
Ма ры на Анд рэ еў на — 
дэ пу тат яшчэ той, 
са вец кай, за гар тоў кі 
і не пры вык ла ста віц ца 
да сва ёй пра цы 
фар маль на. У род ным 
Бы ха ве яе доб ра 
ве да юць як ча ла ве ка 
доб ра сум лен на га 
і ад каз на га. За слу жа ная 
на стаў ні ца, стар шы ня 
ра ён най ар га ні за цыі 
ве тэ ра наў, дэ пу тат 
рай са ве та, га на ро вая 
гра ма дзян ка го ра да 
Бы ха ва... 

Праз не каль кі ме ся цаў ёй 
спаў ня ец ца 85 га доў, але Ма-
ры на Анд рэ еў на яшчэ дасць 
фо ру сва ім ма ла дым па плеч-
ні кам. Ка лі на пры ём па аса-
біс тых пы тан нях да яе ні хто 
не пры хо дзіць: са ма збі ра ец-
ца і ідзе па ад ра сах. Ле тась 
гэ тая ня ўрымс лі вая жан чы на 
за сваю ак тыў ную гра мад-
скую дзей насць атры ма ла з 
рук Прэ зі дэн та ор дэн Па ша-
ны. Ка жа, што пас ля гэ та га 
яна не мае пра ва дрэн на пра-
ца ваць. І ка лі бу дзе трэ ба і 

зда роўе не пад вя дзе, па спра-
буе прай сці яшчэ на адзін дэ-
пу тац кі тэр мін.

14-га до вая 
бры га дзір ка
Па яе лё се мож на вы ву чаць 

гіс то рыю. У шмат дзет най сям'і, 
дзе яна на ра дзі ла ся, вы хоў ва-
ла ся шас цё ра дзя цей. Баць ка 
пра ца ваў кі раў ні ком кал га са 
«Пе ра мо га», а ма ці бы ла да-
яр кай, пры чым удар ні цай: у 
чэр ве ні 1941 го да яна па він на 
бы ла ехаць у Маск ву на Усе-
са юз ную сель ска гас па дар чую 
вы стаў ку, але па ча ла ся вай на. 
Баць ка і ста рэй шая сяст ра Ма-
ры ны пай шлі на фронт, яшчэ 
ад на сяст ра з бра там па да лі ся 
ў пар ты за ны.

Усе агуль ная бя да ў ад но 
ім гнен не зра бі ла ўча раш ніх 
дзя цей да рос лы мі. У страш-
ным 1941-м 10-га до вая Ма-
ры на за ста ла ся ў сям'і за 
ста рэй шую. «У нас быў конь, 
я за пра га ла яго і ра зам з 8-га-
до вай сяст рой еха ла ў лес 
па дро вы, — дзе ліц ца яна 
ўспа мі на мі пра сваё ва ен нае 
дзя цін ства. — Мы зна хо дзі лі 
за бі тых, а пе рад тым, як па-

ха ваць, за бі ра лі ў іх да ку-
мен ты, склад ва лі ў скры-
ні ад ку ля мёт ных сту жак 
і за коп ва лі пад яб лы няй 
дзе да. Да ілі ка ро ву, па ілі 
па ра не ных ма ла ком».

Ад ной чы ра зам са сва-
ім ад на год кам Ма ры на па 
за га дзе пар ты зан пай шла 
пад вы гля дам жаб рач кі ў 
вёс ку, дзе зна хо дзі лі ся 
нем цы. Трэ ба бы ло прай сці 
па ха тах і пад лі чыць, коль кі 
ва ро жых сал дат там ква-
та руе. Праз не каль кі дзён 
пас ля та го, як яны пры нес лі 
ка рыс ныя звест кі ў атрад, 
нем цы бы лі зні шча ны.

(Заканчэнне 
на 2-й стар. «МС».)

Га лоў ная ўзна га ро да 
за дэ пу тац кую 

пра цу — ка лі лю дзі 
за да во ле ныя. Так 

лі чыць мой су раз моў ца 
Аляк сандр ПА ЛЯЙ ЧУК, 

дэ пу тат ад Пін скай 
сель скай вы бар чай 

акру гі №15, член 
Па ста ян най ка мі сіі 

Па ла ты прад стаў ні коў 
Нацыянальнага сходу 

па аграр най па лі ты цы.

Пар ла менц кая 
шко ла

— Дэ пу та там я вы лу чаў ся 
яшчэ пад час вы ба раў у Па-
ла ту прад стаў ні коў дру го га 
склі кан ня, — уз гад вае Аляк-
сандр Іва на віч. — Та ды за-
рэ гіст ра ваў ся кан ды да там ад 
пар тыі ка му ніс таў, меў вя лі кія 
шан цы. Але ж па ду маў, што 
яшчэ ма ла ды, і на апош няй 
ста дыі зняў сваю кан ды да ту-
ру. Пе рад вы ба ра мі дэ пу та-
таў пя та га склі кан ня ўжо меў 
25-га до вы во пыт кі раў ніц тва 
гас па дар кай. Вы ра шыў зноў 
вы лу чыць сваю кан ды да ту ру 
і не па мы ліў ся — лю дзі мя не 
пад тры ма лі.

Мой су раз моў ца не шка-
дуе, што стаў дэ пу та там. На 
яго дум ку, тут, у пар ла мен це, 
свая шко ла.

— У дэ пу та та Па ла ты 
прад стаў ні коў — дзяр жаў-
ны ўзро вень ад каз нас ці, у 
дэ пу та та мяс цо ва га Са ве-
та — ад каз насць ла каль на-
га ўзроў ню, — ад зна чае су-
раз моў ца. — Але мяс цо выя 
праб ле мы мы па він ны вы ра-
шаць ра зам, не дзя ліць, дзе 
чыё. Га лоў нае, каб лю дзі бы лі 
за да во ле ныя.

Дэ пу тац кае 
«хры шчэн не»

Пін ская сель ская акру га 
№15 уклю чае ў ся бе ўвесь Пін-
скі ра ён (гэ та жы ха ры 170 вё-
сак), а так са ма пры клад на 
трэ цюю част ку го ра да Пін ска: 
но вы мік ра ра ён Лу гі і ста ры 
мік ра ра ён Бя ляў шчы на.

Акру га, як ба чым, не ма-
лая, як і сам Пін скі ра ён, які 
з'яў ля ец ца ад ным з найбольш 
са ма быт ных на Па лес сі.

— Тут пра ця кае 20 рэк, а 
так са ма Днеп ра-Буг скі і Агін-
скі ка на лы, — рас каз вае пра 
сваю ма лую ра дзі му Аляк-
сандр Іва на віч. — У нас 9 
азёр, 14% тэ ры то рыі ра ё на 
за ня та ба ло та мі, 37% — ля-
са мі. Па ле шу кі заў сё ды ра да-
ва лі ся, ка лі рэ кі ўвес ну бы лі 
поў ныя ва ды. Гэ та азна ча ла, 
што ў пой мах бу дзе доб рая 
тра ва — хо піць на два се на-
ко сы, а ў са мой ра цэ бу дзе 
шмат ры бы. Уво гу ле, Па лес-
се — свое асаб лі вы рэ гі ён.

Што да тых пы тан няў, з 
які мі звяр та юц ца па ле шу кі, 
то яны звя за ны з жыц цём, 
зра зу ме ла.

— Звярталіся да мя не ка-
лек тыў на шэсць са доў ніц кіх 
та ва рыст ваў з прычыны за-
крыц ця па ром най пе ра пра вы, 
якая бы ла ў ава рый ным ста-
не, — уз гад вае дэ пу тат. — 
Та кім чы нам, та ва рыст вы 
ака за лі ся на роз ных бе ра гах. 
Але мне ўда ло ся ім да па маг-
чы — звяр нуў ся ў роз ныя 
ар га ні за цыі: ад ны вы дзе лі лі 
ле са ма тэ ры я лы, дру гія да лі 
да звол на па бу до ву, трэ ція 
да па маг лі ўсё па бу да ваць. 
Ця пер пе ра пра ва пра цуе. 
Гэ та бы ло ма ім дэ пу тац кім 
«хры шчэн нем». Праб ле ма 
за клю ча ла ся і ў тым, што са-
ма пе ра пра ва зна хо дзі ла ся 
ў Пін скім ра ё не, а звяр ну лі ся 
з праб ле май дач ні кі — га ра-
джа не. Не маг лі вы зна чыц ца, 
хто ж па ві нен вы ра шыць гэ-
тае пы тан не. Я не пі саў ні я кіх 
пісь маў, зай маў ся ўсім сам.

Агуль ная мо ва
— На пра ця гу пер шых 

двух га доў ма ёй дэ пу тац кай 
пра цы бы ло шмат зва ро таў 
на конт зме наў гра фі ка ру ху 
аў то бу саў — не дзе 15. Усе гэ-
тыя пы тан ні мы аб мер ка ва лі 
з кі раў ніц твам аў то бус на га 
пар ка: я іх зра зу меў, яны — 

мя не. І ў асноў ным мно гія 
пы тан ні вы ра шы лі ся ста ноў-
ча, лю дзі пас ля дзя ка ва лі. А 
для дэ пу та та гэ та са мае важ-
нае — ка лі лю дзі за ста лі ся 
за да во ле ны мі вы ра шэн нем 
сва ёй праб ле мы.

Як і ў ін шых акру гах, пін-
ча не час цей за ўсё ідуць на 
пры ём да дэ пу та та, каб да-
па мог у доб ра ўпа рад ка ван ні 
ву ліц, бу даў ніц тве ва да пра-
во даў ці ка на лі за цыі.

— Сё ле та вель мі ак ту-
аль ным пы тан нем пад час 
пры ёмаў бы ло пра ца ўлад ка-
ван не, — за ўва жае су раз моў-
ца, — ця пер гэ тая праб ле ма 
ўжо трош кі «зня тая». А так з 
са ка ві ка па ве ра сень на пры-
ёмах заў сё ды бы ло два-тры 
ча ла ве кі, якія звяр та лі ся з 
та кой прось бай.

Ак ту аль ны мі за ста юц ца 
жыл лё ва-бы та выя пы тан ні: і ў 
го ра дзе, і ў вёс цы. Аляк сандр 
Іва на віч ад зна чае, што да яго 
час та звяр та юц ца су се дзі, 
якія не мо гуць вы зна чыц ца з 
мя жой па між участ ка мі.

— Я вы яз джаў на мес ца і 
ба чыў, што, як пра ві ла, гэ та 
на ду ма ныя спрэч кі, — рас-
каз вае дэ пу тат. — У та кім 
вы пад ку ста ра юся па мі рыць 
лю дзей, пе ра ка наць іх, што 
трэ ба жыць мір на.

«Звяр тай це ся 
ў лю бы час...»

Дэ пу тат Аляк сандр Па-
ляй чук цес на су пра цоў ні чае 
з мяс цо вы мі Са ве та мі.

— За дру гую па ло ву гэ та га 
го да мне да вя ло ся па бы ваць 
на шас ці се сі ях сель скіх Са-
ве таў дэ пу та таў, — па ве да міў 
Аляк сандр Іва на віч. — Прак-
ты ка ваў вы ез ды ў ад да ле ныя 
на се ле ныя пунк ты — пра во дзіў 
там пры ёмы гра ма дзян. Але ў 
лю бым вы пад ку лю дзі, якія 
жы вуць у ад да ле ных вёс ках, 
мо гуць за даць мне свае пы-
тан ні па тэ ле фо не. Уво гу ле, да 
мя не мож на звяр нуц ца ў лю бы 
час — мой тэ ле фон да ступ ны, 
як і тэ ле фон ма іх па моч ні каў.

Дэ пу тат за ўва жае, што па-
коль кі ра ён вя лі кі, то амаль 
кож ны сель скі Са вет мае 
свой стыль, сваю ме то ды ку 
пра цы, свае праб лем ныя пы-
тан ні, з які мі час та мяс цо выя 
дэ пу та ты звяр та юц ца да ка-
ле гі з Па ла ты прад стаў ні коў.

— У ад ным сель скім Са-
ве це пас ля за вяр шэн ня се сіі 
ўзнік лі пы тан ні аб пры ёме ма-
ла ка, у дру гім бы ла праб ле-
ма з асвят лен нем ву ліц ноч-
чу... Атры ма ла ся да па маг чы 
і жы ха рам вёс кі Па рэ, якая 
ўва хо дзіць у чар но быль скую 
зо ну і дзе за раз пра вод зяць 
газ. Па ру ча ла век звяр ну ла-
ся ў сель са вет, каб мож на 
бы ло па ра лель на «ўвес ці» 
ў да мы ва ду. Мы па гля дзе лі, 
што мож на зра біць. У вы ні ку 
ў вёс цы знай шло ся ўжо ча ла-
век 20, хто б ха цеў пра вес ці 
са бе ва ду. Ім мы да па маг лі.

Быў вы па дак, ка лі лю дзі 
звяр ну лі ся з прось бай зра біць 
да дат ко вы аў то бус ны пры пы-
нак у дач ным па сёл ку.

— Пра цяг ласць гэ та га па-
сёл ка бы ла боль шая за кі-
ла метр. Уя ві це са бе: лю дзі 
едуць з да чы з цяж кі мі сум-
ка мі. Як пра ві ла, пен сі я не ры. 
І трэ ба 700-800 мет раў прай-
сці пе ха тою. Кі раў ніц тва аў-
то бус на га пар ка пай шло 
на су страч. У вы ні ку ў гэ тым 
дач ным та ва рыст ве аў то бус 
пра цяг нуў свой ад рэ зак ру ху 
мет раў, мо жа, на 700.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. 
yushkevich@zviazda.by

Нэ ла ШУНЬ КІ НА, стар шы ня Бы-
хаў ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та-
таў:

— Шмат ча го бы ло зроб ле на па 
на вя дзен ні па рад ку на зям лі, зай ма-
ем ся доб ра ўпа рад ка ван нем ма лень-
кіх на се ле ных пунк таў. Аг ра га ра док 
Абі да ві чы да ра ён ных «Да жы нак» 
пад рых та ва лі так, што бы ло не па-
знаць. Ад ра ман та ва лі да ро гі, зра бі лі 
бя гу чы ра монт шко лы і сель ска га до-
ма куль ту ры, у пар ку аб ста ля ва лі дзі-
ця чую пля цоў ку. Да рож ні кі пры го жа 
афор мі лі па віль ён на пры пын ку гра-
мад ска га транс пар ту, на ма ля ва лі по-
ле са спе лы мі ка ла са мі. Ця пер, ка лі 
сю ды пры яз джа еш, во ка ра ду ец ца... 
За раз узя лі ся за Смо лі цу — у на ступ-
ным го дзе бу дзем тут свят ка ваць ра-
ён ныя «Да жын кі». Пра цу ем у цес най 
су вя зі са стар шы нёй рай вы кан ка ма 
Сяр ге ем Іг на цен кам. Ён шмат ува-

гі на дае та му, каб наш ра ён 
вы гля даў пры ваб на.

Іры на МАР ЦІ НО ВІЧ, 
стар шы ня Смі ла віц ка га 
сель ска га Са ве та дэ пу та-
таў:

— Сі ро ты пры жы вых 
баць ках — так ка жуць пра 
дзя цей, чые ма ці або та ты 
па збаў ле ны баць коў скіх пра-
воў. Як пра ві ла, гэ та лю дзі, 
што за хап ля юц ца спірт ным, 
за бу тэль ку з на клей кай га-
то вы ад мо віц ца ад са ма га 
да ра го га ў жыц ці — сы ноў 
і да чу шак. І ка лі ўда ец ца 
вы рваць з без да ні п'ян ства 
хоць ад на го ча ла ве ка, лі чы, што год 
прай шоў не здар ма.

Сё ле та мы не да пус ці лі, каб не-
паў на лет ніх за бра лі з сем' яў. Ад-
на жан чы на вы хоў вае тра іх дзе так 
без му жа. Дру гая сям'я — поў ная. 
Звяз ва ла іх ад но ня шчас це: моц на 
вы пі ва лі ма ці. Уга ва ры лі іх прай сці 
агляд у нар ко ла га, псі хі ят ра, улад-
ка вац ца на пра цу, на вес ці па ра дак 
у до ме. Для гэ та га кож най ад вя лі 
па 2-3 тыд ні. Яны вы ка на лі ўсе на-
шы ўмо вы, за ка дзі ра ва лі ся і на ват 
у па цвяр джэн не пры нес лі не аб ход-
ныя да вед кі. Вось так мы вы ра та ва-
лі сем'і, у якіх вы хоў ваюц ца па трое 
не паў на лет ніх дзя цей, ад рас па ду, а 
ма лых — ад са цы яль на га пры тул ку. 
Так што мож на і трэ ба ўздзей ні чаць 
на ма ці, на кі роў ваць іх на пра віль ны 
шлях.

Сяр гей АШМЯН ЦАЎ, стар шы ня 
Брэсц ка га аб лас но га Са ве та дэ-
пу та таў:

— З са мых яр кіх, доб рых ура жан-
няў ады хо дзя ча га го да я на зваў бы 
ад крыц цё шко лы ў Вы со кім 1 ве рас-
ня. Гэ та бы ло са праў ды свя та ўся го 
го ра да. Адзі ную ў пя ці ты сяч ным га-
рад ку шко лу да вя ло ся за крыць на 
рэ кан струк цыю, а дзя цей раз мер ка-
ваць па ін шых уста но вах. Зра зу ме-
ла, што пэў ныя ня зруч нас ці цяр пе лі 
вуч ні, баць кі, на стаў ні кі. І вось, па 
сут нас ці, но вая, доб ра асна шча-
ная, пры го жая, доб ра ўпа рад ка ва ная 
шко ла су стрэ ла сва іх гас па да роў. 

Баць кі ця пе раш ніх вуч няў па ды хо-
дзі лі і дзя ка ва лі за та кі па да ру нак 
да Дня ве даў, ка за лі, што на ват 
кры ху зай здрос цяць сва ім дзе цям, 
якія бу дуць ву чыц ца тут. Боль шасць 
ця пе раш ніх баць коў так са ма за-
кан чва лі гэ ту шко лу — та ды яна, 
праў да, на шмат больш сціп лы ме ла 
вы гляд... Ця пер уста но ва аду ка цыі 
ста ла ўпры га жэн нем не вя лі ка га го-
ра да. Ар хі тэк ту ра бу дын ка та кая, 
што асоб ныя кор пу сы яго ўтва ра-
юць круг лы ўнут ра ны дво рык. Ця пер 
у ім па ста ві лі ёл ку. Спа дзя ю ся, што 
на ва год няе свя та, як і на ступ ны год, 
бу дзе для вуч няў з Вы со ка га ра дас-
ным і шчас лі вым.

Вя ча слаў ГРЫ БА НАЎ, стар шы-
ня Ак цябр ска га сель ска га Са ве та 
дэпутатаў Ві цеб ска га ра ё на:

— Спра ца ва лі сё ле та з доб ры мі 
вы ні ка мі. Да ход ная част ка бюд жэ ту 
вы ка на на, як і рас ход ная. Усё, што 
пла на ва лі, зра бі лі, і на ват больш. У 
Ша пу рах доб ра ўпа рад ка ва лі най буй-
ней шы ме ма ры ял, дзе ўве ка ве ча на 
па мяць ты сяч вы зва лі це ляў і ах вяр 
вай ны. І ў аг ра га рад ку Коп ці пры-
вя лі ў па ра дак во ін скі ме ма ры ял імя 
Ле нін ска га кам са мо ла. Да рэ чы, у 
2016 го дзе эн ту зі яст па яго ства рэн-
ні, ве тэ ран Вя лі кай Ай чын най вай ны 
Вік тар Дзямь я на віч Ця рэ шчан ка, ад-
свят куе 90-год дзе. З ім мы па ста ян-
на на су вя зі. Ужо ду ма ем над тым, 
што па да рыць на ша му па ва жа на му 
зем ля ку...

Ну а яшчэ — зма га лі ся з бар шчэў-
ні кам, пра ца ва лі, каб ва кол да рож-
на га па лат на бы ло чыс та і пры го жа. 
Га лоў нае, на мес цы не ся дзе лі.

Га лі на БЯ ЛЯ Е ВА, дэ пу тат Ма-
гі лёў ска га га рад ско га Са ве та дэ-
пу та таў:

— Гэ ты год быў ба га ты на па дзеі. 
Дэ пу тац кая пра ца — да во лі ру цін-
ны за ня так. Нех та звяр та ец ца, каб 
па мя няць ба та рэю, нех та про сіць 
па са дзей ні чаць у доб ра ўпа рад ка-
ван ні два ро вай тэ ры то рыі... Мне 
бы ло пры ем на да па ма гаць дзі ця-
ча му сад ку №34 у на быц ці гуль-
ня вай пля цоў цы. Там ёсць усё для 
дзі ця чай ра дас ці: гор ка, арэ лі. Ка лі 
ба чу, як дзят ва на іх гуш ка ец ца, 
ра ду ю ся, што маю да гэ та га не па-
срэд нае да чы нен не.

За пом ні ла ся, як ез дзі лі да ві цеб-
скіх ка лег зна ё міц ца з во пы там іх пра-
цы. Ці ка ва бы ло да ве дац ца, якія ў іх 
па ды хо ды. Ця пер ча ка ем іх да ся бе 
ў гос ці... Асоб ная раз мо ва — на шы 
спар та кі я ды. Для мя не, як на віч ка 
ў дэ пу тац кай спра ве, бы ло не ча ка-
нас цю, што на род ны абран нік па-
ві нен мець яшчэ і доб рую фі зіч ную 
фор му. Ча го толь кі не пры хо дзі ла ся 
ра біць дзе ля агуль на га ка манд на га 
вы ні ку — і ка нат цяг нуць, і ў мяш ку 
ска каць, і бе гаць, і пла ваць, і на ват 
стра ляць...

Але на АЛЕК СІ НА, стар шы ня Бу-
да-Ка ша лёў ска га ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў:

— Сё ле та ўсе дэ пу та ты на-
ша га ра ё на пры ня лі ак тыў ны 
ўдзел у доб ра ўпа рад ка ван ні 
мес цаў па ха ван ня ах вяр Вя-
лі кай Ай чын най вай ны да 
юбі лею Пе ра мо гі. Гэ та бы ло 
зроб ле на на срод кі, за роб ле-
ныя на ра ён ным су бот ні ку. 
Да рэ чы, на тэ ры то рыі ра ё на 
па ха ва на больш за 800 мір-
ных жы ха роў, якія за гі ну лі 
ў па ку тах... Ся род школь ні-
каў у год 70-год дзя Пе ра мо гі 
пра вя лі ак цыю «Сем дзе сят 
«дзя ся так» — Вя лі кай Пе ра-
мо зе», якую іні цы я ва лі дэ пу-
та ты рай са ве та. Уз на га ро дай 
для ма лод шых пе ра мож цаў 

ста ла на вед ван не цыр ка і па ла ца Ру-
мян ца вых-Па ске ві чаў у Го ме лі. А вось 
пад лет каў ча ты рох стар шых кла саў 
мы па вез лі ў Мінск, дзе яны па бы ва-
лі ў Па ла це прад стаў ні коў і Са ве це 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь. Да рэ чы, здзейс ніць 
та кую па езд ку нам да па маг лі ў тым 
лі ку дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Пётр Шос так і член Са ве та 
Рэс пуб лі кі Аляк сандр Ля хаў.

Увесь наш ра ён пад клю чыў ся да 
ўдзе лу ў пра ек це «Гіс то рыя ма ёй 
сям'і», які амаль на тры ме ся цы за-
ха піў вяс ко вых жы ха роў. Дэ пу та ты 
да па маг лі знай сці тых су жэн цаў, якія 
мо гуць стаць для ін шых са праўд ным 
пры кла дам шчас лі ва га ся мей на га 
жыц ця. Мно гія жы ха ры ра ё на пад-
час гэ та га пра ек та за зір ну лі ў ся мей-
ныя ар хі вы і аль бо мы, па ча лі збі раць 
звест кі аб прод ках, за ці ка ві лі ся сва ім 
ра да во дам...

Мы га на рым ся і тым, што ў вёс цы 
Ча ба то ві чы ад кры лі цэнтр на род на-
га по бы ту, які да зва ляе ўя віць, як 
тут жы лі лю дзі на па чат ку мі ну ла га 
ста год дзя. Ад ноў ле ны склеп, ад ры-
на, аль тан ка, студ ня, а не па срэд на ў 
ха це — ста ра даў нія рэ чы, ка лек цыі 
адзен ня, упры го жан няў, тка ных вы-
ра баў, якія шмат га доў збі ра лі су пра-
цоў ні кі мяс цо ва га до ма куль ту ры. На 
эк скур сіі сю ды пры яз джа юць ця пер 
не толь кі школь ні кі з уся го ра ё на, але 
і за меж ныя гос ці.

23 снежня
2015 г.

№ 24 (364)

ЯШЧЭ НЕ ВЕ ЧАР

«КА ЛІ ЛЮ ДЗЕЙ НА ПРЫ ЁМЕ НЯ МА, 

ІДУ ДА ІХ СА МА...»
На пры кла дзе Ма ры ны Кра вец 

ву чац ца пра ца ваць ін шыя

У СВА ЁЙ АКРУ ЗЕ

Дэ пу тат Аляк сандр ПА ЛЯЙ ЧУК:

«МОЙ ТЭ ЛЕ ФОН 
ДА СТУП НЫ»

П
ра яз джа ю чы ле там 
праз на шы вёс кі, 
мож на на зі раць 
ад ну і тую ж кар ці ну: 

на ла вач ках ка ля сва іх ха цін 
ся дзяць ста рыя, пра вод зяць 
по гля дам ма шы ны, 
што пра яз джа юць мі ма... 
Час та да іх ног ту ляц ца ко ці кі 
ды са бач кі — вер ныя іс то ты, 
якія ні ко лі не здра дзяць. І та кі мі 
без да па мож ны мі, без аба рон ны мі 
зда юц ца гэ тыя лю дзі, што ча сам 
сціс ка ец ца сэр ца. А ка лісь ці яны 
пра ца ва лі не скла да ю чы рук, 
тры ма лі вя лі кую гас па дар ку, се я лі 
ага ро ды. Але ра зам са ста рас цю 
да іх пад кра ла ся адзі но та. 
Так ста ла ся, што хтось ці пе ра жыў 
му жа ці жон ку. У не ка га дзе ці 
жы вуць да лё ка і не ма юць 
маг чы мас ці час та на вед ваць 
баць коў, а ка гось ці на шчад кі 
прос та кі ну лі, вы рак лі ся...

— Па жы лыя адзі но кія лю дзі не за ста-
нуц ца адзін на адзін са сва і мі бе да мі і 
тур бо та мі, — за пэў ні вае ды рэк тар Круп-
ска га тэ ры та ры яль на га цэнт ра са цы-
яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 
Тац ця на ВА РА НО ВІЧ. — Мяр кую, пас ля 
та го, як пач нуц ца ма ра зы, не ка то рых вяс-
коў цаў за бя руць да ся бе дзе ці ды ўну кі. 
Зда ра ец ца і так, што зво нім дзе цям, каб 

не за бы ва лі ся пра баць ку, а яны ў ад-
каз: маў ляў, ён мне толь кі па да ку мен тах 
баць ка, не да гля даў нас, не га да ваў. Мы 
яму ні чо га не па він ны.

Адзі но кім і ўво гу ле ня ма ку ды ехаць 
і ка го ча каць. Акра мя са цы яль на га ра-
бот ні ка. Ён і ва ды пры ня се з ка ло дзе жа, 
і дроў, і хат нія на рых тоў кі са скле па да-
ста не, і вок ны па мые ды за кле іць на зі му, 
і пад во рак рас чыс ціць ад сне гу.

— Асаб лі ва за па тра ба ва ны ў сель скіх 
пен сі я не раў ра за выя па слу гі: кол ка дроў, 
аб кош ван не пры ся дзіб ных участ каў, са-
доў, — пра цяг вае Тац ця на Мі хай лаў на. — 
Сё ле та ў нас сфар мі ра ва на комп лекс ная 

бры га да спе цы я ліс таў, якая вы яз джае ў 
кан крэт ную акру гу, сель са вет для ака зан-
ня да па мо гі адзі но кім і адзі но ка пра жы-
ва ючым пен сі я не рам, ін ва лі дам І і ІІ груп, 
што ста яць у нас на аб слу гоў ван ні. Але 
па пя рэд не мы вы свят ля ем у са цы яль ных 
ра бот ні каў, у чым гэ тыя лю дзі ма юць па-
трэ бу. Бя ром з са бой і псі хо ла га, маг чы-
ма, спат рэ біц ца з кімсь ці па пра ца ваць. 
Па жы лыя — лю дзі асаб лі ва га скла ду, 
не ўсе ах вот на ідуць на кан такт. Мы са 
спе цы я ліс та мі ідзём па ха тах, пра во дзім 

гу тар ку па су праць па жар най бяс-
пе цы, на гад ва ем, каб аку рат на 
абы хо дзі лі ся з аг нём, не за бы лі ся 

ўцяп ліць вок ны на зі му. Ле там, ка лі бы ла 
га ра чы ня, шмат рас каз ва лі, як за сце раг-
чы ся ад цеп ла во га ўда ру.

Да рэ чы, для адзі но кіх, адзі но ка пра жы-
ва ючых і ін ва лі даў кошт па слуг цал кам да-
ступ ны. На прык лад, га дзі на ра бо ты бен зі-
на вай ка сіл кі каш туе 35 ты сяч руб лёў. А за 
гэ ты час мож на ска сіць гек тар. Па сек чы 12 
ку біч ных мет раў дроў (цэ лая ма шы на) — 
295 ты сяч руб лёў. Ка рыс та юц ца по пы там і 
та кія па слу гі, як па сад ка буль бы, ага ро да, 
збор вы ра шча на га ўра джаю...

Цэнтр за бяс пе ча ны не аб ход най тэх-
ні кай, сель ска гас па дар чым ін вен та ром, 
пры ла да мі. За гас па дар кай со чыць спе-
цы яль на абу ча ны ча ла век. Ён ад каз вае 
за тэх ніч нае аб слу гоў ван не, ра монт, на-
быц цё ін стру мен та. Ва ўста но ве ёсць і 
два служ бо выя аў та ма бі лі. Дзя ку ю чы 
гэ та му ма біль ныя бры га ды без праб лем 
мо гуць вы ехаць на мес ца.

— Ся род ста рых ёсць лю дзі, так бы 
мо віць, з ха рак та рам, якім цяж ка да га-
дзіць. Су стра ка юц ца не за да во ле ныя? — 
па ці ка ві ла ся я.

— Та кіх мы не су стра ка лі, — ус ту пае 
ў раз мо ву за гад чы ца ад дзя лен ня тэр-
мі но ва га са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
Ала ГАЙ СЁ НАК. — Лю дзі ад чу ва юць 
роз ні цу па між са цы яль ны мі па слу га мі і 
ка мер цый ны мі. У пры ват нас ці, ад на з на-
шых клі ен так рас каз ва ла, што яе су сед ка 
за пла ці ла за кол ку пры чэ па дроў 500 ты-
сяч руб лёў, а на шы ра бот ні кі спа рад ка ва-
лі ёй дро вы за 200 ты сяч.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

18 000 до ла раў — 
на ад ра джэн не пло шчы

Жу ра віц кі сель вы кан кам Ра га чоў ска га ра ё на пе ра мог 
у кон кур се мяс цо вых іні цы я тыў у рам ках пра ек та 
«Са дзей ні чан не раз віц цю на мяс цо вым уз роў ні 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь», які рэа лі зу ец ца Пра гра май 
раз віц ця ПРА АН і фі нан су ец ца ЕС. На ад наў лен не 
ў аг ра га рад ку гіс та рыч най пло шчы вы дат ка ва на $18 000.

Ця пер у Жу ра ві чах, дзе пра жы ва юць 345 сем' яў, ня ма, як ка ліс ці, 
спе цы я лі за ва най пло шчы для ганд лю. Між тым пра яе ма раць і ін ды-
ві ду аль ныя прад пры маль ні кі, і жы ха ры, бо аг ра га ра док зна хо дзіц ца 
за 60 км ад рай цэнт ра. На сель ніц тва ра зам з мяс цо вы мі ўла да мі 
за ці каў ле на ў рэа лі за цыі іні цы я ты вы «Ад ра джэн не ры нач най пло-
шчы». Ува саб лен не ў жыц цё гэ тай ідэі па леп шыць якасць ганд лю і 
па слу жыць штурш ком да з'яў лен ня яе но вых фор маў.

Да рэ чы, у гэ тым кон кур се так са ма пе ра маг лі іні цы я ты вы Ра-
га чоў ска га ляс га са і ра ён на га ад дзе ла па над звы чай ных сі ту-
а цы ях, якія атры ма юць ана ла гіч ную фі нан са вую да па мо гу для 
рэа лі за цыі сва іх пра ек таў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by

АДКРЫТЫ ФОРУМ

ЁСЦЬ ШТО ЎСПОМНІЦЬ!
А

ды хо дзя чы год 
пры ўсім жа дан ні 
не на за веш 
прос тым. (Ці 

бы ва юць яны ўво гу ле — 
прос тыя?) Тым не менш 
кож ная «дыс тан цыя» 
даў жы нёй у 365 дзён — 
гэ та не толь кі су цэль ная 
ба раць ба за хлеб 
на дзён ны і вы пра цоў ка 
іму ні тэ ту да ўда раў 
лё су... Гэ та яшчэ і пэў ныя 
ўда чы, да сяг нен ні, 
пе ра мо гі — вя лі кія і 
ма лень кія, маш таб ныя і 
ла каль ныя, ка лек тыў ныя 
і аса біс тыя, знач ныя і 
прак тыч на не за ўваж ныя 
для шы ро ка га ко ла 
гра ма дзян... Якім быў 
ады хо дзя чы год для 
на шых дэ пу та таў? Што 
ў ім зда ры ла ся та ко га 
ад мет на га? Чым ён 
за пом ніў ся? Сло ва — 

на род ным абран ні кам.

Ад крыц цё шко лы ў Вы со кім Брэсцкай вобласці.Ад крыц цё шко лы ў Вы со кім Брэсцкай вобласці.

СА ЦЫ ЯЛЬ НЫ ЗРЭЗ

НА КА ГО НА КА ГО 
СПА ДЗЯ ВАЦ ЦА СПА ДЗЯ ВАЦ ЦА 

ПЕН СІ Я НЕ РУ,ПЕН СІ Я НЕ РУ,
ка лі ўлас ныя дзе ці ка лі ўлас ныя дзе ці 

за бы ва юц ца за бы ва юц ца 
пра яго іс на ван непра яго іс на ван не
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Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

Ва ўста но ве ёсць два 
служ бо выя аў та ма бі лі. 

Дзя ку ю чы гэ та му ма біль ныя 
бры га ды без праб лем мо гуць 
вы ехаць на мес ца.


