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18 лю та га ад бы лi ся вы ба ры 
ў мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў. 
«МС» вы ра шы ла па зна ё мiць сва iх 
чы та чоў з уча раш нi мi кан ды да та мi, 
а сён ня ўжо паў на праў ны мi 
дэ пу та та мi, прад стаў нi ка мi ор га наў 
мяс цо ва га са ма кi ра ван ня 28-га 
склi кан ня. Ме на вi та ад iх на ма ган няў 
у мно гiм за ле жыць, якiм бу дзе заўт ра 
на ша жыц цё. Iм — сло ва.

«Ву лi цы ча ка юць 
ра мон ту»

Стар шы ня 
Бу да-Ка ша лёў ска га 
ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 
Але на АЛЕК СI НА ўпер шы ню 
абра на ў аб лас ны Са вет 
дэ пу та таў, а вось у ра ён ным 
яна бу дзе пра ца ваць ужо 
чац вёр ты тэр мiн. Да рэ чы, 
пер шы раз па каш та ваць 
хлеб на род на га абран нi ка 
ёй да вя ло ся яшчэ ў 
18 га доў, ка лi дзяў чы ну 
аб ра лi дэ пу та там ра ён на га 
Са ве та ў Чы гу нач ным 
ра ё не Го ме ля. 10 га доў 

Але на Iва наў на ўзна чаль вае дэ пу тац кi кор пус 
у Бу да-Ка ша лёў скiм ра ё не.

— На аб лас ным уз роў нi бу ду iмк нуц ца вы ра шыць праб-
ле мы, якiя сён ня iс ну юць у ма ёй вы бар чай акру зе.

Па-пер шае, гэ та стан да рог. Раз мо ва iдзе ў пер шую 
чар гу пра вяс ко выя ву лi цы. Са праў ды, мно гiя з iх па тра-
бу юць бя гу ча га ра мон ту.

Па-дру гое: у ра ё не па трэб ны яшчэ стан цыi абез жа-
лез ван ня ва ды. Лю дзi сён ня скар дзяц ца, што не мо гуць 
вы ка рыс тоў ваць су час ную тэх нi ку з-за ва ды з вя лi кай 
коль кас цю жа ле за.

У пер шую чар гу трэ ба за бяс пе чыць якас най ва дой 
жы ха роў па сёл ка Ува ра вi чы i iн шых вё сак у Бу да-Ка-
ша лёў скiм ра ё не. Ёсць дзяр жаў ная пра гра ма па бу даў-
нiц тве стан цый абез жа лез ван ня. Важ на, каб мы тра пi лi 
ў фi нан са ван не па гэ тай пра гра ме.

Па-трэ цяе, для та го, каб у сель скiх на се ле ных пунк-
тах за трым лi ва ла ся мо ладзь, ства ра лi ся сем'i i на ра-
джа лi ся дзе цi, трэ ба на ўзроў нi пад трым лi ваць аб' ек ты 
сац куль тбы ту. Та му ў аг ра га рад ку Ка му нар не аб ход на 
за кон чыць ра монт До ма куль ту ры i ўцяп лен не дзi ця-
ча га сад ка. А яшчэ знай сцi да дат ко вае фi нан са ван не, 
каб ад ра ман та ваць па мяш кан не До ма куль ту ры ў аг-
ра га рад ку Пян чын.

«Трэ ба 
зна хо дзiць 

кам пра мiс»
Аляк сей 

ГВI ЛА ВА, 
на мес нiк 

ка ман дзi ра 
5-й асоб най 

бры га ды 
спе цы яль на га 
пры зна чэн ня, 

дэ пу тат 
Пу ха вiц ка га 

ра ён на га 
Са ве та i 

Мiнск ага 
аб лас но га 

Са ве та, ба ла та ваў ся ў дэ пу та ты 
ўпер шы ню. Ча ты ры га ды та му, ка лi 

ўдзель нi чаў у пад рых тоў цы вы бар чай 
кам па нii ў мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў, 

за ду маў ся: а ча му б не вы лу чыць 
сваю кан ды да ту ру на ступ ны раз? 

Ха це ла ся зра бiць неш та ка рыс нае для 
лю дзей, го ра да, каб по тым бы ло чым 

га на рыц ца. У гэ тым яго пад тры ма ла 
i жон ка, якая так са ма но сiць па го ны.

— Вя до ма, хва ля ваў ся: цi зма гу да-
нес цi да лю дзей сваю па зi цыю як кан-
ды дат у дэ пу та ты? Цi пад тры ма юць яны 
мя не? Жы ха ры перш за ўсё за кла по ча ны 
на дзён ны мi кан крэт ны мi праб ле ма мi 
свай го го ра да, ра ё на: па ляп шэн нем ра-
бо ты жыл лё ва-ка му наль най гас па дар-
кi, улад ка ван нем да рог, асвят лен нем 
ву лiц i на се ле ных пунк таў. Усе пы тан нi 
ад на ча со ва не вы ра шыш, яны па тра-
бу юць па сту по вай i спа кой най ра бо ты. 
I тыя, хто пад тры маў маю кан ды да ту ру, 
гэ та доб ра ра зу ме юць. Лю дзей цi ка вiць 
так са ма, як бу дуць раз вi вац ца спар-
тыў ная iнф ра струк ту ра, сет ка дзi ця чых 
сад коў. Тут са цы яль ныя стан дар ты за-
ха ва ныя, але ча ла ве ку, вя до ма, хо-
чац ца, каб да школь ная ўста но ва бы ла 
не па да лё ку ад до ма. Лю дзi вы каз ва лi 
свае дум кi, як па леп шыць транс парт ныя 
зно сi ны i ў са мой Мар' i най Гор цы, i са 
ста лi цай, па коль кi мно гiя ез дзяць ту ды 
пра ца ваць.

Я не абя цаў, як ка жуць, ма лоч ных 
рэк i кi сель ных бе ра гоў, та му што гэ та 
бы ло б не сум лен на з май го бо ку. Абя-
цаў ад но: бу ду пры кла даць усе на ма-
ган нi, з улi кам паў на моц тваў мяс цо вых 
Са ве таў дэ пу та таў, каб жыц цё па леп-
шы ла ся.

Мяс цо выя Са ве ты па вiн ны пра ца-
ваць у цес най звяз цы з вы ка наў чай ула-
дай. Ка лi кож ны бу дзе цяг нуць коў дру 
на ся бе, то не атры ма ем нi я ка га вы нi ку. 
Вя до ма, на се сi ях кож ны з дэ пу та таў 
ад стой вае iн та рэ сы сва iх вы бар шчы каў. 
Лi чу, трэ ба зна хо дзiць кам пра мiс, пунк-
ты су да кра нан ня: дзе i што перш за ўсё 
не аб ход на ўлад ка ваць. Ёсць шмат пы-
тан няў, якiя мож на вы ра шаць без знач-
ных фi нан са вых за трат. У пры ват нас цi, 
доб ра ўпа рад ка ван не, што, па сут нас цi, 
па вi нен ра бiць кож ны на сва iм ра бо-
чым мес цы.

У нас ёсць за ду ма зра бiць алею Сла-
вы, пры све ча ную во iн скiм час цям, якiя 
ў роз ныя ча сы зна хо дзi лi ся ў Мар' i най 
Гор цы. Ад на спра ва—ка лi зай ма еш-
ся гэ тым на ўзроў нi во iн ска га фар мi-
ра ван ня. Iн шая—ка лi пры муць удзел 
са мi жы ха ры. Спа дзя ём ся, што ўсё ў 
нас атры ма ец ца, а бюд жэт ныя срод кi 
тра цiць не да вя дзец ца, бо ў го ра дзе 
ёсць не раў на душ ныя да сва ёй гiс то рыi 
лю дзi. Ча каць, што нех та дасць шмат 
гро шай, i та ды, маў ляў, за жы вём—гэ та 
ня пра вiль на. Мы са мi па вiн ны ўдзель-
нi чаць у гра мад скiм жыц цi го ра да 
i ра ё на.

ГЛЯДЗІЦЕ, ХТО ПРЫЙШОЎ!

Старонку падрыхтавалі 
Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ, Нэлі ЗІГУЛЯ, 

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ, 
Аляк сандр ПУК ШАН СКI, 

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ.

«Абя цаў — i вы ка наю!»
Вi таль ЧАЙ КIН, ма ёр унут ра най служ бы, 
на чаль нiк Лёз нен ска га РАНС, дэ пу тат 
ра ён на га Са ве та ўжо ў дру гiм склi кан нi. Яго 
прын цып у дэ пу тац кай дзей нас цi: «Абя цаў — 
вы ка най!»

— Лi чу, што дэ пу тат па вi нен вы кон ваць тое, 
што абя цаў пад час пе рад вы бар най кам па нii. I 
гэ та не дзе ля пры го жа га сло ва ка жу. Тое, што 
ма гу зра бiць, аба вяз ко ва зраб лю, на коль кi 
гэ та маг чы ма. I, па вер це, сам вазь му граб лi, 
рыд лёў ку i ў воль ны ад служ бы час па пра-
цую. Ка лi пер шы раз стаў дэ пу та там, зра бiў 
тры пля цоў кi для дзi ця чых гуль няў. Вя до ма, 
не адзiн. I ў бу ду чы нi звяр ну ся па да па мо гу, 

на прык лад, да ра бот нi каў ЖКГ. Пi саць лiс ты ў вы кан кам, да ка гось цi 
па ды хо дзiць — гэ тым, зра зу ме ла, трэ ба ка рыс тац ца, каб ра бiць неш та 
для лю дзей. Але i са мо му мно гае мож на зру шыць з мес ца. I ка лi кож ны 
прад стаў нiк дэ пу тац ка га кор пу са за хо ча неш та зра бiць для лю дзей, гэ-
та ўжо бу дзе доб ра. Я вы бар шчы кам па абя цаў, што ў пер шы год сва ёй 
дэ пу тац кай пра цы зраб лю дзi ця чую пля цоў ку ў рай цэнт ры: з ка ле га мi, 
ад на дум ца мi, ра бот нi ка мi ЖКГ. Сён ня ж там толь кi ад на гор ка... Да лей — 
па аб ста вi нах.

На род ны абран нiк пад крэс лiў, што пы тан нi доб ра ўпа рад ка ван ня вель мi 
хва лю юць лю дзей. Не каль кi га доў та му ён з ка ле га мi ў вёс цы Доб ра мыс лi 
браў удзел у доб ра ўпа рад ка ван нi кры нi цы. Ця пер сю ды пры яз джа юць па 
ва ду на ват з су сед няй Ра сii.

«Ра бо та 
дэ пу та та — 
гэ та ай сберг»
У но вы склад Гро дзен ска га га рад ско га Са ве та 
дэ пу та таў увай шла стар шы ня аб лас но га 
ка мi тэ та праф са ю за ра бот нi каў дзяр жаў ных 
уста ноў Але на БЕ РАС НЕ ВА. Двой чы Але на 

Пят роў на па спя хо ва ба ла та ва ла ся ў аб лас ны Са вет, а з 2012 па 2016 год 
прад стаў ля ла го рад Грод на ў бе ла рус кiм пар ла мен це. Гро дзен цы 
ве да юць Але ну Бе рас не ву i як пра фе сiй на га жур на лiс та — не каль кi 
га доў яна вя ла на аб лас ной тэ ле сту дыi па пу ляр ную пра гра му «Вя чэр нi 
Грод на», а за тым сем га доў пра ца ва ла га лоў ным рэ дак та рам га зе ты 
«Гро дзен ская праў да».

— Пад час сё лет няй кам па нii мы пра во дзi лi пi кет па ву лi цы Дзяр жын ска га. 
У цэ лым лю дзi ста вi лi ся да гэ та га доб ра зыч лi ва. Рап там па ды хо дзiць муж-
чы на i ад ра зу з прэ тэн зi яй — вы, дэ пу та ты, чым вы да па мо жа це? Аказ ва ец-
ца, ён мае праб ле мы з сэр цам, а ў па лi клi нi цы не змог за пi сац ца на пры ём — 
вя лi кiя чэр гi. Па тэ ле фа на ва ла сва ёй ка ле зе, якая ба ла тавалася ў аб лас ны 
Са вет, — яна ме дык, уз на чаль вае дзi ця чую па лi клi нi ку. Я ёй пе рад ала ну мар 
тэ ле фо на i проз вi шча гэ та га ча ла ве ка, па пра сi ла не як да па маг чы... А ўжо 
пе рад вы ба ра мi зноў па ды хо дзiць гэ ты муж чы на — з кар дыя ма нi то рам 
(гэ ты пры бор кант ра люе ра бо ту сэр ца, i за раз муж чы на пра хо дзiць аб сле-
да ван не). Ён быў вель мi здзiў ле ны, што яму па тэ ле фа на ва лi i вы ра шы лi яго 
праб ле му. Гэ та га во рыць аб кан са лi да цыi па мiж дэ пу та та мi.

Аў та ры тэт дэ пу тат за ва ёў вае сам. Мо жа, хто су тык нуў ся з абы яка вы мi 
ад но сi на мi з бо ку на род на га абран нi ка, — та ды ён бу дзе лi чыць, што та кiя 
ўсе дэ пу та ты. А на огул ра бо та дэ пу та та — гэ та ай сберг, якi вi даць толь кi 
част ко ва, боль шая част ка яго сха ва на пад ва дой. Усе спрэч кi, вы сiл кi за-
ста юц ца «за кад рам», лю дзi пра iх не ве да юць.

Як прад стаў нi ка праф са юзаў, мя не хва лю юць та кiя пы тан нi, як тэх нi ка 
бяс пе кi, за клю чэн не ка лек тыў ных да га во раў, якiя па ляп ша юць умо вы пра-
цы. Ас пек таў шмат, мы ду ма ем, што гэ тыя пы тан нi пры яры тэт ныя не толь кi 
для праф са юзаў. Важ на, каб яны раз гля да лi ся на па ся джэн нях вы ка наў чай 
ула ды. Каб ад па вед ныя ра шэн нi пры ма лi ся на па ся джэн нях ра ён на га цi 
га рад ско га Са ве таў дэ пу та таў. Та му пры сут насць праф са юз ных лi да раў у 
та кiх струк ту рах мае не ма ла важ нае зна чэн не.

Мно гiх дэ пу та таў ужо ве даюць па iх па пя рэд нiх спра вах. Вод гу кi аб ра-
бо це Са ве та мi ну ла га склi кан ня мож на на зваць ста ноў чы мi, упэў не на, што 
i но вая ка ман да бу дзе та кой жа друж най i аў та ры тэт най.

«Нас за ўсё ды 
лёг ка знай сці»

Га лі не БЯ ЛЯ Е ВАЙ, за ву чу 
ма гі лёў скай СШ № 34, 
у па ня дзе лак па тэ ле фа на ва лі 
і па він ша ва лі з тым, што 
яна зноў ста ла дэ пу та там 
Ма гі лёў ска га гар са ве та. 
Гэ та бу дзе ўжо дру гі яе 
тэр мін. Тое, што жы ха ры 
Каст рыч ніц кай вы бар чай 
акру гі № 32 зноў да ве ры лі 
Бя ля е вай аба ра няць іх 
ін та рэ сы, на дае ўпэў не нас ці 
і па цвяр джае вы ні ко васць яе 
ра бо ты ў мі ну лым склі кан ні.

— Ад дэ пу та таў шмат што за ле жыць, на прык лад, у 
раз мер ка ван ні бюд жэ ту го ра да, — ка жа Га лі на Бя ля е-
ва. — Вель мі хо чац ца за вяр шыць тое, што бы ло рас па ча та 
на род ны мі абран ні ка мі па пя рэд ніх склі кан няў — маш-
таб ную рэ кан струк цыю ра дзіль ні га рад ской баль ні цы 
хут кай ме ды цын скай да па мо гі, бу даў ніц тва дзі ця ча га 
сад ка ў Ка зі мі раў цы, рэ кан струк цыю да рож най сет кі і 
гэ так да лей.

Бу ду пра цяг ваць ра бо ту па зва ро тах жы ха роў акру гі. 
Пла ную не ўза ба ве вы сту піць пе рад сва і мі вы бар шчы ка мі 
ў пра цоў ных ка лек ты вах — пра мес ца і час гэ тых су стрэч 
бу дзе за яў ле на ў ліс тоў ках, якія пла ну ец ца раз мяс ціць 
на ін фар ма цый ных стэн дах.

Ле тась, на прык лад, атры ма ла ся зру шыць з мес ца 
пы тан не асвят лен ня ў «спаль ным» ра ё не ма ёй мік-
ра зо ны. Пры ем на, што лю дзі ад ра зу ж ад зна чы лі: гэ-
та за слу га дэ пу та таў. Не менш пры ем на бы ло пра ца-
ваць з ЖЭУ № 12 — да во дзі ла ся час та звяр тац ца ту ды 
з праб ле ма мі на сель ніц тва, і там заў сё ды апе ра тыў на 
рэ ага ва лі.

Вель мі час та лю дзі па мыл ко ва лі чаць, што ме на ві та 
дэ пу тат па ві нен да іх прый сці і пра па на ваць сваю да па-
мо гу. Але ка лі ў акру зе жы ве 8 ты сяч ча ла век, як мож на 
дай сці да кож на га? Дэ пу та ты ні ад ка го не ха ва юц ца. Нас 
мож на заў сё ды знай сці і праз сайт Са ве та дэ пу та таў, і 
праз срод кі ма са вай ін фар ма цыі, і праз ін фар ма цый-
ныя ліс тоў кі.


