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Як вядома, 11-12 лютага ў беларускай сталіцы адбыўся VI Усебеларускі народны сход. Яго 
ўдзельнікі наведваюць калектывы раёна, каб данесці свае ўражанні і пазнаёміць з асноўнымі 
вынікамі форуму. 24 лютага з гэтымі мэтамі да педагогаў Жабінкаўскай школы-інтэрната 
завітала дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Жанна Стаціўка. 

ПАСЛЯ ПАДЗЕІ 

Перспектывы вачыма дэпутата

Працуючы ў беларускім парламен-
це, Жанна Уладзіміраўна найбольш 
шчыльна займаецца сацыяльнымі 
пытаннямі, якія знайшлі шырокае ад-
люстраванне ў выніковым дакуменце, 
прынятым на Усебеларускім сходзе. 
Таму пасля таго, як выступоўца ко-
ратка спынілася на атмасферы, што 
панавала ў зале і кулуарах форуму, 
парламентарый засяродзілася на 
блізкай для сябе тэме. 

Сацыяльны напрамак па-ранейшаму 
застаецца прыярытэтным у краіне. У 
аснове асноў тое, што найперш хва-
люе людзей: рост дабрабыту, ахова 
здароўя, якасная адукацыя, паляп-
шэнне інфраструктуры, стварэнне 
камфортных умоў для жыцця, працы, 
самарэалізацыі. 

Парламентарыя заўсёды хвалюе, 
як усё гэта наладжваецца ў невялікіх 
сельскагаспадарчых раёнах. І гэта 
не дзіўна, бо Жанна Уладзіміраўна 
абрана ў Палату прадстаўнікоў 
жыхарамі Жабінкаўшчыны, Камя-
неччыны, Маларытчыны, дзе, акрамя 
чатырох невялікіх гарадоў (Жабінкі, 
Маларыты, Камянца, Высокага), 

існуе 405 населеных пунктаў, у якіх 
людзі жывуць сваімі паўсядзённымі 
вясковымі клопатамі. Таму нездарма 
парламенцкая камісія, у якой працуе 
Жанна Стаціўка, перыядычна ўносіць 
прапановы, якія тычацца паляпшэння 
ўмоў пражывання ў вёсках. Гэта над-
звычай актуальна, паколькі ў сель-
скай мясцовасці існуюць праблемы з 
жыллём, кадрамі. І як вынік — многія 
імкнуцца пераехаць у гарады. 

Асаблівым клопатам у Беларусі, 
як адзначала прамоўца, ахоплены 
сям’я і сямейныя адносіны. Прынамсі, 
дэпутат неаднойчы прапаноўвала 
стымуляваць нараджэнне ў маладых 
сем’ях не толькі трэцяга, як робіцца 
ў краіне зараз, але й другога дзіцяці. 

У сваім выступленні Жанна Ста-
ціўка закранула таксама праблемы 
прафесійнай адукацыі, якім знайшло-
ся належнае месца на форуме і ў яго 
выніковых дакументах. Асобна было 
сказана пра будаўніцтва, у тым ліку 
на сяле, аб пашырэнні ў перспектыве 
арэнднага жылля. 

Не былі пакінуты па-за ўвагай і 
пытанні адукацыі. Педагогі школы-

інтэрната, дзе выхоўваюцца дзеці 
з праблемамі зроку, у тым ліку 
інваліды, вельмі станоўча ўспрынялі 
вестку, што асаблівая ўвага будзе 
скіравана на выпускнікоў навучаль-
ных устаноў (не толькі школ, але й 
ВНУ), якія маюць інваліднасць. Гэта 
дазволіць ім лягчэй замацоўвацца ў 
сённяшнім няпростым жыцці. 

Напрыканцы Жанна Уладзіміраўна 
спынілася на пытаннях, якія хвалююць 
усіх і заўсёды. Размова пра здароўе 
і яго ахову. На думку выступоўцы, у 
перыяд пандэміі айчынная медыцына 
здолела мабілізавацца, перабудавац-
ца, каб прыйсці на дапамогу людзям. 
— Вядома, праблемы ёсць і пра іх па-

трэбна гаварыць, — падкрэсліла дэпу-
тат, — каб разам прыйсці да правільнага 
рашэння. Цешыць, што ахове здароўя 
выдаткоўваецца больш рэсурсаў, ад-
чувальная падтрымка медыкам, сама 
медыцына ўдасканальваецца. 

Нездарма на развітанне Жанна 
Уладзіміраўна пажадала ўсім здароўя, 
шчасця і, канечне, мірнага неба над 
галавой! 

Анатоль РОСТАЎ 

Моладзь у цэнтры ўвагі
Прайшоў ХІХ пленум Брэсцкай абласной арганізацыі 

ГА “БРСМ”. У ім прыняла ўдзел і лідар нашай мала-
дзёжнай арганізацыі Кацярына Андрасюк. Яна 
заўважыла, што сустрэча была важнай і змястоўнай. 
Прысутныя падзяліліся яркімі падзеямі мінулага года, 
а таксама прапанавалі новыя ініцыятывы і праекты для 
рэалізацыі ў 2021 годзе. Для Кацярыны мерапрыемства 
мела асаблівую значнасць: паступова яна ўваходзіць 
у курс спраў першага сакратара і знаёміцца з нашай 
актыўнай моладдзю. А чытачы “СП” у сваю чаргу хут-
ка бліжэй пазнаёмяцца з новаспечаным лідарам і яе 
планамі. 

***
У Хмелеўскай сярэдняй школе адбылася цёплая 

сустрэча ў фармаце адкрытага дыялогу. Яе правяла 
першы сакратар РК ГА “БРСМ” Кацярына Андрасюк. 
У працэсе дыялогу былі закрануты розныя тэмы, на-
вучэнцы даведаліся пра мэты і задачы маладзёжнай 
арганізацыі. Лідар расказала пра праекты, акцыі і ме-
рапрыемствы, у якіх маладыя людзі могуць раскрыць 
свае здольнасці і ўменні. Школьнікі актыўна задавалі 
пытанні, цікавіліся, як уступіць у арганізацыю і якія ў 
гэтым плюсы. Разам абмеркавалі некаторыя цікавыя 
прапановы, якія маглі б гарманічна дапоўніць дзейнасць 
арганізацыі.  

Падарункі за каханне
Жабінкаўская раённая цэнтралізаваная клубная 

сістэма ўзнагародзіла пераможцаў конкурсу, які быў 
прысвечаны Дню ўсіх закаханых. У самым рамантыч-
ным фотаконкурсе прынялі ўдзел пары нашага раёна. 
Шляхам галасавання ў Instagram на старонцы клубнай 
сістэмы былі вызначаны пераможцы. Самы вялікі 

“ўраджай” лайкаў сабралі ўдзельніцы Марына Бойка 
(1 месца), Таццяна Няменьшая (2 месца) і Святлана 
Празапас (3 месца). Яны атрымалі арыгінальныя прызы 
ад спонсараў з Жабінкі. Сапраўднае каханне прыносіць 
радасць, шчасце, а яшчэ… падарункі.

Прыемна здзіўляюць юныя таленты
Выхаванцы Жабінкаўскай дзіцячай школы мастацтваў 

творча павіншавалі сваіх дзядуляў, татаў, брацікаў з 
мужчынскім святам. Падрыхтавалі святочны канцэрт, 
у якім гарманічна перапляліся музычныя, вакальныя 
і харэаграфічныя нумары. Сваімі выступленнямі 
парадавалі Сямён Нікіцюк, Яўгенія Зотава, Кірыл Са-
вянок, Іван Чыж ды многія іншыя. Хлопчыкі і дзяўчынкі 
вельмі стараліся! Кожны нумар як прызнанне ў любові 
самым блізкім і дарагім людзям, якія годна выконваюць 
місію абаронцаў сваіх сем’яў. 

***
Педагогі і выхаванцы дзіцячай школы мастацтваў 

актыўна ўдзельнічаюць у разнастайных творчых кон-
курсах і папаўняюць скарбонку ўзнагарод. Дыпломам 
лаўрэата I ступені ўзнагароджана Паліна Міхайлеўская. 
Яна паспяхова паўдзельнічала ў Міжнародным конкур-
се “Свет мастакоў” у намінацыі “Конкурс выяўленчага 
мастацтва “Чароўная зіма” (педагог Галіна Бяляк). 
Узнагароду заваявала і выхаванка Алесі Тарбеевай: 
Карына Белахвост заняла другое месца ў намінацыі 

“Конкурс дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва “Зімовы 
цуд” Міжнароднага конкурсу талентаў “Цудоўная 
краіна”. За падрыхтоўку таленавітай канкурсанткі 
Алесю Мікалаеўну адзначылі дыпломам.

Старадаўні замак, які зрабіў Барыс Бяляк, прыемна 
здзівіў журы Усерасійскага адкрытага конкурсу дызайну 
і мадэлявання “Ідэя 21”. Яго работа была прызнана 
лепшай у намінацыі “Мадэляванне”.

Здольнасці навучэнак школы высока ацанілі на 
II Міжнародным шматжанравым конкурсе мастацтваў 

“Зімовая хваля”. Дыпломы атрымалі цымбалісткі 
ўстановы. Першае месца заняла Злата Кароўкіна 
(кіраўнік Аксана Лугаўцова, канцэртмайстар Юлія 
Пімашкова), а другое — Ангеліна Плытнік (кіраўнік 
Вольга Супрун, канцэртмайстар Алена Чаргінец). 
Дзяўчынкі выступалі ў розных узроставых катэгоры-
ях у намінацыі “Інструментальнае выканальніцтва”. 
Віншуем з удалымі вынікамі!

23 февраля наша страна отметила 
День защитников Отечества и Воору-
жённых Сил Республики Беларусь. 
Этот праздник — символ глубокого 
уважения ко всем поколениям за-
щитников Родины и её многовековой 
героической истории. Особое чув-
ство благодарности мы испытываем 
к ветеранам Великой Отечественной 
войны, отстоявшим нашу свободу и 
независимость. 

В этот знаменательный день у 
памятника погибшим воинам и 
партизанам собрались жабинковцы, 
чтобы минутой молчания почтить 
память отважных сынов и дочерей 
Беларуси, отдавших свои жизни 
на полях сражений, защищая своё 
Отечество. После торжественного 
возложения корзин и венков к памят-
нику участники митинга отправились 
в кинотеатр «Юбилейный» для про-
смотра художественного фильма 
«Зоя», посвящённого трагической 
судьбе и героическому подвигу юной 

подпольщицы Зои Космодемьянской.
Перед показом кинокартины муж-

чин Жабинковщины поздравила 
председатель правления районной 
организации ОО «Белорусский союз 
женщин» Анна Кулагина. Она на-

помнила о подвигах наших дедов и 
прадедов, о цене мира и пожелала 
мужчинам здоровья, благополучия, 
верности Отечеству.

Светлана БЕЛЯК
 Фото автора

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

С глубоким уважением и благодарностью

Председатель Жабинковского райисполкома Виталий 
Кулак встретился с руководителями сельхозорганизаций 
и предприятий района. Встреча состоялась в форме диа-
лога о прошлом, настоящем и будущем нашей страны. 
Виталий Владимирович подчеркнул: «Шестое Всебело-
русское народное собрание прошло под лозунгом «Един-
ство. Развитие. Независимость». Беларуси необходимо 
противостоять всем внешним вызовам и не допустить 
повторения волнений, которые прошли по странам пост-
советского пространства ранее. Нужна модернизация 
информационной политики. Государственная позиция 
должна быть широко представлена в интернете. Следует 
максимально развивать электронные каналы обратной 
связи, помогая населению в решении проблем, анализи-
руя поступающие от граждан и общественных институтов 

инициативы, вовлекая жителей страны в процессы при-
нятия решений. Экстремистская, мошенническая и иная 
незаконная деятельность должна быть пресечена». Вита-
лий Владимирович в своём выступлении затронул также 
темы взаимоотношения с Россией, развития регионов, 
здравоохранения и многие другие. «Главный ориентир 

— это ожидания, устремления, возможности развития 
современного человека. Ведь какие бы мы ни ставили 
цели, главным ресурсом в их достижении остаются люди, 
талантливые и трудолюбивые, преданные своей земле. На 
каждом из белорусов лежит ответственность за судьбу 
страны. И главное — у всех есть равные, благоприятные 
стартовые условия для того, чтобы стать успешным и ме-
нять жизнь в Беларуси к лучшему. Государство поддержит 
все созидательные инициативы гражданского общества, 
обеспечивающие решение конкретных социально-эконо-
мических проблем и улучшение качества жизни людей. 
Стратегической целью должно стать дальнейшее повы-
шение эффективности белорусской модели социального 
государства, в центре которой — человек. Решение этих 
задач обеспечит Программа социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы, одо-
бренная участниками шестого Всебелорусского народного 
собрания», — подытожил Виталий Кулак.

Затем слово предоставили гостье — депутату по Бело-
вежскому округу № 8 Жанне Стативко, которая высказала 
своё видение будущего страны в ближайшую пятилетку.

Светлана КИСЛАЯ
Фото автора

«Главный ориентир — люди»


