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Дзевятнаццаць 
га доў за пар 
ад на вяс коў цы 
аказ ва юць 

да вер і вы бі ра юць 
сва ім лі да рам ме на ві та 
яго, бы ло га вяс ко ва га 
на стаў ні ка. Ха ты ні чы, 
якія ў сва ім вя до мым 
тво ры Якуб Ко лас 
на зы ваў Ха то ві ча мі, вёс ка 
вя лі кая, тут зда вён ца ні лі 
пра ца ві тых і шчы рых 
лю дзей.

Анд рэй Яра шэ віч ад сюль 
ро дам, тут пра ца ваў усё 
жыц цё, сва іх дзя цей га да-
ваў, чу жых на ву чаў. А на ра-
дзіў ся ця пе раш ні ста рас та ў 
вель мі цяж кі пас ля ва ен ны 
час. У шко лу пай шоў у пяць 
га доў (баць ка па пра сіў на-
стаў ні цу, каб узя лі, бо дзі ця 
не бы ло ку ды дзець) і ў пят-
нац цаць скон чыў, праз два 
га ды — пе да га гіч нае ву чы-
лі шча, і за паў го да да ўлас-
на га паў на лец ця вый шаў на 
пра цу ў якас ці на стаў ні ка. 
Ін сты тут за кан чваў ужо по-
тым — за воч на. 

Яшчэ праз час ён ста-
не на стаў ні кам вы шэй шай 
ка тэ го рыі, вы дат ні кам на-
род най асве ты... А па пра-
ца ваў шы год-дру гі ў сва ёй 
вёс цы, юны на стаў нік за-
ду маў бу да ваць но вы дом. 
Гэ та бы ла цэ лая гіс то рыя 
з бу доў ляй. Жы лі ў ле се, а 
ле су не было ку піць, та кія 
па рад кі та ды па на ва лі. Та-
му збі раць драў ні ну, ін шы 
бу даў ні чы ма тэ ры ял да вя-
ло ся над звы чай доў га. Але 
дом ён усё ж уз вёў. І ўжо ў 
га то вую ха ту пры вёў ма-

ла дую гас па ды ню Над зею, 
з якой пра жы лі ў мі ры і зго-
дзе мно гія дзя сят кі га доў. 
Тра іх дзя цей вы га да ва лі, 
усім да лі аду ка цыю. А яшчэ 
Анд рэй Анд рэ е віч з На дзе-
яй Ва сі леў най — ак тыў ныя 
ўдзель ні кі мас тац кай са ма-
дзей нас ці. На дзея Ва сі леў-
на на ўсю акру гу сла віц ца 
сва і мі пры го жы мі вы шыў ка-
мі. У яе і до ма ўсё да гле джа-
на, упры го жа на. Вось та ко-
га ча ла ве ка і маг лі вы браць 
ста рас там у Ха ты ні чах, бо 
ён уяў ляе са бой узор гас-
па да ра.

Ці ка ва, што ў сва ім ро дзе 
Анд рэй Яра шэ віч не пер шы 
ста рас та. Ва лас ным ста-
рас там быў не ка лі дзед — 
Ва сіль Яра шэ віч. За ста лі ся 
звест кі аб тым, як да яго 
за хо дзіў ма ла ды на стаў нік 
з Лю сі на Кан стан цін Міц ке-
віч, каб вы ра шыць пы тан-
не з гра шы ма на пад руч ні кі 
для школь ні каў. І, па вод ле 

ад зна кі ў жур на ле, гро шы 
бы лі вы дзе ле ныя.

А ўжо ця пе раш ні ста рас-
та па спры яў, каб пад час 
улад ка ван ня аг ра га рад ка 
не за бы лі ся пра біб лі я тэ ку. 
Бы лы бу ды нак рай спа жыў-
та ва рыст ва ад ра ман та ва лі,  
пе ра нес лі ту ды біб лі я тэ ку 
са ста ро га пры ста са ва на га 

па мяш кан ня. І ця пер вяс ко-
вая чы таль ня з'яў ля ец ца са-
праўд ным ася род кам куль-
ту ры.

Пра мно гіх сва іх зем ля-
коў мо жа рас ка заць ста-
рас та з Ха ты ніч. Але асаб-
лі ва цёп ла згад вае ад на го 
з іх — Аляк санд ра Ка на-

но ві ча. Ці ка вы гэ та быў 
ча ла век. Неш та збі раў, 
чы таў, за на тоў ваў. Мно-
гія лі чы лі яго дзі ва ком, ін-
шыя прос та па бой ва лі ся. 
Але ж ён здзі віў усіх, ка лі 
вый шла ў свет кні га «Па-
мяць» Ган ца віц ка га ра ё на. 
Аляк сандр Аляк санд ра віч 
ку піў ад ра зу 100 асоб ні-
каў ня тан най кні гі і пры нёс 
ста рас ту, каб той уру чыў 
най больш за слу жа ным і 
аў та ры тэт ным лю дзям. 
Вось та кую па мяць па кі-
нуў аб са бе ча ла век.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yackevich@zviazda.by

Ган ца віц кі ра ён.

У
 Ві та ля Гар дзе е ва 
і Аляк санд ра Пі ку лі 
шмат агуль на га. 
Яны не абы яка выя 

лю дзі, лю бяць па ра дак 
і да па ма га юць ін шым. 
Жы вуць у роз ных кан цах 
Ма гі лё ва, а па зна ё мі лі ся толь кі 
дзя ку ю чы гра мад скім па са дам. 
І той, і дру гі — стар шы ні 
ву ліч ка маў. Ад каз ныя 
за па ра дак не ад ной ву лі цы, 
а цэ лай мік ра зо ны, дзе жы ве 
не каль кі ты сяч ча ла век. 
Абод ва ка рыс та юц ца вя лі кім 
аў та ры тэ там, пра цу юць не 
за гро шы і не дзе ля кар' е ры. 
Абод ва не да юць спа кой на жыць 
ад каз ным асо бам, абод вух 
па ва жа юць за прын цы по васць.

На чаль нік Ча па еў кі
Ві таль Гар дзе еў на па са дзе стар-

шы ні ву ліч ка ма ўся го дру гі год, але 
шмат ча го ка рыс на га па спеў зра біць 
для ту тэй ша га на сель ніц тва. Дзя ку-
ю чы яго ак тыў най па зі цыі на ву лі цы 

Вал га град скай з'я віў ся тра ту ар, па-
леп шыў ся стан да рог, па ме не ла сты-
хій ных зва лак, час цей стаў кур сі ра-
ваць гра мад скі транс парт. Бо мік ра зо-
на, якую «ку ры руе» Ві таль Фё да ра віч, 
пе ры фе рый ная, і ка лі не на гад ваць 
пра ся бе мяс цо вым ула дам, не вя до-
ма, ка лі ў іх ру кі дой дуць да гэ тых ус-
край каў.

Уся го не каль кі пры-
пын каў ад чы гу нач на га 
вак за ла — і вось яна, 
Ча па еў ка. Мес ца, якое 
ў Ма гі лё ве аса цы ю ец-
ца... з па се лі шчам цы-
га ноў. Чым да лей ад 
цэнт раль най ву лі цы 
Пер ша май скай, тым 
менш лос ку. Найбольш 
во ка рэ жуць да ро гі. 
Ула ды пра гэ та ве да-
юць, але спасылаюцца 
на не да хоп гро шай. 
Ві таль Гар дзе еў не з 
тых, хто зда ец ца. Ён не 
ўпус кае ні вод най маг-

чы мас ці, каб на га даць пра ба лю чае 
мес ца. «Да рож на-мас та вое прад пры-
ем ства — ар га ні за цыя, якую не пра-
біць, — абу ра ец ца ак ты віст. — Ра зоў 
во сем тэ ле фа на ваў ле тась на конт 
участ ка да ро гі па за вул ку Наф та ва-
му — нуль ува гі». За тое стар шы ня 
Ма гі лёў ска га гар са ве та Сяр гей Іва-
ноў да па мог. Па абя цаў доб ра ўпа-
рад ка ваць ад рэ зак за вул ка і сло ва 
стры маў. Але ў мік ра зо не 12 ву ліц. 
І па трэб ны міль яр ды, каб да вес ці 
іх да ро зу му. Жы ха ры на гэ та і не 
прэ тэн ду юць. Да стат ко ва, каб ямы 
«за ла та лі». Бо на сель ніц тва «мас кі-
руе» іх чым прый дзец ца. І час цей за 
ўсё смец цем. Якая ж тут мо жа быць 
пры га жосць?

А ле тась ад бы ла ся гіс то рыя з дак-
лад нас цю да на ад ва рот. Жы ха рам 
за іх жа гро шы са пса ва лі да ро гу на 
ву лі цы Крас на дар ская. Ра ней тут 

бы ла доб рая грун та вая да ро га, але 
пас ля та го, як ад на фір ма пра вя ла 
ка на лі за цыю, яна пе ра ўтва ры ла ся ў 
глі ня ную. Бу даў ні кі за мест та го, каб 
глі ну, якую яны пад ня лі на па верх ню, 
вы вез ці, пры вез лі рач но га пяс ку і гэ-
тую су месь раз раў на ва лі. Ця пер да-
стат ко ва не вя лі ка га даж джу, каб ву-
лі ца пе ра тва ры ла ся ў гразь — ба ло та, 
па якім без гу ма вых бо таў не прай сці. 
Як вы пра віць па мыл ку, не вя до ма. Але 

тое, што з ву лі цай трэ ба неш та ра біць, 
зра зу ме ла з пер ша га по гля ду.

Спа рах не лі, але ўсё 
яшчэ пра цу юць...
Ха пае і ін шых праб лем.
— Па-пер шае, у на шай мік ра зо не 

ня ма ап тэ кі, — за гі нае па лец Ві таль 
Гар дзе еў. — Най блі жэй шая — у ра ё-
не чы гу нач на га вак за ла, да яко га не-
каль кі пры пын каў. Тым, ка му за 80, 
скла да на ез дзіць. У «Фар ма цыі», ку ды 
звяр ну лі ся жы ха ры, нам не ад мо ві лі, 
але ад ка за лі не як ня пэў на. Маў ляў, 
ка лі бу дзе раз ві вац ца інф ра струк ту ра, 
зро бім ап тэ ку.

Па-дру гое — пры пы нак гра мад-
ска га транс пар ту «Лі цэй №9». На-
огул ці ка вы вы па дак. «Кі шэ ня» для 
транс пар ту зна хо дзіц ца ў 30 мет рах 
ад бе тон на га на ве са, пад якім па са-
жы ры ча ка юць тра лей бу сы і аў то бу сы. 
Ма ла дзей шым, мо жа, і прос та да бег-
чы да транс парт на га срод ку, па куль 
за чы няц ца дзве ры, а вось ста рым не 
вель мі зруч на. Ня зруч на і тое, што, 
акра мя тра лей бу са №5, у наш бок 
бо лей ні чо га не ез дзіць. Ка лі элект-
рыч нас ці ня ма, хоць пеш шу ідзі. А 
свет не бліз кі. Транс парт ні кі ка жуць: 
не рэн та бель на ў ваш бок пус каць аў-
то бус. Але ча му ха ця б у час пік не 
зра біць не каль кі рэй саў? Каб лю дзям 
бы ло зруч ней на ра бо ту і з ра бо ты да-
бі рац ца. У гэ ты бок на ват марш рут кі 
не ез дзяць.

Ста рас та за гі нае чар го вы па лец і 
згад вае пра во зе ра па ву лі цы Вал га-
град скай, якое сва ім вы гля дам псуе 
на ва коль ны пей заж. Гэ та не да гле-
джа ны па жар ны ва да ём. Па ці ху ён 
пе ра тва ра ец ца ў ба ло та. По бач нех-
та згру зіў жа ле за бе тон ныя плі ты, яны 
ўжо тра вой па рас лі. Дзе ці лю бяць тут 
гу ляць. Не дай Бог, «кан струк цыі» аб-
ры нуц ца, бя ды не па збег чы.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

МЫ — САМІМЫ — САМІ

АДКАЗНЫЯ ЗА ПАРАДАКАДКАЗНЫЯ ЗА ПАРАДАК
Хто ў Магілёве не дае спакойна жыць уладным асобам?

У СВА ЁЙ АКРУ ЗЕ

ЛЮ ДЗІ ПАС ЛЯ 
ДЗЯ КА ВА ЛІ...

Дэ пу тат — аб праб ле мах і да сяг нен нях 
акру гі ў чар но быль скай зо не

Ра ё ны, што ўва хо дзяць 
у акру гу 
 дэ пу та та Па ла ты 
прад стаў ні коў Пят ра 
ШОС ТА КА, чле на 
Па ста ян най ка мі сіі 
па пы тан нях эка ло гіі, 
пры ро да ка ры стан ня 
і чар но быль скай 
ка та стро фы, у свой час 
вель мі па цяр пе лі 
ад катастрофы 
на Чар но быль скай АЭС. 
Ад па вед на, і праб ле мы, 
якія ўзні ма юць 
вы бар шчы кі, мяс цо выя 
ўла ды, так ці інакш 
з гэ тым звя за ны. На дум ку пар ла мен та рыя, сён ня 
вель мі важ на не прос та доб ра ўпа рад ка ваць на се ле ныя 
пунк ты, але і зра біць іх пры ваб ны мі для жыц ця — 
каб лю дзі за ста ва лі ся на ма лой ра дзі ме.

...Каб бы ло 
дзе пра ца ваць

— Мая вы бар чая акру га ўклю чае ў ся бе пяць ра ё наў, — рас-
каз вае дэ пу тат. — Гэ та Бу да-Ка ша лёў скі, Вет каў скі, Ча чэр скі 
ра ё ны цал кам, част ка Го мель ска га ра ё на і част ка чы гу нач на га 
ра ё на Го ме ля — ра бо чы па сё лак Кас цю коў ка з на сель ніц твам 
больш за 10 ты сяч ча ла век. Акру га, са мі ба чы це, вя лі кая. Пры 
гэ тым, яна най больш па цяр пе ла ад катастрофы на Чар но быль-
скай атам най элект ра стан цыі — асаб лі ва Вет каў скі, Ча чэр скі і 
Бу да-Ка ша лёў скі ра ё ны. Сён ня на гэ тых тэ ры то ры ях асноў ныя 
праб ле мы звя за ны з ад ся лен нем. Вы ве дзе на з аба ро ту ка ля 
па ло вы сель ска гас па дар чых зем ляў.

Пётр Мі ка ла е віч за ўва жае, што дзяр жаў ная пра гра ма па пе-
ра адо лен ні на ступ стваў ка та стро фы на ЧА ЭС ак тыў на пра цуе 
ме на ві та на яго вы бар чую акру гу.

— За апош нія га ды вель мі шмат зроб ле на па змя нен ні вон ка-
ва га вы гля ду гэ тых на се ле ных пунк таў — іх доб ра ўпа рад ка ван-
ні, — ад зна чае ён. — Але са мае га лоў нае, што срод кі, якія ідуць 
на рэа лі за цыю ад па вед най дзяр жаў най пра гра мы, уклад ва юц ца 
ў раз віц цё но вых вы твор час цяў, у ства рэн не но вых пра цоў ных 
мес цаў. Так з'яў ля ец ца маг чы масць па вы сіць лю дзям уз ро вень 
за ра бот най пла ты, па леп шыць эка но мі ку ра ё наў.

Пры кла даў та кіх рэ аль ных пра ек таў па яго акру зе да стат ко-
ва шмат. У Вет каў скім ра ё не бу ду ец ца птуш ка фаб ры ка, у тым 
жа ра ё не ўве дзе ны ў экс плу а та цыю жы вё ла га доў чы комп лекс 
буй ной ра га тай жы вё лы на 1000 га лоў. У Ча чэр скім ра ё не рэ-
кан стру я ва ны сві на комп лекс.

— Удзя ля ец ца ўва га і ра мон ту, рэ кан струк цыі аб' ек таў са-
цы яль най сфе ры, — за ўва жае дэ пу тат. — Ка лі ўзяць Ча чэр скі 
ра ён, то лі та раль на за апош нія га ды ўве дзе ны ў экс плу а та цыю 
но вы бу ды нак ста цы я на ра цэнт раль най ра ён най баль ні цы. Сё-
ле та там жа бу дзе скон ча на рэ кан струк цыя па лі клі ні кі, па він ны 
здаць у экс плу а та цыю ба сейн «Брыз» у Ча чэр ску.

Праб ле ма 
«ма лень кіх рэ ак та раў»

На маё пы тан не, з які мі ўсё ж та кі праб ле ма мі звяр та юц ца 
лю дзі пад час пры ёмаў, Пётр Мі ка ла е віч ад каз вае, што гэ та 
за ле жыць як ад па ры го да, так і ад тых пра цэ саў, якія ад бы ва-
юц ца ў на шай кра і не. У пры ват нас ці, ка лі іш ла пры ва ты за цыя, 
то шмат лю дзей звяр та лі ся з ад па вед ны мі пы тан ня мі. Але 
асноў нае, з чым да яго пры хо дзяць, — пы тан ні жыл лё ва-ка му-
наль най гас па дар кі і ўся го, што з ёю звя за на. Гэ та, па сло вах 
дэ пу та та, тэ ма больш чым 50% зва ро таў.

— Жыл лё, да ро гі, асвят лен не, — пе ра ліч вае пар ла мен та-
рый, — з ад па вед ны мі зва ро та мі пры хо дзяць як жы ха ры сель-
скай мяс цо вас ці, так і го ра да. Доб ра, што за апош нія га ды і 
Ча чэрск, і Бу да-Ка ша лё ва бы лі доб ра ўпа рад ка ва ны. Сён ня з 
гэ тым трош кі менш пы тан няў.

Дру гая па коль кас ці зва ро таў праб ле ма ў акру зе май го су-
раз моў цы — га зі фі ка цыя.

— Лю дзі ка жуць, што 
яны і так най больш па цяр-
пе лі ад Чар но быль скай ка-
та стро фы, але ж і за раз, 
праз шмат га доў, вы му ша-
ны спаль ваць ра дые ак тыў-
ныя дро вы і ства раць та кім 
чы нам «ма лень кія рэ ак та-
ры». Та му, на ту раль на, яны 
жа да юць як ма га хут чэй 
пад клю чыць у ся бе ў да мах 
пры род ны газ — для цеп-
ла-, во да за бес пя чэн ня.

З гэ тым пы тан нем дэ пу тат звяр нуў ся да Прэ зі дэн та на шай 
кра і ны пад час Па слан ня.

— Я не мог па-ін ша му, — тлу ма чыць Пётр Мі ка ла е віч, — бо 
ўжо звяр таў ся ў аб лас ны вы ка наў чы ка мі тэт, Бел па лі ва газ... 
На се ле ныя пунк ты, што ўва хо дзяць у маю акру гу, бы лі ўклю-
ча ны ў дзяр жаў ную пра гра му па га зі фі ка цыі, якая му сі ла за-
вяр шыц ца яшчэ ў 2013 го дзе. Зра зу ме ла, што фі нан са ван не 
ажыц цяў ля ла ся не ў поў най ме ры, та му і не ўсе на се ле ныя пунк-
ты бы лі га зі фі ка ва ныя. Вы ра шэн нем праб ле мы трэ ба зай мац ца 
і на да лей, стар шы ні рай вы кан ка маў пад час су стрэч заў сё ды 
ак цэн ту юць на гэ тым ува гу. Стар шы ня Вет каў ска га рай вы кан-
ка ма ўво гу ле ка жа: ка лі мы не га зі фі ку ем паў ноч ную част ку 
на ша га ра ё на, то мы яе стра цім. Сён ня на се ле ныя пунк ты без 
га зу ма юць мен шую пры ваб насць. Зра зу ме ла, што ста лае на-
сель ніц тва ні ку ды не з'е дзе, а вось мо ладзь не за тры ма ец ца. 
А без мо ла дзі скла да на ўя віць бу ду чы ню вёс кі ці го ра да.

Ка рот кай да ро гай
За ча ты ры га ды дэ пу тац кай ра бо ты ад жы ха роў та кой вя-

лі кай акру гі зва ро таў да май го су раз моў цы, на ту раль на, бы ло 
вель мі шмат.

— Бы ло пы тан не па дзяр жаў най пош лі не на транс парт. На 
пры ёме ў Вет каў скім ра ё не яго ўзняў пен сі я нер. Ён ска заў, што 
ў яго дзве ма шы ны, але ён ка рыс та ец ца імі рэд ка — у асноў ным, 
ка лі на сту пае дач ны пе ры яд. Для яго до ра га пла ціць дзяр жаў-
ную пош лі ну на два аў та ма бі лі. Пра сіў раз гле дзець маг чы масць 
зні жэн ня пош лі ны на 50%. Гэ та бы ло ў 2014 го дзе. Да вя ло ся 
па пра ца ваць па гэ тым зва ро це і з Мі ніс тэр ствам эка но мі кі, і з 
Мі ніс тэр ствам фі нан саў — у вы ні ку пы тан не ў 2015 го дзе бы ло 
вы ра ша на. Але, на жаль, у 2016 го дзе гэ тая льго та бы ла зня та, 
усе зноў ста лі пла ціць пош лі ну па поў ным яе кош це.

Па сло вах дэ пу та та, ад жы ха роў Бу да-Ка ша лё ва бы ло шмат 
зва ро таў на конт пры пын каў цягнікоў.

— Гэ та, на ту раль на, звя за на і з тым, што там ёсць аграр ны 
ка ледж, ту ды едуць сту дэн ты. Гэ та пы тан не вы ра шы ла ся.

А ў Вет каў скім ра ё не ка лек тыў цэнт раль най ра ён най баль ні-
цы ўзняў та кую праб ле му: ёсць да ро га да баль ні цы пра цяг лас цю 
ка ля 5 кі ла мет раў — ас фаль та ва ная, цал кам доб ра ўпа рад ка ва-
ная. Але ёсць яшчэ ад на да ро га — у пяць ра зоў ка ра цей шая, 
але трэ ба іс ці праз лес, а гэ ты ўчас так не ас фаль та ва ны, там 
ня ма асвят лен ня... Мы ра зам з дэ пу та та мі ра ён на га Са ве та, 
рай вы кан ка мам змаг лі вы ра шыць гэ тую праб ле му, да ро гу 
пры вя лі ў па ра дак — лю дзі пас ля дзя ка ва лі.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by
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У рай цэнт ры Лёз на 
ад свят ка ва лі 150-га до вы 
юбі лей СШ №1. Слаў ная 
гіс то рыя сён няш няй 
шко лы ў глы бін цы 
па чы на ла ся аж но 
ў XІX ста год дзі. Та ды 
ў мяс тэч ку Лёз на пры 
стан цыі Шы бе кі на ад кры лі 
цар коў на-пры ход скую 
шко лу.

Яна зна хо дзі ла ся ў спе цы-
яль на па бу да ва ным ад на па-
вяр хо вым драў ля ным бу дын-
ку. У шко ле бы ло 40 вуч няў і 
ўся го два на стаў ні кі. Ву чы лі 
дзят ву рус ка му і бе ла рус ка му 
чы тан ню і мо вам, арыф ме ты-
цы, пры ро да знаў ству. Ся род 
прад ме таў бы лі і геа гра фія, 
спе вы, ма ля ван не, фіз куль ту-
ра, чыс та пі сан не. Асноў ны — 
За кон Бо жы — вы кла даў на-
ста я цель Свя та-Ваз ня сен скай 
царк вы.

Праз 20 га доў шко ла ста ла 
на род ным ву чы лі шчам з сот-
няй на ву чэн цаў. У 1908 го дзе 
на ву чаль ная ўста но ва пе ра-
еха ла ў му ра ва ны двух па вяр-
хо вы бу ды нак. Пас ля шас ці 
кла саў мож на бы ло па сту паць 
у на стаў ніц кую се мі на рыю... 
Пас ля рэ ва лю цыі стан цыю 
Шы бе кі на пе рай ме на ва лі ў 
Лёз на, а на род нае ву чы лі-
шча пе ра ўтва ры лі ў шко лу 
1 і 2 сту пе няў. У ёй та ды ву чы-
ла ся ка ля 300 ча ла век...

На свя це ся род шмат лі кіх 
га на ро вых гас цей бы лі і вы-
пуск ні кі. Яны дзя ка ва лі на-

стаў ні кам за атры ма ныя ве-
ды, да ры лі квет кі, а так са ма 
па да рун кі — для ўсёй шко лы. 
Адзін з сюр пры заў ад рай вы-
кан ка ма — кам плект му зыч-
на га аб ста ля ван ня кош там 
20 міль ё наў руб лёў.

— Са мае га лоў нае і свя тое 
ў жыц ці кож на га ча ла ве ка — 
ма ці, сям'я, Ра дзі ма. Бу дзе 
так — бу дзе моц ная шко ла, 
кра і на ў цэ лым. І на ша жыц цё 
бу дзе якас ным, — пад крэс лі-
ла Та ма ра ДРЫ ЛЁ НАК, стар-
шы ня Лёз нен ска га ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў.

Кі раў ніц тва воб лас ці аказ-
вае шко ле знач ную фі нан са-
вую пад трым ку, у пры ват нас-
ці, у яе раз віц цё бу дзе ўкла-
дзе ны адзін міль ярд руб лёў.

— Ма быць, ня шмат зной-
дзец ца ў Пры дзвін скім краі на-
ву чаль ных уста ноў, якія ма юць 
та кую слаў ную гіс то рыю. Да гэ-
та га свя та шко ла прый шла з вя-

лі кім ба га жом 
мі ну ла га, але 
шмат ча го 
зроб ле на і ў 
су час нас ці, — 
па він ша ваў 
з юбі ле ем 
с т а р  ш ы  н я 
Ві цеб ска га 
аб лас но га 
Са ве та дэ-
пу та таў Ула-
дзі мір ЦЯ-
РЭНЦЬ ЕЎ.

Ён пе ра-
даў ды рэк-
та ру Лёз нен-
скай СШ №1 
сер ты фі кат 

на 75 міль ё наў руб лёў — на 
на быц цё спар тыў на га ін вен-
та ру.

Юбі ляр — яск ра вы до каз 
та го, што і ў бе ла рус кай глы-
бін цы школь нае на ву чан не 
на вы со кім уз роў ні. У та кой 
шко ле, ка за лі мно гія, пры ем-
на ву чыц ца і вы кла даць. А вя-
до мыя вы пуск ні кі, па ва жа ныя 
лю дзі — па цвяр джэн не якас ці 
ве даў, якія да юць дзе цям бе-
ла рус кія на стаў ні кі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
pukshanskі@zvіazda.by

Лёз нен скі ра ён—Ві цебск.

ПАДСТАВА ДЛЯ ГО НА РУ

СТА РАС ТА, СТА РАС ТА, 
УНУК СТА РАС ТЫУНУК СТА РАС ТЫ

Ня шмат, ві даць, зной дзец ца ста рас таў з та кім ста жам Ня шмат, ві даць, зной дзец ца ста рас таў з та кім ста жам 
гра мад скай ра бо ты, як у Анд рэя Анд рэ е ві ча Яра шэ ві чагра мад скай ра бо ты, як у Анд рэя Анд рэ е ві ча Яра шэ ві ча

Яго дзверы заўсёды адчынены для людзей.

Усюды павінен быць парадак.

Пад час свят ка ван ня юбі лею.

Сён ня на се ле ныя 
пунк ты 

без га зу ма юць мен шую 
пры ваб насць. Зра зу ме ла, 
што ста лае на сель ніц тва 
ні ку ды не з'е дзе, 
а вось мо ладзь  
не за тры ма ец ца.

КЛОПАТ

Но вы 
дом

Сён ня ў Ла гой ску быў 
ад кры ты яшчэ адзін 
дзі ця чы дом ся мей на га 
ты пу. Ён стаў 45-м 
у ста ліч ным рэ гі ё не.

Гэ ты дом па бу да ва ны ў ме-
жах даб ра чын на га са цы яль-
на га пра ек та «Бе ла рус банк. 
Баць коў скі дом» і бяс плат на 
пе ра да дзе ны на ба ланс ка-
му наль най улас нас ці Ла гой-
ска га ра ё на. Гас па да ра мі 
но ва га двух па вяр хо ва га до-
ма агуль най пло шчай ка ля 
200 квад рат ных мет раў на 
гэ ты раз ста ла шмат дзет ная 
сям'я Літ вя ко вых. Вя ча слаў і 
Ма ры на Літ вя ко вы вы хоў ва-
юць чац вя рых род ных, два іх 
усы ноў ле ных і тра іх пры ём ных 
дзе так.

Спе цы я ліс ты га рад ско га 
ад дзе ла аду ка цыі ад зна ча юць, 
што баць кі гэ тай сям'і ак тыў на 
су пра цоў ні ча юць са шко лай і 
ін шы мі ўста но ва мі, якія на вед-
ва юць іх дзе ці. Шмат дзет ныя 
та та з ма май заў сё ды пры хо-
дзяць на баць коў скія схо ды, 
ці ка вяц ца ву чо бай, да юць дзе-
цям маг чы масць вы каз ваць 
свае дум кі і лі чац ца з імі.

На свя точ ным ме ра пры-
ем стве ад крыц ця до ма пры-
сут ні ча лі стар шы ня Мінск ага 
абл вы кан ка ма Ся мён Ша пі-
ра, стар шы ня праў лен ня Бе-
ла рус бан ка Сяр гей Пі са рык, 
а так са ма кі раў ні кі мяс цо вай 
ула ды.

Па вод ле ін фар ма цыі 
ўпраў лен ня аду ка цыі Мін-
абл вы кан ка ма, ця пер у Ла-
гой скім ра ё не пра жы ваюць 
33 пры ём ныя сям'і, у якіх 
вы хоў ва юц ца 50 дзя цей-сі-
рот і дзя цей, якія за ста лі ся 
без апе кі баць коў.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу

ЯК МА ЛА ДАЯ!

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

Ві таль Гар дзе еў: «Мы да маг лі ся та го, 
каб нам зра бі лі тра ту ар».

Драў ля ныя слу пы ледзь тры ма юц ца.
Пас ля та го, як пра кла лі ка на лі за цыю, 

да ро га ста ла са праўд ным па ка ран нем.


