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Свят ла на-ма лод шая так са ма за да во-
ле на ма лi на вым бiз не сам. Яна не толь-
кi пра цуе на ўчаст ку, але ўжо ез дзi ла 
ў Слаў га рад пра да ваць яга ду, пры чым 
спра вi ла ся з за да чай па спя хо ва.

Мiж тым, баць кi Свят ла ны ўсё больш 
за дум ва юц ца пра рэа лi за цыю ягад. Гi-
жэн ка — гэ та глы бiн ка, тры дзя сят кi кi-
ла мет раў ад Слаў га ра да, да аб лас но га 
цэнт ра тым больш да лё ка, та му па трэб ны 
но вы пра ект.

— Пра дукт хут ка псу ец ца, та му не-
аб ход на на быць уста ноў ку для хут ка га 
за ма рож ван ня, — га во раць Свят ла на i 
Мi ка лай.— Так са ма не пе ра шко дзiў бы i 
свой транс парт для да стаў кi. Атры ма ец-
ца цi не — па гля дзiм. Але ўжо i ця пер мы 
ма ем вя лi кае за да валь нен не ад улас най 
пра цы.

Iнi цы я ты ва знi зу
Ды рэк тар мяс цо ва га фон ду раз вiц-

ця сель скiх тэ ры то рый «Ад ра джэн не-
Аг ра» Тац ця на ГУ РЫ НА рас каз вае:

— У пра ек це «Ма лi на вы рай» ся ля-
нам фак тыч на да лi ў ру кi кус ты ма лi ны i 
па ра i лi пры клас цi свае ве ды i пра цу, каб 
за ра бiць на гэ тым.

Кож ны ўдзель нiк «Ма лi на ва га раю» 
па са дзiў ад ад ной да пя цi со так ягад ных 
кус тоў — уво гу ле па вёс цы бу дзе со так 
40. Але ў кож на га гас па да ра атры маў ся 

свой вы нiк, i леп шым, са мым па спя хо вым 
стаў во пыт Свят ла ны Ма ла шан кi i Мi ка-
лая Пу зем чы ка. Iн шыя вы рас цi лi ма лi ну 
ў гэ тым се зо не толь кi для сва iх па трэб, а 
не на про даж. Так, пры нам сi, атры ма ла ся 
i ў кi раў нi ка сель са ве та Та ма ры Мель нi-
ка вай.

— На ма iм участ ку пяс ча ная гле ба, а 
сё ле та вель мi спя кот на, так што ма лi ны 
ў мя не вы рас ла не ба га та, — пры зна ец ца 
Та ма ра Фран цаў на.

У Гi жэн скiм сель са ве це «Ма лi на вы 
рай» — да лё ка не пер шы пра ект. Тут ра-
бi лi для пры ват ных гас па да роў доб рую 
па шу, ства ры лi дзi ця чую пля цоў ку, ця пер 
бу дуць на бы ваць аб ста ля ван не для спар-
тыў най за лы. Гэ та ўво гу ле на зы ва ец ца 
тэ ры та ры яль ным па ды хо дам да раз вiц ця 
вёс кi. У Гi жэн скiм сель са ве це ў агуль най 
спра ве за дзей нi ча ны тры вёс кi: цэнт раль-
ная Гi жэн ка, Це ля шы i Бя ро заў ка, дзе ўжо 
ство ра ны i пра цу юць парт нёр скiя ка мi-
тэ ты.

— Мы га то вы пад тры маць лю бую iнi-
цы я ты ву, якая iдзе да лю дзей, — ка жа 
Тац ця на Гу ры на ад iмя «Ад ра джэн ня-Аг-
ра». — Уво гу ле ва ўсiх на шых су мес ных 
пра ек тах iнi цы я ты ва iдзе знi зу. Част ку 
гро шай мы за бяс печ ва ем, част ку — са мi 
ся ля не. Ка лi яны хо чуць, то ў су пра цоў-
нiц тве з мяс цо вай ула дай мы да па мо жам 
да сяг нуць вы нi ку. Гэ та i ёсць са праўд ныя 
пры кла ды са ма кi ра ван ня, ка лi лю дзi хо-
чуць да бiц ца вы нi каў са мi, а да па ма га юць 

iм ула ды i фон ды.
Ха ця Та ма ра Мель нi ка ва, як рэа лiст, 

па пя рэдж вае, што не ўсё ад ра зу i са мо 
са бой у iх атрым лi ва ла ся. Лю дзей, па-
вод ле слоў стар шы нi сель ска га Са ве та, 
да во дзi ла ся пе ра кон ваць i ўга вор ваць.

— Ве да е це, ёсць у нас та кое: маў ляў, 
вы нам дай це, а мы по тым па гля дзiм, 
— рас каз вае Та ма ра Фран цаў на. — Ва 
ўся кiм ра зе, да пра па ноў, якi мi фонд нас 
бу да ра жыў, жы ха ры спа чат ку ста вi лi ся з 
не да ве рам. А мы ка за лi, што трэ ба ка рыс-
тац ца пе ра ва га мi свай го сель ска га ла ду 
жыц ця, вы рошч ваць чыс тую пра дук цыю i 
пра да ваць. Ну ча му ў Шкло ве з агур ка мi 
атрым лi ва ец ца, а ў нас не мо жа атры мац-
ца з ма лi най?

Ужо ця пер, ка лi ёсць пер шыя вы нi кi, да 
пра ек та маг ло б да лу чыц ца i больш лю-
дзей, лi чаць у сель са ве це. Ка лi на на ступ-
ны год бу дзе доб ры ўра джай, дбай ным 
гас па да рам ра зам мож на ар га нi за ваць 
яго рэа лi за цыю — ха ця б на Бы хаў скi кан-
сер ва вы за вод.

— Нам важ на са мо жа дан не лю дзей 
на ву чыц ца гас па дар нi чаць i атры маць вы-
нiк, — ка мен туе Тац ця на Гу ры на. — Ка лi 
ён ёсць — па ляп ша ец ца якасць жыц ця. 
Але да лей гэ та ста но вiц ца яшчэ i доб рым 
пры кла дам для iн шых вяс коў цаў, iнi цы я-
ты ва па шы ра ец ца, вёс ка мя няе аб лiч ча i 
жы ве ўжо iн шым, леп шым жыц цём.

Фо та аў та ра.
Слаў га рад скi ра ён.

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

Унесці свой уклад у справу паляп-
шэн ня вы гля ду го ра да пра па на ва лi дзе-
ла вым лю дзям. Ад гук ну лi ся мно гiя. Спа-
чат ку га вор ка вя ла ся пра не каль кi так 
зва ных «лi та ра тур ных» лiх та роў. Ме ла-
ся на ўва зе пры свя цiць iх тво рам i асо-
бе пiсь мен нi ка Мi ка лая Го га ля, чыё iмя 
но сiць ад на з цэнт раль ных ву лiц го ра да. 
Мас та кi i скульп та ры ўзя лi ся за эс кi-
зы, май стры-ка ва лi — за iн стру мент. 
Цi ка ва, што ў гар вы кан ка ме на ват не 
пра во дзi лi нi я кiх па пя рэд нiх агля даў. 
Май страм быў ака за ны поў ны да вер. 
Эс кi зы ма ля ва лi не толь кi пра фе сiй ныя 
мас та кi, але i вуч нi, сту дэн ты, не абы-
яка выя га ра джа не. Кон курс пра во дзi лi 
спон са ры пра ек таў. I на ват сам мэр, аў-
тар iдэi, уба чыў мно гiя га то выя вы ра бы 
ўжо на па ста мен це.

Боль шасць ме та лiч ных лiх та роў 
вы ра бi лi ка валь Аляк сандр Чу ма коў i 
май стэр ня «Жар-птуш ка». Вя до мы ў 
Брэс це па лiх та рах на ву лi цы Са вец кай 
Аляк сандр Чу ма коў вы ка ваў «лi та ра-
тур ныя» лiх та ры. Адзiн з iх мае наз ву 
«Ве ча ры на ху та ры блiз Дзi кань кi» 
i ад люст роў вае мо мант, ка лi чор цiк 
спра буе ўкрас цi ме сяц з не ба. Лiх-
тар ва ло дае эфек там «тэ ат ра це няў». 

Уве ча ры, ка лi на сту пае змрок i за-
паль ва ец ца свят ло, у ад ным з вок наў 
з'яў ля ец ца по стаць зна ка мi тай Са ло хi, 
у дру гiм — фi гу ра ста рас ты вёс кi Дзi-
кань ка, па на Га ла вы. У гэ тым шэ дэў ры 
ка валь ска га мас тац тва па ме рам 3 мет-
ры 40 сан ты мет раў пе ра да дзе ны гу-
ма рыс тыч на-мiс тыч ны дух «Ве ча роў». 
Шка да, што яго не бы ло, ка лi адзiн з 
тэ ат раль ных фес ты ва ляў «Бе лая ве-
жа» быў пры све ча ны твор час цi Го га ля. 
Маг чы ма, ней кi з тэ ат раў вы ка рыс таў 
бы гэ тую пля цоў ку.

А лi та раль на дня мi з'я вiў ся трыц ца ты 
па лi ку лiх тар па ма ты вах апо вес цi Го га-
ля — «Нос». Яго па да рыў го ра ду аса бiс та 
Аляк сандр Чу ма коў. Уба чыў шы гэ ты нос, 
зга да еш вы шэй на зва ны твор Го га ля, на-
ват ка лi чы таў яго га доў 30 та му. Яшчэ 
адзiн «лi та ра тур ны» лiх тар — «Спаль-
ван не дру го га то ма «Мёрт вых душ» Мi ка-
лая Го га ля. Кам па зi цыя вель мi эфект на 
вы гля дае ў цём ны час су так: чыр во ныя 
«язы кi» по лы мя на паў за юць на ру кi Май-
стра. Мiс ты ку, ува соб ле ную ў ме та ле, фi-
нан са ва ла кам па нiя «За ход няе фон да вае 
бю ро», пра што свед чыць гра нiт ная зор ка, 
уста ля ва ная по бач. Зна кi з iм ёна мi спон-
са раў ста яць ка ля кож на га з лiх та роў.

Пас ля ўста ноў кi пер шых лiх та роў 
спра ва на бы ла па пу ляр насць, з'я вi лi ся 
но выя ах вот ныя ўве ка ве чыць наз ву сва-
ёй фiр мы i па да рыць го ра ду час цiн ку 
свят ла i твор час цi. Ад на з кам па нiй, якая 
фi нан са ва ла лiх тар у лi ку пер шых, ця пер 
па лi чы ла яго за над та сцiп лым у мас тац-
кiм сэн се i вы ка за ла на мер за мя нiць на 
но вы. Та ко му ду шэў на му i фi нан са ва му 
па ры ву нi хто, вя до ма, не бу дзе пя рэ чыць. 
А зна ка мi тае ў кра i не прад пры ем ства 
ўжо аб' явi ла твор чы кон курс. Тым больш 
што пры кла ды ары гi наль на га па ды хо ду 
не прос та ёсць — iх цэ лая ву лi ца.

Вель мi цi ка вая ра бо та ка валь скай 
май стэр нi «Жар-птуш ка» ста iць на 
скры жа ван нi з ву лi цай Куй бы ша ва. Лiх-
тар у вы гля дзе ка рун ка вай су кен кi з 
ка ва на га ме та лу з ка пя лю шы кам-аба-
жу рам чымсь цi на гад вае ва ла год скiя 
ка рун кi. Так швей ная фiр ма «Burvin» 
на га да ла га ра джа нам, што яна вы пус-
кае пры го жую жа но чую воп рат ку. Дру гi 
вы твор ца адзен ня «Пан да» за мо вi ла 
лiх тар у вы гля дзе кам па зi цыi, у цэнт-
ры якой ста iць жа лез ная швей ная ма-
шын ка. I ця пер за гэ ту ма шын ку ся дае 
ледзь не кож ны дру гi, каб сфа та гра фа-
вац ца на па мяць.

Звяр тае на ся бе ўва гу лiх тар Брэсц-
ка га мя са кам бi на та ў вы гля дзе ста ра-
даў ня га га дзiн нi ка як сiм ва ла ня змен-
лi вас цi i ўстой лi вас цi. Iн шыя лiх та ры 
ня суць у са бе тэ ма ты ку вы со кiх тэх-
на ло гiй i ра ман ты ку мар скiх па да рож-
жаў, пры ро ды i му зы кi. Нi ко га, пэў на, 
не па кi не абы яка вым Ма лень кi прынц 
з яго веч най Ру жай. Ёсць лiх та ры, 
зроб ле ныя ў кла сiч най еў ра пей скай 
тра ды цыi. А за яў кi ад прад пры ем стваў 
пра цяг ва юць па сту паць. I вось ужо гар-
вы кан ка мам ад ве дзе на 10 пля цо вак 
для но вых лiх та роў. Ду маю, у хут кiм 
ча се май стры-ка ва лi па ра ду юць нас 
но вы мi тво ра мi.

...На жаль, ня ўмоль ны гiс та рыч ны лёс 
амаль нi чо га не па кi нуў ад ста ра жыт на га 
Бя рэс ця, якое ле та пiс цы па раў ноў ва лi з 
Кра ка вам. Го рад, фак тыч на ўзве дзе ны 
на но вым мес цы, па вi нен ства раць но выя 
сла ву тас цi, якiя па сту по ва ста нуць яго 
ад мет нас цю, яго ду шой. Лiх та ры — адзiн 
з кро каў на гэ тым шля ху.

Фо та Ва ле рыя КА РА ЛЯ.

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

— Ле там час та праб лем-
ны мі з'яў ля юц ца мес цы 
ма са ва га ад па чын ку. Што 
ро біц ца для пад тры ман ня 
там па рад ку?

— Ды мно гае. Доб ра ўпа-
рад коў ва юц ца пля жы, мес-
цы для ку пан ня, ста ян кі для 
ту рыс таў, аў та ма бі ляў і г.д. 
Ве да е це, ду ша ба ліць, ка лі 
ба чыш чор ныя пля мы ад вог-
ні шчаў, го ры смец ця і пус тых 
бу тэ лек, ня рэд ка раз бі тых, 
пас ля «ак тыў на га» ад па-
чын ку. Ча мусь ці не ка то рыя 
аў та ама та ры лі чаць да зво-
ле ным за ехаць на ма шы не 
ў во зе ра ці ра ку і вы мыць 
да бляс ку свай го жа лез на га 
«ка ня». Ха ця, упэў не ны, усе 
ве да юць, што та кія дзе ян-
ні не да пу шчаль ныя. Ча сам 
склад ва ец ца ўра жан не, што 
не ка то рыя на шы су гра ма дзя-
ні  не жы вуць ад ным днём у 
сэн се стаў лен ня да пры ро ды, 
быц цам бы сю ды ўжо ні ко-
лі не вер нуц ца. Вяр та юц ца, 
праў да, на ўжо пры бра ныя за 
та кі мі дзі ку на мі пля жы і ўзбя-
рэж жы. І зноў сме цяць...

— Лік ві да цыя ава рый ных 
дрэў — да ра гая па слу га для 
сель скіх пен сі я не раў. Як 
тут сель са ве ты пра цу юць?

— Спі ла ваць і ўты лі за-
ваць ве лі зар нае дрэ ва, якое 
ў моц ны ве цер не бяс печ на 
хіс та ец ца над вяс ко вай ха-
тай, б'е тоў сты мі га лі на мі па 
да ху — спра ва не прос тая, 
і як вы слуш на за ўва жа лі, 
ня тан ная. Не заў сё ды сель-
са ве ты ма юць срод кі на ма-
са вую лік ві да цыю ава рый ных 
дрэў. Пры маль на было б, на 
мой по гляд, прак ты ка, ка лі б 
вы дат кі дзяліліся па роў ну 
па між гас па да ром до ма і той 
ар га ні за цы яй, якая бя рэц-
ца спі ла ваць дрэ ва. Лю дзі 
ўжо ве да юць, што перш чым 
па чаць гэ тую ра бо ту, трэ ба 
ад клю чыць элект рыч насць, 

на ву лі цы на пэў ны час пе ра-
крыць рух ма шын і лю дзей, 
вы ка наць ін шыя ме ры і пра ві-
лы тэх ні кі бяс пе кі. 
Ды і зва ліць дрэ ва трэ ба пра-
віль на. Тут не абы сці ся без 
аб ста ля ва на га не аб ход ны мі 
пры ста са ван ня мі аў та ма бі ля і 
ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс таў. 
Сваю за да чу яны звы чай на 
вы кон ва юць хут ка і якас на, 
без па шко джан няў да моў, ін-
шых па бу доў. Да рэ чы, у мно-
гіх сель са ве тах ужо ства ры лі-
ся чэр гі ах вот ных спі лоў ваць 
ка ля ха ты ава рый нае дрэ ва. 
Усе яны зна хо дзяц ца на ўлі ку 
ў ор га нах мяс цо вай ула ды.

— Яшчэ ад на род нас ная 
праб ле ма — знос ста рых 
хат-раз ва люх, якія сва ім не-
пры ваб ным вы гля дам псу-
юць вон ка вы вы гляд лю бо-
га на се ле на га пунк та...

— Дом знес ці — не дрэ ва 
спі ла ваць. Тут мож на 
су тык нуц ца з не пры ем нас-
ця мі юры дыч на га ха рак та ру. 
Бо як бы вае? Ста іць та кі дом 
на ку ры ных лап ках не пер шы 
год без на гля ду, па сту по ва 
раз бу ра ец ца, двор за рас тае 
хмыз ня ком, пус та зел лем. 
Ка лі хто і за хо дзіць сю ды, дык 
мяс цо выя вы пі во хі. Ме на ві та 
па іх ві не час цей за ўсё га-
раць кі ну тыя ха ты. Сель са вет 
пэў ны пе ры яд шу кае гас па да-
ра, не зна хо дзіць і вы ра шае 
знес ці гэ тую «пры га жосць». 
Зно сіць. А праз пэў ны час з 
Ра сіі ці Укра і ны пры яз джае 
ўла даль нік, так бы мо віць, не-
ру хо мас ці, і ўзды мае ля мант: 
гру ба па ру шы лі яго пра вы 
ўлас ні ка! І па дае ў суд, які ня-
рэд ка ста но віц ца на яго бок. 
Ужо па не каль кіх спра вах 
ра шэн ні бы лі пры ня ты не на 
ка рысць сель са ве таў. Та му 
трэ ба быць вель мі абач лі вы мі 
пры зно се ня хай і за ня дба най 
ха ці ны з пра ва ле ным да хам. 
У лю бым вы пад ку не аб ход на 
дзей ні чаць па за ко не.

Гу та рыў Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.

Гэ та не пер шы наш 
пры езд у Чысць. I 
зноў ад зна ча ем зме ны 
да леп ша га ў доб ра-
ўпа рад ка ван нi тэ ры-
то рыi. Чысць рас це, 
прыгажэе i ўяў ляе са-
бой утуль нае, з добрай 
iнф ра струк ту рай i са-
цы яль най сфе рай мес-
ца жы хар ства.

Сён ня ў са мiм па сёл ку жы ве 
больш за 6000 ча ла век. Яшчэ 240 
жы ха роў — у дзвюх су сед нiх вёс ках. 
Вi даць, улiч ва ю чы па тэн цы ял па сёл-
ка, да сель са ве та ня даў на да лу чы лi 
вёс ку Ра ёў ка з на сель нiц твам ка ля 
600 ча ла век. Для iх па слуг два дзi-
ця чыя сад кi (адзiн з iх пры зна ваў ся 
леп шым у воб лас цi i кра i не ся род 
сель скiх дзi ця чых да школь ных уста-
ноў). Ёсць шко ла мас тац тваў, дзе 
ву чаць му зы цы, ма ля ван ню, ха рэа-
гра фii i г.д. 

За да во ле ны лю дзi сва ёй ап тэ кай, 
па лi клi нi кай, баль нi цай, якiя ўкам-
плек та ва ны ква лi фi ка ва ным пер са на-
лам i аб ста ля ва ны су час най тэх нi кай. 
Стар шы ня Чыс цiн ска га сель ска га Са-
ве та дэ пу та таў Ана толь Пя цю шык у 
су вя зi з гэ тым рас ка заў цi ка вую гiс то-
рыю на ме ды цын скую тэ му. Ка лi з-за 
ра мон ту iн фек цый на га ад дзя лен ня 
ў ма ла дзе чан скай баль нi цы бы ло 
вы ра ша на ча со ва раз мяс цiць яго ў 
чыс цiн скай, то част ка на сель нiц тва 
гэ тую на вi ну су стрэ ла ў шты кi: збi ра-
лi схо ды, пi са лi пе ты цыi. Але по тым 
агле дзе лi ся, пры звы ча i лi ся i... па ча лi 
па тра ба ваць, каб iн фек цый нае ад-
дзя лен не за ста ло ся ў Чыс цi.

Ма ла ды 
i кам пакт ны

— Ча ла ве ку што па трэ бна ў пер-
шую чар гу? Пры стой ная i на дзей-
ная, на доў га тэр мi но вую перс пек ты-
ву, пра ца з нар маль най зар пла тай, 
кам фар та бель нае жыл лё i спры яль-
нае на ва коль нае ася род дзе. Усё гэ та 
ёсць у Чыс цi. Але га лоў нае — усё ж 
пра ца, бо яна, нi бы якар, за ма цоў-
вае ча ла ве ка i яго сям'ю на мес цы, 
сты му люе доб ра ўпа рад ка ваць i ўпры-
гож ваць тэ ры то рыю пра жы ван ня, — 
раз ва жае Ана толь Па цю шык. I пра-
цяг вае: — Наш па сё лак кам пакт ны. 
I вель мi ма ла ды — быў за сна ва ны ў 
1955 го дзе. Па ча так не абя цаў яму 
блiс ку чай бу ду чы нi. Уз во дзiў ся ён по-
бач з тор фа рас пра цоў ка мi. I ка лi б та-
ды нех та ска заў, што гэ тае па се лi шча 
ста не ўзо рам для iн шых сель скiх на-
се ле ных пунк таў, фан та зё ра ўзня лi б 
на смех. Ас но вай для раз вiц ця на шай 
тэ ры то рыi ста ла «За бу до ва».

I са праў ды, лёс пе ра важ най боль-
шас цi жы ха роў па сёл ка цес на звя-
за ны з гэ тым го ра даў тва раль ным 
прад пры ем ствам. Яшчэ ў 1990-м па 
ра шэн нi ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 
на ба зе Чыс цiн скай аса цы я цыi па 
жыл лё вым бу даў нiц тве бы ло ство ра-
на ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст-
ва «За бу до ва». 4 жнiў ня 2010 го да 
яго пе рай ме на ва лi ў ААТ «Кi ру ю чая 
кам па нiя хол дын га «За бу до ва», якая 
ўклю чае ў ся бе ча ты ры су час ныя за-
во ды па вы пус ку поў на га кам плек ту 
ма тэ ры я лаў, вы ра баў i кан струк цый 
для ўзвя дзен ня энер га эфек тыў на га 
жыл ля. «За бу до ву» сён ня ве да юць 
да лё ка за ме жа мi кра i ны: яе ганд-
лё выя прад стаў нiц твы дзей нi ча юць 
у Маск ве, Санкт-Пе цяр бур гу, Сма-
лен ску, Мур ман ску, Стаў ра па лi i iн-
шых ра сiй скiх га ра дах. Зра зу ме ла, 
кi раў нiц тва «За бу до вы» заў сё ды 

пад трым лi ва ла i пад трым лi вае вы-
сiл кi сель скай ула ды па на вя дзен нi i 
пад тры ман нi па рад ку.

Да лей 
ад пра вiн цый нас цi

— На ша му Са ве ту ў пэў ным сэн се 
па шан ца ва ла, што яго дэ пу та там ужо 
чац вёр тае склi кан не за пар вы бi ра ец-
ца Свят ла на Куп чык. Вы дат ны спе-
цы я лiст, здоль ны ар га нi за тар, у мно-
гiм дзя ку ю чы яе на ма ган ням Чысць 
за раз вы гля дае так, як вы гля дае. 
Уво гу ле, тое, што вы ба чы це, — су-
мес ны вы нiк ра бо ты сель вы кан ка ма, 
дэ пу та таў i ра бот нi каў жы ллё ва-ка-
му наль най гас па дар кi. З iмi ра зам 
мы на ла дзi лi скош ван не тра вы, аб-
рэз ку ве так, спi лоў ван не ста рых, ужо 
не бяс печ ных дрэў. Бо 
iнакш на се ле ны пункт 
бу дзе вы гля даць за-
пу шча ным, не пры бра-
ным, пра вiн цый ным. 
На прык лад, два кас-
цы — адзiн ад сель са-
ве та, дру гi ад служ бы 
ЖКГ спраў ля юц ца са 
скош ван нем тра вы, — 
га во рыць Ана толь Пя-
цю шык.

Па вод ле слоў дэ пу-
та та Свят ла ны Куп чык, 
май стра фi лi яла ўпраў-
лен ня ка му наль на га 
аб слу гоў ван ня, сак рэт 
чыс цi нi ў па сёл ку прос-
ты: трэ ба лю бiць тыя 
мяс цi ны, дзе ты жы веш 
i пра цу еш. I да па ма гаць 
пры вi ваць гэ тую лю боў 
мяс цо вым жы ха рам.

— Вя до ма, чыс та 
там, дзе не сме цяць. 
Ра зам са стар шы нёй 
Са ве та раз на ты дзень 

ро бiм аб' езд тэ ры то рыi. Асаб лi вая 
ўва га — пры ват на му сек та ру, дзе 
ня рэд ка мож на ўба чыць ня ско ша ную 
тра ву, пус та зел ле ўздоўж ага ро джы, 
не пры бра ныя рэшт кi бу даў нi чых ма-
тэ ры я лаў... Ад нак мэ та аб' ез даў не 
толь кi ў тым за клю ча ец ца, каб уба-
чыць не да хо пы. Спа кой на гу та рым 
з гас па да ра мi ся дзi бы, пе ра кон ва ем 
у не аб ход нас цi са чыць за па рад кам 
на тэ ры то рыi. Зра зу ме ла, ад ны мi 
раз мо ва мi цi вы да чай ад па вед ных 
прад пi сан няў прад стаў нi кi Са ве та 
не аб мя жоў ва юц ца. На ла дзi лi вось 
рэ гу ляр ны рух па пры ват ным сек та-
ры трак та ра, якi збi рае за га дзя вы-
не се ныя мя хi з ад хо да мi i смец цем. 
Дзя ку ю чы та кой па ста ян най ра бо це 
з людзь мi па сту по ва ўда ло ся па кон-
чыць са сты хiй ны мi звал ка мi, — ка жа 
Свят ла на Ры го раў на.

Ся род даў нiх i на дзей ных парт нё-
раў сель са ве та — мяс цо вая шко ла. 
Вяс ной, на прык лад, вуч нi да па ма га-
юць са дзiць дрэ вы, кус ты, пры бi раць 
ад смец ця ляс ныя ма сi вы ў па сёл ку 
i ва кол яго. Ха ця ча сам дзе цi мо гуць 
i пе ра ста рац ца: ле тась столь кi на-
згра ба лi шы шак i iго лак, што на iх 
вы ваз спат рэ бi ла ся не каль кi 20-тон-
ных МА Заў.

Школь нi кi ўсё час цей улад коў ва юц-
ца ле там на пра цу ў чыс цiн скi фi лi ял 
ЖКГ, iх бя руць у якас цi ра бо чых. Пра-

цоў ны дзень — 4 га дзi ны. Ра бо та не 
цяж кая: квет кi вы са джваць, клум бы 
па лоць, смец це пры бi раць. Ка рысць 
двай ная, лi чыць дэ пу тат. Ней кую ка-
пей ку мо ладзь за ро бiць, а га лоў нае, 
на са бе ад чуе, што зна чыць пад тры-
ман не па рад ку i чыс цi нi.

Зе ля нi ны шмат 
не бы вае...

Ха ця Чысць зна хо дзiц ца ся род 
ле су — на ват у са мiм па сёл ку на 
кож ным кро ку су стра ка юц ца сос-
ны i бя ро зы, а па вет ра тут све жае 
i на сы ча нае па ха мi па ля вых кве так 
i дрэў — у сва iм што га до вым пла-
не ме ра пры ем стваў па на вя дзен нi 
па рад ку на зям лi вы кан кам на дае 
вя лi кую ўва гу азе ля нен ню тэ ры-
то рыi. За га дзя пра ду гледж ва ец ца 
за клад ка га зо наў, квет нi каў, па сад-
ка дрэў i кус тоў. Мяс цо вая ўла да 
пра во дзiць комп лекс нае доб ра-
ўпа рад ка ван не па сёл ка, што дае 
най боль шы эфект. З гэ тай на го ды 
за пла на ва на ства рэн не ма лых ар хi-
тэк тур ных фор маў i дэ ка ра тыў ных 
кам па зi цый, ра монт дзi ця чых пля-
цо вак, уста ноў ка кан тэй не раў для 
раз дзель на га збо ру ад хо даў, на ме-
ча ны бя гу чы ра монт фа са даў асоб-
ных бу дын каў, аб ста ля ван не мес ца 
ад па чын ку ў ляс ным ма сi ве, ра монт 

i ўста ноў ка пя цi смец цяз-
бор нi каў на аў то бус ных 
пры пын ках, ад наў лен не i 
за ме на да рож ных зна каў, 
ямач ны ра монт шэ ра гу ву-
лiц па сёл ка i г.д.

У сель са ве це асаб лi-
вую ўва гу на да юць пры-
цяг нен ню на сель нiц тва 
да азе ля нен ня два роў, 
улас ных пад вор каў. Як 
пад крэс лiў стар шы ня Ма-
ла дзе чан ска га ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў Вiк тар 
Не вя ро вiч, якi ў той дзень 
так са ма за вi таў у Чысць, 
па сё лак не ад на ра зо ва 
вы хо дзiў пе ра мож цам рэс-
пуб лi кан ска га i аб лас но га 
спа бор нiц тваў на леп шы 
сель скi на се ле ны пункт па 
доб ра ўпа рад ка ван нi тэ ры-
то рыi.

Ле а нiд  ТУ ГА РЫН.
Фо та Яў гена ПЯ СЕЦ КАГА. 
Ма ла дзе чан скi ра ён.

«ДУ ША БА ЛІЦЬ, КА ЛІ БА ЧУ «ДУ ША БА ЛІЦЬ, КА ЛІ БА ЧУ 
«СЛЯ ДЫ» АД «АК ТЫЎ НА ГА» «СЛЯ ДЫ» АД «АК ТЫЎ НА ГА» 

АД ПА ЧЫН КУ»АД ПА ЧЫН КУ»

НА СВАЕ ВО ЧЫ

ЧЫСЦЬ ЧЫСЦЬ 
I ЧЫС ЦI НЯI ЧЫС ЦI НЯ

Стар шы ня Ма ла дзе чан ска га рай са ве та Вiк тар НЕ ВЯ РО ВIЧ
i кi раў нiк спра ва мi Чыс цiн ска га сель са ве та Тац ця на МА РО ЗА ВА.

Стар шы ня Чыс цiн ска га сель ска га Стар шы ня Чыс цiн ска га сель ска га 
Са ве та Ана толь Са ве та Ана толь ПЯ ЦЮ ШЫКПЯ ЦЮ ШЫК  

i на мес нi ка за гад чы ка сад ка № 2 i на мес нi ка за гад чы ка сад ка № 2 
Ала Ала БАГ ДА НА ВАБАГ ДА НА ВА..

ТВОР ЧЫ ПА ЧА ТАК

«МА ЛI НА ВЫ РАЙ»...«МА ЛI НА ВЫ РАЙ»...

МО ЖА ЎЗДЫХ НУЦЬ 
НА ПОЎ НЫЯ ГРУ ДЗІ

У На ва по лац ку, як ка жуць, усім го ра дам да па маг лі 
дзяў чын цы, якая з на ра джэн ня па ку та ва ла ад цяж кай 
хва ро бы — спы нен ня ды хан ня ў сне. Па іні цы я ты ве 
стар шы ні гар вы кан ка ма, чле на Са ве та Рэс пуб лі кі На-
тал лі Ка ча на вай га ра джа не збі ра лі срод кі на ля чэн не 
дзяў чын кі. І вось Па лі на Мі шу та сё ле та пой дзе ў 1 клас!

— На пя рэ дад ні но ва га на ву чаль на га го да 23 жніў ня стар шы ня 
На ва по лац ка га гар вы кан ка ма на ве дае мно гіх дзя цей. Мэр прый дзе 
па він ша ваць і Па лі ну. Ра зам са стар шы нёй гар вы кан ка ма да дзі ця ці 
прый дуць з па да рун ка мі і він ша ван ня мі лі да ры гра мад скіх ар га-
ні за цый: га рад ско га Са ве та жан чын, «Фон ду мі ру», «Чыр во на га 
Кры жа». Так са ма мэр на ве дае дзя цей з ма ла за бяс пе ча ных сем' яў, 
якім бу дуць уру ча ны сер ты фі ка ты на на быц цё не аб ход ных школь-
ных та ва раў у кра мах го ра да, — па ве да мі лі ў гар вы кан ка ме.

А дзе ці з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі, якія зай ма юц ца ў На ва-
по лац кай ся рэд няй шко ле № 8, да па чат ку но ва га на ву чаль на га 
го да атры ма юць вы дат ны па да ру нак — са ма ход ную пад' ём ную 
пры ла ду для пе ра мя шчэн ня па па вер хах школь на га бу дын ка.

А 26 жніў ня ў га рад скім кі на ві дэа цэнт ры прад пры ем ства, га-
рад ской тэ ле ра дыё кам па ніі «Век тар» ад бу дзец ца за ключ ны этап 
га рад ской ак цыі «Ра зам у шко лу». Дзя цей з ма ла за бяс пе ча ных 
сем' яў і не паў на лет ніх, якія зна хо дзяц ца ў са цы яль ным пры тул ку, 
за пра сі лі на дзі ця чае свя та. Юных га ра джан ча ка юць за баў ляль-
ная пра гра ма, са лод кі стол і пра гляд мульт філь ма ў 3D-за ле.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ДАПАМОГА

ФIР МА ВЕ НI КАЎ НЕ ВЯ ЖА
Iх вы раб ля юць у дзi ця чым ла ге ры пра цы 
i ад па чын ку «Ор лiк»

Леп шы ле кар у вёс цы — лаз ня. А якая ж лаз ня без доб ра га 
ве нi ка? У кож на га — свае ўлас цi вас цi. На прык лад, бя ро за вы 
рас паў сюдж вае фi тан цы ды, доб ра ачы шчае ску ру, за гой вае 
ра ны i руб цы.

— Най лепш на рых тоў ваць сы ра вi ну ў чэр ве нi — лi пе нi, — як 
са праўд ны спе цы я лiст, сцвяр джае ву чань Бу ча цiн скай ся рэд няй 
шко лы Ка пыль ска га ра ё на Дзмiт рый Ка шы рын. — Ра бiць гэ та 
трэ ба ў су хое на двор'е, iнакш лiс це па цям нее i бу дзе асы пац ца.

Дзмiт рый ад па чы ваў у ла ге ры ў пер шую зме ну. За 19 дзён 
хло пец i яго сяб ры звя за лi па 200 ве нi каў i за ра бi лi звыш 400 тыс. 
руб лёў кож ны. Пра дук цыю, згод на з да га во рам, вы ха ван цы зда-
ва лi ў Ор лi каў скае ляс нiц тва, якое вы дзе лi ла дзе цям спе цы яль ны 
ўчас так для на рых тоў кi сы ра вi ны.

Уся го ж у Мiн скай воб лас цi гэ тым ле там функ цы я на ва ла звыш 
140 ла ге раў пра цы i ад па чын ку для пад лет каў, у мi ну лым го дзе 
iх бы ло 86.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.


