
На ле та ў ста ліч ных 
шмат па вяр хо ві ках 
пла ну юць за ва рыць 
ка ля ты ся чы «ства лоў» 
смец цеп ра во даў. 
Доб ра гэ та ці дрэн на? 
Га рад скія ўла ды лі чаць, 
што та кім чы нам 
з'я віц ца сты мул для 
асоб на га збо ру смец ця 
мін ча на мі.

У Мін ску ця пер пе ра пра-
цоў ва ец ца не менш як 30% 
са бра ных на сель ніц твам 
дру гас ных рэ сур саў. Яшчэ 
год та му гэ тая ліч ба скла-
да ла пры клад на 17%. Як 
пра ін фар ма ва ла на мес нік 
ге не раль на га ды рэк та ра 
«Мін скай га рад ской жыл-
лё вай гас па дар кі» Га лі на 
ГІ ЛЕ ВІЧ, у ста лі цы для 
асоб на га збо ру цвёр дых 
бы та вых ад хо даў (па пе ры, 
шкла, плас ты ку) доб ра ўпа-
рад ка ва на 31 но вая пля цоў ка і рэ кан-
стру я ва ны 52.

— Для пра вя дзен ня адзі най тэх-
ніч най па лі ты кі пры ня та ра шэн не на 
ўзроў ні Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка му-
наль най гас па дар кі пра вы ка ры стан не 
ацын ка ва ных кан тэй не раў, — ад зна-
чы ла на мес нік ген ды рэк та ра прад пры-
ем ства.

Кож ны год у ста лі цы ўста лёў ва ец ца 
ка ля 1,5 ты ся чы но вых кан тэй не раў 
для асоб на га збо ру смец ця. З 2013 го-
да на га рад скіх ву лі цах ста лі з'яў ляц ца 
еў ра кан тэй не ры для дру гас най сы ра-
ві ны. Яны ў 1,5 ра за боль шыя па аб'-
ёме, чым стан дарт ныя, што да зва ляе 
ска ра ціць коль касць гэ тых ёміс тас цяў 
у два рах. Акра мя та го, з іх да па мо гай 
за бяс печ ва ец ца больш якас ны збор 
дру гас най сы ра ві ны, бо за кошт за-
кры тай кан струк цыі ту ды нель га вы кі-
нуць па кет са смец цем. У пер шую чар-
гу та кія кан тэй не ры раз мя шча юц ца ў 
цэнт раль най част цы го ра да, уз доўж 
кар кас ных ву ліц і да лей — у два рах. 
Уся го для ста лі цы іх не аб ход на ка ля 
15 ты сяч. На ле та па кра і не пла ну юць 
уста на віць амаль 4 ты ся чы кан тэй не-
раў для асоб на га збо ру ДМР, з іх ка ля 
1,3 ты ся чы — у ста лі цы.

Тым ча сам сё ле та ў Мін ску бы ло за-
пла на ва на за ва рыць «ства лы» 452 смец-
цеп ра во даў у 113 жы лых да мах.

— Па вод ле за ка на даў ства, каб за-
ва рыць смец цеп ра вод, трэ ба атры-
маць зго ду жы ха роў. За гэ ты год пра-

ве дзе на 328 схо даў, атры ма на зго да 
жы ха роў 104 да моў. Фак тыч на ра бо та 
па за крыц ці пра ве дзе на. Да кан ца бя-
гу ча га го да трэ ба вы ка наць за дан не, 
за крыць па кі ну тыя смец цеп ра во ды, 
— ска заў пер шы на мес нік стар шы-
ні Мін гар вы кан ка ма Ула дзі мір КУ-
ХА РАЎ.

Ён ад зна чыў, што да кан ца го да Мін-
гар вы кан кам су мес на з Мі ніс тэр ствам 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі пла-
нуе ўнес ці пра па но вы па ме рах сты му-
ля ван ня на сель ніц тва, на прык лад, па 
ўвя дзен ні ды фе рэн ца ва ных та ры фаў.

Ад нак стар шы ня Мін гар вы кан ка-
ма Анд рэй ШО РАЦ рас кры ты ка ваў 
ад каз ныя служ бы го ра да за па воль-
ныя тэм пы гэ тай пра цы. Па вод ле яго 
слоў, з жы ха ра мі вар та больш ак тыў на 
пра во дзіць тлу ма чаль ную ра бо ту.

Не аб ход на ска заць на сель ніц тву, 
коль кі каш туе дэз ын сек цыя і дэ ра ты за-
цыя, коль кі каш туе пры бор ка смец це-
пра во даў. Вы па він ны бы лі ска заць: мы 
за вар ва ем смец цеп ра во ды, але пас ля 
гэ та га вы атры ма е це па асоб ны та рыф 
і мы ро бім вам дзі ця чую пля цоў ку ці 
ін шыя да бро ты. Каб на сель ніц тва зра-
зу ме ла: за тое, што яно па збаў ля ец ца 
ней ка га эле мен та кам фор ту, атрым лі-
вае чыс ты пад' езд, эка на міч ны сты мул 
і неш та ў два ры, — ска заў стар шы ня 
Мін гар вы кан ка ма і па абя цаў узяць гэ-
тую тэ му на аса біс ты кант роль.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
seradzyuk@zvіazda.by

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

— А кан ку рэн таў у вас шмат? На-
прык лад, пры ват ні кі, сель ска гас па дар-
чыя ар га ні за цыі?

— У кал га саў ха пае сва ёй ра бо ты: і 
па сяў ная, і ка са ві ца, і жні во. У пры ват-
ні ка на шмат да ра жэй шыя па слу гі. Мы ж 
пра цу ем у цес ным кан так це з сель скі-
мі Са ве та мі. Хто ж лепш за ра бот ні каў 
сель вы кан ка маў ве дае сва іх жы ха роў? 
— кан ста туе Тац ця на Мі хай лаў на. — Ра-
зам кант ра лю ем і пы тан ні пад рых тоў кі 
да зі мо ва га пе ры я ду: гэ та ра монт пя-
чэй, элект ра пра вод кі, уста ля ван не аў та-
ма тыч ных па жар ных апа вя шчаль ні каў. 
Пра цу ем і па вы яў лен чым прын цы пе, 
па коль кі ёсць асоб ныя гра ма дзя не, якія 
не пус ка юць ні ко га на па рог. На прык-
лад, су се дзі рас ка за лі, што ў ад на го з 
жы ха роў, да яко га не маг лі да сту кац ца 
спе цы я ліс ты, печ ка амаль што раз ва лі-
ла ся: да бя ды не да лё ка. У та кіх вы пад-
ках мы рых ту ем пісь мо ў ра ён ны ад дзел 
па над звы чай ных сі ту а цы ях з прось бай 
да па маг чы. Спе цы я ліс ты вы зна ча юць 
сту пень раз бу рэн ня, да юць за клю чэн-
не. І мы да лей пра цу ем з ча ла ве кам. У 
нас рас пра ца ва на ад па вед ная пра гра ма, 
пад якую пра ду гле джа ны срод кі. У гэ тым 
го дзе ад ра ман та ва лі печ кі двум ве тэ ра-
нам Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Ка лі ў гра ма дзя ні на ёсць дзе ці, то ра-
бот ні кі цэнт ра да сы ла юць ім пісь мы. Ка лі 
яны пра ца здоль на га ўзрос ту, не на пен сіі, 
іх про сяць звяр нуць ува гу на баць коў, 
да па маг чы лік ві да ваць не па лад кі, не да-
хо пы. Адзі но кім да па ма га юць са браць 
да ку мен ты на атры ман не дзяр жаў най 
ад рас най да па мо гі. Але ж у гэ тым вы-
пад ку ча ла век мо жа па тра ціць яе не па 
пры зна чэн ні.

— Ка лі гра ма дзя нін моц на п'е, яму 
нель га да ве рыць гро шы на кан крэт ную 
мэ ту, на прык лад на быц цё дроў. Пры во зім 
іх са мі, сва ім транс пар там, ужо га то выя, 
па се ча ныя, да па ма га ем склад ваць. Та кім 
жа чы нам дзей ні ча ем і ў да чы нен ні да 
шмат дзет ных, ма ла за бяс пе ча ных сем'-
яў, да тых сем' яў, дзе дзе ці зна хо дзяц ца 
ў са цы яль на не бяс печ ным ста но ві шчы. 
На шы ра бот ні кі ідуць з ма ма мі і дзець мі ў 
кра му і на бы ва юць не аб ход ныя пра дук ты 
і та ва ры на вы лучаныя гро шы.

Ну, а што ты чыц ца 
не па срэд на са ста рэ-
лых гра ма дзян, то ў 
на ступ ным го дзе ў 
Круп ках ад кры ец ца 
ад дзя лен не круг ла су-
тач на га зна хо джан ня 
на 30 мес цаў і су мес-
на га се зон на га пра-
жы ван ня на 9 мес цаў. 
На ад ной тэ ры то рыі 
бу дуць два са цы-
яль ныя аб' ек ты, што 
эка на міч на вы гад на 
з пунк ту гле джан ня 
да стаў кі пра дук таў і 
рас хо ду па лі ва.

lazovskaya@zviazda.by
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Пас ля вай ны трэ ба бы ло па-
ды маць на род ную гас па дар ку, 
кар міць сям'ю. Дзе ці вай ны, 
якім та ды бы ло па 13-14 га доў, 
за мест ко ней упра га лі ся ў плуг. 
Ле та Ма ры на ра зам з ад на клас-
ні ка мі пра во дзі ла на жні ве і на-
ват бы ла бры га дзір кай. Пад яе 
кі раў ніц твам пра ца ва лі 12 ма-
ла лет ніх жней. Каб па спець за 
да рос лы мі, яны пры хо дзі лі на 
сваю дзя лян ку за не каль кі га-
дзін да іх. І не сы хо дзі лі, па куль 
не да во дзі лі спра ву да кан ца.

Па мес цы 
жы хар ства

З 1951 го да яна на пра ця гу 
9 склі кан няў бы ла дэ пу та там 
гар са ве та, у тым лі ку стар шы-
нёй ка мі сіі па на род най аду-
ка цыі. Апош нія тры склі кан ні 
Ма ры на Кра вец — дэ пу тат Бы-
хаў ска га ра ён на га Са ве та. Яе 
вы бар чая акру га — цэнт раль-
ная част ка Бы ха ва, дзе жы вуць 
у боль шас ці пен сі я не ры.

— Па коль кі гэ та лю дзі пе ра-
важ на ста ро га ўзрос ту, імк ну ся 
пра во дзіць пры ём па мес цы жы-
хар ства, — ка жа яна. — Пі шам 
аб' явы, па ве дам ля ем, ка лі, у які 
час, ад бу дзец ца су стрэ ча. Звы-
чай на гэ та вы хад ны дзень, дру-
гая яго па ло ва. Каб у ча ла ве ка 
быў час зра біць свае спра вы, 
сха дзіць у кра му, на вес ці до ма 
па ра дак.

Пры су стрэ чах вы ра ша юц ца 
роз ныя пы тан ні. На прык лад, у 
ін тэр на тах жыл кам га са і ПМК 
№247 не бы ло га ра чай ва ды. 
Ця пер праб ле ма вы ра ша на. 
Зай ма ем ся аб ста ля ван нем дзі-
ця чых пля цо вак, доб ра ўпа рад-

ка ван нем два ро вых тэ ры то рый, 
зно сам ава рый ных дрэў, на ват 
пы тан ня мі вы ха ван ня дзя цей. 
Ства ра ем умо вы для за ня тас-
ці дзя цей у вы хад ны дзень пры 
ін тэр на це. Праз да мы дзі ця-
чай твор час ці ар га ні зоў ва юц ца 
гурт кі, дзе мож на зай мац ца ма-
ля ван нем, леп кай, ін шы мі ка-
рыс ны мі спра ва мі. Ёсць дзе ці, 
якія па тра бу юць кант ро лю, але 
яны пад на гля дам і ды рэк та ра 
шко лы, і ка мен дан та ін тэр на-
та.

Усе, хто звяр нуў ся да Ма-
ры ны Кра вец, мо гуць на ват не 
су мня вац ца — вы нік бу дзе. Бо 
больш ад каз на га ча ла ве ка цяж-
ка знай сці. Пер шай спра вай яна 
да но сіць на род ныя пы тан ні да 
стар шы ні ра ён на га Са ве та дэ-
пу та таў Нэ лы Шунь кі най, і ўжо 
ра зам яны шу ка юць шля хі вы-
ра шэн ня спра вы.

— Бы вае, што пры хо дзіц ца 
ра біць за пы ты паў тор на, — ка-
жа Ма ры на Анд рэ еў на. — На-
прык лад, у до ме №48 пра рва ла 
тру бу, і там доў га не маг лі да-
вес ці спра ву да кан ца. На рэш це 
ўсё бы ло зроб ле на, я прай шла і 
аса біс та ва ўсім пе ра ка на ла ся. 
Кант ра ля ваць вы ка нан не зва-
ро таў трэ ба аба вяз ко ва. У мя-

не ёсць вя лі кі на тат нік, 
дзе за хоў ва юц ца за пі-
сы за апош нія 10 га доў. 
Гэ та вель мі зруч на, бо 
два ра зы на год я раб-
лю спра ва зда чу пе рад 
сва і мі вы бар шчы ка мі. У 
мя не ўсё па зна ча на, якія 
бы лі зва ро ты і што па іх 
зроб ле на.

«Дай це — 
і ўсё!»

— Апош нім ча сам 
скар гаў і зва ро таў па-
ме не ла, — кан ста туе 
Ма ры на Кра вец. — Але 
ёсць лю дзі, якія не каль-
кі ра зоў пры хо дзяць па 
ад ным і тым жа пы тан-
ні. Звяр нуў ся не як адзін 
гра ма дзя нін — ха цеў ін-
ва лід ную ка ляс ку. Але 
ён не меў гру пы ін ва-
лід нас ці. Якая тут мо жа быць 
ка ляс ка? Муж чы на ж па тра-
ба ваў: дай це — і ўсё!.. У та кіх 
вы пад ках трэ ба мець цяр пен-
не, каб да сту кац ца да ча ла ве-
ка, рас тлу ма чыць, ча му нель га. 
Інакш ён па ду мае, што ад яго 
прос та ад вяр ну лі ся і не жа да-
юць чуць.

На дум ку дэ пу та та, шмат ча-
го стра ча на, ка лі рас паў ся Са-
вец кі Са юз, у пла не вы ха ван ня 
мо ла дзі. Сён ня ве тэ ра ны ідуць у 
шко лы, рас каз ва юць пад лет кам 
пра та кія па няц ці, як муж насць, 
ве ліч, стой касць і ге ра ізм.

— Мы на за па сі лі вя лі кі ма-
тэ ры ял пра тых лю дзей, якія 
вы зва ля лі Бы хаў, — Ма рыя 
Анд рэ еў на дэ ман струе флэш-
ку. — Тут за пі са ны ўспа мі ны 
тых, хто пе ра жыў лі ха лец це. 
Шу ка ем но выя фор мы, ме та ды і 

срод кі па тры я тыч на га вы ха ван-
ня мо ла дзі. Пра во дзім су стрэ чы 
ў шко лах, ахоп ле ны ўсе дзе ці 
з 3 па 11 клас. Мен шым рас каз-
ва ем пра подз ві гі хлоп чы каў-
пар ты за наў, ста рэй шым — пра 
пар ты зан скі рух у Бе ла ру сі.

З ра ні цы — 
гім нас ты ка

Нель га не звяр нуць ува гі на 
тое, што Ма ры на Анд рэ еў на вы-
гля дае не па га дах ма ла джа ва. 
Ці каў лю ся, у чым сак рэт.

— Ні я ка га сак рэ ту ня ма, — 
усмі ха ец ца яна, і яе твар яшчэ 
больш пры га жэе. — Адзін раз 
у жыц ці аб лі ла ся ха лод най ва-
дой і за хва рэ ла. З та го ча су 
больш не экс пе ры мен тую. А па-
ло ве вось май я ўжо вы хо джу на 
пра цу — у ра ён ны са вет ве тэ-
ра наў. І так кож ны дзень, ні я кіх 

пра гу лаў. Шмат спаць нель га. 
У 11 ве ча ра — ад бой, а ў 6 ра-
ні цы — пад' ём. І што дзён на ра-
ніш няя гім нас ты ка. Як пе да гог, 
я ве даю, што та кое фіз куль ту ра. 
У юнац тве бы ла спарт смен кай, 
зай ма ла пры за выя мес цы. Але 
га лоў нае — гэ та ўсё ж та кі пра-
ца.

Каб усю ды па спя ваць, нель га 
рас слаб ляц ца і на ра каць на свой 
лёс, лі чыць Ма ры на Анд рэ еў на 
Кра вец. Ор дэн Па ша ны, уру ча-
ны Прэ зі дэн там Бе ла ру сі, стаў 
для яе са май вя лі кай ад зна кай 
за ўсё тое, што яна ра бі ла і ро-
біць. «Я па дзя ка ва ла Прэ зі дэн ту 
за муд рае кі раў ніц тва дзяр жа-
вай, за кло пат аб ве тэ ра нах. І 
так бы ло кра наль на, ка лі ён узяў 
мае ру кі ў свае да ло ні, шчы ра 
ўсміх нуў ся і ска заў «дзя куй»...

zigulya@zviazda.by

Фо та аў та ра.

«...ІДУ ДА ІХ СА МА...»
НА КА ГО СПА ДЗЯ ВАЦ ЦА НА КА ГО СПА ДЗЯ ВАЦ ЦА 

ПЕН СІ Я НЕ РУПЕН СІ Я НЕ РУ

Наш ка рэс пан дэнт па бы ваў 
у па меж ным з Ра сі яй ра ё не 

Бе ла ру сі і па ці ка віў ся, 
як зма га юц ца з ты мі, хто 

вы раб ляе ці пры во зіць 
не ле галь ны ал ка голь.

«Вя зуць 
не най леп шае»

Ста тыс ты ка ўраж вае: сё ле та ў Лёз нен-
скім ра ё не кан фіс ка ва лі больш за 5,6 ты-
ся чы літ раў са ма гон кі і бра гі. Гэ та ж коль кі 
ба сей наў імі за поў ніць мож на?

— Пе ра важ на го няць са ма гон — ка-
лі ў вя лі кай коль кас ці — у не пры дат ных 
для пра жы ван ня і кі ну тых да мах. І вель мі 
цяж ка вы зна чыць ула даль ні каў пад поль-
най вы твор час ці. Але мы гэ та ро бім. У 
вы яў лен ні са ма гон шчы каў ак тыў на да па-
ма га юць ста рэй шы ны і стар шы ні сель скіх 
Са ве таў, — рас па вя дае на чаль нік ад-
дзя лен ня ахо вы пра ва па рад ку і пра фі-
лак ты кі Лёз нен ска га РА УС Аляк сандр 
РЫ БА КОЎ.

Асаб лі васць Лёз нен ска га ра ё на ў тым, 
што ён мя жуе з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй. 
А мя жа, як вя до ма, праз рыс тая. Гэ тым і 
ка рыс та юц ца кант ра бан дыс ты.

— З Ра сіі да нас ал ка голь вя зуць у вя-
лі кай коль кас ці. Сё ле та за тры ма лі больш 
за 2,2 ты ся чы літ раў. Пе ра воз чы кі, зра зу-
ме ла, імк нуц ца аб хіт рыць. Муж чы на вёз 18 
скрынь га рэл кі. Па тлу ма чыў, што на га да ві ну 
па смер ці жон кі. А яшчэ адзін, каб сха ваць 
600 літ раў спірт но га, грун тоў на пе ра аб ста-
ля ваў мік ра аў то бус. Між ін шым, кант ра бан-
дыс ты пры во зяць пе ра важ на «ле вае» спірт-
ное. На прык лад, бу тэль ка га рэл кі «Бе лая 
бя ро за», «Цар скае па ля ван не» на рын ку 
ў Сма лен ску каш туе 70 руб лёў. Якія вы ва-
ды? Не на за вод зе зроб ле на. Пры гэ тым у 
бу тэль ках ёсць на ват плас ты ка выя да за-
та ры. Ад са праўд най га рэл кі гэ тую мож на 

ад роз ніць толь кі па фаль шы вай ак цыз най 
мар цы, — ад зна чыў Кан стан цін КНЯ ЗЕЎ, 
на чаль нік Лёз нен ска га РА УС. — І тое зел-
ле по тым пра да юць нам. Та му, хто рэа лі-
зуе, зра зу ме ла, вы гад на: на ват ка лі 100% 
на цэн ку зро біш на бу тэль ку, ку пяць, бо ў 
кра ме яна да ра жэй шая. А як ле вы ал ка голь 
паў плы вае на ар га нізм, пра гэ та па куп ні кі 
на ўрад ці за дум ва юц ца.

Су раз моў ца, да рэ чы, вель мі спя шаў ся на 
па ся джэн не са ве та пра фі лак ты кі, дзе тра-
ды цый на спра бу юць пе ра вы хоў ваць вы пі вох 
і гуль та ёў. Пра па на ваў паў дзель ні чаць.

«Ка ле гі па цэ ху»
Коль кі ўжо пі саў пра, ска жам так, праб-

лем ных лю дзей, але не пе ра стаю здзіў-
ляц ца гіс то ры ям іх «па дзен ня». Чар го выя 
па чуў у Лёз нен скім сель вы кан ка ме.

— Я б ця пер быў ва ен ным пен сі я не-
рам і доб рую пен сію атрым лі ваў бы, але 
СССР раз ва ліў ся, я і стаў цы віль ным... 
Не ма гу пра цу нар маль ную знай сці. Не 
гуль тай я, пад пра цоў ваю. Па да ткі ча-
му не пла чу? Ад дзяр жа вы мне ні чо га 
не трэ ба, па ме ды цын скую да па мо гу 
не звяр та ю ся, — раз ва жаў 51-га до вы 
муж чы на.

Яго «ка ле га па цэ ху» так са ма ўра зіў.
— Паш парт ча му не атрым лі ваю? А ён 

мне не па трэб ны!!! Ну і што з та го, што тры 
га ды без паш пар та? Мне да гэ та га ні я кай 
спра вы ня ма! У мя не вунь ру кі хво рыя і 
ча ты ры паль цы не пра цу ю чыя. Пра ца ваў 
у хо ла дзе, ка лі транс пар цё ры ра ман та-
ваў. Ча му ў баль ні цу не іду? А вам якая 
спра ва? — рэз ка ад каз ваў на пы тан ні 
муж чы на.

Чар го вы «клі ент», дак лад ней, «клі ент-
ка», спа чат ку ні як не пры зна ва ла ся, што 
пі ла. По тым пра га ва ры ла ся: бы ла на па-
мін ках.

— Ча му дроў ня ма? Ну, бу дуць на днях. 
Ве даю, што сне жань ужо. Ча су не бы ло 
на рых та ваць, я ж ця пер пра цую. Не за бі-
рай це дач ку ў пры ту лак... Да нар ко ла га 
сён ня не ма гу. На пэў на, заўт ра, — ад каз-
ва ла на пы тан ні гра ма дзян ка. Ра ней яна 
пра ца ва ла на мяс цо вым іль но за вод зе, ды 
вы гна лі... Ця пер у па меж ным ра сій скім 
ра ё не «знай шла ся бе» на кан сер ва вай 
вы твор час ці.

Па трэб на 
ма ты ва цыя

— Сё ле та на ана ла гіч ныя па ся джэн ні 
са ве та пра фі лак ты кі вы клі ка лі ка ля 70 ча-
ла век. Па вы ні ках раз гля ду бы лі пры ня ты 
ра шэн ні. У пры ват нас ці, прай шлі кан суль-
та цыі ў нар ко ла га 11 гра ма дзян, у ЛПП ад-
пра ві лі тра іх. Да па ма га ем і пра цу знай сці, 
і цэг лу ку піць, і печ ад ра ман та ваць. Усё 
маг чы мае ро бім, каб ча ла век вяр нуў ся да 
нар маль на га жыц ця, — дзе ліц ца во пы там 
стар шы ня Лёз нен ска га сель вы кан ка ма 
Свят ла на ПУ КА ВА.

— Сён ня гэ тым лю дзям спра ба ва лі 
да па маг чы не толь кі прад стаў ні кі пра ва-
ахоў ных ор га наў, а і служ бы за ня тас ці, 
сіс тэ мы аду ка цыі. Цес на су пра цоў ні ча ем 
і з прад стаў ні ка мі ду ха вен ства, гра мад-
скі мі ар га ні за цы я мі. У пры ват нас ці, «Чыр-
во ны Крыж» аказ вае да па мо гу тым, хто 
вы зва ліў ся з мес цаў па збаў лен ня во лі... 
Вя до ма, ча ла ве ку па трэб на ма ты ва цыя. 
І каб да яго «да сту кац ца», усе срод кі доб-
рыя, — лі чыць на мес нік стар шы ні Лёз-
нен ска га рай вы кан ка ма Іры на ДЗЕР-
ВА ЕД.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ,
фо та аў та ра.

Лёз нен скі ра ён — Ві цебск.
pukshanskі@zvіazda.by

УСЕ СРОД КІ ДОБ РЫЯ,
ХОЦЬ І НЕ ЎСЕ ДЗЕЙС НЫЯ

Ра зам са стар шы нёй Бы хаў ска га рай са ве та 
Нэ лай ШУНЬ КІ НАЙ.

ЯК ГЭТА БУДЗЕ?

ЗА МЕСТ ЗА МЕСТ 
СМЕЦ ЦЕП РА ВО ДАЎ — СМЕЦ ЦЕП РА ВО ДАЎ — 

НО ВЫЯ КАН ТЭЙ НЕ РЫНО ВЫЯ КАН ТЭЙ НЕ РЫ
А мін чан за ах воцяць 

ды фе рэн ца ва ны мі та ры фа мі

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

УРОКІ ЖЫЦЦЯ

Пра дэ фі цыт ма ла дых кад раў на вёс цы 
сён ня не га во рыць толь кі ля ні вы. А вось 
у Ма гі лёў скім ра ё не ад быў ся вы па дак з 
дак лад нас цю на ад ва рот.

Двое вы пуск ні коў ад на го з ма гі лёў скіх праф-
тэх ву чы лішч з па свед чан ня мі трак та рыс та-ма-
шы ніс та, а так са ма ма шы ніс та эк ска ва та ра і 
буль до зе ра, якія прый шлі пра ца ўлад ко вац ца ў 
сель гас прад пры ем ства «Ма ха ва», бы лі пры ня-
тыя па спе цы яль нас ці, але вы кон ва лі не звя за-
ныя з ёй аба вяз кі.

У вы ні ку і за роб кі атры ма лі мен шыя, чым ім 
на ле жа ла. Не за да во ле ныя сва ім лё сам, яны 
звяр ну лі ся ў КДК Ма гі лёў скай воб лас ці з прэ тэн-
зі яй, што іх пра фе сій ныя на вы кі не за па тра ба ва-
ны. Пад час раз гля ду гэ тай сі ту а цыі ін фар ма цыя 
па цвер дзі ла ся.

— Ма ла дыя спе цы я ліс ты са праў ды пра ца ва лі 
не па спе цы яль нас ці ў той час, як дзяр жа ва на 
іх аду ка цыю вы дат ка ва ла 170 міль ё наў руб лёў, 
— па ве да міў на чаль нік упраў лен ня Ка мі тэ та 
дзярж кант ро лю Ма гі лёў скай воб лас ці Алег 
СТРЫ ГУН. — Ад каз ныя асо бы сель гас прад пры-
ем ства па тлу ма чы лі, што хлоп цы дрэн на ва ло да лі 
сва ёй пра фе сі яй і ім нель га бы ло да вя раць тэх ні ку. 
На жаль, пра вес ці пе ра атэс та цыю, каб упэў ніц ца, 
што ма ла дыя лю дзі не кам пе тэнт ныя, не бы ло 
маг чы мас ці, — за раз яны пра хо дзяць тэр мі но вую 
служ бу ў ар міі. Мы на кі ра ва лі пісь мо ў Ма гі лёў скі 
абл вы кан кам, дзе звяр ну лі ўва гу на гэ ты факт. 
Нам па абя ца лі, што кант роль за ста нам пад рых-
тоў кі ма ла дых спе цы я ліс таў у сіс тэ ме ўста ноў 
праф тэх аду ка цыі воб лас ці бу дзе ўзмоц не ны.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

...І ча ла ве чыя кан так ты
Пы тан ні эка на міч на га су пра цоў ніц тва, рэа лі за цыі су мес ных 
транс гра ніч ных пра ек таў і ін шых рэ гі я наль ных іні цы я тыў аб мер ка ва лі 
ў Грод не ўдзель ні кі су стрэ чы га ра доў-па бра ці маў і парт нё раў Бе ла ру сі 
і Поль шчы.

Ула дзі мір ДЗЯШ КО, на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га абл вы кан ка ма:
— Гэ ты год быў у та кім кі рун ку да во лі па спя хо вым. Рэа лі за ва на шмат су мес-

ных пра ек таў транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва ў сфе рах ахо вы зда роўя, аду ка цыі, 
спор ту, куль ту ры, ту рыз му і ін шых. Грод на і 14 ра ё наў воб лас ці за клю чы лі па гад-
нен ні і да га во ры аб су пра цоў ніц тве з 20 гмі на мі, акру га мі, па ве та мі і га рад скі мі 
ра да мі Поль шчы.

Сё ле та ад бы ла ся чар го вая вы ста ва еў ра рэ гі ё на «Нё ман», і, як заў сё ды, у ёй 
удзель ні ча лі і прад пры ем ствы з поль скім ка пі та лам, якія пра цу юць у Бе ла ру сі. Па 
аб' ёме та ва ра зва ро ту Поль шча на Гро дзен шчы не тры ва ла зай мае дру гое мес ца 
пас ля Ра сіі. Мы імк нём ся ства рыць поль скім, як і лю бым за меж ным ін вес та рам, 
доб рыя ўмо вы гас па да ран ня. За раз у воб лас ці дзей ні ча юць 75 ар га ні за цый з 
поль скім ка пі та лам.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

ТА КІЯ СПЕ ЦЫ Я ЛІС ТЫ НАМ НЕ ПА ТРЭБ НЫ
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Кант ра ля ваць вы-
ка нан не зва ро таў 

трэ ба аба вяз ко ва. У 
мя не ёсць вя лі кі на тат-
нік, дзе за хоў ва юц ца 
мае за пі сы за апош нія 
10 га доў. Гэ та вель мі 
зруч на.

Ка лі гра ма дзя нін моц на 
п'е, яму нель га да ве рыць 

гро шы на кан крэт ную мэ ту, 
на прык лад на быц цё дроў. 
Пры во зім іх са мі.


