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ПАД ЗНА КАМ 
УВА ГІ І ДОБ РЫХ 

СПРАЎ
Аляк сандр ВЯР СОЦ КІ, 

на чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня ідэа ла гіч-

най ра бо ты і па спра-

вах мо ла дзі Гро дзен-

ска га абл вы кан ка ма:

— Год ма лой ра дзі мы 
стаў лейт ма ты вам мно гіх 
свят і ме ра пры ем стваў на 
Гро дзен шчы не. Да рэ чы, сё-
ле та ў аб лас ной пра гра ме 
за пла на ва на 270 ме ра пры ем стваў. Асаб лі ва зна ка ва 
прай шлі юбі леі га ра доў — Грод на, Смар го ні, Аст раў-
ца, Зэ львы, Скі дзе ля, Дзят ла ва, Лі ды. Пад час свят 
ад бы ла ся ўра чыс тая па сад ка алеі зна ка мі тас цяў. І не 
толь кі ў га ра дах прай шлі та кія свя ты. Сё ле та юбі леі 
свят ка ва лі ў аг ра га рад ку Свіс лач, вёс ках Міль каў-
шчы на Гро дзен ска га ра ё на (ра дзі ма Элі зы Ажэш кі) 
і Бе раж кі, што на Зэ львен шчы не. Прай шлі на ват 
свя ты ву ліц з на го ды іх утва рэн ня.

Вель мі пры ем на, што вя до мыя ўра джэн цы Гро дзен-
шчы ны пры яз джа юць сю ды не толь кі на свя ты, але і 
для та го, каб па пра ца ваць. Мно гія з іх пры ма лі ўдзел 
у на вя дзен ні па рад ку на зям лі пад час су бот ні каў. На-
прык лад, зна ка мі тыя вы пуск ні кі ГрДУ імя Ян кі Ку па лы 
вы са дзі лі ў Грод не на но вай ву лі цы лі па вую алею.

Мно гае зроб ле на па ства рэн ні му зе яў і му зей ных 
па ко яў. У стар та вым Го дзе ма лой ра дзі мы мож на 
га ва рыць аб ад крыц ці на Гро дзен шчы не 13 но вых 
аб'ек таў. Па паў ня ец ца іс ну ю чы фонд, а так са ма 
ства ра юц ца но выя экс па зі цыі. У іх лі ку — эт на гра-
фіч ныя экс па зі цыі ў вёс ках Смар гон ска га і Дзят лаў-
ска га ра ё наў. У вёс цы Тро ке ні кі Аст ра вец ка га ра ё на 
ад ноў ле ны по быт бы лой ся дзі бы зна ка мі та га мас та-
ка і пісь мен ні ка Мар' я на Бо гу ша-Шыш кі. На пра ця гу 
го да ў На ва груд ку пра хо дзі лі ме ра пры ем ствы, пры-
све ча ныя 300-год дзю Са ла меі Ру сец кай, пер шай у 
гіс то рыі Рэ чы Па спа лі тай жан чы ны-ле ка ра. Вя до ма 
яна і ме му а ра мі «Аван ту ры май го жыц ця».

Асаб лі вую аса ло ду і за да валь нен не ад чу ва еш 
та ды, ка лі ба чыш пла ды сва іх на ма ган няў, пры кла-
дан ня сіл. Та кім аб' ек там ста ла рэ кан струк цыя ся-
дзі бы Мі ха ла Кле а фа са Агін ска га ў Смар гон скім 
ра ё не. У рам ках транс гра ніч на га пра ек та быў зроб-
ле ны пер шы крок да ажыц цяў лен ня гэ та га пра ек та. 
По тым ра бо ты пра цяг ва лі ся за бюд жэт ныя срод кі. 
Сён ня ся дзі ба ста ла паў на вар тас ным ту рыс тыч ным 
аб'ек там, дзе пра хо дзіць мност ва ме ра пры ем стваў, 
у тым лі ку і цу доў ны шля хец кі баль. На ле та му зе яў 
і экс па зі цый бу дзе ў рэ гі ё не ад кры та не менш, бо 
яшчэ з'яўляюцца но выя ім ёны, якія бы лі не за слу жа на 
за бы ты, і трэ ба ўве ка ве чыць па мяць аб іх.

Маш таб ныя ра бо ты вя дуц ца на гро дзен скіх зам-
ках. Змя ня ец ца воб лік Ста ро га зам ка ў Грод не, ідуць 
рэ кан струк цыя і кан сер ва цыя Галь шан ска га і Крэў-
ска га зам каў. Пра цяг ва юц ца ад наў лен чыя ра бо ты 
па Ка лож скай царк ве, на ступ ным эта пам якіх бу дзе 
рэ кан струк цыя ўнут ра на га ўбран ства. Аб' ект уне се-
ны ў па пя рэд ні спіс ЮНЕС КА.

Лі чу, што мяс цо вым ула дам, дэ пу та там вар та 
звяр нуць ува гу ў сва іх ра ё нах на зна ка выя аб' ек ты і 
пры вес ці іх у на леж ны стан. Ме ха ніз мы гэ тай ра бо ты 
мо гуць быць роз ныя, у тым лі ку праз удзел у транс-
гра ніч ных пра ек тах. Па куль па тэн цы ял прад стаў-
ні коў тэ ры та ры яль на га са ма кі ра ван ня, ста рас таў, 
да ма вых ка мі тэ таў вы ка рыс тоў ва ец ца не ў поў най 
сту пе ні.

Як вя до ма, пад зна кам Го да ма лой ра дзі мы прой-
дуць і на ступ ныя два га ды — 2019-ы і 2020-ы. Гэ та 
зна чыць, што ёсць час, каб па кла па ціц ца аб сва-
ёй ма лой ра дзі ме, упры го жыць свой род ны кут. Да 
1 сту дзе ня ў воб лас ці бу дзе сфар мі ра ва ны но вы 
план ра бо ты ў гэ тым кі рун ку.

Важ ны мі па дзея мі ста нуць юбі лей Гро дзен-
скай воб лас ці, 75-год дзе вы зва лен ня Бе ла ру сі, а ў 
2020-м — 75-год дзе Пе ра мо гі. Бу дзем звяр таць 
асаб лі вую ўва гу на доб ра ўпа рад ка ван не во ін скіх 
ма ну мен таў і мо гі лак. У су вя зі з гэ тым у кож ным раё-
не вы зна чыц ца та кі зна ка вы аб' ект, рэ кан струк цыя 
яко га бу дзе вес ці ся ў на ступ ным го дзе. У Грод не гэ та 
бу дуць во ін скія мо гіл кі на ву лі цы Бе лу ша.

Пра цяг нец ца вы да вец кая дзей насць. Уба чаць 
свет фо та аль бо мы, якія рас ка жуць аб ста ра жыт-
на сці та кіх га ра доў, як Грод на, Сло нім і Смар гонь. 
Рых ту ец ца прэ зен та цый ны аль бом «Гро дзен ская 
воб ласць» да 75-год дзя рэ гі ё на. Но выя вы дан ні рас-
ка жуць аб мас та ках і спарт сме нах Пры нё ман ска га 
краю. Да рэ чы, сё ле та вый шаў у свет аль бом «Гро-
дзен шчы на ў тва рах», які пры све ча ны вя до мым і 
зна ка вым асо бам рэ гі ё на, а так са ма аль бом, пры-
мер ка ва ны да ХІІ фес ты ва лю на цы я наль ных куль тур. 
У снеж ні пла ну ец ца на дру ка ваць кні гу аб рэ ках і 
азё рах Пры нё ман ня.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Дом у Ла па ці чах ні чым 
асаб лі ва не вы дзя ля ец ца ся-
род ін шых, хі ба што шыль да 
ў акне на гад вае пра яго пры-
зна чэн не. У ха це пах не га ро-
ха вым су пам і каў ба сой, цёп-
ла і ўтуль на — са праў ды, як 
до ма. Па ста яль цы жы вуць на 
ўсім га то вым. Не трэ ба кла па-
ціц ца ні пра дро вы, ні пра ежу. 
Са цы яль ны ра бот нік На тал ля 
Жур ко ва і пры га туе, і пры бя-
рэц ца, і па мые бя ліз ну. На тал-
ля доб ра ве дае звыч кі сва іх 
па да печ ных і заў сё ды га то ва 
ім да га дзіць. «Вось на ва ры-
ла су пу га ро ха ва га. Ад на му 
дзе ду тва раж ку і ке фі ру ку пі-
ла, дру го му асоб на ку ры ныя 
крыл цы зва ры ла», — дае яна 
спра ва зда чу.

Са мы ма ла ды па ста я лец — 
Яў ген Ва сіль коў, яму ўся го 
61 год. Муж чы на, як той ка заў, 
у роск ві це сіл. Але толь кі на 
вы гляд. Цяж ка жыць ад на му, 
асаб лі ва ў вёс цы, дзе жы ха-
роў па паль цах мож на пе ра-
лі чыць. Пра дом у Ла па ці чах 
да ве даў ся ад сац ра бот ні каў. 
Яны ж і да па маг лі яму сю ды 
да брац ца. Жы ве на но вым 
мес цы з 26 каст рыч ні ка, і яму 
ўсё па да ба ец ца. У Пе ра го не, 
ка жа, на ват тэ ле ві за ра не бы-
ло. А тут увесь на бор бы та вой 
тэх ні кі. Пен сія ў яго не вя ліч кая, 
ка лі б за стаў ся до ма зі ма ваць, 
не звёў бы кан цы з кан ца мі. 
А тут пла та сім ва ліч ная — ка-
ля 8 руб лёў у ме сяц за па слу гі 
сац ра бот ні ка (адзін ві зіт — 
61 ка пей ка). Плюс 100 руб лёў 
на ка му нал ку і пра дук ты. Сац-
ра бот нік куп ляе ўсё, што пен-
сі я не ры па жа да юць, і па іх жа 
за яў ках га туе.

Ула дзі мір Ні кі цен ка з Ша-
ла моў тут ужо дру гі год, на ват 
да до му не ез дзіў. У Ма гі лё ве 
жы ве сяст ра Та ма ра Ар ло ва і 
двое пля мен ні каў Ігар і Жан-
на, але ў гос ці да яго яны не 
пры яз джа юць.

— Зна ё мых у вёс цы ўжо не 
за ста ло ся, а тут хоць ней кае 
жыц цё, — уз ды хае ён. — Ад-
ной чы на ват у клу бе быў.

Асноў ны за ня так па ста-
яль цаў — па гу та рыць ды тэ-

ле ві зар па гля дзець. Вель мі 
па да ба ец ца «По ле цу даў» з 
яго ня змен ным вя ду чым Ле а-
ні дам Яку бо ві чам. Вя сё лы ён 
ча ла век і вы на ход лі вы. Ці ка ва 
яго слу хаць.

У Вік та ра Міз гай лы дач-
ка і сын у Санкт-Пе цяр бур гу, 
шмат га доў абя ца юць пры-
ехаць, але баць ка ўжо і на-
дзею ўба чыць іх стра ціў. 
Апош ні раз пры яз джа лі, яшчэ 
ка лі іх ма ці жы вая бы ла. А яе 
вось ужо 15 га доў як ня ма.

— Хоць бы пры еха лі, ха ту 
баць коў скую ад ра ман та ва-
лі, — крыў дзіц ца ён. — Я ж 
ужо зу сім сла бы стаў.

Сац ра бот нік ка жа, што ха-
та яе па да печ на га хоць і ста-
рая, але на яе ад ной чы ўсё ж 
та кі знай шоў ся па куп нік. На 
жаль, рэа лі за ваць ма ё масць 
не атры ма ла ся. Дач ка не да-
зво лі ла. А ў яе ўсе да ку мен ты 
на дом. Уга вор ва лі, на гад ва-

лі пра за кон і ад каз насць да-
гля даць сваю не ру хо масць, 
а яна ўпер ла ся: не бу ду баць-
коў скую ха ту пра да ваць. Дом 
раз валь ва ец ца, а яна з Пі-
це ра не едзе. Ле там Вік та ра 
Іва на ві ча ва зі лі ў Слаў га рад 
па гля дзець на род ныя сце ны. 
Са ма стой на ез дзіць ён ужо не 
ў сі лах — як-ні як 88 га доў.

— Без пра ва жа та га не ма-
гу, — уз ды хае муж чы на, — 

тра чу пры том насць. Но гі ба-
ляць, ужо ні ку ды не ха джу. 
На ват у кра му. А ра ней час та 
на вед ваў ся.

Уста но ва яму па да ба ец-
ца. Ад дзя цей да па мо гі ня ма, 
а чу жыя вось да гля да юць. 
Хоць, ві даць па ва чах, што су-
муе па до ме. «Там усё роў на 
ле пей, — не стрым лі ва ец ца 
ста ры. — Да ад на го зна ё ма га 
зой дзеш, да дру го га — у мя не 
шмат зна ё мых. А тут пры хо-
дзіц ца кан так та ваць з імі па 
тэ ле фо не».

Слаў га рад чан ка Ні на 
Дзем' ян ко ва, якой ужо 90 з 
«хвос ці кам», па куль што ча ла-
век но вы. У яе рас па ра джэн-
ні цэ лы па кой. На су стрэ чу з 
ка рэс пан дэн там пры бра ла ся, 
апра ну ла ся ў бе лую ка шу лю і 
чор ны са ра фан. «Я ж у рай вы-
кан ка ме пра ца ва ла, — ка жа 
яна. — Пры вык ла пад бі раць 
адзен не з гус там».

Анд рэ еў на з за да валь нен-
нем рас каз вае пра сваё жыц-
цё. А бы ло яно ў яе скла да нае 
і су ро вае. Ва ен нае лі ха лец це, 
бе жан цы, канц ла гер — уся-
ка га на гле дзе ла ся. Ра да ва ла-
ся, ка лі жыц цё па кры ху ста ла 
ўва хо дзіць у ка ля і ну. З му жам 
па бу да ва лі вя лі кі дом у вёс цы 
Мі хай лоў — гэ та зу сім не да-
лё ка ад Слаў га ра да. А ка лі 
муж па мёр, пра да ла сваю 
не ру хо масць і пе ра еха ла ў 
Слаў га рад блі жэй да сы на. 
Ка лі ён за хва рэў, да па ма га ла 
ня вест цы да гля даць. Па куль 
жы лі ўтра іх — не скар дзі ла ся, 
але по тым унуч ка з вя лі кай 
сям' ёй па ся лі ла ся. Ста ро му 
ча ла ве ку цяж ка ла дзіць з ма-
ла ды мі, вось яна і вы ра шы ла 
неш та змя ніць у сва ім жыц ці. 
Пай шла ў рай вы кан кам ды 
па пра сі ла вы дзе ліць асоб ны 
па кой у ін тэр на це. Там ёй не 
ад мо ві лі, па пра сі лі па ча каць, 
па куль ра монт у па коі зро-
бяць. А ча со ва пра па на ва лі 
па жыць у до ме се зон на га зна-
хо джан ня ў Ла па ці чах.

Анд рэ еў на ўдзяч ная за 
кло пат: «На ша На та ша анёл-
ахоў нік, да па ма гае ва ўсім. 
Ка лі б бы ло зда роўе, се ла б 
на аў то бус ды з'ез дзі ла да 
сы на ў Слаў га рад. Але но гі 
пад вод зяць. Ды і ціск пад 180, 
рытм сэр ца збі ва ец ца».

Да рэ чы, сын у Слаў га ра дзе 
не адзі ны ў Ні ны Анд рэ еў ны — 
ёсць яшчэ дзве дач кі ў Мін ску. 
Яны зва лі ма ці да ся бе, ды ёй 
у іх не спа да ба ла ся. Там жа 
жы ве і яе брат, так са ма ў га-
дах — на дзевяць га доў ма-
ла дзей шы за яе. Ка лісь ці ў іх 
сям'і бы ло восем дзя цей, а за-
ста лі ся толь кі яны з бра там. 
Уну каў на лі чы ла ка ля дзе ся ці, 
ёсць і праў ну кі. Згад вае, што 
ка лі 90-год дзе яе ад зна ча лі, 
гас цей быў поў ны дом. Але 
вя лі кая сям'я яшчэ не га ран-
туе бес кла пот ную ста расць.

— Для ча ла ве ка га лоў-
нае — не за стац ца ў адзі но-
це, — лі чыць Сця пан Бай-
цоў. — І мы кла па ці лі ся пра 
тое, каб лю дзі змаг лі па жыць 
тут у сваё за да валь нен не. Ім 
не трэ ба зай мац ца ацяп лен-
нем, га та ваць ежу. Мож на, ка-
неш не, бы ло б па ехаць у дом 
са ста рэ лых, але там зу сім 
ін шыя ўмо вы. Трэ ба афарм-
ляць да ку мен ты, пла ціць пэў-
ную су му з пен сіі. А шмат хто 
жа дае прос та пе ра зі ма ваць 
не дзе, а ле там вяр нуц ца да-
до му і за няц ца гра да мі. І мы ім 
да ём та кую маг чы масць.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

На зі моў ку ў Ла па ці чы
Як у Слаў га рад скім ра ё не апя ку юць пен сі я не раў

— Гэ та быў за кі ну ты кал гас ны дом, з якім трэ ба бы ло 

неш та ра біць. Я пра па на ваў пры ста са ваць яго пад па-

трэ бы па жы лых жы ха роў ра ё на, каб не су ма ва лі зі мой 

у адзі но це. Ра ён ныя ўла ды ідэю ўхва лі лі, так з'я віў ся 

пра ект, які пад тры ма лі на ўзроў ні ПРА АН. На доб рую 

спра ву бы ла на кі ра ва на між на род ная да па мо га і шмат 

ча го зроб ле на за кошт мяс цо ва га СВК «Жа ле зін скі». 

Гас па дар ка пе ра кры ла дах, ад ра ман та ва ла па мяш кан ні, 

за мя ні ла вок ны. Дом атры маў но вае жыц цё, а пен сі я не-

ры — маг чы масць пра вес ці зі му з кам фор там, — рас-

каз вае па да ро зе да са цы яль най уста но вы стар шы ня 

Ла па ціц ка га сель са ве та Сця пан БАЙ ЦОЎ.

У тэ му
Воль га ІВА НО ВА, на чаль нік упраў-

лен ня па пра цы, за ня тас ці і са цы яль-

най аба ро не Слаў га рад ска га рай вы-

кан ка ма:

— На ша га лоў ная за да ча — кло пат 
пра са цы яль на не аба ро не ныя ка тэ го рыі 
на сель ніц тва. І мы вель мі ак тыў на зай-
ма ем ся раз віц цём мяс цо вых іні цы я тыў, 
у тым лі ку за срод кі гран таў. З апош-
ніх — гэ та шко ла бяс печ най жыц ця дзей-
нас ці для ін ва лі даў і па жы лых гра ма дзян, 
якая рас па ча ла ра бо ту ў маі. Пра во дзім 
там се мі на ры, за пра ша ем на іх ра та-
валь ні каў, ра бот ні каў га за вай служ бы, 
РА УС, баль ні цы і гэ так да лей. Кры ху ра-
ней ад кры лі ў Слаў га ра дзе цы руль ню і 
швей ны цэх для адзі но кіх і ма ла ма ём-
ных. Ка лі ра ней цы руль нік пра ца ваў там 
на паў стаў кі, то за раз та кі по пыт, што 
прый шло ся афор міць двух май строў на 
поў ныя стаў кі.

Тут заў сё ды ра ды гас цям.

Сацыяльны клопатСацыяльны клопат


