лем — гэ та, вя до ма, га-
рэл ка.

— Ёсць у нас баць ка, які 
адзін вы хоў вае тра іх дзя-
цей, — ка жа Люд мі ла Ва лян ці-
наў на. — І на пра цы ў яго ні вод-
най за ўва гі. Але ка лі па чы нае 
піць — усё ідзе на ўска сяк. 

Са цы яль ная служ ба не ад-
ной чы да па ма га ла лю дзям 
па зба віц ца ад шкод най звыч-
кі. Але, на жаль, не ва ўсіх 
гэ та атрым лі ва ец ца. У цэнт-
ры ўспом ні лі ма ці, якая праз 
вы піў ку стра ці ла дзя цей. І 
та кіх, як яна, не адзін дзя ся-
так. «Пры хо дзіц ца не ка то рым 
са дзей ні чаць і ў по шу ках пра-
цы, — удак лад няе Люд мі ла Ла-
піц кая. — Але та кія лю дзі доў га 
ні дзе не за трым лі ва юц ца».

С
а мі аса цы я лы ся бе та-
кі мі не лі чаць, а та му ў 
дзярж служ бу па да па-

мо гу не звяр та юц ца. Тое, што ў 
той ці ін шай сям'і не ўсё доб ра, 
вы яў ля юць і псі хо ла гі.

— Ад ной чы да нас прый шла 
ма ці, дач ка якой па ча ла спа-
жы ваць спайс, — рас па вя дае 
псі хо лаг цэнт ра са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 
Баб руй ска га ра ё на Тац ця-
на БЫ БАЧ КІ НА. — А по тым 
прый шла ра зам з дзяў чы най. 
За раз у гэ тай сям'і ўсё доб ра, 
скла да ны пе ры яд уда ло ся пе-
ра жыць. І ўсё дзя ку ю чы ма ці, 
якая свое ча со ва звяр ну ла ся па 
да па мо гу.

Нель га на зі раць моўч кі, ка лі 
ча ла век гі не, лі чаць у са цы яль-
най служ бе. Трэ ба біць ва ўсе 
зва ны. Сац ра бот ні кі ра зам з 
су пра цоў ні ка мі з сан служ бы 
за пра ша юць лю дзей на свае 
ме ра пры ем ствы па пра фі лак-
ты цы стрэ саў, су іцы даў і ўжы-
ван ня нар ко ты каў. Пра цу юць 
не толь кі з мо лад дзю, але на-
ват з дзя ду ля мі і ба бу ля мі. Яны 
ж так са ма мо гуць па пя рэ дзіць 
сва іх уну каў, пе ра сце раг чы іх 
ад не бяс печ на га кро ку.

Ін шая спра ва, ка лі сам ча-
ла век не мае жа дан ня вы пра-
віц ца...

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ

НЕ ДАЦЬ СКА ЦІЦ ЦА ПА НА ХІ ЛЕ
Па тэн цы яль на не бяс печ ныя сем'і на Ма гі лёў шчы не вы яў ля юць на ват з да па мо гай... су се дзяў
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У мя не ту рыс ты са-
мі дро вы ся куць, 

по суд мы юць, гры бы 
збі ра юць... Спа чат ку 
не ка то рыя, бы вае, вы-
каз ва юць сло вы не за-
да во ле нас ці, але хут ка 
ра зу ме юць, што гэ та 
для іх жа ка рыс ці.
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Удзель ні кі пра ек та Але на ШКЕЛ ДА і ды рэк тар Каль чун ска га До ма куль ту ры 
Сня жа на КА ГА ДОЎ СКАЯ ка ля «дрэ ва доб рых спраў».

Та ма ра ДРЫ ЛЁ НАК, стар шы ня 
Лёз нен ска га ра ён на га Са ве та дэ-
пу та таў:

— У па за мі ну лым го дзе 
ў кон кур се «Леп шая аг ра эка ся дзі ба 
Ві цеб скай воб лас ці» ў на мі на цыі 
«Эка ся дзі ба го да» пе ра маг ла 
«У Ні нэль». Ле тась гас па ды ня 
ста ла пе ра мож цай у ана ла гіч най 
на мі на цыі — ужо ў рэс пуб лі кан скім 
кон кур се. Та ды ж на ба зе ся дзі бы 
«У Ні нэль» ад быў ся злёт гас па да роў 
аг ра эка ся дзіб Ві цеб шчы ны 
з удзе лам дэ ле га цыі са Сма лен скай 
воб лас ці. Усе аца ні лі вы со кі 
ўз ро вень і бы лі пры ем на здзіў ле ны 
ўба ча ным. А эка ла гіч ная сцеж ка 
ста ла ад ным з ту рыс тыч ных 
брэн даў ра ё на. Вы ка наў чая 
і прад стаў ні чая ўла ды і  а да лей 
бу дуць аказ ваць да па мо гу тым, 
хто хо ча за няц ца пры ват най 
спра вай. На га даю, што раз віц цю 
аграр на га ту рыз му па спры яў 
Указ кі раў ні ка дзяр жа вы «Аб ме рах 
па раз віц ці аг ра эка ту рыз му 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь».


