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Су бот ні дзень мае быць на сы ча ным 
ко ле ра мі кве так ды яб лыч ным во да рам. 
На Ка рэ ліч чы не пра спя ва юць гімн яб лы ку, 
па каш ту юць пры сма кі з гэ тай са да ві най 
і на ват зро бяць з яе су ве ні ры. А квет ка мі тут 
упры го жаць ро ва ры ды ін шыя рэ чы, спля туць 
вян кі і стан цу юць квет ка вы та нец.

Аг ра га ра док Аю ца ві чы ста не квет ка вай ста-
лі цай ра ё на. У 15 га дзін свя та пач нец ца ка ля ро-
вым шэс цем «Фе ер верк кве так». Да лей гас цей 
ча ка юць кон кур сы на най пры га жэй шы вя нок, 
на са мы ма ляў ні ча аздоб ле ны квет ка мі ро вар, 
най леп шую фі гу ру з кве так і ін шыя.

Дзе цям па ка жуць гуль ня вую пра гра му 
«Кве тач ка ся мі ко лер ная» і да зво ляць ад ду шы 
па ма ля ваць на ас фаль це. А да рос лыя змо гуць 
паў дзель ні чаць у тан ца валь ным флэш-мо бе, 
на быць квет ка выя су ве ні ры і па слу хаць свя-
точ ны кан цэрт.

А 17-й га дзі не ра ён ныя за ба вы пе ра ня су цца 
ў вёс ку Ко жа ва Жу ха віц ка га сель са ве та, дзе 

прой дзе «Яб лыч ны фэст». Сель ска гас па дар чы 
вы твор чы ка а пе ра тыў «Жу ха ві чы» — адзі ная 
ў ра ё не гас па дар ка, якая спе цы я лі зу ец ца на 
вы рошч ван ні яб лык і мае 40 фрук то вых гек-
та раў.

Гас цей ча кае тэ ат ра лі за ва ная пра гра ма 
«Гімн яб лы ку», пля цоў ка, дзе мож на па ба чыць 
«100 яб лыч ных за баў», і яб лыч ныя пры сма кі. 
На свя це вы зна чаць най леп ша га ку лі на ра, які 
пры га туе са мую смач ную і пры го жую шар лот-
ку, і ад шу ка юць най леп шы яб лы не вы сад. Гос ці 
згу ля юць у яб лыч ныя шаш кі, змай стру юць на 
па мяць су ве нір з яб лык і, вя до ма, па каш ту юць 
са мыя роз ныя сар ты жоў тых, чыр во ных і зя лё-
ных фрук таў.

Пад час яб лыч на га фэс ту ў вёс цы ўга на-
ру юць па ры за ла тых і ся рэб ра ных юбі ля раў, 
а так са ма най ма ла дзей ша га і най ста рэй ша га 
жы ха ра Ко жа ва.

Блі жэй да ве ча ра, пас ля 20.00, свя та пе ра-
мес ціц ца на бе раг мяс цо ва га во зе ра.

Іры на СІ ДА РОК.

Пры фі нан са вай пад трым цы 
Па соль ства Ка ра леў ства Ні дэр лан даў 
у вёс цы Га ра ўста ля ва лі дзі ця чы 
гуль ня вы га ра док, а ў клу бе з'я ві ла ся 
доб рае гу ка вое аб ста ля ван не.

У За дуб роў скім сель скім Са ве це 
дэ пу та таў Ві цеб ска га ра ё на па дзя-
лі лі ся во пы там, як мож на атры маць 
фі нан са ван не ў рам ках пра ек та 
(Пра ААН) са дзей ні чан ня раз віц цю 
сель скай тэ ры то рыі на мяс цо вым уз-
роўні.

На мес нік стар шы ні Ві цеб ска га 
рай вы кан ка ма Жан на ЧАР КУ НОВА 
ад зна чы ла, што мяс цо вая ўла да пад-
трым лі вае іні цы я ты ву ва ўсіх пы тан-
нях, ка лі гэ та да ты чыц ца па ляп шэн ня 
жыц ця лю дзей: зя лё нае свят ло ўсім, 
хто хо ча стаць ін ды ві ду аль ным прад-
пры маль ні кам, зай мац ца аграр ным 
ту рыз мам, аказ ваць па слу гі аў та ма-
бі ліс там на аб' ек тах пры да рож на га 
сэр ві су і гэ так да лей.

Ба бі ніц кі і Ма за лаў скі сель скія 
Са ве ты ўжо па спя хо ва рэа лі за ва лі 
пра ек ты раз віц ця сва іх тэ ры то рый. 
Бе раж лі вае стаў лен не да пры ро ды, 
ін та рэс да куль ту ры, кам п'ю тар ная 
аду ка цыя лю дзей ста ла га ўзрос ту, 
за ха ван не і вы ву чэн не тра ды цый 
прод каў — гэ тыя і ін шыя пы тан ні бы-
лі клю ча вы мі. Ця пер чар га за ін шы мі 
сель са ве та мі Ві цеб ска га ра ё на.

І ў лі ку ін ша га – пры цяг нен не гран-
та вых срод каў — гэта адзін са шля хоў 
у рэа лі за цыі сям нац ца ці гла баль ных 
Мэт устой лі ва га раз віц ця. Як вя до ма, 

Бе ла русь вель мі ак тыў на ўклю чы ла ся 
ў ад па вед ную дзей насць. І рэ гі ё ны ў 
гэ тым бя руць ак тыў ны ўдзел.

Стар шы ня За дуб роў ска га сель-
ска га Са ве та Сяр гей МА КУ ХА кан-
ста та ваў, што, на жаль, вяс коў цам 
па куль што асаб лі ва га на рыц ца ня-
ма чым. На сель ніц тва ска ра ча ец ца, 
лю дзі з'яз джа юць, куп ля юць жыл лё 
ў па сёл ках ра ё на, дзе ство ра на са цы-
яль ная інф ра струк ту ра.

Хоць, на прык лад, доб рыя перс-
пек ты вы ў пы тан ні раз віц ця ту рыз-

му. Бы ло б толь кі ка му ім 
зай мац ца.

У зга да най вы шэй 
вёс цы Га ра ўжо пры ма лі 
гас цей, у тым лі ку і за-
меж ных. А скры пень і 
ін шыя эка ла гіч на чыс тыя 
пра дук ты ад сюль пра да-
юц ца ў кра мах.

Кі раў нік сель вы кан-
ка ма, да рэ чы, ад зна чыў, 
што гар ба та са скры пе-
ню вель мі спа да ба ла ся 
прад стаў ні кам Ка зах ста-
на, якія на ве да лі з афі-
цый ным ві зі там ра ён. 
Мож на бы ло б на ла дзіць 

збор, апра цоў ку і фа соў ку ка рыс на га 
для зда роўя прадукту ў пра мыс ло вых 
маш та бах.

Ся род удзель ні каў фо ру му быў 
Аляк сей ТА ЛАЙ, рэ кард смен све-
ту і Еў ро пы, член На цы я наль най 
па ра а лім пій скай збор най па пла-
ван ні, май стар спор ту, зор ны па-
сол ІІ Еў ра пей скіх гуль няў і фа ке-
ла но сец «По лы мя мі ру». А яшчэ ён 
прад пры маль нік і гра мад скі дзе яч, 
ме цэ нат. Яго ве да юць і як ма ты ва-
цый на га спі ке ра — вы сту паў у Ра сіі, 
Еў ро пе, Ін дыі, ЗША і ін шых кра і нах.

Аляк сей ска заў, што эка ла гіч на 
чыс ты ту рызм вель мі па пу ляр ны ў 
Еў ро пе. А за экс пар там ежы без «хі-
міі» — бу ду чы ня. І ён вель мі ра ды 
бу дзе аса біс та спры яць та му, каб у 
Ві цеб скі ра ён пры яз джа лі з-за мя жы, 
каб тую ж гар ба ту і ін шую пра дук цыю 
экс пар та ва лі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ, 
фо та аў та ра.

Ві цеб скі ра ён.

Брон за вая скульп ту ра, ва гой 
2,5 то ны пры бы ла з Мін ска і ўста-
ноў ле на ка ля Лід ска га зам ка на 
пад рых та ва ны па ста мент, па ве-
дам ляе «Лід ская га зе та». Ра бо та 
па ўста ноў цы вя ла ся спе цы яль ным 
кра нам. Аў та ры пра ек та і не па срэд-
на са мой скульп ту ры – Сяр гей Ага-
наў і Воль га Ня чай так са ма пры еха-
лі ў Лі ду, каб за вяр шыць спра ву. 
Апош нім штры хом стаў над піс на 
па ста мен це «Ге ды мін» і герб «Ка-
люм ны», якія зроб ле ны аў та ра мі з 
да па мо гай тра фа рэ та. 

Пад час ра бо ты пры сут ні ча лі і 
спон са ры пра ек та — ІП «Бел тэкс Оп тык» і Лід ская ЖКГ. Ура чыс тае ад крыц цё 
пом ні ка ад бу дзец ца 7 ве рас ня, у Дзень го ра да.

Да рэ чы, на тэ ры то рыі 
Ло еў шчы ны 125 аб' ек таў 
спад чы ны. 54 з іх 
уклю ча ны ў Дзяр жаў ны 
спіс гіс то рыка-куль тур най 
спад чы ны Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. Дэ пу та ты на ве да лі 
пом нік ар хі тэк ту ры пер шай 
па ло вы ХІХ ста год дзя — 
ся дзі бу гра фі ні Ба ра ноў скай, 
ку пец кі дом Да лгі ных, 
па бы ва лі ў Ло еў скім 
му зеі біт вы за Дняп ро, 
на ме ма ры яль ным 
комп лек се «Ге ро ям Дняп ра» 
і ўскла лі квет кі на брац кім 
па ха ван ні.

Як рас ка за ла стар шы-
ня Ло еў ска га ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў Іры на 
ПАСТУХОВА, ме на ві та пом-
ні кі гіс то рыі, звя за ныя з Вя лі-
кай Ай чын най вай ной, скла-
да юць са мую знач ную гру пу 
гіс то ры ка-куль тур ных каш-
тоў нас цяў Ло еў скай шмат-
пакут най зям лі:

— Асоб ная раз мо ва пра 
пом ні кі ар хеа ло гіі. Гэ тая зям-
ля ўтой вае ў са бе вы то кі мяс-
цо вай куль ту ры, за хоў вае 
рэшт кі ста ра жыт ных се лі шчаў, 
сля ды гас па дар чай дзей нас ці 
ча ла ве ка, яго ма тэ ры яль най 
куль ту ры. Тут на ву коў цы і ар-
хе о ла гі кар пат лі ва збі ра юць і 
ад наў ля юць гіс та рыч ныя рэ-
лік віі.

Су пра цоў ні кі му зея біт вы 
за Дняп ро па ве да мі лі пра 
ўдзел у ар га ні за цыі і пра-
вя дзен ні шэ ра гу ву чэб ных і 
кан суль та цый ных на ву кова-
ме та дыч ных се мі на раў па 
ўве ка веч ван ні па мя ці за гі ну-
лых. Ва ўста но ве па ста ян на 

вя дзец ца ра бо та па кан суль-
та ван ні ўлас ні каў і ка рыс таль-
ні каў гіс то ры ка-куль тур ных 
каш тоў нас цяў. (Раз мо ва пра 
вы ка нан не ахоў ных аба вя за-
цель стваў і рэ жы му ўтры ман-
ня аб' ек таў гіс то ры ка-куль-
тур най спад чы ны.)

Ця пер у му зеі на ла джа на 
су пра цоў ніц тва з гра мад скай 
ар га ні за цы яй «Бе ла рус кі зя-
лё ны крыж»: ар га ні зу юц ца 
азна ям лен чыя эк скур сіі па 
аб' ек тах спад чы ны, ак ты ві-
за ва ла ся края знаў чая ра бо та 
па вы ву чэн ні ма лой ра дзі мы. 
Так, з 2016 го да пры му зеі 
пра цуе ся мей ны клуб «Спад-
чын ні кі Лоя». Яго дзей насць 
на кі ра ва на на аб' яд нан не эн-
ту зі яс таў-ама та раў, края знаў-
цаў, гіс то ры каў, на ву коў цаў і 
па тры ё таў сва ёй ма лой ра дзі-
мы ў мэ тах вы ву чэн ня гіс то рыі 
Ло еў шчы ны, за ха ван ня тра-
ды цый, пры цяг нен ня мо ла дзі 
да па мна жэн ня спад чы ны.

Су мес ны пра ект Ло еў ска-
га му зея біт вы за Дняп ро і 
Лоеў скай цэнт раль най ра ён-

най біб лі я тэ кі мае наз ву «За-
ха валь ні кі спад чы ны». Края-
знаў цы і гіс то ры кі рас пра ца ва-
лі апы таль ні кі, ажыц цяў ля юць 
ана ліз біб лі яг ра фіч ных, ар хеа-
ла гіч ных і гіс та рыч ных ма тэ-
ры я лаў, ро бяць ана лі тыч ны 
агляд ай чын най, за меж най 
лі та ра ту ры і мяс цо ва га дру ку, 
а так са ма вы ву ча юць са цыяль-
на-куль тур ныя, ар хі тэк тур ныя 
і эка на міч ныя ма тэ ры я лы. 
На ву ко вы мі су пра цоў ні ка мі 
ство ра на ба за да ных «Жы ха-
ры Ло еў ска га краю, вы ве зе-
ныя на пры му со выя ра бо ты ў 
Гер ма нію», збі ра ец ца ін фар-
ма цыя ў вы гля дзе ін тэр в'ю і 
ўспа мі наў лю дзей.

Тыя вёс кі, якія не па збеж-
на зні ка юць з кар ты Ло еў ска-
га ра ё на, су пра цоў ні кі му зея 
імк нуц ца за ха ваць у фо та-
здым ках і на тат ках бы лых 
жы ха роў. Са бра на больш за 
700 элект рон ных ко пій фа та-
гра фій, на якіх — вы явы мяс-
цо вых жы ха роў і на се ле ныя 
пунк ты ра ё на.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

КАБ НЕ ЗНІК ЛІ

За на та ва на края знаў ца мі
За ха ван ню гіс та рыч най і куль тур най спад чы ны ма лой ра дзі мы ву чы лі ся стар шы ні 

ра ён ных Са ве таў дэ пу та таў Го мель скай воб лас ці ў Ло еў скім ра ё не

ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА ВІ ТА ЕЦ ЦА

ЦЯ ПЕР ЧАР ГА ЦЯ ПЕР ЧАР ГА 
ЗА ІН ШЫ МІЗА ІН ШЫ МІ

ЗА ПРА ШАЛЬ НІК

Жоў тыя, чыр во ныя, зя лё ныя...Жоў тыя, чыр во ныя, зя лё ныя...
Фе ер верк кве так і яб лыч ны фэст ад бу дуц ца 17 жніў ня ў Ка рэ ліц кім ра ё не

Ге ды мін пры зям ліў ся ў Лі дзеГе ды мін пры зям ліў ся ў Лі дзе
На гэ тым тыд ні за вяр шы ла ся ўста ноў ка пом ні ка вя лі ка му кня зю ВКЛНа гэ тым тыд ні за вяр шы ла ся ўста ноў ка пом ні ка вя лі ка му кня зю ВКЛ


