ДЗЕНЬ ЗА ДНЁМ

8 кастрычніка 2021 г.

НА СУВЯЗІ

ДАПАМОГА

ГАВАРЫЦЕ,
ВАС СЛУХАЮЦЬ!..

Старшыня Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў Андрэй БУГРОЎ
правёў прамую тэлефонную лінію
Людзі званілі і казалі
пераважна пра тое, што іх
хвалюе ў паўсядзённым
жыцці. І, што цікава, заўважае
Андрэй Бугроў, не заўсёды
са скаргамі на канкрэтныя
пралікі, недапрацоўкі і хібы
прадстаўнікоў асобных
гарадскіх службаў. Былі
і звароты, у якіх суразмоўцы
давалі станоўчую ацэнку
дзеянням мясцовай улады
ў канкрэтных выпадках.
У гэтым сэнсе паказальным
стаў першы званок на прамую
тэлефонную лінію ад жыхаркі
аднаго з дамоў па вуліцы Шаранговіча. Яна выказала ўдзячнасць сантэхнікам ЖЭСа № 76
і асабіста іх кіраўніку Дзмітрыю
Каленіку за ўдарную і аператыўную, без перабольшвання, работу пры падключэнні ацяплення
дома. Няпроста было ліквідаваць
аварыю, але брыгада рамонтнікаў не пашкадавала сіл і часу, каб
выправіць сітуацыю і дапамагчы
людзям. Жанчына папрасіла маральна і матэрыяльна адзначыць
старанні сантэхнікаў ЖЭСа.
Андрэй Бугроў паабяцаў мінчанцы знайсці магчымасць для
заахвочвання добрасумленных
работнікаў гарадскіх ЖЭСаў, бо
дзякуючы таксама і іх намаганням
сёлета ў ходзе бягучай кампаніі
па падключэнні цяпла ў сталіцы
колькасць крытычных зваротаў
у параўнані з аналагічным перыядам мінулага года зменшылася

на 26 працэнтаў. А гэта ў маштабах двухмільённага горада —
сур'ёзная лічба, якая сведчыць
аб паступовых якасных зменах
у рабоце раённых камунальных
службаў, гаворыць Андрэй Бугроў.
Мінчанка, якая жыве па вуліцы Калініна, у сваім, дарэчы, паўторным звароце на прамую тэлефонную лінію таксама выказала
словы ўдзячнасці за вырашэнне
ўзнятага ёй пытання. Яна прасіла
прывесці ў парадак дваровую тэрыторыю вакол яе дома і суседніх
пабудоў. Цяпер агучыла яшчэ адну просьбу: зрабіць уздоўж дома
тратуар і ліўневы сцёк.
Суразмоўцы старшыні гарадскога Савета звярталі яго ўвагі на
іншыя, няхай і дробныя, але ўсё ж
непрыемныя моманты ў іх паўсядзённым жыцці. Жыхара аднаго
з дамоў па вуліцы Брацкай непакоіць і моцна раздражняе амаль
няспынны рух цяжкіх грузавікоў
пад вокнамі яго кватэры да новабудоўляў, якія знаходзяцца побач. А гэта і шум, і пыл з пяском.

Як падлічыў мужчына, штодзень
праз яго квартал праходзіць ад
50 да 100 вялікіх самазвалаў. Адсюль і просьба: калі ласка, дапамажыце змяніць маршрут руху
грузавых аўтамабіляў! Пытанне
ўзята на кантроль гарсаветам,
яно патрабуе дадатковага вывучэння.
З іншым транспартным пытаннем — адносна ўдасканалення
перавозкі пасажыраў — звярнулася жыхарка вуліцы Маршала
Лосіка. Яе жыццё, як і жыццё іншых насельнікаў гэтай і суседніх
вуліц, ускладняе недастатковая
колькасць аўтобусаў, бо ў іх «ходзіць толькі адзін аўтобус № 90».
Гэтага недастаткова, таму аўтобус звычайна моцна перапоўнены. Мінчанка прапанавала павялічыць колькасць грамадскага
транспарту на гэтым напрамку,
а таксама і колькасць маршрутаў.
Бо атрымліваецца, што даехаць,
скажам, да 10-й паліклінікі можна толькі з перасадкамі.
Пытанне будзе прапрацавана
з адпаведнай гарадской службай, якая адказвае за пасажырскі
транспарт, паабяцаў старшыня
гарадскога Савета.
— А ўвогуле, настрой пасля
гэтай прамой тэлефоннай лініі
пазітыўны. Так, людзі агучвалі
розныя праблемы, ставілі пытанні, патрабавалі часам навесці
парадак, аднак размова вялася ў
канструктыўным рэчышчы, — адзначыў Андрэй Бугроў.
Мікалай ЛЮБЧАНСКІ.

«Людзі ацанілі
наш клопат»
Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па міжнародных
справах Палаты прадстаўнікоў парламента Вольга ПЕТРАШОВА
перадала ад імя Беларускага саюза жанчын гуманітарную
дапамогу тым, хто сёння знаходзіцца на граніцы Беларусі з Літвой
і Польшчай.
Прадстаўніцы
грамадскай аргані за цыі па кла паціліся сабраць для
мігрантаў цёплыя
рэ чы, пра дук ты
харчавання, прысмакі. Усё гэта было пе ра да дзе на
ім праз начальніка па гран зас та вы
Брузгі.
— Для нас вельмі важныя пытанні
зда роўя і даб рабыту дзяцей, маці і
іх сем'яў, — адзначыла Вольга Петрашова. — Сёння
на граніцы з Літвой
і Поль шчай знахо дзяц ца і дзе ці,
і жанчыны, і людзі сталага веку. Беларускі саюз жанчын не мог застацца ўбаку і абыякава назіраць за тым, што адбываецца. Мы ўжо
не ўпершыню перадаём туды гуманітарную дапамогу. Тое, што там
адбываецца, бесчалавечна. Мы звяртаемся да еўрапейскіх палітыкаў,
да праваабаронцаў, да ўсіх тых, у чыёй кампетэнцыі знаходзяцца пытанні міграцыйнага працэсу. Людзі імкнуцца ў Еўрасаюз не па добрай
волі. З-за ўмяшання ва ўнутраныя справы іх краін яны вымушаны
шукаць лепшага жыцця на тэрыторыі Еўрасаюза, які трансліраваў
дэмакратычныя каштоўнасці. А з імі абышліся вельмі жорстка і бесчалавечна.
Наша дапамога была вельмі дарэчы. Нам ужо паведамілі, што
яна дайшла да адрасата. Людзі дзякуюць за ўвагу і нашай арганізацыі, і краіне. Яны адчуваюць наш клопат пра іх і вельмі ўдзячныя за
ўвагу.
Нэлі ЗІГУЛЯ.
Фота з архіва Вольгі ПЕТРАШОВАЙ.

(Заканчэнне.
Пачатак на 7-й стар.)
Удзельнікі выязнога пасяджэння для знаёмства з
установамі культуры раёна абралі Цярэшкавіцкі,
Гра баў скі, Мар ка віц кі і
Чарацянскі сельскія Саветы. Увага — на формы работы з маладымі людзьмі
і падлеткамі, паслугі для
карыснага баўлення вольнага часу, праекты патрыятычнага выхавання і папулярызацыі здаровага ладу
жыцця.
Сельскі Дом культуры —
месца калектыўнага свята,
творчасці і адпачынку. Гэта
тое, да чаго імкнуцца спецыялісты ўстаноў культуры
ў сваёй рабоце на месцах,
адзначыла старшыня Гомельскага раённага Савета дэпутатаў Вікторыя
ЛАДУЦЬКА:
— Дзейнасць устаноў
культуры накіравана на
максімальны ахоп моладзі змястоўным вольным
часам. Як бачым, цяпер у
кагосьці гэта атрымліваецца, а камусьці яшчэ трэба
пастарацца, каб запусціць
новыя праекты, якія прыцягнуць больш значную
аўдыторыю. Задача культ-

работнікаў — прапанаваць
моладзі сучасны фармат
для творчага самавыяўлення, — упэўнена кіраўнік дэпутацкага корпуса
раёна.
Установы культуры на
вёсцы могуць адыгрываць
лідзіруючую ролю ў развіцці пазнавальнай і мастацкай дзейнасці школьнікаў
і моладзі, прывіваць любоў да родных мясцін, да
сельскай працы, традыцый у вясковым побыце і
культуры. Сваімі заўвагамі
і прапановамі, як зрабіць
рэалізацыю маладзёжнай
палітыкі ў сферы культуры
больш эфектыўнай, дэпута ты па дзя лі лі ся пад час
круглага стала.
— Рэсурсы для арганізацыі новых форм вольнага
часу на сяле ёсць. Практыка паказвае, што маладыя
людзі актыўна падтрымліваюць цікавыя ініцыятывы.
Прыклад таму — папулярныя і любімыя конкурсы
«Уладар сяла» і «Найлепшая маладая сям'я Гомельшчыны», — падзяліўся сваім
бачаннем дэпутат Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі
Беларусь Ігар ЗАВАЛЕЙ. —
Шмат робіцца, і ў той жа час

Фота Цэнтра культуры Гомельскага раёна.

ДОМ ДЛЯ СВЯТАЎ, ТВОРЧАСЦІ
І АДПАЧЫНКУ...

Удзельнікі фальклорнага свята «Арэхавы Спас»
Старабеліцкага клуба-бібліятэкі Гомельскага раёна.

ёсць яшчэ значны патэнцыял! Сельскія дамы культуры
павінны быць цэнтрам прыцягнення для моладзі, а для
гэтага неабходна крочыць
у нагу з часам, — адзначыў
парламентарый. У яго выбарчай акрузе — у тым ліку
значная частка населеных
пунктаў Гомельскага раёна.
Пра тое, як жывуць і працуюць, але і цэняць добры
актыўны адпачынак жыхары раёна, дэтутат ведае па
сваёй рабоце.
— Несумненна, моладзь
імкнецца заявіць пра сябе,
у тым ліку праз творчасць.

І ёй павінна быць дадзена та кая маг чы масць,
а больш расказаць пра тое,
якія паслугі аказваюць дамы культуры, дапамогуць
сацсеткі і розныя месенджары, — лічыць парламентарый.
Удзельнікі круглага стала адзначылі, што варыянтаў для культурнага адпачынку і духоўнага развіцця
ў маладых вяскоўцаў нямала і яны досыць разнапланавыя, аднак на практыцы
моладзь далёка не ўсюды
актыўна наведвае сельскія
дамы культуры.

Напрыклад, у Цярэшка віц кім До ме куль туры прадстаўлены розныя
аб'яднанні па інтарэсах —
у тым ліку для аматараў
цыркавога мастацтва, для
ах вот ных вы ву чаць замежныя мовы. Але займаюцца ў іх у асноўным дзеці
школьнага ўзросту. Прадстаўнікоў працоўнай моладзі ў гэтым Доме культуры ўбачыш нячаста. Іншы
прыклад — Дом культуры ў
Грабаўцы, які ў цяперашні
час не мае асобнага будынка, але ўстанова папулярная як сярод школьнікаў, так і сярод юнакоў і
дзяўчат, якія працуюць на
прадпрыемствах і ў арганізацыях. Грабаўскі Дом
культуры ў супрацоўніцтве
з сельскай бібліятэкай, дзіцячым садком — сярэдняй
школай арганізоўвае квэсты, фестывалі, стылізаваныя святы. Кожнае мерапрыемства праходзіць з
размахам і мае станоўчыя
водгукі, адзначаюць у раёне.
Калі аналізаваць у цэлым работу з моладдзю,
то нельга не заўважыць,
як ак тыў на ма ла дое пака лен не вяс коў цаў адгу ка ец ца і пра па ноў вае

да па мо гу ў пад трым цы
ве тэ ра наў і са ста рэ лых,
да лу ча ец ца да су бот нікаў, доб ра ўпа рад ка вання тэ ры то рый во ін скіх
пахаванняў і брацкіх магіл, бярэ актыўны ўдзел у
акцыях да святочных дат і
дзяржаўных свят.
— Стала традыцыйным
правядзенне штогадовых
сустрэч маладых спецыялістаў з кіраўніцтвам раённага выканаўчага камітэта, прадстаўнікамі розных
службаў, банкаўскімі работнікамі, дзе юнакі і дзяўчаты могуць напрамую задаць хвалюючыя пытанні,
ацаніць раён, у які яны
прыбылі, даведацца пра
яго гісторыю, геаграфію,
далучыцца да экскурсій,
якія ар га ні зоў ва юц ца ў
рамках сустрэч, паўдзельнічаць у канцэртных праграмах, — звярнула ўвагу
стар шы ня Го мель ска га
раённага Савета дэпутатаў
Вікторыя Ладуцька. Кіраўнік дэпутацкага корпуса
таксама зазначыла, што
ў раёне надаюць вялікае
значэнне рабоце з адоранай і таленавітай моладдзю.
Наталля КАПРЫЛЕНКА.
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