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Мост ад мі ну ла га 
ў бу ду чы ню

Вось і ня даў на, лі та раль на 
два га ды та му, прай шло чар-
го вае пе ра па ха ван не астан-
каў удзель ні каў біт вы, якія 
знай шлі спе цы я ліс ты 52-га 
по шу ка ва га ба таль ё на.

А та ды, пас ля пе ра мо гі, 
ге не рал Тар ма саў, які стаў 
гу бер на та рам Маск вы, не 
за быў вя лі кі бой з ве лі зар ны-
мі ах вя ра мі і па спры яў ўзвя-
дзен ню хра ма ў Га ра дзеч не. 
У 1825 го дзе Па кроў скі са бор 
асвя ці лі на свя та Па кро ва ў 
го нар «Храб рых сы ноў Ра сіі». 
Доў га слу жы ла царк ва мяс цо-
ва му лю ду. Але ў са вец кія ча сы 
бы ла фак тыч на раз бу ра ная. За-
ста лі ся фун да мент ды фраг мен ты 
сцен.

І та ды ж, у са вец кія ча сы, за 
яе ад наў лен не ўзяў ся кал гас імя 
Дзяр жын ска га. Та га час ны стар-
шы ня Мі ка лай Цы пур ка рас ка заў 
ка рэс пан дэн ту га зе ты, што пад-
штурх ну ла яго на гэ ты крок на-
род ная іні цы я ты ва. «Пе рад пла-
нёр кай, якая ўлет ку па чы на ла ся ў 
сем ра ні цы, мя не ўжо ча ка лі ба-
буль кі-ак ты віст кі, якія пры хо дзі лі 
са сва ёй прось бай кож ны дзень. 
Па чы таў гіс та рыч ныя звест кі... 
А 80-я га ды бы лі, са мі ве да е це, 
якія — пе ра бу до ва, за пах ла ў па-
вет ры дэ ма кра ты яй. Ра шыў узяц-
ца. Тым больш, што доб рая цэг ла 
бы ла у паў раз бу ра ных гас па дар-
чых па бу до вах бы ло га пан ска га 
ма ёнт ка. Ну а тэх ні ка, вя до ма, 
пра ца ва ла кал гас ная. Праў да, 
на апла ту пра цы ра бо чых лю дзі 
збі ра лі гро шы», — ус па мі наў Мі-
ка лай Аляк санд ра віч.

І ўсё ж на па чат ку 90-х кры-
мі наль ную спра ву за ня мэ та вае 
рас хо да ван не срод каў на стар-
шы ню за вя лі. Вы ра та ваў яго ад 
пе ра сле ду рас пад Са ю за. Але 
царк ву ад бу да ва лі, асвя ці лі яе ў 
1991 го дзе. Ця пер гэ та ад на з га-
лоў ных сла ву тас цяў вёс кі.

Да гіс та рыч ных аб' ек таў ця пер 
мож на ад нес ці і шко лу, па бу да-
ва ную яшчэ за поль скім ча сам. 
Дых тоў ны драў ля ны бу ды нак 
на зы ва юць род най шко лай усе 
па ка лен ні га ра дзеч нен цаў аж да 
гэ та га ча су. Бу ды нак 1938 го да ў 
2009—2010 га дах пе ра жыў ка пі-
таль ны ра монт, але ў 2016-м... 
шко лу за кры лі. Пры чы най ста-

ла ма лая коль касць вуч няў. 
Ця пер тут зна хо дзіц ца дзі ця чы 
са док, пра цуе ад на гру па, якую 
на вед ва юць восем да школь ні-
каў. Хоць у вёс цы лі чаць, што 
па чат ко вая шко ла ў Га ра дзеч не 
маг ла б за ста вац ца. Ка лі пас ля 
за крыц ця паў ста ла пы тан не пад-
во зу дзя цей, 35 вуч няў з на зва-
най і су сед ніх вё сак не па мя шча-
лі ся ў школь ны аў то бус. Да рэ чы, 
тут спа дзя юц ца, што шко ла ўсё 
ж мо жа вяр нуц ца на ра ней шае 
мес ца.

Но выя і ста рыя ву лі цы
Жыл ля па бу да ва на мно га. 

Ад ны ву лі цы ўзво дзі лі ся яшчэ ў 
ча сы бы ло га кал га са, ін шыя, но-
выя, вы рас лі з так зва ных прэ зі-
дэнц кіх до мі каў. По бач з вёс кай 
па бу да ва лі буй ны жы вё ла га доў-
чы комп лекс сель гас прад пры ем-
ства «Ша ні-аг ра пра дукт», на якім 
у асноў ным і за ня тыя гас па да ры 
тых да моў.

Пус ту ю чых хат, за кі ну тых і 
за ня дба ных, тых, што маг лі б 
тра піць пад «соты» Указ, у Га ра-
дзеч не ня ма. Тыя, што за ста юц-
ца без гас па да роў, да гля да юць і 
пад трым лі ва юць дзе ці. Вя лі кая па 
пру жан скіх мер ках вёс ка вы гля-
дае да гле джа най, ву лі цы ўнут ры 
на се ле на га пунк та за ас фаль та-
ва ныя.

— Сю ды пры ем на ез дзіць, цяг-
не на сваю ра дзі му, — га во рыць 
Юрый Чы жэў скі. Юрый Яў ге на віч 
пра цуе ва дзі це лем у аў та пар ку, 
але кож ную воль ную хві лі ну з 
жон кай Іры най Ула дзі мі ра ўнай 
пра вод зяць на баць коў скай ся-
дзі бе. І зра бі лі з улас на га пад вор-
ка, а так са ма пры лег ла га ўчаст ка, 
са праў ды рай скі ку ток. Аказ ва ец-
ца, не ўклад ва ю чы на ват вя лі кіх 
гро шай, але з да па мо гай фан та зіі 

і лю бо ві мож на ства рыць пры га-
жосць і кам форт.

Да рэ чы, ра ней шыя гас па да ры 
не цяс ні лі ся, бу да ва лі да мы на 
вя лі кіх участ ках, та му ёсць пра-
стор для пры кла дан ня рук. Па-
вод ле слоў Юрыя Чы жэў ска га, 
мно гія сяб ры яго юнац тва так са-

ма ез дзяць сю ды, да гля да юць 
баць коў скія ха ты. Ад Пру жан 
тут уся го ней кія два дзя сят кі кі-
ла мет раў. Але... усе на ра ка юць 
на праб лем ны ка ва лак да ро гі.

Звяр та лі ся ў роз ныя 
ін стан цыі

Стар шы ня Ша няў ско га 
сель ска га Са ве та дэ пу та таў 
Сяр гей ЛА ПУ КА не раз за ся каў 
на спі до мет ры: ад тра сы, якая 
злу чае Пру жа ны з аб лас ным 
цэнт рам, да ўез да на вяс ко вую 
ву лі цу — 3600 мет раў гра вій кі. 
Да ро га гэ та да во лі шы ро кая, 
яе да гля дае ДРБУ-140. Кі раў нік 

мяс цо вай ула ды га во рыць, што 
да рож ні кі вель мі доб ра ро бяць 
сваю спра ву, грэй дзі ра ван не і аб-
слу гоў ван не ўчаст ка да ро гі пра-
во дзіц ца фак тыч на кож ны ме сяц. 
Але ж кож ны ме сяц гэ тая да ро га і 
раз бі ва ец ца.

У Га ра дзеч не зна хо дзіц ца ляс-
ніц тва. Ве лі ка груз ныя ле са во зы 
вя зуць драў ні ну па то кам, і амаль 
кож ная ма шы на за хо дзіць у вёс-
ку, каб зра біць ад зна ку ў да ку-
мен тах. Та кім чы нам транс парт 
пра хо дзіць па гэ тым участ ку 
да ро гі двой чы, з ле су — у вёс ку 
і на зад. Зноў жа ма шы ны сель-
гас прад пры ем ства ідуць на комп-
лекс і ад туль — з кар ма мі і роз най 
пра дук цы яй. Як ска заў з гэ тай на-
го ды адзін кал гас ны ва дзі цель: 
«Ез дзім, бо ля таць жа не мо жам». 
А прой дзе дождж ці мок ры снег, і 
да ро га па кры ва ец ца ямі на мі.

— Як на грэх, заў сё ды ў та кую 
па ру, ка лі да ро гу раз бі лі і не па-

спе лі пра грэй дзі ра ваць, пры во-
зяць баць кі ма ла дых спе цы я ліс-
таў на «агле дзі ны», — рас каз вае 
за гад чы ца дзі ця ча га сад ка Га лі на 
Га дуй ка. — І ад ра зу рас ча ра ван не: 
«Вой, якая тут да ро га!» Ад ной чы 
да нас пра вя ра ю чыя пры еха лі і з 
па ро га: «Ну і да ро гі ў вас!» А хі ба 
мы ві на ва тыя, хі ба мы не пра сі-
лі, не звяр та лі ся ў са мыя роз ныя 
ін стан цыі? — за дае ры та рыч нае 
пы тан не Га лі на Ула дзі мі ра ўна. — 
Мы пла цім та кі ж да рож ны збор, 
як і жы ха ры го ра да. Але ча му мы 
па він ны што дня ехаць па да ро зе, 
якая псуе ма шы ну, а га ра джа не 
па роў най?

Жы ха ры вёс кі не раз ха дзі лі на 
пры ёмы да дэ пу та таў пар ла мен-
та ад іх ра ё на. Дэ пу та ты абя ца-
юць па спры яць па ме ры маг чы-
мас цяў, але ідзе час, на род ныя 
вы бран ні кі мя ня юц ца, а да ро га 
за ста ец ца.

— Мы спа дзя ва лі ся, што ас-
фаль та ван не на зва на га ўчаст ка 
да ро гі ўклю чаць у план 2018 го да, 
але кан чат ко вы пе ра лік аб' ек таў 
на бу ду чы год па куль не атры ма-
лі, — ска заў ка рэс пан дэн ту га зе-
ты на чаль нік ДРБУ-140 прад-

пры ем ства «Брэс табл дар буд» 
Аляк сандр СУ БО ТА. — Праў да, 
ука за ная да ро га ўвай шла ў пра-
гра му ра бо ты да 2020 го да. Ка лі 
да яе дой дзе чар га, дак лад на па-
ве да міць не ма гу. Усё ўпі ра ец ца ў 
фі нан са ван не.

Не на ме ра ны зда вац ца
І ўсё ж стар шы ня сель ска га Са-

ве та дэ пу та таў Сяр гей Ла пу ка лі-
чыць, што «Брэс табл дар буд» мо-
жа яшчэ ўклю чыць у пла ны да ро гу 
на Га ра дзеч на. Тым больш, што 
кі раў нік дзяр жа вы апош нім ча-
сам вель мі піль ную ўва гу ўдзя ляе 
пры вя дзен ню ў па ра дак мяс цо вых 
да рог. А тут жа ўся го ка ва лак. Ка лі 
ж па ды сці па-гас па дар ску і пад-
лі чыць срод кі, якія тра цяц ца на 
аб слу гоў ван не за год, ды па мно-
жыць на га доў пяць, то ста не ві да-
воч ным, што пад тры ман не да ро гі 
ў ця пе раш нім вы гля дзе так са ма 
да ра гое за да валь нен не.

Яшчэ больш за ма ца ваў ся ў 
сва іх на ме рах кі раў нік мяс цо вай 
ула ды, ка лі ў Га ра дзеч на пры ехаў 
прад пры маль нік, каб па гля дзець 
гас па дар чую па бу до ву бы ло-
га пан ска га па ла ца пад бу ду чую 
карч му. Па гля дзеў і ска заў, што 
ўзяў ся б за гэ ты пра ект, каб бы-
ла доб рая да ро га. Ка лі па ста віць 
ука заль нік на ша шы, што за тры 
кі ла мет ры ча кае пункт гра мад-
ска га хар ча ван ня, лю дзі збоч ва-
лі б, — пры на яў нас ці ас фаль ту. 
А так — вы ба чай це...

Сяр гей Ла пу ка ўпэў не ны, што 
і цы руль нік знай шоў бы ра бо ту ў 
вёс цы, дзе жы ве амаль дзве сот ні 
ча ла век, і ін шыя бы та выя па слу гі 
мо гуць пра па на ваць лю дзі, якія 
па куль жы вуць у го ра дзе. Ажы-
ла б вёс ка з пры го жай наз вай і 
ці ка вай гіс то ры яй, атры ма ла б 
но вы ім пульс раз віц ця. Ды ца на 
пы тан ня — усё тыя ж тры кі ла мет-
ры да ро гі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yackevіch@zvіazda.by

Пру жан скі ра ён.

Ад крыц цё шэ ра гу са цы яль на знач ных 
аб' ек таў у Ма гі лёў скай воб лас ці 
па тра ды цыі бы ло пры мер ка ва на 
да ліс та па даў скіх свят.

У Баб руй ску пас ля рэ кан струк цыі за-
пра ца ваў аб ноў ле ны про ці ту бер ку лёз ны 
дыс пан сер па ву лі цы Го га ля (фі лі ял га-
рад ской баль ні цы хут кай ме ды цын скай 
да па мо гі імя Мар зо на). Ад ра ман та ва ны 
ка бі не ты, пе ра аб ста ля ва ны рэнт ге на ла гіч-
ны ка бі нет, за куп ле на но вае ме ды цын скае 
аб ста ля ван не. На ву лі цу Го га ля пе ра еха-

ла і дыс пан сер нае ад дзя лен не, ця пер усе 
служ бы баль ні цы зна хо дзяц ца ў ад ным 
бу дын ку.

У Слаў га ра дзе ад кры лі два ганд лё выя 
аб' ек ты, а ў Ма гі лёў скім ра ё не ка ля вёс-
кі Іль ін ка ўве дзе ны ў дзе ян не аб' ект пры-
да рож на га сэр ві су ад пры ват на га прад-
пры ем ства «Мяс ны клуб». У Клі ма ві чах 
20 сем' яў спра ві лі на ва сел ле ў но вым жы-
лым до ме па ву лі цы Ле ні на, а ў Хо цім ску 
ад кры лі дзі ця чы дом ся мей на га ты пу пас ля 
кап ра мон ту. На ліс та пад пры зна ча на ад-

крыц цё но вай кра мы, увод жы ло га до ма і 
спар тыў на га аб' ек та ў Кас цю ко ві чах, Кры-
ча ве, Глус ку. А ў ра бо чы па сё лак Та тар ка 
Асі по віц ка га ра ё на прый шоў пры род ны 
газ. У ліс та па дзе пач не ра бо ту но вы за-
вод па вы твор час ці ме та ла про фі ляў ТАА 
«Яш каў Буд Ком па ні» ў Ма гі лёў скім ра ё не. 
А ў Ма гі лё ве ма лень кіх па цы ен таў пры ме 
но вае ге ма та ла гіч нае ад дзя лен не аб лас-
ной дзі ця чай баль ні цы.

— Шмат што зроб ле на ў го ра дзе для 
ахо вы зда роўя гра ма дзян, — ад зна чы ла 

на мес нік стар шы ні Ма гі лёў ска га га-
рад ско га Са ве та дэ пу та таў Зі на і да 
ПЯНЬ КО ВА. — Сё ле та Ма гі лёў за ку піў тры 
ма шы ны хут кай ме ды цын скай да па мо гі, за 
кошт срод каў рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту ў 
га рад скіх па лі клі ні ках №№ 1, 5 і 11 зроб ле-
ны су час ныя рэнт ген-ка бі не ты з най ноў-
шым аб ста ля ван нем. І вель мі пры ем ным 
па да рун кам для лю дзей ста ла ад крыц цё ў 
мік ра ра ё не Ка зі мі раў ка Ма гі лё ва доў га ча-
ка на га дзі ця ча га сад ка на 240 мес цаў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

ШТО ЗРОБ ЛЕ НА?

ЖЫ ЛЫЯ ДА МЫ, КРА МЫ І ДЗІ ЦЯ ЧЫ СА ДОК...ЖЫ ЛЫЯ ДА МЫ, КРА МЫ І ДЗІ ЦЯ ЧЫ СА ДОК...

ТРЫ КІ ЛА МЕТ РЫ ШЭСЦЬ СОТ МЕТ РАЎТРЫ КІ ЛА МЕТ РЫ ШЭСЦЬ СОТ МЕТ РАЎ
Што мо жа па слу жыць ім пуль сам 
для раз віц ця вёс кі Га ра дзеч на?

Г
А РА ДЗЕЧ НА, што ў Пру жан скім ра ё не, увай шло ў гіс то рыю 
най перш як мес ца біт вы рус кай ар міі з на па ле о наў скі мі вой ска мі 
ў вай не 1812 го да. На са мрэч вой скі пра ціў ні каў сыш лі ся больш 

за 200 га доў та му ва ўро чы шчы Вя лі кая Га ра, за не каль кі кі ла мет раў 
ад вёс кі, але біт ва атры ма ла наз ву Га ра дзеч нен ская. Цяг нуў ся той 
кры ва вы бой цэ лы дзень. Ар мія ге не ра ла Тар ма са ва па цяс ні ла 
аў стра-сак сон скі кор пус. Не дзя сят кі, не сот ні — ты ся чы сал дат 
з абод вух ба коў за ста лі ся ў гэ тай зям лі.

Юрый ЧЫ ЖЭЎ СКІ.

Стар шы ня 
сель ска га Са ве та 
Сяр гей ЛА ПУ КА.

Карч ма, што ча кае ін вес та ра.


