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«...МЯНЕ
НЕ ПАДМАНЕШ»
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Сёння сродкаў у бюджэце не хапае,
але мы сумесна з кіраўніцтвам райвыканкама знаходзім выйсце. Замацавалі за кожным прадпрыемствам і
арганізацыяй пэўныя тэрыторыі. У нас,
напрыклад, больш за 150 могілак. Напярэдадні Вялікадня ўсе выходзяць наводзіць чысціню. Я асабіста ўзначальваю штаб, кожны тыдзень збіраю камісію. Самым цяжкім было пазбавіцца
ад аварыйных дрэў. Знайшлі добрых
альпіністаў, якія вельмі дапамаглі. Карыстаемся іх паслугамі і сёння, хлопцы
робяць немагчымае.
За вуліцамі горада таксама замацаваны прадпрыемствы. На наш міжнародны фестываль «Залатая пчолка»
прыязджаюць прадстаўнікі шмат якіх
краін. Мы ж павінны трымаць марку!..
Вырашылі праблему з асвятленнем
вясковых вуліц. Летась на гэтыя мэты было накіравана 477 мільёнаў рублёў. Стаяць рэле часу, каб эканоміць
электрычнасць. Некаторыя, бывае,
наракаюць на тое, што святло рана
выключаецца. Я ім кажу: даражэнькія
мае, зараз усё каштуе грошай. Вы ж у
позні час па дыскатэках не ходзіце...
Яны смяюцца і пагаджаюцца са мной.
З людзьмі трэба па-добраму размаўляць, працаваць з імі.
Мы разумеем, што бюджэт не гумовы, але калі нешта сапраўды патрэбна,
не маўчым, адстойваем свае пазіцыі.
Вось калі б асвятленне не зрабілі, страцілі б удвая больш. На рэле часу пайшло
мільёны два, а знайшлі ў разы больш.
Старасты адсочваюць, каб усё працавала без перабояў. У кожнага ёсць дзённік
з усімі неабходнымі нумарамі. Мне могуць патэлефанаваць і апоўначы... Затое
я добра валодаю становішчам, мне ўжо
не схлусіш. І сам кожны дзень усім тэлефаную, збіраю інфармацыю.
— А мясцовае насельніцтва дапамагае падтрымліваць парадак?
— Зборы з насельніцтва — гэта не
выйсце. Калі ў чалавека 2 мільёны пенсія, што з яго возьмеш? У нас 93 населеныя пункты, дзе колькасць жыхароў
складае не больш за 30 чалавек. І ў
асноўным адны старыя. Яны ж самі не
абкосяць, а іх дзеці — за тысячу кіламетраў, дзесьці ў Расіі, прыязджаюць
адзін раз на год.
— Чаму ў вас у раёне можна павучыцца? Ёсць што-небудзь наватарскае?
— Кожны месяц мы збіраемся разам з калегамі з іншых раёнаў. Калі
дзе што наватарскае, адразу бяром
на ўзбраенне. У Круглянскім раёне
паглядзелі, як зносяць старыя хаты,
сталі таксама прыцягваць наш «Камунальнік».
У нас добра наладжана праца цягніка «Клопат». Выязджаюць усе: урачы,
участковы, псіхолагі, ратавальнікі, іншыя спецыялісты. Пра артыстаў таксама не забываемся. Прыехалі, паразмаўлялі, ціск памералі, кіно паказалі,
песні паспявалі — і ўсе задаволены.
У нас гэты цягнік ў вёсках чакаюць з
нецярпеннем.
— П'яніцы і лайдакі — вечная
праблема. Ці шмат у вас такіх жыхароў?

ДЗЕЙНЫЯ АСОБЫ

— Дзесьці 1400... Нехта з іх ездзіць
у Расію і тут афіцыйна нідзе не значыцца. Хаця магчымасцяў працаваць
колькі заўгодна. Можна заняцца фермерскай гаспадаркай: бяры гек тар
зямлі, хочаш дзесяць — саджай бульбу, вырошчвай збожжавыя. І на жыццё
хопіць, і ўтрыманцам у грамадства не
будзеш.
Але ёсць такія, да якіх не дастукацца. Асноўная мэта жыцця — гарэлка,
а мы павінны іх лячыць, дзяцей гадаваць. Праводзім вясковыя сходы ў
кожным сельсавеце, збіраем людзей,
рас каз ва ем, пра па ноў ва ем неш та.
Добра, што цяпер ёсць закон супраць
утрыманства.

Я бабулькам кажу: даражэнькія мае, зараз усё
каштуе грошай. Вы ж у
позні час дома сядзіце, па дыскатэках не ходзіце... Яны смяюцца і пагаджаюцца са мной.
— А ёсць выпадкі, калі нехта пачынае новае жыццё? І наогул, ці
можна «беспрацоўнага па перакананні» прымусіць ісці працаваць?
— І размаўляем, і кадзіруем... Не
паверыце, але становяцца працаўнікамі ўсім на зайздрасць. Дарэчы, кадзіроўка — вельмі эфектыўны метад. І
гаспадарка тут можа плячо падставіць.
Вось у Кісялёва-Будскім сельсавеце
ўжо чалавек 40 закадзіравалі. Прыблізна столькі ж у Дамамерыцкім. У
людзей адразу ў хаце і тэлевізары з'явіліся, і халадзільнікі. Што таіць, былі
такія і сярод маіх родных. Пілі, толку
не было... А за розум узяліся, не наглядзецца на іх. Машыны пакуплялі,
дамы пабудавалі. І ў сем'ях усё добра.
Калі чалавек глядзіць у бок гарэлкі, ён
апошняе прапівае.
Не даюць спакою непрацуючым і п'яніцам кіраўнікі мясцовых прадпрыемстваў, якія да таго ж з'яўляюцца народнымі абраннікамі і маюць у насельніцтва
аўтарытэт. Напрыклад, кіраўнік філіяла
«Прыгранічны» Клімавіцкага камбіната
хлебапрадуктаў Ігар Коцікаў, дырэктар
гаспадаркі «Эксперыментальная база»
Раднянская» Юрый Уласікаў і іншыя.
Вельмі актыўная дэпутат Людміла Малаковіч ад Міхалінскай выбарчай акругі.
Раней яна ўзначальвала Клімавіцкі філіял кампаніі «Дамачай», а цяпер на пенсіі,
вырашае праблемы людзей. Ну і да мяне
звяртаецца, калі патрэбна дапамога.
Вялікія магчымасці дае Указ Прэзідэнта аб развіцці паўднёва-ўсходніх рэгіёнаў. Спадзяёмся, што сюды
прыйдуць інвестары, прыватны бізнес.
Вельмі добры стымул — будаўніцтва
жылля, крэдыты на 20 гадоў пад 1%.
І аб'ёмы з'явяцца ў будаўнікоў, і поўная загрузка, каб па іншых раёнах не
ездзілі. Магчыма, нарэшце атрымаецца дабудаваць раённы фізкультурна-аздараўленчы комплекс, падмурак
якога ўжо быў закладзены, але грошай
не хапіла. І Дом культуры патрэбен, і
кінатэатр. Тады і людзі менш будуць
глядзець у бок гарэлкі.
Нэлі ЗІГУЛЯ.
zigulya@zviazda.by

ПРЫПЫНАК
АДНОЎЛЕНЫ
«Мы, жыхары мікрараёна Тэхнапрыбор, работнікі
ААТ «Ольса», абураны безадказнымі дзеяннямі
работнікаў камунальных службаў, якія пасля дэмантажу
камерцыйнага павільёна прыпынку грамадскага
транспарту «Завод «Ольса» (маршруты № 17, 30, 35)
да гэтага часу не ўсталявалі камунальны прыпыначны
павільён», — напісалі магіляўчане ў калектыўнай заяве,
якую атрымалі нядаўна ў Магілёўскім гарадскім Савеце.
Аналагічныя лісты былі накіраваны ў аблвыканкам і
гарвыканкам.
завозіць людзей на працу і
Старшыня гарсавета Сярвечарам прывозіць дадому.
гей Іваноў дэманструе ліст з
пакінутымі на ім подпісамі. ДаЧаму пакінула свой подпіс?
та яго атрымання — 30 ліпеня.
Прапанавалі падпісацца, яна
Пытанне, па яго словах, было
і не пя рэ чы ла. Тым больш
вырашана на працягу тыдня.
што прыпыначнага павільёГарадское дарожна-маставое
на там сапраўды пэўны час
прадпрыемства ўжо паклапаціне было.
лася, каб на вышэйазначаным
Прыемнай навіной мы такмесцы з'явіліся і лаўка, і, як той
сама падзяліліся яшчэ з адным
казаў, «дах» над галавой.
пенсіянерам, які разам з жонСамае цікавае, што заяўкай распісаўся ў калектыўнай
нікі былі не ў курсе навіны.
скарзе. На азначаным прыГэта высветлілася выпадкопынку ён таксама не вельмі
ва — падчас таго, як мы рачаста бывае. Але справядліва
зам з Сяргеем Івановым пралічыць, што, калі там прыпывяралі, ці задаволены жыханяецца аўтобус, павінны быць
ры вырашэннем пытання. У
умовы. Хаця, прызнаўся, нікулісце пазначаны толькі адрады не звяртаўся, каб ліквідавасы, таму праз даведку старлі гэты прабел, пакуль яму не
шыня гарсавета ўдакладняе
прапанавалі паставіць у агультэлефон адной з падпісантак.
ным лісце свой подпіс. Астатнім
Жанчына, якая зняла трубку,
да завода «Ольса» ніякага
мы ўжо не сталі тэлефанаваць.
дачынення не мае, яна пенХай створаныя камунальнікасі я нер ка. Пры зна ец ца, што
мі ўмовы на прыпынку стануць
і ка рыс та ец ца яна ін шым
для іх сюрпрызам. Толькі здапрыпыначным пунктам. А на
ецца, што мы часам не столькі
тым, які абазначаны ў пісьме,
жывём сваім розумам, колькі
апошні раз наогул была два
карыстаемся чужым. А ён зутыдні таму. Там, кажа яна, аўсім па-іншаму мысліць і іншыя
тобусы вельмі рэдка ходзяць,
мэты мае на ўвазе.
№17 наогул толь кі рані цай
Нэлі ЗІГУЛЯ. zigulya@zviazda.by

З БЕСПРАЦОЎНЫХ
У ПРАДПРЫМАЛЬНІКІ,
або «Універсітэты» для тых, хто хоча працаваць на сябе
Сёлета ў Віцебскай
вобласці ўжо больш
за 160 наваспечаных
прадпрымальнікаў — былых
беспрацоўных — атрымалі
дзяржаўную субсідыю.
Кожны — у сярэднім больш
за 16,2 мільёна рублёў. Гэтыя
грошы, што цікава, вяртаць
не трэба. Але і атрымаць іх
няпроста.
ума субсідыі залежыць
ад па ме ру бюд жэ ту
–
пражытачнага мінімуму. З 1 жніўня ён павысіўся, а раней складаў больш за 1,4 мільёна
рублёў. Штогод у Прыдзвінскім
краі субсідыі (у памеры ад 11 узгаданых бюджэтаў — у залежнасці ад віду бізнесу. — Аўт.) атрымліваюць каля 280 беспрацоўных.
Грошы выдадуць, калі дакажаш,
што патраціш іх з розумам. У
прыватнасці, трэба падрыхтаваць і абараніць бізнес-план, —
распавядае карэспандэнту Ірына
МАЦВЕЕВА, намеснік старшыні
камітэта па працы, занятасці і
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Варвара АЛЯКСАНДРАВА
ўжо бізнес-лэдзі.

жывалі, што ніколі не разбяруцца ў тым, як правільна напісаць
бізнес-план, зрабіць фінансавую
справаздачу. Некаторыя ледзьве
не плакалі: «Не разумею нічога
наогул! Лепш бы і не пачынала!»
Я іх супакойвала, што для таго
яны і вучацца, каб потым упэўнена маглі весці справы. Ды і нагадвала, што калі абароняць бізнесплан у нас, а потым на «біржы
працы», то атрымаюць добрую
субсідыю, — дзеліцца назіраннямі Галіна ЯШАВА, загадчыца
кафедры «Эканамічная тэорыя
і маркетынг» ВДТУ.
Яна да да ла, што ўпер шыню ў рэгіёне восенню ў рамках
праекта «Новыя тэхналогіі і інструменты навучання бізнес-адміністраванню суб'ектаў малога
і сярэдняга бізнесу Віцебскага
рэгіёна» за ўніверсітэцкія парты
сядуць прадпрымальнікі.
— Мы правялі анкетаванне
і зрабілі высновы пра тое, якіх
ведаў ім не хапае. На што трэба зрабіць акцэнт, што «падцягнуць»... Безумоўна, старанная
вучоба пойдзе на карысць, а веды паспрыяюць таму, каб у выніку дзелавыя людзі вялі бізнес
больш плённа, — дадала Галіна
Арцёмаўна.
дна з яе былых вучаніц, экс-бес пра цоў ная
Вар ва ра Аляксанд рава — цяпер «каралева цырульні». Абаяльная бландзінка пасля
паспяховага заканчэння Маскоўскай акадэміі працы і сацыяльных адносін вярнулася ў родны
Віцебск. Работу па спецыяльнасці, а галоўнае, па душы не знай-
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У салоне-цырульні «Беатрычэ»

шла. Чым бы заняцца — пра гэта доўга думаць не прыйшлося.
Кожная жанчына хоча быць прыгожай і стыльнай. І сама Варвара
вельмі добра сочыць за сабой...
Таму і вырашыла адкрыць студыю-цырульню. Расказала, што
без праблем арандавала памяшканне на 1-м паверсе жылога дома на праспекце Фрунзэ. Раней
там знаходзіўся гандлёвы пункт.
Назва салона «Беатрычэ» не
прыцягнута за вушы. Дзелавая
жанчына вельмі любіць італьянскую паэзію, у прыватнасці творчасць Дантэ Аліг'еры. Прэзентацыя студыі прайшла крэатыўна:
з удзелам актрысы ў вобразе
італьянкі з мінулага...
— Я зарэгістравала прыватнае
ўнітарнае прадпрыемства. Усяго
тут будзе створана каля 10 працоўных месцаў. Майстры — пераможцы конкурсаў. Кошт паслуг,
можна сказаць, дэмакратычны.

ЗВАРОТАЎ СТАНОВІЦЦА МЕНШ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Але важна, каб была адпаведная
чарговасць і людзі ведалі, калі гэта
запланавана зрабіць. Таму штогадовыя тытульныя спісы правядзення капітальнага рамонту жыллёвага
фонду і дарожнага пакрыцця, газіфікацыі на Гродзеншчыне друкуюцца ў абласной і раённых газетах.
Кожны можа азнаёміцца з адпаведнымі звесткамі, а значыць, не трэба
тэлефанаваць на «прамую лінію».
— У любым выпадку важна паведаміць чалавеку, калі можа быць вырашана ўзнятае ім пытанне. А калі
яго вырашыць немагчыма, то патлумачыць прычыны. Як правіла, людзі
ставяцца да гэтага з разуменнем, —
кажа Кацярына Федасенка.

Але ёсць і такія звароты, якія
адразу ж бяруцца на кантроль і ў
той жа дзень альбо ў найбліжэйшы час вырашаюцца. Калі трэба,
то і з выездам на месца адразу
ж пас ля «пра мой лі ніі», як гэ та
зрабіла нядаўна намеснік старшы ні Гро дзен ска га абл вы канкама Алена АГЕЙ. У выніку былі
пры ня ты кан крэт ныя ме ры, каб
палепшыць гандлёвае абслугоўванне жыхароў адной з вуліц абласнога цэнтра.
Дарэчы, раней шмат зваротаў у
розныя дзяржаўныя інстанцыі датычыліся пытанняў перадачы жылля,
якое належыць сельскагаспадарчым арганізацыям, ва ўласнасць
мясцовых жыхароў. Аднак сёлета
паток скаргаў значна зменшыў-

ся. Верагодна, на гэта паўплывала адпаведная рас тлумачальная
работа ў раёнах вобласці наконт
прымянення заканадаўчых актаў па
прававым рэгуляванні жыллёвых
адносін. Гэта не значыць, што ўсе
ахвотныя могуць стаць уласнікамі
жылля, якое будавалася сельгаспрадпрыемствамі. Палажэнні наконт такога жылля, што прыняты ў
гаспадарках, ніхто не адмяняў. Але,
разам з тым, ужо ёсць, пэўна, сістэма, якая грунтуецца не на нейкіх
суб'ектыўных падыходах (хачу — не
хачу), а на заканадаўчых нормах.
Важных для выканання і тымі, хто
жадае стаць уласнікам дома, і кіраўнікамі, ад якіх залежыць адпаведнае рашэнне.
prakopchik@zviazda.by

...УГЛЫБ
СТАГОДДЗЯЎ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
— Такія святы аб'ядноўваюць людзей,
сапраўды выхоўваюць пачуццё патрыятызму, — лічыць Яўген Аляксеевіч.
— А я, напрыклад, слухала, што казалі пра землякоў, і ганарылася імі, — радуецца за «сваіх» Алена Мікалаеўна. —
Узгадалі шмат каго: і простага паштальёна, і вадзіцеля «хуткай» дапамогі, і
жывёлаводаў, і настаўнікаў, і медыкаў,
і былых даярак ды механізатараў, і тых,
хто сёння на палях і фермах шчыруе, і
наогул усіх добрых, спагадлівых людзей,
што жывуць на гэтай зямлі.
Анатоль і Таццяна Заянкоўскія выхоў ва юць тра іх род ных дзя цей, але
далі прытулак яшчэ семярым прыёмным. Сям'я Дзмітрыя і Кацярыны Халадзінскіх — самая маладая ў Корані, тут гадуецца самы маленькі жыхар
вёскі — Уладзіслаў. Іван Іванавіч і Ніна
Іосіфаўна Малішэўскія разам ужо 58
гадоў, выхавалі чацвярых дзяцей, маюць пяцярых унукаў, усё жыццё працавалі ў калгасе «Коранскі»... Падарункі
атрымалі і тыя, хто зрабіў найбольшы
ўнёсак у добраўпарадкаванне населенага пункта. У намінацыі «Найлепшы
падворак» перамаглі Любоў і Уладзімір
Саўрыцкія. На жаль, гаспадароў мы не
засталі дома. Затое пабывалі ў гасцях
у іх суседзяў.

Чым багатыя
Сядзіба Таццяны Мароз патанае ў
кветках і зеляніне. Уражваюць аздобленыя рознымі малюнкамі гаспадарчая

Заснавальнiкi: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, рэдакцыйнавыдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
РЭГIСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15
ад 17 лютага 2009 года выдадзена
Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь.

сацыяльнай абароне Віцебскага аблвыканкама.
Але як чалавеку, далёкаму
ад прадпрымальніцтва, напісаць
бізнес-план? Хіба ён самастойна
разбярэцца ў нюансах?
Аказалася, гэтаму бясплатна навучаць прафесіянальныя
эканамісты — за кошт сродкаў
упраўлення па працы і занятасці
Віцебскага гарвыканкама. У Віцебскім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце ажыццяўляюць
адпаведны праект. І ўпершыню
ў рэгіёне там будуць вучыць тых,
хто ўжо вядзе бізнес.
— Мы і раней вучылі беспрацоўных. Першы набор адбыўся
гадоў 7-8 таму. Ужо далі пуцёўку ў прадпрымальніцкае жыццё
дзясяткам жыхароў Віцебшчыны.
А сёлета выйгралі грант інфармацыйна-асветніцкай установы
«Новая Еўразія», якая фінансуецца са сродкаў агенцтва ЗША па
міжнародным развіцці (USAІD)...
Нядаўна выдалі пасведчанні аб
навучанні першым 12 выпускнікам. Сярод іх — мама траіх дзяцей, якая цяпер аказвае паслугі
па афарбоўцы аўто. А швачка перадпенсійнага ўзросту адкрыла
сваю майстэрню... Дарэчы, вышэйшую адукацыю сярод нашых
былых вучняў маюць усяго чалавекі тры-чатыры. Людзі вучыліся на працягу месяца — мінімум
8 гадзін штодня. Сярод іншага
вывучалі, як планаваць бізнес,
ню ан сы гас па дар ча га пра ва,
маркетынг. Выкладчыкі распавядалі і пра бухгалтарскі ўлік,
падаткаабкладанне... Так, вучні
нашы хваляваліся. Многія пера-

Дырэктар — галоўны рэдактар
КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
Адказная за выпуск КАРПЕНКА Н.У.

пабудова, што выходзіць фасадам на
вуліцу, агароджа. Таццяна Антонаўна
запрашае на «экскурсію» па сваім падворку.
— Вельмі люблю кветкі, іх у мяне і ў
доме шмат, калі выйшла на пенсію, занялася іх вырошчваннем. Сама і малюю,
сюжэты бяру з розных кніжак, у тым ліку
дзіцячых.
Таццяна Антонаўна з задавальненнем
паказвае нам свой агарод, сад, пчальнік.
— Як паспяваеце ўсё даглядаць? —
здзіўляемся мы з фотакарэспандэнтам.
У адказ яна смяецца: «Раней у нас
была значна большая гаспадарка, трымалі з мужам дзвюх кароў, бычка, сем
парсюкоў, гусей. Цяпер жа — толькі куры.
На развітанне гаспадыня частуе нас
духмяным, толькі што сабраным з сотаў, мёдам.
Па дарозе сустракаем дырэк тара
мясцовага Дома культуры Ганну Акуліч.
— Нарадзілася я непадалёку, у суседняй вёсцы, але ў Корані працую ўжо
20 гадоў, — распавяла Ганна Адольфаў на. — Пер шае свя та вёс кі бы ло
якраз у той час, як я ўладкавалася на
працу. Сёлета адзначылі 620 гадоў з
дня заснавання паселішча. Арганізацыя та кіх ме ра пры ем стваў па тра буе
шмат высілкаў, але яны таго вартыя.
Пад час свя та кож ны змог рас крыць
свае таленты, прадэманстраваць людзям вырабы з саломы, лазы, вышыўкі, кошыкі, карціны, выцінанкі. І, бяс-

Напрыклад, мужчыну можам зрабіць прычоску за 80 тысяч рублёў. Дзіцячыя стрыжкі — за 50
тысяч. Месца, пагадзіцеся, бойкае — на адным з цэнтральных
праспектаў. Побач — прыпынак
грамадскага транспарту, ёсць
паркоўка ... Думаю, калі кліентаў
будзе шмат, а ў гэтым наша каманда ўпэўнена, запрашу вас на
прэзентацыю яшчэ аднаго салона, — па-дзелавому распавядае
Варвара АЛЯКСАНДРАВА.
Яна пацвердзіла, што вучоба
«на прадпрымальніка» і бязвыплатная субсідыя — добрыя прэферэнцыі з боку дзяржавы. І кожны
ініцыятыўны чалавек у нашай краіне можа разлічваць на падтрымку
ў рэалізацыі сваёй дзелавой ініцыятывы. Было б жаданне...
Аляксандр ПУКШАНСКІ.
pukshanskі@zvіazda.by

Фота Аляксея СПАТКАЯ.

...А СМЕЦЦЕ
ЧЫЁ?
(Заканчэнне.
Пачатак
на 1-й стар. «МС».)
Дарэчы, уцяміць, што на
ма ёй кух ні па ме рам пяць
квадратных метраў павінна
быць некалькі пакетаў для
збору смецця, вельмі склада на. А вось, на прык лад,
у Бель гіі та кая праб ле ма
вырашаецца кардынальна.
Сяброўка, якая там жыве,
рас ка за ла, што до ма ў іх
ПЯЦЬ (!!!) рознакаляровых
пакетаў для збору рознага
смецця. І час ад часу адпаведныя службы кантралююць, ці супадае іх змесціва
з прызначэннем тары. Калі
знаходзяць, што гаспадары
памыліліся, на іх накладаецца штраф. Можа, і нам гэты
во пыт пе ра няць? Праўда,
давядзецца неяк ідэнтыфікаваць прыналежнасць адходаў. Бо кожны другі ска-

жа: «Ё-маё! Смецце — не
маё!» А хто нас будзе кантраляваць? А хто штраф спаганяць?..
Тым ча сам су пра цоўні кі го мель ска га «Спецкамунтранса» ўжо пача лі
рас клад ваць у паш то выя
скрыні дамоў у прыватным
сек та ры па пер кі з за клікам: давайце збіраць асобна пластык, паперу... Можа,
каго і пераканаюць.
Ну, навучылі ж многіх з
нас за 20 гадоў не кідаць абгорткі ад цукерак на вуліцах!
Можа, яшчэ праз 20 нашы
нашчадкі будуць здзіўляцца,
што смецце калісьці можна
было не сартаваць? Як сёння
мы, гамяльчане, шчыра здзіўляемся, што ў іншых буйных
гарадах Беларусі нехта яшчэ
карыстаецца смеццеправодам.
astashkevich@zviazda.by

Ёсць разлікі, якія паказалі: калі выключыць
смеццеправоды з праектаў дамоў, можна зменшыць
кошт іх будаўніцтва. У большасці краін свету такога
паняцця, як убудаваны ў жылы будынак «сцёк» адходаў, увогуле не існуе. У Германіі, Ісландыі, скандынаўскіх краінах заканадаўча забаронены смеццеправоды ў жылых будынках. У Арабскіх Эміратах існуе
практыка будаўніцтва вакуумных смеццеправодаў:
смецце ўцягваецца ў трубаправод, дзе праходзіць
працэс драбнення і прасоўкі, а потым па трубах накіроўваецца ў пункт прыёму. Туды пад'язджаюць
смеццевыя машыны і вязуць адходы на звалку ці
перапрацоўку.

Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.
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Таццяна МАРОЗ — сапраўдны мастак.

спрэчна, даць урокі майстэрства ўсім
ахвотным.
Дадам, пра вёску, яе цікавых і адораных людзей здымалася шмат тэлеперадач. Адна з іх — «Падарожжа дылетанта». На сёлетняе свята завітаў яе вядучы
Юрый Жыгамонт.
Здаўна павялося на Лагойшчыне ладзіць святы вёсак, сяброў, гасцей з усіх,
так бы мовіць, валасцей запрашаць.
— Але само свята — гэта заключны
акорд, вынік таго, што зроблена папярэдне, — кажа Андрэй Свібовіч. — Кожны месяц мы «адпрацоўваем» па адным
населеным пункце: праводзім добраўпарадкаванне, глядзім, што трэба замяніць, падправіць, адрамантаваць, пафарбаваць. Такія святы прайшлі ўжо ў
Корані і Дамашанах. На чарзе — іншыя
населеныя пункты сельсавета.

Гра мад скi са вет: ГЕРАСІМОВІЧ С.М., старшы ня Па ста ян най ка мi сii Са вета Рэс публiкi На цы я наль на га сходу Рэс публi кi Бела русь
па рэ гi я наль най па лi ты цы i мяс цо вым са макi ра ван нi; АСКЕРКА Ю.В., ад каз ны сак ратар Са вета па ўза е ма дзе ян нi ор га наў мяс цова га са ма кi ра ван ня пры Са ве це Рэс публi кi
На цы я наль на га схо ду Рэс публi кi Бела русь;

lazovskaya@zviazda.by

БЫЛА ВАЙНА

У МАЛАРЫЦКІМ РАЁНЕ
ЗНАЙШЛІ АСТАНКІ 9 ЧАЛАВЕК
Устаноўлена, што гэта салдаты, якія загінулі падчас
Вялікай Айчыннай вайны.
Весці раскопкі ў Мокранскім сельсавеце вайскоўцам 52-га
спецыялізаванага пошукавага батальёна дапамагалі хлопцы з
расійскага пошукавага атрада «Уралец». Як паведамілі ў Маларыцкім райваенкамаце, выяўлены таксама фрагменты асабістых
рэчаў чырвонаармейцаў і партызан, чатыры медальёны, два з
якіх, магчыма, удасца прачытаць.
У чэрвені на тэрыторыі Хаціслаўскага сельсавета Маларытчыны былі знойдзены астанкі 11 чырвонаармейцаў. Перапахаванне пройдзе восенню ля Кургана Славы на ўскраіне вёскі Хаціслаў з усімі воінскімі ўшанаваннямі. Чакаецца прыезд сваякоў
загінулых байцоў, чые асабістыя даныя ўжо ўстаноўлены.
Надзея ПАЎЛАВА.
dryla@zviazda.by
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