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СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

До ля за меж ных ту рыс таў, 
якія ад па чы ва юць 
у бе ла рус кай вёс цы, 
рас це. 

Яны вы бі ра юць 
аг ра ся дзі бу!

Ча му рас туць 
«ква тэр ныя» чэр гі 
на Гро дзен шчы не. 

На ва сел ле 
пад па гро зай

Фі нан са вае за ах воч ван не 
ста рэй шын хут чэй 
сім ва ліч нае. Ды і тое — 
па вы ні ках ра бо ты 
за квар тал.

Жыц цё вая па зі цыя — 
ак тыў ная

Ад пе ра ез ду 
да пе ра ез ду

Гэ та сям'я 
за 14 га доў змя ні ла 
12 мес цаў 
жы хар ства.
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ТЭМА ТЫДНЯ
Ства рэн не аса цы я цый 
мяс цо вых Са ве таў 
дэ пу та таў не аб ход на 
пра цяг ваць.

На поў ніць 
прак тыч ным сэн сам
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Ф
О ТА ЗДЫ МАК ста рэй шы ны 

вёс кі Ада мен кі Лёз нен ска га 

ра ё на, Ва лян ці ны Ва сі леў ны 

За мас тоц кай, змешчаны на 

ра ён най Дош цы го на ру. Жан чы на ад да ла 

гэ тай «па са дзе» больш за дзе сяць га доў.

Да вы ха ду на пен сію яна пра ца ва ла заа-
тэх ні кам-се лек цы я не рам і бры га дзі рам жы-
вё ла га доў чай фер мы. З гу ма рам рас каз вае, 
што ез дзіць па на се ле ным пунк це на «жы-
гу лях-ве ла сі пе дзе», каб па спець усю ды і да 

ўсіх, да ка го трэ ба, бо ў Ада мен ках ка ля 500 
жы ха роў. Мае на ўва зе двух ко ла вы транс-
парт. Не ўтой вае, што не ўсім па да ба юц ца 
яе піль насць, прось бы на вес ці па ра дак, не 
зло ўжы ваць спірт ным, а ўзяц ца за ро зум...

Амаль усе вяс коў цы па ва жа юць свай го 
ста рэй шы ну за рэ аль ныя спра вы. На прык-
лад, ра зам з ад на сяль ча на мі да бі ла ся та го, 
каб не за кры ва лі паш то вае ад дзя лен не. 
Пра цуе яно ця пер, праў да, толь кі тры дні 
на ты дзень. Але ж, на по гляд ста рэй шы ны, 
гэ та га цал кам да стат ко ва.

— Так, да рай цэнт ра ад сюль, як ка жуць, ру-
кой па даць. Мо жа, мет раў 700—800, але ж ста-
рым цяж ка іс ці пеш шу, а пла ціць за пра езд на 
аў то бу се шка да. Ды і да ча кац ца яго трэ ба...

— Да та го ж са ма спра ба ва ла ад ста яць у 
Лёз не ў чар зе на по шце, каб ка му наль ныя 
па слу гі апла ціць. 1 га дзі ну і 20 хві лін на гэ та 
па тра ці ла. А ця пер лю дзі ра ды, што «аба-
ра ні лі» сваю пош ту. Аў то рак, чац вер 
і су бо та — паш то выя дні ў вёс цы. 
Нас гэ та за да валь няе, — ка жа су-
раз моў ніца.

Школь ні кі з но ва га мік ра ра ё на Го ме ля на рэ аль ным кат ку, а не 
ў вір ту аль най пра сто ры зма га юц ца за пе ра мо гу і го нар сва ёй 
ха кей най ка ман ды.

— Ця пер прос та нель га не стаць на кань кі, — ка жа ма ту ля двух 
хлоп чы каў Ка ця ры на Піс ку но ва, якая толь кі асвой вае ка тан не 
на но вай ля до вай пля цоў цы ў сва ім два ры. Тым больш ма лод-
шы — трох га до вы Елі сей — ужо ро біць пер шыя ўпар тыя кро кі на 
спе цы яль ных двух па лоз ных кань ках.

Ста рэй шы — шас ці га до вы Ра дзі вон — ужо зай ма ец ца ха ке ем 
пра фе сій на, у Ля до вым па ла цы на дру гім кан цы го ра да. Але ж 
ця пер у хлоп чы ка ёсць маг чы масць ад точ ваць май стэр ства не-
па срэд на пад вок на мі свай го до ма. Но вы ка ток зна хо дзіц ца па 
ву лі цы Пе нязь ко ва, у агуль ным два ры да моў № 19, 23, 25 і 27.

Юныя ха ке іс ты ама тар скую пля цоў ку аца ні лі ад ра зу: у са праўд-
ных кра гах з клюш ка мі яны за раз за ця та рэ жуць лёд. Ро бяць 
тайм-аўт толь кі на абед і вя чэ ру. Ве ча рам да спар тыў ных ба ёў 
да лу ча юц ца та ты — на ладж ва юць ся мей ныя ха кей ныя мат чы на-
кшталт «пад' езд на пад' езд».

За ме сяц пля цоў ка-коў зан ка ста ла вель мі па пу ляр най — 
па ка тац ца на ёй збі ра ец ца на тоўп з уся го но ва га мік ра раё-
на Швед ская гор ка. Гэ та, між ін шым, тры дзя сят кі шмат-
па вяр хо ві каў. 

НА КІМ ВЁС КА НА КІМ ВЁС КА 
ТРЫ МА ЕЦ ЦАТРЫ МА ЕЦ ЦА

ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА

ЦЯ ПЕР НЕ ДА ГА ДЖЭ ТАЎЦЯ ПЕР НЕ ДА ГА ДЖЭ ТАЎ

Ста рэй шы на вёс кі Ада мен кі 
Ва лян ці на Ва сі леў на 

ЗА МАС ТОЦ КАЯ (зле ва) 
і стар шы ня Лёз нен ска га 

сельскага Савета дэпутатаў 
Свят ла на ПУ КА ВА.
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