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У Сен нен скім ра ё не ба бу лі 
і дзя ду лі ка та юц ца на 
ве ла сі пе дах, хо дзяць 
у пе шыя па хо ды, 
удзель ні ча юць у на род ных 
гуль нях, якія вы ву ча юць 
пад час эт на гра фіч ных 
экс пе ды цый. А ў пы тан нях 
эка ло гіі су пра цоў ні ча юць 
на ват з Ака дэ мі яй на вук.

Вы ра шы лі 
па-доб ра му 
стра ся нуць

Па сё лак Ба гу шэўск, дзе я 
і па зна ё міў ся з ці ка вы мі людзь-
мі, зна хо дзіц ца па між Ві цеб скам 
і Ор шай. Там жы вуць ка ля 2,5 
ты ся чы ча ла век. Яшчэ на вак за ле 
ад чуў, што Ба гу шэўск ней кім чы-
нам на гад вае га ра док з філь ма 
«Бе зы мен ная зор ка». І тут, ба дай, 
так са ма ўсе ве да юць ад но ад на го. 
Гэт кае пра він цый нае ці хае жыц-
цё...

А па мы ліў ся ж! Усё са мае пе ра-
да вое і ці ка вае ў па сёл ку ад бы ва-
ец ца ў гра мад скім жыц ці — дзя ку-
ю чы крэ а тыў ным су пра цоў ні кам 
сіс тэ мы са цы яль най аба ро ны. Яны 
ж ста лі іні цы я та ра мі рэа лі за цыі 
пра ек та «Ра зам да зда роўя». Вый-
гра лі грант у рам ках ад па вед най 
пра па но вы Чыр во на га Кры жа.

— Усё па ча ло ся з ідэі па пра соў-
ван ні зда ро ва га ла ду жыц ця... Мы 
ўзва лі лі на ся бе ве лі зар ную ад каз-
насць: «ажы віць» наш Ба гу шэўск. 
І па ча лі з ся бе. У боль шас ці хва-
роб ві на ва тыя не пры ро да, не гра-
мад ства, а сам ча ла век. Час цей за 

ўсё ён хва рэе ад ля но ты, праг нас-
ці і не ра зум нас ці. Пры ства рэн ні 
іні цы я тыў най гру пы кож ны з нас 
меў свой ба гаж не зда ро вых звы-
чак, якім мы да лі бой, — рас каз-
вае Га лі на СЕ КА ЧО ВА, за гад-
чык ад дзя лен ня са цы яль най 
адап та цыі, рэ абі лі та цыі і су-
пра ва джаль на га пра жы ван ня 
Тэ ры та ры яль на га цэнт ра са-
цы яль на га аб слу гоў ван ня на-
сель ніц тва Сен нен ска га ра ё на, 
лі дар іні цы я тыў най гру пы.

Ці ка ва, што гру па, ка лі пі саць 
па-рус ку, мае наз ву «БАКС». 
А ў пе ра кла дзе на бе ла рус кую 
мо ву, аб рэ ві я ту ра рас шыф роў-
ва ец ца так: «бу дзем ак тыў ны мі, 
пры го жы мі, строй ны мі».

Па гля дзеў «спра ва зда чу» гру-
пы аб пос пе хах. Да рэ чы, зроб ле на 
не без гу ма ру. Га лі на і ад на дум цы 
на фо та на фо не ры сак для вы мя-
рэн ня рос ту з таб лі ца мі ў ру ках. На 
іх над пі сы з праб ле ма мі зда роўя, 
якія бы лі ра ней. Га лі на не ўтой вае, 

што ёй пад 60. Як і тое, што 
кож ны дзень пі ла таб лет кі, 
каб нар ма лі за ваць ціск, вя-
ла ма ла ру хо мы лад жыц ця, 
хар ча ва ла ся ня пра віль на. 
Ця пер ад чу вае са бе, як той 
ска заў, на 5 ба лаў.

І зня лі... гру пу 
ін ва лід нас ці!

Ба гу шэўск ця пер без пе-
ра боль шан ня мож на на-
зваць ад ным з лі да раў ся род 
не вя лі кіх на се ле ных пунк таў 
Ві цеб шчы ны ў пы тан ні пе ра-
соў ван ня на ве ла сі пе дах.

Што ці ка ва, «ко лы» (уся го іх 
ка ля 20) вы да юць на пра кат бяс-
плат на, на ват пры ез джым. Ёсць 
яны і для лю дзей з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі, і дзі ця чыя, асоб на 
— для жан чын і муж чын. 
Маё пры знан не на конт та-
го, што апош ні раз ка таў ся 
га доў 30 та му, вы клі ка ла 
абу рэн не. Ад ра зу за ха це-
лі на ву чыць.

Ёсць ся род ама та раў 
«ве лі ка» і 80—90-га до-
выя. Ды не прос та пра-
яз джа юць па ру ву ліц, а 
ра зам кі ру юць у па хо ды. 
Ад па вед на, са мы пра цяг-
лы марш рут даў жы нёй ка-
ля 8 кі ла мет раў. А ка лі не 
се зон, ах вот ным вы да юць 
пал кі для скан ды наў скай 
ха ды. Ха ця імі ска рыс тац-
ца мож на і ў ін шыя по ры 
го да.

Ка тан не, зда ро вы лад 
жыц ця ро бяць цу ды. На-
прык лад, у ад на го з удзель ні каў, 
ва лан цё ра, гру пу ін ва лід нас ці 
зня лі. Дру гі кі нуў піць без да па-
мо гі нар ко ла га.

Ва лан цё ры аказ ва юць бяс-
плат на і шэ раг ін шых па слуг. На-
прык лад, зай ма юц ца рас пі лоў-
кай дроў, ка лі трэ ба — па ко сяць. 
Ёсць мо та блок, з да па мо гай яко га 
мож на араць. Печ ку ад ра ман та-
ваць так са ма мо гуць.

Не раз дзей насць ва лан цё раў 
і ў цэ лым са цы яль ных ра бот ні каў 
ад зна ча лі на ват не на рэс пуб лі-
кан скім, а на між на род ным уз роў-
ні. У пры ват нас ці, шмат цёп лых 
слоў вы ка за лі кі раў ні кі Чыр во на га 
Кры жа з Швей ца рыі, якія пры яз-
джа лі ў Ба гу шэўск.

Са на то рый...
да маш ні

Ак тыў на пен сі я нер кі з глы бін кі 
ка рыс та юц ца па слу гай «Са на то-
рый до ма».

— Па слу га аказ ва ец ца ве тэ ра-
нам Вя лі кай Ай чын най, гра ма-
дзя нам, якія па цяр пе лі ад на ступ-
стваў вой наў, адзі но кім па жы ло га 
ўзрос ту, — удак лад няе ды рэк тар 
Тэ ры та ры яль на га цэнт ра са-
цы яль на га аб слу гоў ван ня на-
сель ніц тва Сен нен ска га ра ё на 
Та ма ра СМІР НО ВА.

Вы яў лен не клі ен таў, якія ма-
юць па трэ бу ў па слу зе, ро біц ца 
спе цы я ліс та мі цэнт ра пры цес ным 
уза е ма дзе ян ні з ме ды ка мі. Участ-
ко вым тэ ра пеў там па вы ні ках 
агля ду скла да ец ца ін ды ві ду аль ны 

план азда раў лен ня. Па ра лель на 
пры зна ча ец ца ме ды ка мен тоз нае 
ля чэн не і да юц ца ме ды цын скія рэ-
ка мен да цыі.

А комп лекс ная па слу га «Са на то-
рый до ма» аказ ва ец ца роз ны мі ад-
дзя лен ня мі цэнт ра. У пры ват нас ці, 
ад дзя лен ня мі са цы яль най да па мо гі 
до ма, дзён на га зна хо джан ня для 
гра ма дзян па жы ло га ўзрос ту, са-
цы яль най адап та цыі і рэ абі лі та цыі, 
су пра ва джаль на га пра жы ван ня.

Са цы яль ныя ра бот ні кі пры ня-
суць пра дук ты хар ча ван ня, ле кі. 
Пры не аб ход нас ці пры га ту юць 
прос тыя ды е тыч ныя стра вы. Па 
пры зна чэн ні ўра ча пры га ту юць 
фі та-чаі і пра кант ра лю юць пры-
ём ле каў.

А з удзе лам ва лан цё раў ад дзя-
лен ня дзён на га зна хо джан ня для 
гра ма дзян па жы ло га ўзрос ту мо-
жа быць ар га ні за ва ны воль ны час. 
Пра па ну юць на ступ ныя па слу гі: 
«Су раз моў нік на га дзі ну», мі ні-
кан цэрт, біб лі я тэ ра пія (чы тан не 
кніг), му зыч ная тэ ра пія (спя ван не 
пе сень). Псі хо лаг ад дзя лен ня са-
цы яль най адап та цыі, рэ абі лі та цыі 
і су пра ва джаль на га пра жы ван ня 
так са ма аказ вае пад трым ку. Плюс 
пра вод зяц ца ме ра пры ем ствы па 
па ляп шэн ні ўва гі і па мя ці. Ся род 
ін ша га прак ты ку юц ца га ла тэ ра пія 
(ля чэн не штуч ным сон цам), маг-
ні та тэ ра пія, са ма ма саж і ін шае.

«Вам 90?!!»
Сён ня та кі мі па слу га мі па жа-

да лі ска рыс тац ца чац вё ра гра-
ма дзян. Ад на з іх — Кла ра 
Аляк санд раў на Пе ра пе-
чы на. Ка лі б мае спа да-
рож ні цы не ска за лі, што 
пен сі я нер цы за 90, ні ко лі 
не па ду маў бы.

На ўся кі вы па дак паў та-
рыў пы тан не, звяр та ю чы ся 
да ба бу лі. А яна раз ве ся лі-
ла, рас ка заў шы, як у Ві цеб-
скім аб лас ным ды яг нас тыч-
ным цэнт ры ўрач вы ра шыў, 
што ў на кі ра ван ні па мыл ка 
на конт уз рос ту па цы ент кі.

— А я яму: не, ча ла век 
да ра гі, усё пра віль на на пі-
са лі! Дык ён ка лег па клі каў, 
каб на мя не так са ма па гля-
 дзе лі... У мя не з ча ты рох 
дзя цей трое пен сі я не раў. 
А яшчэ во сем уну каў і 

столь кі ж праў ну каў. Ім ёны ўсіх 
па мя таю! — па пя рэдж вае маё пы-
тан не ба бу ля.

Пад ура жан нем за пы таў ма іх 
«гі даў»: ня ўжо іх клі ен ты ўсе та-
кія. Па чуў, што дзя ду ля ў та кім жа 
ўзрос це, як Пе ра пе чы на, і за руль 
ня рэд ка са дзіц ца. Сва ім пры кла-
дам на тхняе мо ладзь па зба віц ца 
ад дрэн ных звы чак...

На раз ві тан не мне рас ка за лі, 
што дня мі ад бу дзец ца прэ зен та-
цыя збор ні ка на род ных гуль няў, 
аў та ра мі яко га з'яў ля юц ца чле ны 
«БАКС». Уво гу ле, у іх яшчэ шмат 
не стан дарт ных ідэй, рэа лі зоў ваць 
якія да па мо жа імк нен не быць 
зда ро вы мі — це лам і ду хам!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

АД СЭР ЦА
Ва лан цёр ска му ру ху «Тэ ры то рыя даб ра» ў Ваў ка выс кім 
ра ё не ўжо шэсць га доў. У ім удзель ні чае больш за 250 
стар ша клас ні каў. Не так даў но прай шоў сё мы ра ён ны 
злёт ва лан цёр скіх атра даў «На ша бу ду чы ня па чы на ец ца 
сён ня...», пра які рас каз вае га зе та «Наш час».

Вуч ні бя руць пад апе ку дзя цей і па жы лых лю дзей, зай ма-
юц ца пры ро да ахоў най і края знаў чая ра бо тай, да гля да юць 
па ха ван ні во і наў, якія за гі ну лі ў га ды Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. Ва лан цё ры з 19 школ ра ё на па дзя лі лі ся на злё це 
сва ім до све дам у рэа лі за цыі са цы яль на знач ных іні цы я тыў 
і но вы мі ідэ я мі. Жу ры ад зна ча ла на ва тар ства і прак тыч ныя 
вы ні кі пра ек таў. Пад час злё ту прай шла даб ра чын ная ак цыя 
«Дзе ці — дзе цям»: ва лан цё ры школ і гім на зій го ра да з па да-
рун ка мі на ве да лі вы ха ван цаў дзі ця ча га до ма.

НА ЎЛАС НЫМ ПРЫ КЛА ДЗЕ
Вы яз ны ра ён ны се мі нар-на ра да прай шоў у Ваў ка віц кім 
сель са ве це Ча вус ка га ра ё на. Якія пы тан ні раз гле дзе ла 
мяс цо вая ўла да, рас каз вае ка рэс пан дэнт ра ён най га зе ты 
«Іск ра».

Стар шы ня Ваў ка віц ка га сель вы кан ка ма Ла ры са Пу нін ская 
рас ка за ла, што ў жы ха роў ска ра ча ец ца коль касць буй ной ра-
га тай жы вё лы. Пры чы на — на сель ніц тва ста рэе і тры маць тую 
ж ка ро ву ста но віц ца цяж ка. А ма ла дыя не імк нуц ца раз ві ваць 

сваю гас па дар ку. Ад нак тым ча сам пра цяг ва ец ца за куп ка 
ма ла ка ў на сель ніц тва. Най больш ак тыў ныя ў гэ тым пы тан ні 
жы ха ры вё сак Ба ха цец і Хац ка ві чы. У вёс цы Ба ха цец, да рэ чы, 
пад час се мі на ра ўзна га ро дзі лі мяс цо ва га ак ты віс та Ва ле рыя
Су лі ма ва. Ён на сва ім пад вор ку тры мае ка роў, сві ней, коз, 
ку рэй і гу сей. Пад час су стрэ чы ў Хац ка ві чах жы ха ры пад ня лі 
праб ле му ра мон ту да рог на се ле на га пунк та. Ім ад ка залі, што 
ўчас так да ро гі бу дзе пры ве дзе ны ў нар маль ны стан. Лю дзі 
так са ма агу чы лі праб ле мы ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня і 
за ня тас ці дзя цей.

НЕ ПРЫ КМЕТ НЫЯ СЛУЖ БЫ
Хто пра цуе ў баль ні цы? Пер шы ад каз вя до мы — ура чы. Але 
ёсць і ін шыя су пра цоў ні кі, якія што дзень за бяс печ ва юць 
жыц цё па цы ен таў. Ка рэс пан дэнт га зе ты «Пра мень» 
Стаўб цоў ска га ра ё на за ві та ла на баль ніч ную кух ню.

Што дзень тут га ту ец ца больш за 200 абе даў для па цы ен-
таў 11 ста цы я нар ных ад дзя лен няў. Іс нуе да рос лае і дзі ця чае 
ме ню, асоб на га ту юц ца абе ды для тых, ка му пра пі са на ды-
е та. Для ра дзіль на га, аку шэр ска га, дзі ця ча га ад дзя лен няў, а 
так са ма для ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най вай ны — так са ма 
асоб нае ме ню, якое ўклю чае да дат ко выя сня да нак і пад вя-
чо рак. У мі ну лым го дзе быў пра ве дзе ны ка пі таль ны ра монт 
харч бло ка: не толь кі ад ра ман та ва ны сце ны, пад ло га, столь, 
але і за ме не на аб ста ля ван не, уста ноў ле ны но выя хар ча ва-
рач ны ка цёл, ша фа для сма жан ня, з'я ві лі ся ага род ні на рэз ка, 
буль ба чыст ка і ін шыя су час ныя пры ла ды для аб ляг чэн ня 

пра цы ра бот ні каў ста ло вай. На кух ні ста ла больш пра стор на. 
Спаў на ўсё гэ та мо жа аца ніць ку хон ная ра бот ні ца Га лі на Яз-
він ская, якая 30 га доў пра цуе на ад ным мес цы. На яе дум ку,
та кі ра монт ства рае доб ры на строй, сты му люе пад трым-
лі ваць ін вен тар і па мяш кан не ў без да кор ным са ні тар ным 
па рад ку.

УПРЫ ГОЖ ВА ЕМ ГА РА ДЫ
Но вы арт-аб' ект з'я віў ся ў На ва груд ку. Гра фі ці з вы явай 
па ла ца ў Шчор сах упры го жы ла фа сад бу дын ка на ву лі цы 
Са вец кай. Яго з'яў лен не пры мер ка ва на да свят ка ван ня 
220-год дзя з дня на ра джэн ня Ада ма Міц ке ві ча, пі ша га зе та 
«Но вае жыц цё».

Уба чыць, як вы гля даў па лац у Шчор сах у ХІХ ста год дзі, 
жы ха ры змо гуць дзя ку ю чы гра вю ры На па ле о на Ор ды. Ме-
на ві та яна лег ла ў асно ву сю жэ та гра фі ці, ство ра на га мас-
та ка мі з Мін ска Яў ге нам Са ла но ві чам і Яў ге нам Дра гі ным. 
«Ка лі мы ўба чы лі эс кіз, ад ра зу ўзнік ла ідэя паў та рыць тэх ні ку 
гра вю ры, — тлу ма чаць мас та кі. — Фак ту ра сця ны са праў ды 
па доб ная на гра вю ру, што ро біць ма лю нак па доб ным на 
ары гі нал. Да та го ж ка рыч не вы ко лер най леп шым чы нам пе-
рад ае ста ра жыт насць па ла ца і да паў няе гра фі ці гіс та рыч най 
тэ ма ты кі, якія ўжо ёсць у го ра дзе. Ня гле дзя чы на тое, што на 
ства рэн не кар ці ны спат рэ бі ла ся ка ля сям нац ца ці га дзін, пра-
ца бы ла ці ка вай. Спа дзя ём ся, што яна бу дзе доў га ра да ваць 
на ва груд чан і ста не яшчэ ад ным упры га жэн нем го ра да».

На дзея АНІ СО ВІЧ.

КАР ЦІН КІ З ГЛЫ БІН КІ

У 90 ГА ДОЎ... НА ВЕ ЛА СІ ПЕД
А ВЫ МО ЖА ЦЕ?

Га лі на СЕ КА ЧО ВА па каз вае кар ту з вы явай ве ла марш ру ту.

Мяс цо выя 
ве ла сі пе дыст кі.

Кла ра Аляк санд раў на ПЕ РА ПЕ ЧЫ НА (зле ва) і ды рэк тар 
Тэ ры та ры яль на га цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва Сен нен ска га ра ё на Та ма ра СМІР НО ВА.


