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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Пры дзвін ня 
ста ла больш

Пло шча Ві цеб шчы ны 
па вя лі чыц ца 
на 1160 гек та раў, 
пе ра важ на за кошт 
ля соў.

Ін вес ты цыі 
ў бу ду чы ню

Як у аг ра га рад ку Вас ход 
Ма гі лёў ска га ра ё на 
рэ кан стру я ва лі 
дзі ця чы сад-яс лі. стар. 16

Ча му ле са піль ня па дзя лі ла 
жы ха роў вёс кі Стру пень, 
што на Мін шчы не, 
на два ла ге ры.

Руй на ваць 
ці па кі нуць?

стар. 13

Ка ра ні тра вы

Дзя ку ю чы гэ та му пра ек ту 
ўста но вы Брэст чы ны 
атры ма лі ме ды цын скае 
аб ста ля ван не 
і спар тыў ныя 
трэ на жо ры. стар. 16

стар. 3ЗРА БІ САМ!

«Хіт -па рад» іні цы я тыў«Хіт -па рад» іні цы я тыў Вяр тан не 
да вы то каў

Як у Ма гі лёў скім ра ё не 
жы ха ры на вод зяць 
пры га жосць у сва іх 
на се ле ных пунк тах. стар. 4

Нам, бе ла ру сам, бяс кон ца да ра гое, хва лю ю чае, усё, што ёсць на род най зям лі. Бо тут — на ша 
ду ша, а дзе ду ша, там і са праўд ная ра дзі ма ча ла ве ка. А лю боў да Баць каў шчы ны, да род най 
пры ро ды, па ра дак на зям лі, кло па ты пра чыс ці ню і пры га жосць на шых па се лі шчаў — не прос та 
па няц ці, а па ста ян ная кар пат лі вая ра бо та, доб ра ар га ні за ва ная, дзе руп лі васць і куль ту ра 
лю дзей ар га ніч на пе ра пля та юц ца.
Пра тое, як пад трым лі ва ец ца па ра дак, на коль кі іні цы я тыў ная мяс цо вая ўла да, што 
пры но сяць агуль ныя по шу кі і на ма ган ні да вя ло ся па га ва рыць са стар шы нёй Брэсц ка га 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў, чле нам Са ве та Рэс пуб лі кі Юры ем НАР КЕ ВІ ЧАМ.

АКТУАЛЬНА

КАБ БЫЎ ПА РА ДАК НА ЗЯМ ЛІКАБ БЫЎ ПА РА ДАК НА ЗЯМ ЛІ
Як мяс цо выя Са ве ты і ор га ны гра мад ска га са ма кі ра ван ня 

пад трым лі ва юць чыс ці ню і пры га жосць тэ ры то рый

Сён ня ак тыў ныя ка мі тэ ты тэ ры та ры яль на га гра мад ска га 

са ма кі ра ван ня ёсць у кож ным ра ё не Го ме ля. Уся го іх амаль 
тры дзя сят кі. 

Са мыя яск ра выя пры кла ды два ро вых іні цы я тыў — ства рэн не 
сва і мі сі ла мі но вых дзі ця чых комп лек саў і пля цо вак для за ня-
ткаў спор там. Па вы ні ках го да на ма ган ні га мяль чан ацэнь ва-
юц ца гар са ве там дэ пу та таў. Ся род удзель ні каў ад мыс ло ва га 

хіт па ра да ідэй па доб ра ўпа рад ка ван ні вы зна ча юць лі да раў. 
На раз лі ко выя ра хун кі ка мі тэ таў, якія пры зна юц ца леп шы мі, 
за ліч ва юц ца не бла гія гро шы.

З сё лет ні мі на мі нан та мі кон кур су ўда ло ся па зна ё міц ца пад-
час спе цы яль на га агля ду два ра вых тэ ры то рый ра зам з дэ пу та-
та мі Го мель ска га гар са ве та. Іні цы я та рам «рэ ві зіі» стаў яго 
стар шы ня Мі ка лай КА ВА ЛЕ ВІЧ. стар. 4

стар. 3

Рух тэ ры та ры яль на га гра мад ска га са ма кі ра ван ня ў Го ме лі ста но віц ца ўсё больш па пу ляр ным: 
жы ха ры шмат па вяр хо вікаў, якія яшчэ ўчо ра, зда ец ца, не ве да лі імя су се да па пля цоў цы, 

ця пер са ма ар га ні зоў ва юц ца, ге не ру юць ідэі і вы ра ша юць кан крэт ныя за да чы 
па па ляп шэн ні ўмоў су іс на ван ня ў агуль ным два ры
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