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Вік тар СІ РЭН КА, на мес нік 
стар шы ні Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па 
аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры 
і са цы яль ным раз віц ці:

«Се на та ры ма юць на мер 
пра пра ца ваць пы тан ні да ван ня 
жыл ля і зні жэн ня пад атко вай 
на груз кі для ма ла дых спе цы я ліс таў 
у вёс цы, за ня тых 
у са цы яль най і куль тур най сфе рах. 
Да нас час та звяр та юц ца ма ла дыя 
лю дзі. І ў асноў ным з бы та вы мі 
пы тан ня мі, якія ўзні ка юць 
з-за фар ма ліз му на мес цах. 
Ства рэн не бы та вых умоў — 
гэ та пер шае, з ча го трэ ба 
па чы наць. На груз ка на ма ла дых 
спе цы я ліс таў ужо знач на боль шая, 
чым ра ней. Для ча ла ве ка, які 
апы нуў ся ў ня звык лых умо вах, 
без пад трым кі баць коў, яко му 
яшчэ трэ ба вы кон ваць пра цоў ныя 
аба вяз кі, вы ра шаць бы та выя 
праб ле мы, — гэ та за над та шмат. 
Што ж да ты чыц ца та го, 
як да юц ца льго ты і над баў кі 
да зар пла ты ма ла дым сель скім 
ін тэ лі ген там, то ў ме жах 
за ка на даў ства ўжо зроб ле на 
ня ма ла».
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Укр. грыўня 0,0738
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Са цы яль ная пад трым каСа цы яль ная пад трым ка  

Кож на му — 
свой утуль ны 

ку ток
У Ня свіж скім ра ё не з'я віў ся 

ма ла дзёж ны цэнтр для ін ва лі даў
У Ня свіж скім до ме-ін тэр на це для са ста рэ лых і ін ва лі даў ад бы-

ло ся ад крыц цё пер ша га ў Бе ла ру сі ад дзя лен ня пад вы ша най 
кам форт нас ці для ма ла дых ін ва лі даў. Ідэя ства рэн ня та ко га 
са цы яль на знач на га аб' ек та з'я ві ла ся ка ля го да та му.

Чыр во ную стуж ку пе ра рэ за лі стар шы ня Ня свіж ска га рай вы-
кан ка ма Іван Круп ко, на чаль нік упраў лен ня па пра цы, за ня тас ці і 
аба ро не на сель ніц тва Тац ця на Тоў сцік і ды рэк тар уста но вы Ге надзь 
Ма ляр. «У но вым ад дзя лен ні до ма-ін тэр на та ма ла дым лю дзям 
да дзе на маг чы масць раз ві вац ца, ву чыц ца, сяб ра ваць, у гэ тым і 
за клю ча ец ца яго ўні каль насць. Аб ста ноў ка, на блі жа ная да хат ніх 
умоў, са дзей ні чае да лей шай са цы я лі за цыі, па шы рэн ню фор маў 
і тэх на ло гій сі ту а цый най да па мо гі, удас ка на лен ню сіс тэ мы воль-
на га ча су і раз віц ця ін та рэ саў. Акра мя та го, тут ма ла дыя лю дзі 
зна хо дзяц ца пад на гля дам спе цы я ліс таў, у тым лі ку ме ды цын скіх 
ра бот ні каў», — ад зна чыў Іван Круп ко.

У той жа дзень у ра ё не ад бы ла ся яшчэ ад на па дзея «ўпер шы ню». 
Кі раў ніц тва Ня свіж ска га ра ё на ўзна га ро дзі ла гра ма дзян за ва лан-
цёр скую ра бо ту. Імі ста лі ча ты ры ак тыў ныя чле ны пра ва слаў на га 
брац тва Пра аб ра жэн ня Гас под ня га (пры хо да хра ма Свя той Жы-
ва на чаль най Трой цы аг ра га рад ка Са ла та наў шчы на Ня свіж ска га 
даб ра чын ня): Тац ця на Ер ма ко ва, Сяр гей Мар ке віч, Ала і Ула дзі мір 
Жу раў скія, якія не пер шы год да па ма га юць жы ха рам до ма-ін тэр на та. 
Па сло вах кі раў ні ка брац тва Але га Аб ра мо ві ча, на ста я це ля царк вы, 
брат чы кі імк нуц ца да па ма гаць уста но ве і яе жы ха рам 
і ма тэ ры яль на, і ма раль на.

Ша нуй сваё!Ша нуй сваё!  

«На ша адзен не — 
ду ша на род ная»

Пра тра ды цыі бе ла рус ка га кас цю ма і су час насць
Між на род ны канг рэс «Тра ды цый ны бе ла рус кі кас цюм 
у еў ра пей скай куль тур най пра сто ры» ўчо ра прай шоў у Мін ску. 
У ім пры ня лі ўдзел вя ду чыя на ву коў цы Бе ла ру сі, Ра сіі, 
Укра і ны, Поль шчы, Літ вы і Эс то ніі. 
Там аб мяр коў ва лі, якое мес ца зай мае тра ды цый ны кас цюм 
у су час ным жыц ці, як мож на вы ка рыс тоў ваць 
і раз ві ваць каш тоў ную на род ную спад чы ну 
ў су час ных умо вах. СТАР. 4
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Ка мен ны крыж ка ля зні ка ю чай вёс кі Авеч кі — ма ла вя до мы 
і ма ла вы ву ча ны ар тэ факт мі нуў шчы ны на поў на чы кра і ны. Аляк-
сандр ЯКУ ШЫН (на фо та), жы хар су сед няй з Авеч ка мі вёс кі Ба сян кі 
Мёр ска га ра ё на, яшчэ з дзя цін ства ве даў гэ тае сак раль нае мес ца, 
бе гаў сю ды з сяб ра мі, раз гля даў вы бі тыя над пі сы на ка ме ні, але ў 
той час ма ла хто ці ка віў ся та кі мі гіс та рыч ны мі аб' ек та мі, а ста рэй-
шыя не тлу ма чы лі дзе цям пра кры жы.

— На жаль, аба рва ла ся ніць па мя ці, і я не ма гу рас ка заць пад ра-
бяз нас ці аб гэ тым пом ні ку лю дзям, якія ці ка вяц ца гіс то ры яй і края-
знаў ствам, — тлу ма чыць мой гід.

Але Аляк сандр ра зу мее і ве дае га лоў нае: гэ ты ка мен ны крыж — 
свед ка гіс то рыі зям лі, на якой жы лі яго прод кі, і гэ та ка мен ная за гад ка 
вар тая ахо вы і вы ву чэн ня.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

КА МЕН НАЯ ЗА ГАД КА ПРОД КАЎ


