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Са праў ды, на доб ра ўпа-

рад ка ван не вёс кі, па ляп шэн не 

са цы яль на-куль тур ных аб' ек-

таў з роз ных кры ніц бы ло вы-

дат ка ва на больш за 12 мільё-

наў руб лёў. Ма дэр ні за ва ныя 

ўчаст ко вая баль ні ца і ся рэд-

няя шко ла, ад ра ман та ва ныя 

яс лі-са док і Дом куль ту ры. Су-

час ны вы гляд на бы лі да ро гі, 

ву лі цы, парк. Па бу да ва ны і 

рэ кан стру я ва ны ін жы нер ныя 

сет кі, ста лі больш пры ваб ныя 

два ры. Ад ным сло вам, Дзі він 

су стрэў аб лас ны фес ты валь 

пра цаў ні коў вёс кі ва ўсім ха-

раст ве. Па тра ды цыі ўра чыс-

тая част ка Да жы нак па ча ла ся 

з шэс ця пе ра да ві коў. На гэ ты 

раз леп шы мі кам бай не ра мі 

пры зна ныя Пётр Мар ты нюк з 

сель гас прад пры ем ства «Ай-

чы на» Пру жан ска га ра ё на, 

Анд рэй Дзя ні шчык з «Жа раб-

ко ві чаў» Ля ха віц ка га ра ё на, 

Аляк сандр Кінд рук з Сяр ге-

ем Іль ю чы кам з «Два рэц ка га» 

Лу ні нец ка га ра ё на. Апош нія, 

да рэ чы, трэ ці год за пар ста-

но вяц ца пе ра мож ца мі аб лас-

но га спа бор ніц тва.

— Воб ласць чар го вы раз 

па цвер дзі ла ста тус раз ві то га 

аграр на га рэ гі ё на, са бра на 

больш за міль ён тон збож-

жа, — ад зна чыў стар шы ня 

Брэсц ка га абл вы кан ка ма 

Ана толь ЛІС. — Склад ні каў 

важ ка га ўра джаю шмат. Бы-

лі за ха ва ныя ап ты маль ныя 

тэр мі ны сяў бы. Больш чым у 

два ра зы па вя лі чы лі пло шчы 

гіб рыд на га жы та як пра дук-

тыў най куль ту ры. Гэ тым ра-

зам амаль у шэсць ра зоў па-

шы ры лі пло шчу гра чы хі, што 

да зво ліць за бяс пе чыць на-

сель ніц тва грэч кай улас най 

вы твор час ці. Вель мі важ на, 

што зем ля ро бы за бяс пе чы лі 

тэх на ла гіч ны до гляд па се-

ваў. Пад рых та ва лі тэх ні ку і 

збожжа су шыль ную гас па дар-

ку: ва ўбор цы бы ло за дзей ні-

ча на 1400 кам бай наў, больш 

за дзве ты ся чы гру за вых аў та-

ма бі ляў, 410 збож жа су шыль-

ных комп лек саў. Хоць сё ле та 

жні во па ча лі на паў та ра тыд ня 

паз ней, ура джай са бра лі хут-

ка і якас на.

Та кім чы нам агуль ны ва-

ла вы збор зер ня склаў амаль 

міль ён 350 ты сяч тон, што 

на 12 пра цэн таў больш, чым 

ле тась. З кож на га гек та ра 

са бра лі 39,6 цэнт не ра збож-

жа, што на ча ты ры цэнт не ры 

больш за ле таш ні па каз чык, 

за ўва жыў гу бер на тар.

Як заў сё ды, цэнт раль най 

па дзе яй фес ты ва лю ста ла 

ўша на ван не пе ра мож цаў 

аб лас но га спа бор ніц тва па 

ўбор цы ўра джаю. Леп шы мі ў 

гэ тым го дзе пры зна ныя Іва-

наў скі, Пру жан скі, Ка мя нец кі 

ра ё ны. Ся род сель гас ар га-

ні за цый пер шае мес ца — 

у гас па да рак «Ля ха віц кае-

Аг ра» Іва наў ска га ра ё на і 

«Ра дас таў скае» Дра гі чын-

ска га раё на.

...Між тым фес ты валь пра-

цяг ваў ся. Шмат у гэ ты дзень 

бы ло ўзна га род, а яшчэ 

больш — шчы рых ці ка вых 

ўсме шак, су стрэч. На роз-

ных пля цоў ках іш лі кан цэр-

ты. Лю дзі гу ля лі па ву лі цах 

з сем' я мі, час та ва лі ся, ра бі лі 

па куп кі. На фес ты ва лі ад зна-

чы ла ся і ма ла рыц кая ле ген-

да ткац тва Сце па ні да Сце па-

нюк. 84-га до вая май стры ха не 

ўсе дзе ла до ма — пры еха ла 

ў Дзі він і па каз ва ла лю дзям, 

як на крос нах тчэц ца па лат-

но з узо ра мі. «Люб лю свя ты, 

люб лю лю дзей, вось і еду» — 

ска за ла на род ны май стар з 

Да ра пе е віч.

Па гу ляў 550-га до вы Дзі він, 

па свят ка ваў. За ста нуц ца ўра-

жан ні і здым кі на па мяць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

З ХЛЕ БАМ І ПЕС НЯЙ

(Заканчэнне. Пачатак на 3-й стар.)

— Го мель — го рад, сэр ца біц цё яко-

га скла да ец ца з біц ця сэр цаў кож на га з 

нас, — звяр нуў ся да гар аджан і гас цей 

аб лас но га цэнт ра стар шы ня абл вы кан-

ка ма. — Мы ра зам ства ра ем ат мас фе ру 

на ша га го ра да: кам форт на га і ўтуль на га 

для жыц ця.

Гу бер на тар звяр нуў ува гу на тое, ча-

го ўда ло ся да сяг нуць Го ме лю за апош ні 

час:

— За апош нія год—два ад кры ла ся 

шмат са цы яль ных аб' ек таў: тры дзі ця-

чыя сад кі ў На ва бе ліц кім ра ё не, ба сейн, 

шмат функ цы я наль ны спар тыў ны комп-

лекс, лы жа ро лер ная тра са, кры ты фут-

боль ны ма неж, па лі клі ні ка з комп лек сам 

цэнт раў ка лек тыў на га ка ры стан ня для 

жы ха роў Го ме ля і Го мель ска га ра ё на, 

шко ла ў но вым мік ра ра ё не, ку ды пер-

ша га ве рас ня пай шлі больш за ты ся чу 

дзя цей. І ўсё гэ та ро бі це вы сва ім та лен-

там, сва і мі ру ка мі, — пад крэс ліў Ге надзь 

Са ла вей.

У па да ру нак да Дня го ра да гу бер на тар 

уру чыў гра шо выя сер ты фі ка ты — па ад-

ным міль ё не руб лёў кож ны. Гэ тыя срод кі 

вы дат ку юць на бу даў ніц тва ся рэд няй шко-

лы ў 96-м мік ра ра ё не Го ме ля, бу даў ніц тва 

ча ты рох спар тыў ных пля цо вак (па ад ной 

у кож ным ра ё не го ра да), рэ кан струк цыю 

пры ём на га ад дзя лен ня баль ні цы хут кай 

ме ды цын скай да па могі.

— Гэ та свя та аб' яд ноў вае ўсіх тых, хто 

жы ве і ка лісь ці жыў у Го ме лі і за хоў вае 

яго час цін ку ў сва ім сэр цы, зна хо дзя чы ся 

на ват за сот ні кі ла мет раў ад на ша га го-

ра да. Мы ды ха ем гіс то ры яй Го ме ля, яго 

спад чы най і тра ды цы я мі. Да свай го дня 

на ра джэн ня го рад стаў яшчэ больш пры-

го жым, — звяр нуў ся да га мяль чан стар-

шы ня Го мель ска га гар вы кан ка ма Пётр 

Кі ры чэн ка. — На ша за да ча за раз — пе-

ра даць гэ та ўсё на ступ ным па ка лен ням, 

ад ста яць не за леж насць, за ха ваць Бе ла-

русь як аст ра вок бяс пе кі і ста біль нас ці ў 

цэнт ры Еў ро пы.

Між тым пад час свя точ на га кан цэр та 

бы лі на зва ныя прад пры ем ствы і ар га ні-

за цыі, якія бу дуць за не се ны на га рад-

скую Дош ку го на ру па вы ні ках пра цы 

за 2019 год.

Уз доўж ад ной з цэнт раль ных ву ліц Го-

ме ля — у скве ры імя Гра мы кі — раз гар-

нуў ся тра ды цый ны го рад май строў. Яго 

гас цей ча ка лі пля цоў ка «Го рад ін клю зіі» 

і фес ты валь «Ві на град Го мель шчы ны», 

удзел у якім пры ма лі не толь кі мяс цо выя 

ві на гра да ры, але і прад стаў ні кі гэ тай га-

лі ны з усёй Бе ла ру сі. Ад кры лі ся і шмат-

лі кія ін тэр ак тыў ныя пля цоў кі.

На пло шчы Ле ні на ат мас фе ру ма-

ла дзёж на га фэс ту ства ра лі ўдзель ні кі 

вы ста вы-кір ма шу «Мо ладзь у пра фе-

сіі».

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

ГРО ШЫ — 
НА РАЗ ВІЦ ЦЁ!

Паўд нё ва-ўсход ні рэ гі ён 

Бе ла ру сі стаў мес цам 

пры цяг нен ня пе ра да-

вой пісь мен ніц кай су-

поль нас ці. Тут прай шоў 

ХV між на род ны фес ты-

валь «Сла вян скія лі та ра-

тур ныя Да жын кі», а так-

са ма чац вёр ты між на-

род ны фо рум ма ла дых 

лі та ра та раў і ама та раў 

мас тац кай твор час ці 

«Сло ва».

На пра ця гу трох дзён 

больш за 200 пра фе сій ных 

пісь мен ні каў і па чы на ю чых 

паэ таў, пра за ікаў, дра ма тур-

гаў ста лі ўдзель ні ка мі на сы-

ча най фес ты валь най пра-

гра мы. У ме жах пад рых тоў-

кі да сё лет ніх «Лі та ра тур ных 

Да жы нак» на Го мель шчы не 

прай шоў кон курс мас тац кіх 

тво раў, на які бы ло да сла на 

больш як 2300 ра бот. Пад-

час лі та ра тур ных май стар-

кла саў, якія ста лі част кай 

пра гра мы «Сла вян скіх лі-

та ра тур ных Да жы нак», для 

фі на ліс таў фо ру му пра вя лі 

пад ра бяз ны раз бор тво раў.

Да рэ чы, удзель ні ка мі 

маш таб на га свя та мас тац кай 

твор час ці, акра мя ай чын ных 

май строў сло ва, ста лі пісь-

мен ні кі з Ра сіі і Укра і ны. Пры-

чым, на прык лад, ра сій скія 

ка ле гі і парт нё ры пры еха лі 

не толь кі рас ка заць аб сва-

іх твор чых да сяг нен нях і па-

дзя ліц ца на пра цоў ка мі, але 

і пад пі саць но выя да мо вы 

аб су пра цоў ніц тве.

— За апош нія га ды мы 

рэа лі за ва лі мност ва су мес-

ных пра ек таў, — ад зна чы ла 

стар шы ня Крас на дар скага 

ад дзя лен ня са ю за пісь-

мен ні каў Ра сіі Свят ла на 

МАКА РА ВА-ГРЫ ЦЭН КА. — 

Са мае га лоў нае, што рас це 

ці ка васць да бе ла рус кай лі-

та ра ту ры і ў на шай ста рон-

цы. Трэ ба ад зна чыць, што 

су мес на вы да дзе ныя збор ні-

кі бе ла рус кіх і крас на дар скіх 

пісь мен ні каў знай шлі чы та-

ча як у Го мель скай воб лас ці, 

так і ў Крас на дар скім краі.

У Го мель скім дзяр жаў ным 

уні вер сі тэ це імя Фран цыс ка 

Ска ры ны прай шла твор чая 

су стрэ ча пісь мен ні каў Бе ла-

ру сі, Ра сіі і Укра і ны з вы клад-

чы ка мі і сту дэн та мі. Гос ці 

рас ка за лі аб улас най твор-

час ці, лі та ра тур ным жыц ці 

ў сва іх рэ гі ё нах. Пад час су-

стрэ чы па сту пі ла і ці ка вая 

пра па но ва: уве ка ве чыць у 

Го ме лі па мяць зна ка мі та га 

бе ла рус ка га пісь мен ні ка Ян-

кі Маў ра і яго сы на Фё да ра 

Фё да ра ва — за сна валь ні ка 

шко лы бе ла рус кай фі зі кі. 

Свое асаб лі вы агуль ны пом-

нік фі зі кам і лі ры кам, на стаў-

ніц ка му сло ву і на ву цы.

Свя точ ныя пля цоў кі 

«Сла вян скіх лі та ра тур ных 

Да жы нак» раз гар ну лі ся як 

у аб лас ным цэнт ры, так і 

на тэ ры то рыі Го мель скай 

воб лас ці. Асаб лі вую ўва гу 

ўдзель ні каў свя та звяр ну лі 

на ся бе шмат лі кія твор чыя 

су стрэ чы, вы ста вы, аў то-

граф-се сіі і май стар-кла сы. 

На фес ты валь ных пля цоў-

ках га на ро выя гос ці пра вя лі 

так са ма прэ зен та цыі сва іх 

но вых кніг.

Ар га ні за та рам свя та па-

ра ней ша му вы сту пі ла Го-

мель скае аб лас ное ад дзя-

лен не Са ю за пісь мен ні каў 

Бе ла ру сі. Вар та ад зна чыць, 

што за 15 га доў іс на ван-

ня ар га ні за цыі, з-пад пя ра 

пісь мен ні каў-жы ха роў Го-

мель шчы ны вый шла звыш 

550 кніг. Пры чым шмат якія 

тво ры бы лі не толь кі пры-

зна ныя гра мад скас цю, але 

і атры ма лі вы со кую ацэн ку 

як у Бе ла ру сі, так і за яе ме-

жа мі. За час іс на ван ня аб-

лас ное ад дзя лен не Са ю за 

пісь мен ні каў Бе ла ру сі ар га-

ні за ва ла і пра вя ло 95 лі та-

ра тур ных кон кур саў.

— Пісь мен нік най перш 

па ві нен быць пра фе сі я на-

лам, а гэ та ня прос та, та-

лент — гэта сур' ёз ная пра-

ца. Без та лен ту і на пру жа най 

пра цы над сло вам не ад бу-

дзец ца ні я кая кні га, яна не 

за кра не сэр ца чы та ча і, па 

сут нас ці, за ста нец ца па-за 

лі та ра ту рай, — пад крэс ліў 

стар шыня Го мель ска га 

аб лас но га ад дзя лен ня са-

ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі 

Ула дзі мір ГАЎ РЫ ЛО ВІЧ. — 

Безумоў на, за да ча пісь мен-

ні ка за клю ча ец ца, перш за 

ўсё, у ства рэн ні вы со ка мас-

тац кіх тво раў, і ў гэ тым пла-

не на ша му ад дзя лен ню ёсць 

чым і кім га на рыц ца.

Ад імя кі раў ніц тва Го мель-

шчы ны ўдзель ні каў 15-га 

між на род на га фес ты ва лю 

«Сла вян скія лі та ра тур ныя 

Да жын кі» і 4-га між на род-

нага фо ру му ма ла дых лі та ра-

та раў «Сло ва» ві таў на мес-

нік стар шы ні Го мель ска га 

абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

ПРЫ ВА ЛАЎ. Ён па дзя ка ваў 

лі та ра та рам за ад да насць 

твор чай спра ве.

— Го мель ская зям ля заў-

сё ды сла ві ла ся та лен та мі. 

Пісь мен ніц кая сям'я па ста-

ян на зна хо дзіц ца ў по шу ках 

свай го, асаб лі ва га, ро біць 

унё сак у за ха ван не мяс цо-

вых тра ды цый і род най мо вы. 

Упэў не ны, што ме жы і жан ры 

кон кур саў і фес ты ва ляў у да-

лей шым бу дуць толь кі па шы-

рац ца, — ад зна чыў Ула дзі мір 

Пры ва лаў.

У якас ці ацэн кі вы ні каў лі-

та ра тур на га го да ад бы лося 

ўзна га ро джан не пісь мен-

ні каў і паэ таў, удзель ні каў 

«Сла вян скіх лі та ра тур ных 

Да жы нак», па мят ны мі ме да-

ля мі імя Ма не фы Го мель скай 

ад Го мель скай епар хіі і імя 

Кі ры лы Ту раў ска га ад Саю за 

пісь мен ні каў Бе ла ру сі. Акра-

мя та го, шэсць лі та ра та раў 

ста лі лаў рэ а та мі лі та ра тур-

най прэ міі імя Кі ры лы Ту раў-

ска га.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, 

фо та аў та ра.

Да жын кі-2020Да жын кі-2020

«Ура джай нае» 
гра фі ці

Скі дзель рых ту ец ца пры няць 
аб лас ныя Да жын кі-2020

Да фес ты ва ля аг ра ры яў го рад-спа да рож нік Грод-

на на бу дзе но вы воб лік. За раз вя дуц ца ра бо ты па 

ра мон це ад мі ніст ра цый ных і жы лых бу дын каў. 

Ра ман ту юц ца га рад скія да ро гі і ма гіст раль М6. 

На фа са дах жы лых да моў з'я ві лі ся ма ляў ні чыя 

гра фі ці.

Трэ ба ска заць, што ра бо ты па пад рых тоў цы да Да жы-

нак вя дуц ца да во лі маш таб ныя. Ча ка ец ца аб наў лен не 

не толь кі цэнт раль ных ву ліц, але і ўся го го ра да. Пра во-

дзіцца ка пі таль ны ра монт, доб ра ўпа рад ку юц ца пе ша ход-

ныя да рож кі. Па-но ва му бу дзе вы гля даць сквер у цэнт ры 

го ра да. Тут уста наў лі ва юць ра тон ду, а пад яе ку па лам 

з'я вяц ца вы явы ўсіх гер баў Гро дзен скай воб лас ці.

Ка пі таль на ад но вяць Дом куль ту ры. У ім прой дзе га-

лоў ная фес ты валь ная ўра чыс таць — уша на ван не пе ра-

да ві коў сель скай гас па дар кі. На ма дэр ні за цыю бу дын ка 

пла ну ец ца вы дат ка ваць тры міль ё ны руб лёў. Тут з'я віц-

ца но вы кі на тэ атр, част ка гма ху ад во дзіц ца пад загс.

Як па ве да мі лі ў Гро дзен скім рай вы кан ка ме, усе ра-

бо ты па пад рых тоў цы да аб лас ных Да жы нак вя дуц-

ца згод на з пла нам. Боль шая част ка ра монт ных ра бот 

за вер ша на, ак тыў на вя дзец ца бу даў ніц тва жы лых да-

моў. Сё ле та бу дзе зда дзе ны 56-ква тэр ны жы лы дом 

і 17 блоч ных двух ква тэр ных ка тэ джаў. Мно гія жы лыя 

да мы ад ра ман та ва ныя, а на іх тар цах з'я ві лі ся ма ляў-

ні чыя гра фі ці. На ад ным з іх — вы ява ма ла дой па ры ў 

по ле на фо не кам бай на, на дру гім дзяў чы на збі рае сна-

пы, а над ёй ля ціць бу сел. Ура джай най во се ні ра ду ец ца 

ба бу ля, якая вы гляд вае з акна. Гэ тыя і ін шыя вы явы 

ўжо ўпры гож ва юць фа са ды шмат па вяр хо вых да моў. 

Уся го та кіх ма люн каў бу дзе адзі нац цаць, боль шасць 

ужо зроб ле на.

Не за бы лі ся і пра азе ля нен не. Вы са джа на больш 

як 300 дрэў, 55 ты сяч кве так, ад ра ман та ва на 10 ты сяч 

квад рат ных мет раў га зо наў. Усе ра бо ты пла ну ец ца за-

вяр шыць да 1 ліс та па да.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ГОМЕЛЬ І КРАСНАДАР 
ПАСЯБРАВАЛІ ПРАЗ СЛОВА

На Го мель шчы не з'явіцца помнік фізікам і лірыкам
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