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Клят ное ха ва ец ца ў ад ным з ку точ каў 

Бе ла веж скай пу шчы, праў да, не да лё ка 

ад аб' яз ной да ро гi ва кол На цы я наль на-

га пар ку. I сён ня, на пэў на, вёс ка па поў-

нi ла б шэ ра гi не перс пек тыў ных на се-

ле ных пунк таў, каб не яе ўра джэ нец i 

ту тэй шая сла ву тасць Мi ка лай Бур нас. 

Ме на вi та ён на даў но вае жыц цё род най 

па лес кай вёс цы, якая згад ва ец ца ў ле-

та пi сах з 1610 го да.

КА ЛI МА РЫ ЗБЫ ВА ЮЦ ЦА
Ва ўсiх трох апош нiх вой нах вёс ка бы ла 

ўшчэнт спа ле ная — пры на шэс цi На па ле о на, 

у Пер шую i Дру гую су свет ную. I кож ны раз 

ад ра джа ла ся з по пе лу i не быц ця. А ўся го 

толь кi ла пiк зям лi ся род ба лот i ля соў! Ка-

ля двух сот жы ха роў тут на лiч ва ла ся ў 1957 

го дзе, ка лi на ра дзiў ся Ко ля Бур нас, якi паз-

ней ады грае гiс та рыч ную ро лю ў бiя гра фii 

вёс кi.

Гэ ты звы чай ны хлоп чык Ко ля вель мi ж 

па лю бiў сваю мяс цi ну. Яшчэ ў 2011 го дзе 

пад час ура чыс та га ад крыц ця ту рыс тыч на га 

аб' ек та Мi ка лай Аляк се е вiч здзi вiў жур на лiс-

таў, ка лi ска заў, што та кую вёс ку ён ба чыў 

у ма рах, ка лi пад лет кам тут па свiў ка роў. 

Ма быць, тая са мая ма ра i на тхнi ла хлоп чы ка 

на ўсё, што ад бы ло ся з iм паз ней. А паз ней 

ён скон чыў шко лу i ма ра ход нае ву чы лi шча, 

прай шоў Цi хi, Iн дый скi, Ат лан тыч ны, Паў ноч-

ны Ле да вi ты акi я ны на пад вод ным ка раб лi... 

За тым рас па чаў свой бiз нес, раз ба га цеў i 

ад ной чы вяр нуў ся ў род ную вёс ку, каб ад-

ра дзiць яе, даць но вае жыц цё.

Мi ка лай Бур нас мае асноў ны бiз нес i жы ве 

ў Санкт-Пе цяр бур гу. У ад ным з там тэй шых 

вы да вец тваў уба чы ла свет кнi га яго ўспа мi-

наў. Сваё дзя цiн ства аў тар згад вае най перш 

як ма ру пра чыс тую, да гле джа ную вёс ку, дзе 

лю дзi жы вуць у да стат ку, у доб рых i пра-

стор ных да мах, усе пры яз на раз маў ля юць 

ад но з ад ным, та му што знiк лi зайз драсць i 

злосць. Вось та кiм, аказ ва ец ца, быў ра ман-

ты кам, бу ду чы ад важ ны ма рак ды па спя хо-

вы i праг ма тыч ны прад пры маль нiк. А яшчэ 

сло ва «па ля шук» ён у сва ёй кнi зе тлу ма чыць 

вы ра зам — по ле шу каць.

ТУ РЫСТЫЧНАЯ ВЁС КА
Сваё по ле ён не шу каў, на iм на ра дзiў ся. 

На iм па бу да ваў аг ра ту рыс тыч ны комп лекс. 

Ра бо ты па ча лi ся аку рат дзе сяць га доў та-

му. Най перш у вёс ку пра вя лi газ, пра кла-

лi сет кi во да пра во да i ка на лi за цыi. За тым 

пра вя лi маш таб нае доб ра ўпа рад ка ван не 

тэ ры то рыi, з'я вi лi ся штуч ныя ва да ёмы. На 

ва чах вы рас лi пер шыя во сем гас ця вых 

до мi каў зруч най пла нi роў кi, гас цi нi ца на 

36 мес цаў для VIP-пер сон, спар тыў ны 

комп лекс. Ад ны з пер шых у тых до мi ках 

гас ця ва лi ту рыс ты з да лё кiх Араб скiх Эмi-

ра таў. Са праў ды, жыць у та кiх апарт амен-

тах, трэ ба ду маць, пры ем на. До мiк раз-

лi ча ны на ад па чы нак сям'i або не вя лi кай 

кам па нii. Усё пра ду ма на да дро бя зяў, на ват 

стол i крэс лы, якiя вы хо дзяць на во зе ра, 

зроб ле ны ў вяс ко вым сты лi i на гад ва юць 

звы чай ны воз. Пах жы во га дрэ ва спа лу ча-

ец ца з ары гi наль ным ды зай нам аб ста ноў кi, 

сю ды да да юц ца са мыя су час ныя вы го ды: 

спа да рож нi ка вае тэ ле ба чан не, хут кас ны 

iн тэр нэт i яшчэ шмат мi лых дэ та ляў, што 

пры ваб лi ва юць ту рыс та.

Ёсць у ту рыстычнай вёс цы рэ ста ран, лаз-

ня, са ўна. Ёсць пад соб ная гас па дар ка для 

за бес пя чэн ня рэ ста ра на эка ла гiч на чыс тай 

пра дук цы яй. Уз ве дзе ны спар тыў ны комп-

лекс. Апош нi — не прос та спарт за ла з трэ на-

жо ра мi ды iн шым стан дарт ным на бо рам: тут 

зроб ле ны па мяш кан нi для гуль ня вых вi даў 

спор ту, у якiх мож на пра во дзiць сур' ёз ныя 

спа бор нiц твы.

I, мо жа, са мае га лоў нае, што зной дзе па-

да рож нiк, — рас кош ная пры ро да, под ых цi-

шы нi i спа кою. На ўсе ла ды спя ва юць птуш кi. 

Вя лi кi штуч ны ва да ём упры го жа ны вы гну ты-

мi маст ка мi. А з не вя лi кай цаг ля най ве жы, 

сты лi за ва най пад даў нi ну, доб ра пра гляд-

ва юц ца ва ко лi ца ды ўда лае ар хi тэк тур нае 

вы ра шэн не са мой ту рыстычнай вёс кi. На га-

ры ста iць вят рак, але на са мрэч гэ та су час ная 

мi нi-элект ра стан цыя на со неч ных ба та рэ ях. 

Ну, а хто хо ча лепш па зна ё мiц ца з пу шчан-

скай пры ро дай, мо жа прай сцi ся па эка ла-

гiч най сця жы не ў гiд ра ла гiч ным за каз нi ку 

«Дзi кое». Ме на вi та тут па чы на ец ца ад но з 

най буй ней шых у Еў ро пе ба лот, якое да гэ тай 

па ры за ха ва ла ся ў не кра ну тым вы гля дзе. 

У ту тэй шых пры га жэн ных мяс цi нах мност-

ва рас лiн-чыр вана кнiж нi каў, роз ных рэд кiх 

пту шак, на кшталт вярт ля вай ча ро таў кi. На 

16-кi ла мет ро вай сця жы не, ка лi па шан цуе, 

су стрэ нец ца i знач на боль шы за птуш ку цi 

зай ца на сель нiк пу шчы. Ды i сам ба лот ны 

пей заж вар ты та го, каб яго ўба чыць. Тут ёсць 

та кiя аст ра вы, да якiх у вай ну ба я лi ся пад-

сту пiц ца нем цы, i да гэ тай па ры за ста лi ся 

пар ты зан скiя зям лян кi.

Для ту рыс таў тут пра ду гле джа на мно га 

за баў ля нак. А для ся бе прад пры маль нiк уз-

вёў дых тоў ны дом, бо лю бiць пры яз джаць i 

ад па чы ваць на ма лой ра дзi ме. А вось ма цi 

яго Ве ра Мi ка ла еў на не за ха це ла пе ра хо-

дзiць у сы на вы ха ро мы i за ста ла ся ў сва ёй 

ха це. Баць коў скi дом сын так са ма ад ра ман-

та ваў i ма дэр нi за ваў.

ПА ДА РУН КI МА МЕ
Мi ка лая Бур на са ад роз нi вае асаб лi вае, 

тра пят лi вае стаў лен не да ма ту лi, якая, да рэ-

чы, па ста не зда роўя ня даў на пе ра бра ла ся 

да сы на ў Пi цер. А та ды, у 2011 го дзе, ура-

чыс тае ад крыц цё аг ра ту рыс тыч на га комп-

лек су ён пры мер ка ваў да 14 чэр ве ня — дня 

на ра джэн ня ма мы. Ка лi ма цi ста ла цяж ка-

ва та на вед ваць царк ву ў су сед нiм Су хо па-

лi, бы ло пры ня та ра шэн не... уз вес цi храм у 

Клят ным. I ў 2016 го дзе быў асве ча ны храм 

у го нар свя тых му ча нiц Ве ры, Над зеi, Лю бо вi 

i ма цi iх Са фii.

Ён уяў ляе са бой ко пiю вя до май Цiх вiн скай 

кап лi цы ў ага ро джы Анд рэ еў ска га са бо ра 

Кранш та та, дзе больш за 50 га доў слу жыў 

вя лi кi свя ты Iа ан Кранш тац кi. Ён не па доб-

ны на iн шыя хра мы Пру жан шчы ны. Вя лi кi 

сфе рыч ны ку пал з кры жам над цэнт раль-

ным аб' ёмам i дзве па ры iа нiч ных паў ка лон 

на вы со кiм п'е дэс та ле на гад ва юць тра ды цыi 

пра ва слаў на га Паў ноч на га краю. Бу да ва лi 

на вя кi: храм i зва нi цу па кры лi асаб лi вай мед-

дзю, якая праз 70 га доў па вiн на атры маць 

вы са ка род ны брон за вы ад лiў. Ма ну мен таль-

ная над брам ная шмат' ярус ная зва нi ца мае 

вы шы ню 33 мет ры (па лi ку зям ных га доў 

Хрыс та).

Унут ры царк ва ўпры го жа на ажур най па-

за ло ча най леп кай. Усе iко ны для яе на пi са ны 

санкт-пе цяр бург скi мi май стра мi. Сем зва ноў 

роз най ве лi чы нi вы ра бi лi ў Ва ро не жы. Ця пер 

гэ тыя зва ны пе ры я дыч на аб вя шча юць ва-

ко лi цам пра на ба жэн ства i на гад ва юць пра 

фун да та ра ту тэй шых мяс цiн.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

Фо та Ва ле рыя КА РА ЛЯ.

Пру жан скi ра ён.

Стро гая чыр во ная зор ка ў аб рам-

лен нi зя лё ных га лi нак з яб лы не-

вы мi квет ка мi i дзве пур пур ныя 

ру жы на ўра чыс тым гра нi це. Ва-

кол шмат ма лень кiх дрэў цаў, якiя 

праз не каль кi га доў па ды муц ца 

i за шу мяць гус ты мi кро на мi над 

мес цам па мя цi ў го нар тых, хто 

ва я ваў, за гi нуў або вы жыў у той 

цi iн шай вай не ХХ ста год дзя — 

Пер шай су свет най, Вя лi кай Ай-

чын най, аф ган скай...

Па мят ны знак з'я вiў ся ў цэнт ры 

аг ра га рад ка Се му ка чы Ма гi лёў ска-

га ра ё на зу сiм ня даў на — 29 мая. 

Але ра бо та над iм вя ла ся не каль кi 

ме ся цаў. На сель нiц тва аг ра га рад ка, 

а гэ та ка ля 350 жы ха роў, пад тры-

ма ла iдэю стар шы нi Се му кац ка га 

сель са ве та Та ма ры УКРУЖ СКАЙ. 

На ме ма ры ял бы ло са бра на 600 руб-

лёў. Ка неш не, ча гось цi маш таб на га 

на гэ тыя гро шы не зро бiш, але ха це-

ла ся, каб на ват сцiп лы знак па мя цi 

кра наў, бу дзiў неш та ў сэр цы, на гад-

ваў пра ге ра iч ныя мо ман ты на шай 

гiс то рыi. Стар шы ня аса бiс та ўзя ла 

пра цэс рэа лi за цыi iдэi на ся бе. Яе пад-

тры ма лi кi раў нi кi мяс цо ва га дзi ця ча га 

са да-шко лы, ка му наль най i са цы яль-

най служ баў, ам бу ла то рыi. А па ча ло-

ся ўсё з па сад кi дрэў. Сiм ва лiч на, што 

пер шыя са джан цы бы лi па са джа ны 

су мес ны мi на ма ган ня мi школь нi каў 

i лю дзей ста ла га ўзрос ту, бо для па-

мя цi вель мi важ на за ха ваць пе ра-

ем насць па ка лен няў. У ак цыi ўзя лi 

ўдзел са лiс ты ама тар ска га ка лек ты ву 

«Га лiн ка бэ зу» i на ву чэн цы дзi ця ча-

га са да-шко лы. Так з'я вi ла ся са сно-

вая алея, а ўжо праз ме сяц жы ха ры 

ства ры лi не па да лёк яшчэ ад ну — з 

бла кiт ных елак у фор ме сiм ва лiч най 

лiч бы 75. Гэ тыя елач кi род най вёс-

цы прэ зен та ваў яе ўра джэ нец Ва дзiм 

Iў чын. Акра мя со сен i елак, тут бы лi 

так са ма па са джа ны туi, клё ны i каш-

та ны. Туi, да рэ чы, па да ры ла яшчэ ад-

на ўра джэн ка вёс кi — Янi на Га ра вая. 

Ця пер яна жы ве ў Бя лы нi чах, але не 

за бы вае пра сваю ма лую ра дзi му. 

У па са дцы дрэў бы лi за дзей нi ча ны ўсе: 

на сель нiц тва, ра бот нi кi сель ска га Са-

ве та, ка му наль най гас па дар кi, са цы-

яль най служ бы, школь нi кi, iх на стаў нi-

кi — усе тыя, ка го аб' яд на ла iдэя.

Чыр во ная зор ка на мес цы па мя цi 

так са ма зроб ле на ру ка мi ўра джэн ца 

аг ра га рад ка.

— Мы доў га шу ка лi ў iн тэр нэ це 

па ды хо дзя чы ва ры янт, па куль не 

на тра пi лi на зор ку, — ка жа Та ма ра 

Укруж ская. — Ста лi звяр тац ца ў роз-

ныя фiр мы, каб нам яе зра бi лi, i ака-

за ла ся, што сён ня та кiм на огул нi хто 

не зай ма ец ца. Доб ра, што ўспом нi лi 

пра на ша га зем ля ка — май стра па 

ме та ле Мi ка лая Ста ля ро ва, якi пра-

цуе ў Ма гi лёў скiм пра фе сiй ным лi цэi 

№ 2. Ён зра бiў тое, што мы жа да лi, 

i за сваю ра бо ту не ўзяў нi ка пей кi. 

За пла цi лi толь кi за ма тэ ры ял.

Сам май стар пры зна ец ца, што 

пра ца ваў з на тхнен нем.

— Ха це ла ся па кi нуць на па мiн пра 

тое, што на гэ тай зям лi ня ма нi чо га 

больш каш тоў на га, чым ча ла ве чае 

жыц цё. Та му ня ма i меж удзяч нас цi 

тым, хто ва я ваў, ад стой ва ю чы на шу 

бу ду чы ню, — ад зна чыў ён.

Яшчэ адзiн ура джэ нец вёс кi Ге-

надзь Ка за коў, якi ця пер уз на чаль-

вае мiн скi за вод ААТ «Агат — сiс тэ-

мы кi ра ван ня», так са ма пад тры маў 

доб рую спра ву, пе ра лi чыў шы на яе 

не каль кi сот няў бе ла рус кiх руб лёў. 

У аг ра га рад ку нi ко га з яго род ных 

не за ста лося, але ён заў сё ды га то-

вы ўдзель нi чаць у жыц цi на се ле на га 

пунк та, дзе на ра дзiў ся.

Да рэ чы, кож ная дэ таль пом нi-

ка — гэ та ма лень кая ах вя ра, пры-

чым не толь кi жы ха роў аг ра га рад ка. 

На прык лад, не вя лi кая гра нiт ная плi-

та ў асно ве пом нi ка — гэ та па да ру-

нак ма гi лёў скай ры ту аль най фiр мы 

«Бел гра нiт». На пя рэ дад нi Дня Пе ра-

мо гi яе ра бот нi кi ра ман та ва лi пом нiк 

на мяс цо вым во iн скiм па ха ван нi, i 

стар шы ня сель са ве та па пра сi ла да-

па маг чы з ма лень кiм ка ва лач кам 

гра нi ту для ме ма ры я ла. Фiр ма не 

толь кi да па ма га ла, але яшчэ i над-

пiс зра бi ла па за ло ча ны мi лi та ра мi: 

«У го нар удзель нi каў вой наў ХХ ста-

год дзя, што аба ра нi лi жыц цё».

Ста рас та аг ра га рад ка Та ма ра 

БЕЛЬ СКАЯ згад вае, што лю дзi са мi 

пры но сi лi гро шы, нi ко га не да во дзi-

ла ся ўга вор ваць, шу каць.

— Прак тыч на ўсё на сель нiц тва 

ад гук ну ла ся, — свед чыць яна. — 

Пры чым удзель нi ча лi жы ха ры на ват 

су сед нiх вё сак — Сма ляр нi, Пу шчы, 

Ро га, Хiм нi цы. Не ка то рыя зда юць 

гро шы i ця пер — ка жуць, што не су-

праць, ка лi яны пой дуць на квет кi i 

ва зо ны. Гэ та так са ма важ ныя эле-

мен ты ме ма ры я ла.

Стар шы ня сель вы кан ка ма Та-

ма ра Укруж ская па цвяр джае, што 

ка ля па мят на га мес ца хут ка бу дуць 

раз ме шча ны 15 ва зо наў з квет ка мi i 

па стаў ле ны лаў кi.

— Яшчэ ня даў на гэ та бы ла пуст ка, 

якую мы вы кош ва лi, — ка жа яна. — 

Ужо за раз яе не па знаць, а ў бу ду-

чым гэ тае мес ца ста не цэнт раль ным 

у аг ра га рад ку для ад па чын ку.

Сё ле та сель са вет атры маў дру-

гую прэ мiю ў спа бор нiц тве ся род 

ор га наў мяс цо ва га са ма кi ра ван ня. 

Куп ле ныя на гэ тыя гро шы ка ру се лi 

так са ма пра пi са лi ся не па да лёк ад 

бу ду ча га пар ку.

Пры га жосць на во дзiц ца i ў iн шых 

вёс ках сель са ве та. У тых жа Вя лi кiх 

Бя ле вi чах жы ха ры са бра лi на доб ра-

ўпа рад ка ван не 800 руб лёў. Ня даў-

на яны пад кi раў нiц твам мяс цо ва га 

фер ме ра Ула дзi мi ра Укруж ска га на-

ват «Амка дор» з драў ля ных дэ та ляў 

са бра лi. Ця пер гэ та га лоў ная мяс-

цо вая сла ву тасць i лю бi мае мес ца 

гуль нi для дзят вы.

— Усе гэ тыя су мес ныя спра вы 

яд на юць лю дзей, ву чаць па ва жаць 

ад но ад на го, не за бы ваць сва iх прод-

каў i на тхняць сва i мi пры кла да мi дзя-

цей, — лi чыць Та ма ра Укруж ская.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

Фо та з ар хi ва Се му кац ка га 

сель са ве та.

ЛЮДЗЕЙ АБ' ЯД НА ЛА ПА МЯЦЬ
СВАЮ ЛЮ БОЎ ДА МА ЛОЙ РА ДЗI МЫ ЖЫ ХА РЫ ВЫ КА ЗА ЛI Ў СТВА РЭН НI МЕ МА РЫ Я ЛА ЎСIМ ТЫМ, 

ХТО БРАЎ УДЗЕЛ У ВОЙ НАХ ХХ СТА ГОД ДЗЯ

Мес ца па мя цi ў Се му ка чах аб' яд на ла ўсiх жы ха роў.

Зо на ад па чын ку 

ў Вя лi кiх Бя ле вi чах.

Стар шы ня Па ста ян най 

ка мi сii Па ла ты прад стаў нi-

коў На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сi па пы тан нях эка-

ло гii, пры ро да ка ры стан ня i 

чар но быль скай ка та стро фы 

Мi ка лай ВА СIЛЬ КОЎ:

— Ка лi аб мяр коў ваць доб ра ў-

па рад ка ван не ма лых на се ле ных 

пунк таў, не трэ ба i ка заць пра 

сет ку мяс цо вых да рог. Скла-

да на, зра зу ме ла, але ра зам з 

тым — яны грэй дзi ру юц ца, ра-

ман ту юц ца. Хай па крыц цё i не 

ас фаль та бе тон нае, але доб ра ў-

па рад ка ван не iдзе.

Пра цу ю чы ў акру зе, быў у 

Бу да-Ка ша лёў скiм ра ё не. За да во ле-

ны: у аг ра га рад ку Гла заў ка, дзе га-

доў сем не бы ло да ро гi — цэнт раль-

ная ву лi ца ме ла пяс ча нае па крыц цё, 

за пы ле насць, — ка лi лас ка, гэ тую 

цэнт раль ную ву лi цу за ас фаль та ва-

лi. То-бок па жа дан нi на сель нiц тва 

за да во лi лi.

Ды i сам Го мель тра ды цый на зай-

мае пер шыя мес цы ў Бе ла ру сi па 

доб ра ўпа рад ка ван нi — гэ та так са-

ма пра мно-

гае свед чыць. 

Го мель шчы-

на ак тыў на 

ўдзель нi ча ла 

ў гла баль най 

эка ла гiч най 

кам па нii «Доб-

ра ўпа рад ку ем 

ма лую ра дзi-

му», пер шая 

з якiх бы ла 

пры све ча на 

Го ду ма лой 

ра дзi мы. У ад-

па вед нас цi з 

рэс пуб лi кан-

скiм i аб лас ным пла на мi па на вя дзен нi 

па рад ку на зям лi сё ле та вы са джа ны 

дзя сят кi ты сяч дрэў i кус тоў — яны 

з'я вi лi ся у рай цэнт рах, аг ра га рад ках, 

вёс ках, уз доўж да рог.

Шмат зроб ле на ў на шай кра i не ў 

част цы эка на мiч на га раз вiц ця: трэ ба 

па раў наць 1990-я га ды i 2020 год. Як 

прад стаў нiк са цы яль най сфе ры ад зна-

чу, што знач на раз вi лi ся i сфе ры ахо вы 

зда роўя, аду ка цыi, са ца ба ро ны.

Уво гу ле ма лым на се ле ным пунк-

там у не за леж най Бе ла ру сi заў сё ды 

ўдзя ля ла ся ўва га. За гэ тыя га ды ў 

Го мель скай воб лас цi прак тыч на на 

99,9 пра цэн та рэ кан стру я ва ны ўсе 

ра ён ныя баль нi цы, асна шча ны ме-

ды цын скай тэх нi кай, за ха ва ны ўчаст-

ко выя баль нi цы, ство ра на 17 баль нiц 

сяст рын ска га до гля ду з да стат ко вым 

лож ка вым фон дам. Ка лi б не бы ла 

за ха ва на ма тэ ры яль на-тэх нiч ная ба-

за, у час пан дэ мii нам бы ло б вель мi 

скла да на вы ра шыць праб ле мы ака-

зан ня ме ды цын скай да па мо гi.

Дзяр жа ва ўтрым лi вае ча ты ры 

ме ды цын скiя ўнi вер сi тэ ты, каб да-

сяг нуць стап ра цэнт най укам плек та-

ва нас цi кад ра мi. Заў сё ды ў све це 

ка цi ра ва лi ся i на шы ВНУ тэх нiч най 

на кi ра ва нас цi.

За дэ пу тац кiя га ды я ба чу, як дзяр-

жа ва iмк нец ца пад тры маць сель скую 

гас па дар ку, як гэ тая сфе ра на бы ла 

экс пар та а ры ен та ва ны ха рак тар. На-

ша кра i на раз вi ва ец ца, ру ха ем ся на-

пе рад, i спа дзя ю ся, што ды на мi ка i 

на да лей бу дзе ста ноў чая.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Стар шы ня Го мель-

ска га аб лас но га Са ве-

та дэ пу та таў Ка ця ры на 

ЗЕН КЕ ВIЧ:

Ця гам трох га доў, аб-

ве шча ных Го дам ма лой 

ра дзi мы, у Го мель скай 

воб лас цi пра ве дзе на 

вя лi кая ра бо та, вы нi кам 

якой з'яў ля ец ца ўцяг ну-

тасць ўся го на сель нiц тва 

ў вы ра шэн не пы тан няў 

жыц ця дзей нас цi рэ гi ё на.

Го мель скi аб лас ны 

Са вет дэ пу та таў вы сту-

пiў iнi цы я та рам кроп ка-

ва га вы ра шэн ня пы тан-

няў на мес цах. Ва ўсiх 

ра ё нах воб лас цi прай шлi i пра цяг-

ва юць пра хо дзiць па шы ра ныя су-

стрэ чы прад стаў нi коў ор га наў мяс-

цо ва га кi ра ван ня i са ма кi ра ван ня i 

ўсiх сла ёў на сель нiц тва. Тэ ма ты ку 

гэ тых су стрэч пра па ну юць мяс цо-

выя жы ха ры, што да зво лi ла ў хо дзе 

iн тэр ак тыў ных вы яз ных се мi на раў 

комп лекс на вы ра шыць цэ лае ко-

ла пы тан няў i 

рас паў сю дзiць 

спо са бы iх вы-

ра шэн ня.

Па пра па но-

вах мяс цо вых 

жы ха роў раз-

гле джа ны пы-

тан нi раз вiц ця 

i доб ра ўпа рад-

ка ван ня на се-

ле ных пунк таў, 

рэа лi за цыi пра-

ек та «Вёс ка бу-

ду чы нi», за ха-

ван ня i раз вiц-

ця тра ды цый-

ных ра мёст ваў, 

фар мi ра ван ня ду хоў на-ма раль на га 

па тэн цы я лу на сель нiц тва, ту рыс-

тыч най пры ваб нас цi рэ гi ё наў, 

эфек тыў на га вы ка ры стан ня мяс-

цо вых рэ сур саў, раз вiц ця ма ло га 

прад пры маль нiц тва i iн шыя.

Унi каль ныя iнi цы я ты вы па раз-

вiц цi i пад трым цы сва ёй ма лой 

ра дзi мы мы ўба чы лi ў кож ным 

рэ гi ё не. Мяс цо выя пра ек ты ста лi 

цэнт ра мi пры цяг нен ня не толь кi 

для мяс цо вых жы ха роў аль бо вы-

хад цаў з гэ тых тэ ры то рый, але i 

для гас цей з iн шых рэ гi ё наў кра i ны 

i на ват за меж жа. Та му мы аказ-

ва ем пад трым ку ў раз вiц цi та кiх 

iнi цы я тыў.

Мяс цо вы мi ор га на мi ўла ды ў 

Го мель скай воб лас цi ўдзя ля ец ца 

вя лi кая ўва га доб ра ўпа рад ка ван-

ню тэ ры то рый. Па лi чыць, коль кi 

зроб ле на, прак тыч на не маг чы ма: 

па са джа ны ты ся чы дрэў, уста ноў-

ле ны сот нi кi ла мет раў ага ро джаў, 

аб ста ля ва ныя студ нi, пры бра ныя 

то ны смец ця, ад рэ стаў ра ва ны 

пом нi кi. У вы нi ку ўза е ма дзе ян ня 

ўсiх ор га наў ула ды бы лi вы ра ша-

ны мно гiя за да чы, але га лоў нае — 

вы шэй на зва ныя служ бы пе ра тва-

ры лi ся з кант ра лё раў у парт нё раў 

па агуль най спра ве — ства рэн ню 

ўмоў для жыц ця на сель нiц тва. Гэ-

та ад ра зу знай шло вод гук у на-

сель нiц тва, якое ста ла ак тыў на 

браць удзел у гра мад скiм жыц цi 

свай го рэ гi ё на, пры чым не толь кi 

ў рам ках доб ра ўпа рад ка ван ня, са-

ма фi нан са ван ня, але i ў твор чым, 

спар тыў ным, куль тур ным жыц цi.

Нi хто не ча кае су бот нi ка аль-

бо ра бот нi ка ЖКГ, а вы хо дзiць на 

сваю ву лi цу i ко сiць тра ву, доб ра ў-

па рад коў вае пляж на мяс цо вым 

во зе ры, фар буе плот. Вод гук лю-

дзей вi даць i ў су мах па са ма фi-

нан са ван нi: з 2018 го да доб ра ах-

вот ныя ах вя ра ван нi на мяс цо вае 

доб ра ўпа рад ка ван не ад кож на-

га два ра па вя лi чы лi ся ледзь не 

ўдвая.

Усе ра зу ме юць: гэ та не для ка-

гось цi, а iн вес ты цыi ў ся бе, сва iх 

дзя цей. Лю дзi га на рац ца сва ёй ма-

лой ра дзi май i са бой за тое, што 

яны зра бi лi для яе, а зна чыць, для 

ся бе. У вы нi ку ж з кож най на шай 

ма лой ра дзi мы скла да ец ца на ша 

вя лi кая Ра дзi ма — Бе ла русь.

Год ма лой ра дзi мы за кан чва ец-

ца, але сiс тэм ная ра бо та ў гэ тым 

кi рун ку ста ла доб рай звыч кай i та-

му бу дзе пра цяг ну тая.

З гiс то рыi пы тан няЗ гiс то рыi пы тан ня

МЕС ЦА, 
ДЗЕ ПРАЙ ШЛО 

ДЗЯ ЦIН СТВА
Спа чат ку Го дам ма лой ра дзi-

мы ў Бе ла ру сi быў аб' яў ле ны 

2018-ы. Аб гэ тым ра шэн нi Прэ-

зi дэнт па ве да мiў 9 лю та га 2018 

го да на ўра чыс тай цы ры мо нii 

ўру чэн ня дзяр жаў ных уз на-

га род най леп шым пра цаў нi-

кам аграр най сфе ры. Кi раў нiк 

дзяр жа вы рас тлу ма чыў, што 

ра шэн не вы клi ка лi раз ва жан-

нi аб важ нас цi ма лой ра дзi мы 

ў лё се кож на га ча ла ве ка. «Яна 

шмат аб лiч ная. Для ад ных гэ та 

род ны го рад, ву лi ца ў го ра дзе 

або не вя лi кi дво рык, вёс ка, дзе 

прай шлi най леп шыя дзi ця чыя 

га ды, для iн шых — ка ва ла чак 

дзi кай пры ро ды, якi ра да ваў 

во ка i да рыў па чуц цё на поў не-

на сцi i спа кою. А для тых, хто 

па ехаў шу каць шчас це ў iн шыя 

кра i ны, ма лой ра дзi май ста ла 

Бе ла русь», — ска заў ён.

Прэ зi дэнт та ды пад крэс лiў i по тым 

увесь час на гад ваў пра тое, што на-

стаў час кож на му не толь кi ўспом нiць 

аб сва iх ка ра нях, аб мес цы, дзе за-

ста ла ся час цiн ка ду шы, але i ад даць 

доўг гэ та му ка ва лач ку зям лi. «Вель мi 

хо чац ца, каб да па мо га iш ла ад сэр-

ца, ста ла ўлас най iнi цы я ты вай. Яна 

мо жа быць ма тэ ры яль най, ства раль-

най, асвет нiц кай, твор чай — тут усё 

ад жа дан ня i маг чы мас цяў. На стаў 

мо мант пра явiць ся бе i ўпi саць сваё 

iмя ў гiс то рыю гэ тай ма лой ра дзi мы, 

гэ та га ка ва лач ка на шай зям лi», — 

за явiў бе ла рус кi лi дар.

Iдэя, са праў ды пры го жая i 

на тхняль ная. У пер шую чар гу Аляк-

сандр Лу ка шэн ка за па тра ба ваў ад 

усёй улад най вер ты ка лi ўспом нiць 

пра мяс цi ны, з якiх вый шлi вы со ка-

па стаў ле ныя чы ноў нi кi, i на вес цi па-

ра дак там.

Так, на прык лад, да ру ча ю чы та га-

час на му на мес нi ку прэм' ер-мi нiст ра 

Мi ха i лу Ру са му па бу да ваць да кан ца 

го да мост па мiж Жыт ка вi ча мi i Ту ра-

вам, Прэ зi дэнт ка заў: «У мя не гэ тае 

пы тан не на кант ро лi. Але гэ та твая 

ра дзi ма, i ў Год ма лой ра дзi мы ты не 

па вi нен ад гэ та га ад вяр нуц ца».

Паз ней ён пра па на ваў дзярж слу-

жа чым на ве даць свае мяс цi ны пад-

час рэс пуб лi кан ска га су бот нi ка i сам 

па даў прык лад, доб ра ўпа рад коў ва ю-

чы Тра фi ма ву кры нi цу на сва ёй ма-

лой ра дзi ме ра зам з тры ма сы на мi. 

Та ды кi раў нiк дзяр жа вы па ве да мiў 

жур на лiс там, што Год ма лой ра дзi мы 

бу дзе па доў жа ны i на два на ступ ныя 

га ды, да 2020-га.

«Гэ та бы ла мая iдэя (аб' явiць Год 

ма лой ра дзi мы). Шмат бы ло пра па-

ноў. Ду маў, трэ ба ўсё ж та кi гэ ту тэ-

му ўзняць. Гэ та на ват не год ма лой 

ра дзi мы, а трох год ка, та му што за 

год мы на ўрад цi неш та там па бу ду-

ем, ство рым. Ад ра зу лю дзей не па-

вер неш. Яны спа чат ку па вiн ны пры-

вык нуць, усвя до мiць, на ме цiць са бе 

ней кiя пла ны, а не дзе ка мусь цi трэ ба 

i гро шы за ра бiць, каб у сваю ма лую 

ра дзi му ўклас цi ся, — ад зна чыў Прэ-

зi дэнт. — I та ды я пра па на ваў: да вай-

це мы аб' явiм гэ ты год Го дам ма лой 

ра дзi мы i па ду ма ем аб пра даў жэн нi. 

Та му гэ та толь кi старт».

У чэр ве нi 2018 го да кi раў нiк дзяр-

жа вы пад пi саў указ, якiм па ста наў ля-

ла ся пра вес цi пад зна кам Го да ма лой 

ра дзi мы ў Бе ла ру сi 2018—2020 га ды. 

18 лi пе ня 2018 го да ўра дам бы ла за-

цвер джа на ад па вед ная рэс пуб лi кан-

ская пра гра ма ме ра пры ем стваў. Яна 

на лiч вае 123 пунк ты па на вя дзен нi 

ўзор на га па рад ку на зям лi i доб ра-

ўпа рад ка ван нi на се ле ных пунк таў, 

ства рэн нi мак сi маль на кам форт ных 

умоў для пра жы ван ня, сты му ля ван нi 

дзе ла вой ак тыў нас цi гра ма дзян, за-

бес пя чэн нi за ня тас цi i са ма за ня тас цi, 

iна ва цый най i на ву ко вай дзей нас цi, 

вы ха ван ню ў мо ла дзi лю бо вi да род-

най зям лi, за ха ван ню гiс то ры ка-куль-

тур ных i ма раль ных каш тоў нас цяў, 

па пу ля ры за цыi спор ту, ту рыз му i ак-

тыў на га спо са бу жыц ця, у тым лi ку 

пра ду гледж вае агуль на рэс пуб лi кан-

скую iн фар ма цый ную кам па нiю.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Чац вёр тае ад ра джэн не Клят но га
Ра сiй скi бiз нес мен па бу да ваў у род ных мяс цi нах 

ту рыс тыч ную вёс ку

Ка мен та рый у тэ му
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