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Г
Э ТЫМ ра зам асаб лі ва па шчас ці ла з на двор' ем. 
Со ней ка, бла кіт нае не ба, а над га лоў най 
пля цоў кай фес ты ва лю ка ля ра ён на га Цэнт ра 

куль ту ры плы вуць пры ем ныя па хі... І на гэ тыя па хі 
як пчо лы на мёд бяс кон ца збі ра юц ца лю дзі. Чар га 
ў па лат ку сы ра ва раў зні к ла толь кі та ды, ка лі аб' яві лі: 
«Пра бач це, да ра жэнь кія, сы ру больш ня ма!».
Та кім чы нам, у мі ну лую су бо ту фес ты валь 
«Гас па дар чы сыр» прай шоў у Слаў га ра дзе ўжо 
сё мы раз.

БЕЗ ФАР БА ВАЛЬ НІ КАЎ 
І КАН СЕР ВАН ТАЎ

Га лоў ныя ге роі свя та — гэ та жы вы прык лад та го, 
як з ма лень кай іні цы я ты вы мо жа на ра дзіц ца вя лі кая 
спра ва. Сён ня ў ка лек тыў «Гі жэн скі аг ра рый» ува хо-
дзяць 15 сы ра ва раў. Яшчэ 15 іс ну юць аў та ном на. Але 
гэ та не пе ра шка джае ім на час зна ка вых ме ра пры ем-
стваў аб' яд ноў ваць свае вы сіл кі.

Слаў га рад скія сы ра ва ры ма-
юць сваю кра му, аб ста ля ван не 
і... кас цю мы. У Гі жэн цы і Руд ні 
дзей ні ча юць два цэнт ры сы ра ва-
рэн ня. Хат ні сыр без роз ных там 
фар ба валь ні каў і кан сер ван таў — 
та вар да лі кат ны, бо мо жа хут ка 
са пса вац ца. Але на ўзбра ен ні 
сы ра ва раў — ма біль ны пры чэп 
«Ку па ва». З ім яны амаль кож ны 
ме сяц ку ды-не будзь ад праў ля юц-
ца. Ня даў на вунь бы лі ў Го ме лі на 
пер шым эка ла гіч ным фес ты ва лі, 
двой чы ўдзель ні ча лі ў фес ты ва-
лі «Па меж жа», які пра во дзіц ца ў 
Сма лен скай воб лас ці.

Га лі на Та ран, ад на з пер шых 
сы ра ва раў, ус па мі нае, што за хва-
рэ ла гэ тай спра вай яшчэ пад час ра бо ты ў Фон дзе 
раз віц ця сель скіх тэ ры то рый «Ад ра джэн не-аг ра». 
Ад ной чы да іх за зір ну ла сяб роў ка Люд мі ла Ера фе-
е ва і пра па на ва ла па каш та ваць сыр хат ня га вы ра бу. 
Пра дукт так спа да баў ся, што ідэю сы ра ва рэн ня ста лі 
пра соў ваць.

СНЫ ЦІ МОШ КІ 
І МА РЫ ВА ДЗІМ КІ

Для трэ ці сы ра ва раў «Гі жэн ска га аг ра рыя» сы ра-
ва рэн не — адзі ны да ход. Ас тат нія су мя шча юць спра-
ву з асноў най ра бо тай. Але на Ва раб' ё ва, на прык лад, 
пра цуе біб лі я тэ ка рам у вёс цы Руд ня, а ў сва бод ны 
ад ра бо ты час зай ма ец ца сы ра мі.

— Гэ та за ня так для ду шы і да ход, — усмі ха ец ца 
яна. — У сям'і чац вё ра дзе так, трэ ба іх га да ваць. 
Сы ра мі за ня ла ся 7 га доў та му і атрым лі ваю за да-
валь нен не. Дзя ку ю чы гэ та му і свет па ба чы ла. Усе 
ра ё ны воб лас ці аб' еха лі, ды і за яго ме жа мі шмат 
дзе па бы ва лі.

Для Люд мі лы Бон да ра вай сы ры — на огул пра сто-
ра для твор час ці. «На дзея» і «Ра ёк» атры ма лі наз вы 
ў го нар бліз кіх сяб ро вак, а вось «Ці мош кі ны сны» — 
да ні на ўну ку. Да рэ чы, не сыр — сма ка та. Ша ка лад ны 
з ра зы на чка мі. У го нар яшчэ ад на го ўну ка на зва ны 
не менш смач ны сыр з су ха фрук та мі. На зы ва ец ца 
«Ва дзім ка ва ма ра».

Сы ра ва ры не ха ва юць, што, для та го каб атрым лі-
ваць год ны за ро бак, трэ ба па вя ліч ваць рэа лі за цыю. 
Ця пер асноў ны пры бы так за бяс печ ва юць вось та-
кія фес ты ва лі. На свя це ў Слаў га ра дзе, на прык лад, 
атры ма ла ся пра даць больш за 200 кі ла гра маў сы-
роў. А ў між фес ты валь ны пе ры яд май стры вы кон ва-
юць у асноў ным толь кі пры ват ныя за ка зы. Вя дзец ца 
ак тыў ны по шук рын каў збы ту праз ін тэр нэт. Ёсць ужо 
за яў кі з Мін ска, Го ме ля, Ор шы...

СУ СЕ ДЗІ ПА КАШ ТА ВА ЛІ 
І АЦА НІ ЛІ

Тац ця на СЯ МЁ НА ВА, на чаль нік ад дзе ла па 
куль ту ры і спор це ад мі ніст ра цыі му ні цы паль най 
аду ка цыі Шу мя чыц ка га ра ё на Сма лен скай воб-
лас ці, пры еха ла на слаў га рад скі фэст дру гі раз.

— Ле тась, пас ля та го, як мы па бы ва лі ў Слаў га-
ра дзе на фэс це, за пра сі лі іх да нас на фес ты валь 
«Па ру беж жа». Яны ў нас увесь сыр пра да лі. Сё ле та 
на ша му фес ты ва лю спаў ня ец ца 20 га доў, так што 
ра зам са слаў га рад скі мі ар тыс та мі за пра сі лі і сы ра-
ва раў. Усё ідзе да та го, што пад пі шам з ра ё нам да-

га вор аб су пра цоў ніц тве і бу дзем сяб ра ваць больш 
цес на.

А стар шы ня Слаў га рад ска га рай вы кан ка ма 
Кан стан цін ЖЫ ГУЦ КІ ад зна чае, што ту тэй шыя сы-
ра ва ры за ах воч ва юць сва і мі дзе ян ня мі і ўсё ас тат няе 
на сель ніц тва. Гэ та, у сваю чар гу, доб ра ад бі ва ец ца 
на са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці ра ё на.

— Лю дзі, якія ма юць улас ную пад соб ную гас па-
дар ку, атры ма лі маг чы масць за раб ляць гро шы не 
вы хо дзя чы за ме жы свай го до ма ўла дан ня. І коль-
касць ах вот ных да лу чыц ца да гэ тай спра вы па вя-
ліч ва ец ца. Жы ха ры ста лі на бы ваць больш ка роў 
для сва іх аса біс тых па трэб. Як вы нік — па вя лі чы ла ся 
зда ча дзяр жа ве ма ла ка. Слаў га рад скі фі лі ял «Ба бу-
лі най крын кі», да рэ чы, спе цы я лі зу ец ца на сы рах: 
вы раб ляе іх 36 ві даў! Яны так са ма прад стаў ле ны на 
фес ты ва лі. На огул, наш гаст ра на міч ны фэст яск ра ва 
дэ ман струе, як са ма за ня тасць па ляп шае даб ра быт 
на сель ніц тва.

УСЁ Ў НАС АТРЫ МА ЛА СЯ
На свя це, акра мя сы ру, бы ло шмат ці ка ва га і ка-

рыс на га. На асоб най пля цоў цы пра ца ва ла ту рыс тыч-
ная вёс ка, дзе шко лы Слаў га рад ска га ра ё на ад ду шы 
час та ва лі хат ні мі пры сма ка мі ў вы гля дзе блін цоў з 
тва ра гом, смач ных ба ра віч коў, вэн джа на га са ла і 
ін шай сма ка ты. І вель мі да рэ чы прый шоў ся ў та кую 
спя ко ту на пой з жу ра він, якім ка рэс пан дэн та «МС» 
па час та ва ла за гад чы ца Ла па ціц ка га клу ба Ла ры са 
Кі ры ё нак. Аб мі нуць сто лік з на рэд касць пры го жы-
мі руч ні ка мі, якія яна дэ ман стра ва ла, бы ло прос та 
не маг чы ма.

Як не маг чы ма бы ло ад вес ці во ка і ад гай та наў, 
па ясоў і бран за ле таў вы твор час ці май строў Ма гі лёў-
ска га ад дзя лен ня чы гу нач най да ро гі. Упры го жа ныя 
бе ла рус кім ар на мен там з да ра го га чэш ска га бі се ру, 
яны вы гля да лі са праў ды шы коў на. На ня даў нім між-
на род ным фо ру ме «Тра ды цый ная куль ту ра як стра-
тэ гіч ны рэ сурс устой лі ва га раз віц ця» гэ тыя вы ра бы 
атры ма лі вы со кую ад зна ку.

Ар га ні за та ры свя та за зы ва лі на ве даць зна ка мі тыя 
мяс ці ны Слаў га ра да, па ка тац ца на лод ках, дэ ман-
стра ва лі ін шыя мяс цо выя іні цы я ты вы. Свя та, ад ным 
сло вам, атры ма ла ся.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

НА СВАЕ ВОЧЫ

УСІМ СЫРАМ СЫР!УСІМ СЫРАМ СЫР!
Як у Слаў га ра дзе на сель ніц тва знай шло са бе пры быт ко вы 

за ня так і ства ры ла гаст ра на міч ны фес ты валь

Свят ла на ЯЗЕР СКАЯ, стар шы ня Слаў га-
рад ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў:

— Сён ня хат няе сы ра ва рэн не ста ла не прос та 
брэн дам Слаў га рад ча ны. Гэ та яшчэ і від за ня тас-
ці на сель ніц тва, які са дзей ні чае раз віц цю аса-
біс тых пад соб ных гас па да рак і да па ма гае па вы-
шэн ню даб ра бы ту. Сён ня на вёс цы вель мі важ на 
кож нае пра цоў нае мес ца, усе тыя на прам кі, які мі 
мо жа зай мац ца ча ла век. У сваю чар гу хат няе сы-
ра ва рэн не дае штур шок раз віц цю авеч ка га доў лі, 
па ве лі чэн ню буй ной ра га тай жы вё лы. У раз віц-
ці са ма за ня тас ці на сель ніц тва вя лі кая за слу га і 
дэ пу тац ка га кор пу са, бо мы пра цу ем з кож най 
іні цы я ты вай, з кож ным сы ра ва рам. Да па ма га-
лі вы ра шаць пы тан ні з за бес пя чэн нем па шай, 
утры ман нем жы вё лы, рэа лі за цы яй пра дук цыі, 
ства рэн нем сыр най кра мы ў аг ра град ку Ляс ная. 
Гэ та вя лі кая ра бо та. Сы ра ва раў і авеч ка га доў лю 
ак тыў на пад трым лі ва юць стар шы ня Ла па ціц ка га 
сель ска га Са ве та Сця пан Бай цоў, Гі жэн ска га — 
Мі ка лай Ян коў, ін шыя дэ пу та ты. Гэ та той кі ру-
нак, які аба вяз ко ва трэ ба пад трым лі ваць. Толь кі 
ра зам мож на да сяг нуць па трэб ных вы ні каў, зра-
зу мець праб ле мы і знай сці шля хі іх вы ра шэн ня, 
якія да зво ляць раз ві вац ца ра ё ну.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Гэ тай жа пра гра май мяр ку ец ца 
пе ра вес ці Цэнтр гі гі е ны, эпі дэ-
мі я ло гіі і гра мад ска га зда роўя з 
Ба раў лян у вёс ку Ба ра вая. А на 
яго мес цы пла ну ец ца ад крыць 
дзі ця чую па лі клі ні ку.

За апош нія тры га ды на тэ ры-
то рыі сель са ве та бы лі па бу да ва-
ны тры дзі ця чыя сад кі. Пер ша га 
ве рас ня ад кры ец ца но вая ся рэд-
няя шко ла ў вёс цы Ляс коў ка на 
720 мес цаў. У не да лё кай перс-
пек ты ве — бу даў ніц тва дзі ця ча га 
са дка на 240 і ся рэд няй шко лы 
на 1020 мес цаў у вёс цы Ба раў-
ля ны.

Ажыў лен не ў за ле
Яно па ча ло ся, ка лі пе рай шлі 

да аб мер ка ван ня пы тан няў, якія 
даты чы лі ся не па срэд на раз віц ця 
Дроз да ва. А жы ха роў хва ля ва-
ла мно гае: удас ка на лен не транс-
парт ных зно сін, ме ды цын ска га 
аб слу гоў ван ня, пад воз дзя цей 
у шко лы, эка ла гіч ная сі ту а цыя, 
улад ка ван не тра ту а раў і да рог.

На мес нік ды рэк та ра — на-
чаль нік Дзяр жаў на га ўпраў-
лен ня «Ста ліч ны транс парт і 
су вязь» Анд рэй ІЛА РЫ Ё НАЎ 
кан ста та ваў, што пе ра воз кі па 
гэ тым на се ле ным пунк це ажыц-
цяў ля юц ца га рад скім транс пар-
там. У вёс ку хо дзіць аў то бус № 
146 і марш рут нае так сі № 1146. 
Коль касць рэй саў знач на пе ра-
вы шае ўста ноў ле ныя Са ве там 
Мі ніст раў нар ма ты вы. У той жа 
час пра па но вы па ка рэк ці роў цы 
ча су ад праў лен ня па са жыр ска га 
транс пар ту і схе мы ру ху па са мой 
вёс цы яны га то вы раз гле дзець. 
Але для гэ та га не аб ход на пры-
вес ці ў ад па вед насць з нар ма-
ты ва мі да рож ную сет ку, аб ста ля-
ваць пры пын кі для бяс пе кі ру ху. 
Толь кі ў гэ тым вы пад ку марш рут 
бу дзе за каль ца ва ны па не каль-
кіх ву лі цах Дроз да ва. Сі ту а цыю 
вы ву ча ла спе цы яль ная ка мі сія, 
якая рэ зю ма ва ла, што тэх ніч ныя 
маг чы мас ці да зва ля юць гэ та 
зра біць пры за ха ван ні ўсіх пра-
ві лаў бяс пе кі. «Пас ля паў тор на га 
аб сле да ван ня, ду маю, пы тан не 
бу дзе вы ра ша на ста ноў ча, — да-
да ла Жан на Ва ра бей. — Але гэ та 
праб ле ма не ад на го дня. Бу дзем 
пра ца ваць над яе рэа лі за цы яй».

Ці ка ві ла пры сут ных і тое, ці 
бу дуць на ла джа ны транс парт-
ныя зно сі ны па між Дроз да вам 
і Ба раў ля на мі. Не ка то рыя пра-
па ноў ва лі пус ціць марш рут ку з 
Мін ска да Ба раў лян з за хо дам у 
Дроз да ва і на зад.

Вы йсце ёсць
— Усе пра па но вы мы пры мем 

да ўва гі. Але, зра зу ме ла, ім гнен-
на га ра шэн ня не бу дзе. Не аб ход-
на пра ана лі за ваць, на коль кі гэ ты 
марш рут бу дзе за па тра ба ва ны і 
са ма акуп ны, — за зна чы ла Жан на 
Аляк санд раў на. Яна так са ма да-
да ла, што ў Мін скім рай вы кан ка-
ме ство ра на ка мі сія па ін вен та ры-
за цыі да рож най сет кі ра ё на, скла-
дзе ны гра фік ра бот і па тэ ры то рыі 
Ба раў лян ска га сель са ве та. Гэ тая 
ка мі сія бу дзе вы яў ляць без гас па-
дар чыя да ро гі ў на се ле ных пунк-
тах з мэ тай пе ра да чы іх на ба ланс 
пэў най аб слу гоў валь най ар га ні-
за цыі. Па вод ле спі саў у Дроз да ве 
на ліч ва ец ца 25 «ні чый ных ву ліц», 
па бу да ва ных гас па дар чым спо-
са бам.

— У Мін скім ра ё не ня ма свай-
го аў то бус на га пар ка, — на га даў 
на мес нік стар шы ні рай вы кан-
ка ма Аляк сандр МЯ КІН НІК. — 
Мы пра цу ем з га рад скім ДУ 
«Ста ліч ны транс парт і су вязь. У 
най блі жэй шы час пла ну ец ца су-
стрэ ча стар шы ні рай вы кан ка ма 
і ды рэк та ра гэ та га прад пры ем-
ства, дзе бу дуць аб мяр коў вац ца 
ўсе пы тан ні.

Яшчэ адзін вы хад з сі ту а цыі па-
ра іў Анд рэй Іла ры ё наў. «Не каль кі 
ме ся цаў та му ство ра на ана ла гіч-
ная на шай ар га ні за цыя ў Мін скай 
воб лас ці, якая ла дзіць рэй сы з 
ра ён ных цэнт раў у Ба раў ля ны. 
Мне ўжо пры но сі лі на ўзгад нен-
не марш рут Ва ло жын — Мінск — 
Ба раў ля ны, — ска заў ён. — Мы 
так са ма не вы клю ча ем па доб нае 
ра шэн не па Дроз да ве».

На шмат якія пы тан ні аў ды то-
рыі ад ка за ла на чаль нік сек та ра 
агуль най аду ка цыі ад дзе ла аду-
ка цыі, спор ту і ту рыз му Мінска-
га рай вы кан ка ма На тал ля МІ-
ХА ДЗЮК. На тал ля Аляк санд раў на 
аб верг ла ін фар ма цыю аб тым, што 
боль шасць дзя цей з Дроз да ва ву-
чац ца ў Ба раў ля нах:

— Па ста не на 1 сту дзе ня 
2018 го да ў Дроз да ве пра жы ва-
юць 92 дзі ця ці, якія атрым лі ва юць 
агуль ную ся рэд нюю аду ка цыю. 
Пе ра важ ная коль касць іх — 58 — 
на вед ва юць ста ліч ныя шко лы і 
гім на зіі роз ных форм улас нас ці. 
Па да моў ле нас ці з уста но ва мі 
аду ка цыі Пер ша май ска га і Са вец-
ка га ра ё наў ва шы дзе ці мо гуць 
ву чыц ца там. У той жа час яны мо-
гуць на бы ваць ве ды і ў на ву чаль-
ных уста но вах Ба раў лян, за які мі 
за ма ца ва ны на се ле ны пункт.

На мес нік га лоў на га ўра ча 
Мін скай цэнт раль най ра ён най 
баль ні цы Ана толь СЯ ДЫХ за-
кра нуў тэ му ме ды цын скай да-
па мо гі. Для та го каб ад крыць у 
Дроз да ве фель чар ска-аку шэр-
скі пункт, як та го хо чуць жы ха ры, 
не аб ход на па мяш кан не дзесь ці 
на 50 квад рат ных мет раў. Ад нак 
та ко га ў вёс цы ня ма. Ця пер жы-
ха ры за ма ца ва ны за ме ды цын-
скай уста но вай па сёл ка Баль ша-
вік, што за пяць кі ла мет раў ад іх. 
Сён ня ка мі тэт па ахо ве зда роўя 
Мін гар вы кан ка ма вя дзе пе ра-
гаворы з га лоў ным упраў лен нем 
ахо вы зда роўя Мі набл вы кан ка-
ма аб вы дзя лен ні па мяш кан ня на 
ба зе 30-й Мін скай па лі клі ні кі для 
аб слу гоў ван ня жы ха роў па сёл ка 
Со неч ны і вёс кі Дроз да ва.

На пры кан цы ўдзель ні кі су-
стрэ чы пра па на ва лі і сваю кан ды-
да ту ру ста рас ты — Іга ра За ба роў-
ска га. Стар шы ня сель вы кан ка ма 
ад зна чы ла, што да дат ко ва трэ ба 
яшчэ вы браць упаў на ва жа ных па 
ву лі цах. На пра ця гу ме ся ца не аб-
ход на пра па на ваць кан ды да ту-
ры, за тым пра вес ці асоб ны сход 
для вы ба ру ста рас ты.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ВЫ СЛУ ХА ЛІ, ВЫ СЛУ ХА ЛІ, 
ПА ЧУ ЛІ. БУ ДЗЕМ ПА ЧУ ЛІ. БУ ДЗЕМ 

РЭ АГА ВАЦЬРЭ АГА ВАЦЬ

Сыр на рас хват.

У сту дзе ні 2018 го да 
за цвер джа на 

ін вес ты цый ная 
пра гра ма бу даў ніц тва 
ў Мін скай воб лас ці. 
З 60 за пла на ва ных 
аб' ек таў 11 пра ду гле джа ны 
на тэ ры то рыі 
Ба раў лян ска га сель са ве та.


