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ТЭ МА ДНЯ

ІН ТЭР В'Ю НА НО ВАЙ ПА СА ДЗЕІН ТЭР В'Ю НА НО ВАЙ ПА СА ДЗЕ

Наш ка рэс пан дэнт 
па пра сіў Мі ха і ла 
Парт но га, ня даў на 
абра на га на па са ду 
стар шы ні Ві цеб ска га 
га рад ско га Са ве та 
дэ пу та таў, па дзя ліц ца 
пла на мі на бу ду чы ню.

— Вы бар шчы кі па він ны ве-
даць, што ро біць іх дэ пу тат. І 
я — не вы клю чэн не. Тыя лю-
дзі, якія нас вы бра лі, па він ны 
ба чыць, што мы апраўд ва ем 
іх да вер. Яны ча ка юць ад нас, 
каб мы па ча лі — і па жа да на 
як ма га хут чэй — вы ра шаць 
праб ле мы, якія іх хва лю юць. 
Дэ пу та таў ад ра зу па пя рэ-
дзіў: на род нас вы браў, та му 
не бу ду шка да ваць ні ся бе, ні 
вас. Спат рэ біц ца, і ў су бо ту, 
ня дзе лю бу дзем пра ца ваць. 
Ду маю, што дэ пу та ты спра-
вяц ца. На ват упэў не ны ў гэ-
тым. Ся род іх — год ныя, вы-
со ка пра фе сій ныя лю дзі, якія 
ка рыс та юц ца за слу жа най па-
ва гай у зем ля коў. На пра ця-
гу пер ша га тыд ня дзей нас ці 
на род ныя вы бран ні кі ў скла-
дзе ка мі сій зай ма лі ся, так бы 
мо віць, ацэн кай аб ста ноў кі. 
А по тым упер шы ню бу дуць 
рас пра цоў ваць і рэа лі зоў ваць 
ад па вед ныя «вуз кія» пра гра-
мы раз віц ця: пра мыс ло вас ці і 
эка но мі кі, го ра да бу даў ніц тва 
і гэ так да лей, — рас каз вае 
Мі ха іл Парт ной.

Па вод ле яго слоў, спа чат ку 
гар са вет па ві нен пад тры маць 
на ма ган ні гар вы кан ка ма, ад-

мі ніст ра цый трох ра ё наў Ві-
цеб ска ў пы тан ні як раз віц ця 
пра мыс ло вас ці, так і эка но мі кі 
ў цэ лым.

— Без умоў на, раз ві ваць 
пра мыс ло васць — гэ та за да ча 
вы кан ка ма. А мы — прад стаў-
ні чая ўла да — бу дзем да па ма-
гаць у гэ тым. У ад па вед най 
сфар мі ра ва най ка мі сіі гар са-
ве та — во пыт ныя кі раў ні кі, 
якія ве да юць, што мож на зра-
біць, каб рэ ані ма ваць прад-
пры ем ства, на ла дзіць эфек-
тыў ную дзей насць. Да рэ чы, 
упэў не ны: трэ ба пе ра ла маць 
свя до масць на конт та го, што 
дэ пу та ты мо гуць вы кон ваць 
толь кі прад стаў ні чыя функ цыі. 
Та му на па ся джэн ні ка мі сій бу-
дзем за пра шаць кі раў ні коў і 
вы слу хоў ваць іх, ці ка віц ца: 
коль кі лю дзі за раб ля юць, што 
ро біц ца, каб у ін тэр на тах быў 
зроб ле ны ра монт і г.д.

Ка лі прад пры ем ствы бу-
дуць ды на міч на раз ві вац ца 

— га рад ская каз на бу дзе 
больш на паў няц ца па дат-
ка мі. У вы ні ку мож на бу дзе 
вы ра шаць мно гія ак ту аль ныя 
праб ле мы, якія хва лю юць га-
ра джан: ра монт жы лых да-
моў, доб ра ўпа рад ка ван не 
два роў, ра монт да рог і гэ так 
да лей. У са вец кі час Ві цебск 
быў най буй ней шым пра мыс-
ло вым цэнт рам, які ў тым лі ку 
пра ца ваў і на аба рон ную пра-
мыс ло васць. Трэ ба на даць 
ім пульс раз віц цю вя до мых 
на ўвесь бы лы СССР прад-
пры ем стваў «Ві цязь», «КІМ» 
і ін шых. Сён ня мно гія буй ныя 
прад пры ем ствы пра цу юць 
не эфек тыў на. Але па тэн цы ял 
ёсць, і трэ ба яго вы ка рыс тоў-
ваць. Ка лі прад пры ем ствы 
бу дуць вы раб ляць кан ку рэн-
та здоль ную пра дук цыю, яны 
змо гуць вы плач ваць доб рую 
зар пла ту ра бот ні кам... І лю-
дзі ча ка юць гэ та га ад ула ды, 
— пра цяг вае стар шы ня га-
рад ско га Са ве та.

У яго вель мі ці ка выя пла-
ны на конт раз віц ця фі зіч най 
куль ту ры ў аб лас ным цэнт ры. 
Па коль кі ра ней ад каз ваў за 
раз віц цё фіз куль ту ры, спор ту 
і ту рыз му, гэ тая тэ ма, зра зу-
ме ла, ста ла вель мі бліз кай.

— На Ві цеб шчы не доб ра 
на ла джа на пра ца па раз віц ці 
спор ту вы шэй шых да сяг нен-
няў. Ка лі з 2005 па 2009 год 
рэ гі ён быў у гэ тым пы тан ні 
на апош нім мес цы, ле тась па 
вы ні ках удзе лу спарт сме наў 
у чэм пі я на тах Све ту і Еў ро-
пы — 3 мес ца, у рэс пуб лі кан-
скіх спа бор ніц твах — 4-е. А 

ў агуль ным за лі ку дзе лім 2 і 
3 мес цы з Го мель скай воб-
лас цю. У скар бон цы рэ кор-
даў, уста ноў ле ных у мі ну лым 
го дзе, ад Ві цеб шчы ны — 87. 
Што ты чыц ца ту рыз му, Ві-
цебск ле тась па тэм пе рос-
ту па слуг да сяг нуў уз роў ню 
126%. Больш як 20 міль ё наў 
до ла раў го рад за ра біў на 
пры ёме ту рыс таў толь кі ў 
2013 го дзе.

А раз віц цём ма са вай фіз-
куль ту ры трэ ба за няц ца 
шчыль на. Пас ля рэ ві зіі ўсіх 
два ро вых пля цо вак пры вя дзём 
іх у па ра дак. І, па вер це, шмат 
гро шай для гэ та га не спат рэ-
біц ца, — па дзя ліў ся пла на мі 
стар шы ня гар са ве та.

Ак ты ві зуе сваю пра цу і га-
рад скі фіз куль тур на-спар тыў-
ны клуб, які мае ўжо не ма лы 
во пыт ар га ні за цыі за ня ткаў. 
У Ві цеб ску бу дзе па пу ля ры-
за вац ца гім нас ты ка на ву лі цы. 
Што да пля цо вак пад ад кры-
тым не бам — ужо ў хут кім ча-
се прэ зен туюць экс пе ры мен-
таль ны спар тыў ны га ра док у 
мі ні я цю ры.

— Дня мі бу ду эс кіз за-
цвяр джаць. Уя ві це са бе пля-
цоў ку па ме ра мі, на прык лад, 
400 квад рат ных мет раў, дзе 
ёсць роз ныя трэ на жо ры. 
Апош нія зро бяць фак тыч на 
з ме та ла ло му: труб, якія вы-
ка рыс тоў ва лі ся ў пад зем ных 
ка му ні ка цы ях, і гэ так да лей. 
Вя до ма, бу дуць і драў ля ныя 
эле мен ты. Рэа лі за ваць пра-
ект у на ту ры пла ну ем пры 
да па мо зе пра цоў ных цэ хаў 
экс пе ры мен таль ных участ-

каў прад пры ем стваў. Па-
фар ба ваць і ўста ля ваць та кі 
га ра док мож на і пад час су-
бот ні ка. Апра бу ем, а по тым, 
мо жа, ар га ні зу ем ма лень кае 
прад пры ем ства, каб вы пуск 
та кіх га рад коў па ста віць на 
па ток. Што да ты чыц ца бяс-
пе кі пад час за ня ткаў у та кім 
га рад ку, у Ві цеб ску мы знай-
шлі са ма ву ка, які па пры ду-
ма най ім тэх на ло гіі пе ра пра-
цоў вае не па трэб ную гу му. 
Гу ма вая крош ка ста не ас но-
вай для пад ло гі. І ня хай лю дзі 
роз ных уз рос таў зай ма юц ца, 
каб быць зда ро вы мі і пры го-
жы мі!

Лю бі мы га ра джа на мі парк 
ад па чын ку на бе ра зе ра кі 
Віць ба, у го нар якой на зва лі 
Ві цебск, здзі віць у лі ку ін ша-
га... ле бе дзя мі. Гэ тых пры го-
жых пту шак спе цы яль на пры-
вя зуць у Ві цебск. Дам кі для 
іх ужо зроб ле ны. Ка лі бе лых 
мож на ўба чыць і ця пер, чор-
ныя ле бе дзі ста нуць пры ем-
ным сюр пры зам для га ра джан 
і гас цей го ра да.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ВЯ СЕЛЬ НЫ 
КРЭ А ТЫЎ
По лацк, які вя до мы сва і мі 

крэ а тыў ны мі фэс та мі і ак цы-
я мі, ця пер здзіў ляе бу ду чых 
ма ла да жо наў.

— У рам ках свят ка ван ня 
Дня го ра да, з 17 па 18 мая, 
упер шы ню бу дзе рэа лі за ва ны 
крэ а тыў ны за баў ляль ны пра-
ект «Як пра вес ці вы хад ныя ў 
г. По лац ку». Мэ ты пра ек та: 
псі ха ла гіч ная пад рых тоў ка да 
вя сел ля, пра па ган да ся мей-
на га жыц ця, дэ ман стра цыя 
год на га пры кла ду ар га ні за цыі 
воль на га ча су мо ла дзі ў най-
ста ра жыт ным гас цін ным го ра-
дзе, — па ве да мі лі ў ад дзе ле 
ідэа ла гіч най пра цы, куль ту ры і 
па спра вах мо ла дзі По лац ка га 
рай вы кан ка ма.

Бу ду чыя муж і жон ка, якія 
ўжо па да лі за явы ў ЗАГС, за-
пра ша юць да ся бе ў гос ці ма-
ла дую па ру з Ор шы, каб ра зам 
пра вес ці ў По лац ку два дзіў ныя 
дні. Гас цям сум на не бу дзе. У 
пра гра ме эк скур сій ны пе шы 
шпа цыр, пад час яко га мож на 
ўба чыць пом ні кі Фран цыс ку 
Ска ры ну, Сі мя о ну По лац ка му, 
лі та ры «Ў», Еўф ра сін ні По лац-
кай і ін шыя. Вель мі ці ка ва бу дзе 
прай сці ся па зна ка мі тым «чыр-
во ным мос це», уба чыць Ба ры-
саў ка мень ка ля Са фій ска га 
са бо ра, дзе, па тра ды цыі, за-
ка ха ныя вы пус ка юць у ня бё сы 
га лу боў.

Муж чы нам пра па ну юць на-
ве даць му зей ся рэд ня веч на га 
ры цар ства, май стар-клас ва ло-
дан ня мя чом. А дзяў ча ты змо-
гуць азна ё міц ца з мас тац твам 
ўсход ня га тан ца. У пра гра ме 
яшчэ ня ма ла сюр пры заў. На-
прык лад, май стар-клас вер ха-
вой яз ды.

Без умоў на, ідэя мае шанц 
стаць па пу ляр най і ста не чар-
го вым доб рым га рад скім брэн-
дам.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Мі ха іл ПАРТ НОЙ:

«ВЫ БАР ШЧЫ КІ ПА ВІН НЫ ВЕ ДАЦЬ,«ВЫ БАР ШЧЫ КІ ПА ВІН НЫ ВЕ ДАЦЬ,
ШТО РО БІЦЬ ІХ ДЭ ПУ ТАТ»

У Ві цеб ску 
бу дзе па пу ля -
ры за вац ца 
гім нас ты ка 
на ву лі цы. А ўжо 
ў хут кім ча се 
прэ зен туюць 
экс пе ры мен таль ны 
спар тыў ны га ра док 
у мі ні я цю ры.

ТАЦ ЦЯ НА ЛА ЗОЎ СКАЯ

П
ра ра бо ту 
тэ ры та ры яль ных 
пад атко вых ор га наў, 

удас ка на лен не ме ха ніз му 
апла ты гра ма дзя на мі па да тку 
на не ру хо масць і зя мель на га 
па да тку ў сель скай мяс цо вас ці 
рас ка заў стар шы ням 
па сял ко вых і сель скіх 
Са ве таў дэ пу та таў на чаль нік 
га лоў на га ўпраў лен ня 
па дат ка аб кла дан ня 
фі зіч ных асоб Мі ніс тэр ства 
па па дат ках і збо рах 
Мі ха іл Ра соль ка. Су стрэ ча 
ад бы ла ся ў Ін сты ту це 
дзяр жаў най служ бы 
Ака дэ міі кі ра ван ня 
пры Прэ зі дэн це Бе ла ру сі.

На ўлі ку ў пад атко вых ор га-
нах — больш як 2 млн 900 тыс. 
пла цель шчы каў зя мель на га па-
да тку і па да тку на не ру хо масць. 
У тым лі ку па ло ва з іх мае пра ва 
на льго ту. На прык лад, ва ен ныя 
тэр мі но вай служ бы, удзель ні кі 
Вя лі кай Ай чын най вай ны, пен-
сі я не ры па ўзрос це, ін ва лі ды І і 
ІІ груп, ін шыя не пра ца здоль ныя 
гра ма дзя не, чле ны шмат дзет-
ных сем' яў, асо бы, якія па ста ян-
на пра жы ва юць у вёс цы і пра цу-
юць у ар га ні за цы ях, раз ме шча-
ных у сель скай мяс цо вас ці, а 
так са ма ва ўста но вах куль ту ры, ахо вы зда роўя, 
аду ка цыі і са цы яль най аба ро ны, што зна хо дзяц-
ца там. Сю ды ад но сяц ца і бы лыя ра бот ні кі гэ тых 
ар га ні за цый пас ля вы ха ду на пен сію.

Іль го ты 
не для ўсіх

Але і тут ёсць пэў ныя тон ка сці. На прык лад, 
дзе ці бу ду юць дом ка ля Мін ска, пра піс ва юць 

ту ды са ста рэ лых баць коў, якія 
ма юць пра ва на льго ты. Але 
фак тыч на пра жы ва юць у ім 
са мі. Яшчэ адзін ню анс: іль го-
та на ле жыць ін ва лі дам і пен сі-
я не рам, ка лі ра зам з імі не за-
рэ гіст ра ва ны пра ца здоль ныя 
гра ма дзя не. Але зда ра ец ца і 
так, што ра зам з баць кам і ма-
ці жы ве сын, які не пры но сіць 
у дом ні чо га, акра мя кло па ту: 
ні дзе не пра цуе, зло ўжы вае 
ал ка го лем. У гэ тым вы пад ку 
пен сі я не ры губ ля юць іль го-
ту. «Ме на ві та та му мяс цо вым 
Са ве там дэ пу та таў трэ ба па-
ды хо дзіць да пра да стаў лен ня 
льгот з улі кам кан крэт най сі ту а цыі», — за-
ўва жыў прад стаў нік Мі ніс тэр ства.

Ле тась бы ло на лі ча на 490 млрд руб лёў 
ма ё мас ных па дат каў (зям ля і не ру хо масць), 
з улі кам прэ фе рэн цый прад' яў ле на да апла ты 
ка ля 250 млрд руб лёў. У раз лі ку на ад на го 
ча ла ве ка ся рэд няя су ма па да тку на не ру хо-
масць па кра і не скла ла 140 тыс. руб лёў за 

год, на зям лю — 50 тыс. руб-
лёў. Па Мін ску — ад па вед на 
200 і 400 тыс. руб лёў.

Най боль шая коль касць пла-
цель шчы каў па да тку на ўлі ку ў 
Мін скай воб лас ці — 740 тыс. 
ча ла век. У Брэсц кай — 482, 
Го мель скай — 431, Ві цеб скай 
398, Гро дзен скай і Ма гі лёў скай 
пры клад на па 350, у Мін ску — 
147 ты сяч.

Чым пра сцей, 
тым лепш

Ме ха нізм вы лі чэн ня па дат-
каў да во лі пра ца ём кі, па тра буе як фі зіч ных 
на ма ган няў, так і ма тэ ры яль ных за трат. Ра-
зам з тым у вы ні ку ап ты мі за цыі коль касць 
ра бот ні каў пад атко вых ор га наў змен шы-
ла ся на чвэрць, у ра ён ных ін спек цы ях пра-
цуе па 8-9 ча ла век. Сён ня шмат ро біц ца па 
спра шчэн ні, удас ка на лен ні пра цэ су раз лі ку 
па дат каў. Згод на з за ка на даў ствам, кож-
ны гра ма дзя нін па ві нен атры маць па ве дам-
лен не з па зна ча ным па ме рам па да тку, які 

на ле жыць апла ціць. Да ве да-
ма, кошт ад на го та ко га пісь ма 
ле тась склаў 10 тыс. руб лёў. 
Для ска ра чэн ня за трат па-
д атко выя ор га ны прак ты ку-
юць уру чэн не ка рэс пан дэн цыі 
стар шы ням ці каз на чэ ям са-
до вых та ва рыст ваў.

— Сё ле та за клю чы лі да га-
вор на па слу гі з «Бел пош тай». 
У элект рон ным вы гля дзе ін-
фар ма цыя, што ты чыц ца 
пла цель шчы каў, пе рад аец-
ца паш та ві кам, якія, у сваю 
чар гу, дру ку юць па ве дам-
лен ні аў та ма ты за ва ным спо-
са бам. Та кім чы нам сё ле та 

бу дзе сфар ма ва на 50% па ве дам лен няў 
пры клад на для 1 млн гра ма дзян. Сіс тэ ма 
за кра не асоб ныя ра ё ны ўсіх аб лас цей. З 
гэ та га го да фі зіч ныя асо бы з іх зго ды змо-
гуць так са ма атрым лі ваць па ве дам лен ні 
на элект рон ную скры ню, — кан ста та ваў 
Мі ха іл Ра соль ка.

Для зруч нас ці 
пла цель шчы каў

Не каль кі га доў та му стар шы ні сель скіх Са-
ве таў скар дзі лі ся, што пад атко выя ор га ны 
ус кла да юць на іх част ку функ цый па вы лі чэн-
ні па дат каў. «Ні хто вас ця пер не пры му шае 
пры маць гро шы ад пла цель шчы каў», — за ў-
ва жыў Ра соль ка.

За ка на даў ства дае гра ма дзя нам пра ва 
вы ба ру: унес ці на лі чэн ні ў ад дзя лен не бан-
ка, пош ты, пад атко вы ор ган. Але ка лі іх ня ма 
ў вёс цы? Зра зу ме ла, што ча ла ве ку пра сцей 
за пла ціць па мес цы жы хар ства, у сель скім 
Са ве це, чым ехаць у рай цэнтр.

— Вы абра ныя на ро дам, а мы зна хо дзім ся 
на дзяр жаў най служ бе. І ў нас агуль ная за ці-
каў ле насць у тым, каб ча ла ве ку бы ло зруч на, 
— звяр нуў ся да слу ха чоў Мі ха іл Ра соль ка. — 
Аб са лют ная боль шасць стар шынь сель скіх 
Са ве таў ідзе нам на су страч, за што ім вя лі кі 
дзя куй. І ка лі ў вас ёсць та кая маг чы масць, 
да па ма жы це нам. У лю бым вы пад ку срод кі 
па сту пяць у мяс цо вы бюд жэт.

(Заканчэнне 
на 2-й стар. «МС».)

ЗА МЕСТ ЗА МЕСТ 
НЕ КАЛЬ КІХ — НЕ КАЛЬ КІХ — 

АДЗІНАДЗІН
Спрашчаецца Спрашчаецца 

ме ха нізм апла ты па дат каўме ха нізм апла ты па дат каў

Мяс цо вым 
Са ве там 
дэ пу та таў трэ ба 
па ды хо дзіць да 
пра да стаў лен ня 
льгот з улі кам 
кан крэт най 
сі ту а цыі.

Пла ну ец ца 
адап та ваць 
па мер 
зя мель на га 
па да тку да 
ры нач ных 
цэн  — 
у за леж нас ці 
ад ка даст ра вай 
ацэн кі зям лі.

Ка лісь ці вёс ка бы ла вя лі-
кай, а ця пер за ста ло ся ка ля 
90 два роў. Але ж пус ту ю чыя 
да мы тут усё час цей куп ля-
юць дач ні кі. По бач пры го жы 
бе раг Слу чы, не да лё ка і 
Пры пяць.

— Я гэ тай вёс кай жы ву, 
— ка жа Ка ця ры на Ан то наў-
на. — Мне так шка да на шых 
лю дзей. — Яны па ста рэ лі, і 
так хо чац ца ім усім да па маг-
чы. Мне гэ та зу сім не цяж ка, 
на ват пры ем на з імі мець 
ста сун кі. Лю дзі роз ныя бы-
ва юць, але ж трэ ба так з імі 
раз маў ляць, каб ця бе зра-
зу ме лі.

Не так даў но ў вёс цы, 
якая ад но сіц ца да Юр ке віц-
ка га сель са ве та, уста ля ва лі 
пом нік за гі ну лым во і нам. 
Ка ця ры на Ан то наў на ар га-
ні за ва ла мяс цо вых жан чын: 
прый шлі, ра зам дрэ вы і 
квет кі ва кол па са дзі лі, тэ-
ры то рыю ўпа рад ка ва лі. Тра-
ды цый ны кло пат ста рас ты 
— вяс ко выя мо гіл кі. Тут з 
да па мо гай сель са ве та зра-
бі лі ага ро джу. А што да на-
вя дзен ня па рад ку, Ка ця ры на 
Тра фі мо віч кож на га пе ра ка-
нае, што ўдзел у су бот ні ку, 
у тым лі ку на мес цах па ха-
ван ня — спра ва ча ла ве ча га 
сум лен ня.

— Мне хо чац ца, каб бы ло 
чыс та паў сюль. Зда ра ец ца, 
нех та не жа дае іс ці. Та ды 
трэ ба знай сці па ды ход да 
ча ла ве ка... Я, ня гле дзя чы 
ні на што, заў сё ды па ці каў-
лю ся, як жыц цё, па га ва ру з 
кож ным. У нас лю дзі спа гад-
лі выя. Вось буль бу мы ўсе 
ра зам са дзі лі — ле тась су-
сед няя гас па дар ка да па ма-
га ла, сё ле та — пры ват нік.

А яшчэ Ка ця ры на Ан то-
наў на вы кон вае ў сва ёй вёс-
цы функ цыі... бю ро да ве дак. 
Прак тыч на ня ма пы тан ня, 
на якое яна не зной дзе ад-
ка зу. Та му і пы та юц ца: ку ды 
па тэ ле фа на ваць, да ка го 
звяр нуц ца па да па мо гу, ка лі 
бу дзе пен сія?.. Што да ма-
тэ ры яль на га за ах воч ван ня 
ста рас ты, яна прос та не ра-
зу мее — гэ та за што? Але ж 
на рэш це ўзгад вае, што бы-
ло вель мі пры ем на, ка лі на 
дзень вёс кі атры ма ла па да-
ру нак ад сель ска га Са ве та, 
а ў ра ё не леп шых ста раст 
прэ мі ра ва лі.

— Я не ду ма ла ні ко лі пра 
тое, каб мне пла ці лі за гэ тую 
ра бо ту! Прос та хо чац ца, каб 
у на шай вёс цы быў па ра дак, 
каб бы ло ўсё хо ра ша.

Та кі ж эн ту зі язм улас ці-
вы і яшчэ ад ной ста рас це са 
ста жам — Лю бо ві Стра жэ-
віч. Да 76-га до вай жан чы ны 
ўсе 48 жы ха роў вёс кі Ці ма-
шэ ві чы Ле нін ска га сель са-
ве та Жыт ка віц ка га ра ё на 
ідуць па па ра ду і да па мо гу. 
Заа тэх нік па спе цы яль нас ці, 
Лю боў Ра ма наў на з людзь мі 
заў сё ды ўме ла ла дзіць, бы-
ла дэ пу та там сель ска га Са-
ве та ча ты ры склі кан ні за пар. 
Га во рыць, што афі цый на 
ўжо ад маў ля ла ся ад гра мад-
скай па са ды ста рас ты. Але 
ж ад лю дзей, якім па трэб на 
да па мо га, не ад мо віш ся:

— Усе ад на вяс коў цы лі-
чаць мя не ста рас тай, хоць я 
са ма так не лі чу. Па ўсіх пы-
тан нях звяр та юц ца — праб-
ле мы ж трэ ба вы ра шаць. 
Ле тась мы пры бра лі мо гіл кі, 
бе тон ную ага ро джу па ста ві лі 
і па фар ба ва лі. Хоць лю дзей 
у нас жы ве і ня шмат, але ж 
са бра лі на доб ра ўпа рад ка-
ван не мо гі лак 16 міль ё наў 
руб лёў. Амаль усе да па маг лі 
з гра шы ма. Мы звяр та лі ся 
яшчэ і да на шчад каў тых, 
чые баць кі тут па ха ва ныя. 
Не ка то рыя ад маў ля лі ся, а 
боль шая част ка ак тыў на да-
па ма га лі. Мне за ра бо ту дып-
лом Го мель ска га абл вы кан-
ка ма з прэ мі яй уру чы лі — я 
вель мі за да во ле на. Ста рас-
таў вё сак трэ ба за ах воч ваць.

Між тым стар шы ня Юр-
ке віц ка га сель ска га Са ве та 
Але на Шпа ке віч уз гад вае 
ча сы, ка лі гро шы на су ве ні-
ры для ста рас таў бра ла са 
сва ёй кі шэ ні:

— У 1998 го дзе ў ра ё не 
з'я ві лі ся пер шыя ста рас ты 
вё сак. Та ды я для іх неш та 
за свае аса біс тыя гро шы 
куп ля ла, бо гэ тыя лю дзі мне 
вель мі да па ма га лі. Ця пер 
срод кі на за ах воч ван не вы-
дзя ляю па ар ты ку лах «ін шыя 
рас хо ды», бо па са да ста-
рас ты не аплач ва ец ца. Але 
ж ні хто яшчэ не па клаў сваё 
па свед чан не на стол. Я ў гэ-
тым сель са ве це пра цую з 
1977 го да. Па мя таю, ра ней 
бы лі сель скія ка мі тэ ты, але 
мне зда ец ца, знач на ляг чэй 
вы ра ша юц ца пы тан ні праз 
ад на го ак тыў на га ча ла ве ка. 
Ка лі трэ ба, збі ра ем ста рас-
таў і дэ пу та таў сель ска га 
Са ве та ра зам. Па ва жа ныя, 
энер гіч ныя, іні цы я тыў ныя 
лю дзі ста рас та мі на вёс цы 
па він ны быць. Ім хоць ноч чу 
па тэ ле фа нуй, усе, як адзін, 
да па мо гуць вы ра шыць 
праб ле му. 

Мы не ба ім ся да лу чаць 
да ра бо ты мо ладзь, бо ў іх 
но вае ба чан не, яны ма юць 
ары гі наль ныя пра па но вы. 
Ся род ста рас таў у на шым 
сель са ве це ёсць роз ныя па 
ўзрос це, у тым лі ку 40-га-
до выя. Ву чыць трэ ба ста-
рас таў. Сён ня яны па він ны 
быць вель мі адукаванымі, 
каб ве даць і на сва ім мес цы 
тон ка пра во дзіць у жыц цё 
дзяр жаў ную па лі ты ку. Мне 
вель мі ра дас на, што на шы 
ста рас ты змаг лі пры цяг нуць 
да ра бо ты на ват тых лю-
дзей, якія ні дзе афі цый на не 
пра цу юць. Яны ў нас ага ро-
джы ставілі, фар ба ва лі іх. 
Для нас гэ та пе ра мо га.

— Вя до ма, час цей за ўсё 
мы ма ем маг чы мас ці толь кі 
для ма раль на га за ах воч-
ван ня вяс ко вых ста рас таў, 
— вы каз вае свой по гляд на 
праб ле му стар шы ня Жыт-
ка віц ка га ра ён на га са ве та 
дэ пу та таў Ні на Ра ма но віч. 
— Ка лі пад во дзім вы ні кі ра-
бо ты, са мых леп шых уз на га-
родж ва ем гра ма та мі і ўдзяч-
ны мі ліс та мі. Аба вяз ко ва 
рас каз ва ем пра іх ра бо ту ў 
мяс цо вай прэ се. Як пра ві ла, 
ста рас та мі вы бі ра юць ак тыў-
ных. Шмат дзе та кой пра цай 
зай ма юц ца пра даў цы, бы-
лыя кі раў ні кі школ, на стаў-
ні кі. Доб ра, ка лі ста рас та 
даў но жы ве ў сва ім на се ле-
ным пунк це і доб ра ве дае 
ўсіх лю дзей. У нас у кож ным 
сель са ве це та кія ста рас ты, 
без якіх нель га ні я кую спра-
ву доб ра на ла дзіць. Ня даў на 
су бот ні кі пра хо дзі лі. Мне 
рас каз ва юць, у Чэр ні чах ад-
на з жан чын спа чат ку ад мо-
ві ла ся вы хо дзіць на гра мад-
скія ра бо ты, дык ста рас та 
яе так пры са ро мі ла, што тая 
ад ра зу ж пай шла пра ца ваць. 
Зна чыць, ёсць аў та ры тэт у 
вяс ко вых «мэ раў»!

Ста рас ты ў Жыт ка віц-
кім ра ё не зай ма юц ца ў 
тым лі ку і збо рам срод каў 
— са ма аб кла дан не — пад 
пэў ны са цы яль ны пра ект. 
По тым ме на ві та яны тры-
ма юць спра ва зда чу пе рад 
людзь мі — на што іх гро шы 
па тра ча ны. Аб са лют ная 
боль шасць з іх на гра мад-
скай па са дзе пра цу юць па 
по клі чы ду шы і сэр ца. І ўсё 
ж ра ду юц ца як дзе ці, ка лі 
да ма раль на га за ах воч ван-
ня да да ец ца не вя лі кае ма-
тэ ры яль нае.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ГРАМАДСКАЯ ПАСАДА

СТА РАС ТА СТА РАС ТА 
ПРА ЦУЕ ПРА ЦУЕ 

НЕ ЗА ГРО ШЫНЕ ЗА ГРО ШЫ

С
та рас та вёс кі Лаг во шчы, што за 25 км ад 
Жыт ка віч, Ка ця ры на Тра фі мо віч, амаль 
усё жыц цё пра ца ва ла паш таль ё нам. 

Та му мяс цо вых жы ха роў ве дае вель мі доб ра. 
Яны яе так са ма па ва жа юць, па тра ды цыі 
на зы ва юць «Ка ця-паш тар ка», хоць жан чы на 
ча ты ры га ды як на пен сіі. Ма ла дзей шыя час цей 
ка жуць «Ан то наў на». А яна на ўсе ім ёны шчы ра 
ад клі ка ец ца.

Аб са лют ная 
боль шасць з іх 
на гра мад скай 
па са дзе пра цу юць 
па по клі чы ду шы 
і сэр ца. І ўсё ж 
ра ду юц ца як дзе ці, 
ка лі да ма раль на га 
за ах воч ван ня 
да да ец ца 
не вя лі кае 
ма тэ ры яль нае.

СВАЯ АКРУ ГА

У ЖЫЦ ЦІ У ЖЫЦ ЦІ 
ДРО БЯ ЗЯЎ ДРО БЯ ЗЯЎ 
НЕ БЫ ВАЕ,НЕ БЫ ВАЕ,

лі чыць дэ пу тат Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Бе ла ру сі Аляк сандр Раз га наў

НЭ ЛІ ЗІ ГУ ЛЯ

Што мо жа быць для дэ пу та та гор шым, 
чым па про кі лю дзей у ад сут нас ці 
яго су вя зі з вы бар шчы ка мі? Маў ляў, 
ба чы лі мы ця бе толь кі раз у жыц ці, 
і тое на пла ка це пад час вы ба раў. 
Аляк сандр Раз га наў на тэ ры то рыі 
сва ёй вы бар чай акру гі № 88, у якую 
ўва хо дзіць част ка Ма гі лё ва, а так са ма 
Ма гі лёў скі, Чэ ры каў скі і Ча вус кі 
ра ё ны, асо ба вя до мая. Не здар ма ж 
ужо дру гі тэр мін за пар прад стаў ляе 
ін та рэ сы сва іх зем ля коў у вы шэй шым 
за ка на даў чым ор га не дзяр жа вы. 
Ня даў на мы ме лі маг чы масць 
па на зі раць за тым, як ён пра цуе са 
сва і мі вы бар шчы ка мі.

Ад лег ласць — 
не пе ра шко да

Яшчэ да па чат ку пры ёму ў Вей нян скім сель-
са ве це Ма гі лёў ска га ра ё на па спе ла па гу та рыць 
са стар шы нёй Свят ла най Сці шан ко вай. Пад яе 
«на гля дам» — 8 на се ле ных пунк таў, дзе пра жы-
вае ка ля 5,5 ты ся чы ча ла век. Усе лю дзі роз ныя, 
у кож на га свае па трэ бы. І ка лі б не Аляк сандр 
Раз га наў, то стар шы ні, з яе не вя лі кім ста жам 
пра цы ў ор га нах прад стаў ні чай і ад на ча со ва вы-
ка наў чай ула ды пяр віч на га ўзроў ню бы ло б цяж-
ка. Аляк сандр Іва на віч жа, сцвяр джае Свят ла на 
Ула дзі мі ра ўна, пер шы па моч нік і да рад чык. З яго 
да па мо гай вы ра ша лі ся пы тан ні, якія, зда ва ла ся, 
не маг чы ма бы ло зру шыць з мес ца. 

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Прыём вядзе Аляксандр РАЗГАНАЎ. Прыём вядзе Аляксандр РАЗГАНАЎ. 
Зя мель нае пы тан не ака за ла ся самым складаным.Зя мель нае пы тан не ака за ла ся самым складаным.
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ОАО «БЕЛХИМ» ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
в процедуре переговоров по выполнению работ по объекту 

«Изготовление и установка окон ПВХ на Фанипольской базе ОАО «Белхим», 
расположенной по адресу: 

Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 25».

Предложения принимаются до 14.00 13.05.2014 г. 
по адресу: г. Минск, ул. Короля, 34, каб. № 19. 

Справки по тел. 8017 204-85-17, факс 8017 204-85-19. УНП 100122846


