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У па сёл ку Уза мно га жы ха роў 
з Бра гін ска га ра ё на, ад се ле ных пас ля 
Чар но быль ска га вы бу ху. Лю дзі з'яз джа лі 
да лей ад не бяс пе кі, зды ма лі ся сем' я мі 
ра зам з дзець мі і шу ка лі пры ту лак у 
но вых мяс ці нах. Баць кі Га лі ны Сот ні ка вай 
так са ма бы лі пе ра ся лен ца мі. Пры еха лі 
ў Бу да-Ка ша лёў скі ра ён, узя лі крэ дыт 
і па ча лі ад бу доў вац ца.

З дзі ця чых ус па мі наў жан чы на мо жа пры-
га даць пус тыр, дзе дзят ва лю бі ла па га няць 
мя чык. Мяс ці ны бы лі зу сім не ма ляў ні чыя: 
по ле са ста га мі ды звал ка. Гэ та ця пер спе-
цы яль ны трак тар за бі рае смец це ледзь не ад 
са ма га до ма, а ра ней та ко га не бы ло, та му 
ня рэд ка ве цер за но сіў не пры ем ныя «сюр-
пры зы» прос та на ўчас так.

— Звал ку мы з ма май раз бі ра лі ра зам, — 
ус па мі нае Га лі на Аляк се еў на. — Яна і пра па-
на ва ла зра біць тут дзі ця чую пля цоў ку. По-
тым са ма пры дум ва ла за баў кі для дзя цей. 
Мне з му жам усё гэ та да ста ла ся ў спад чы-

ну, але так са ма ста ра ем ся да да ваць што год 
неш та но вае.

Муж Га лі ны Вя ча слаў слу жыць у МНС, 
эн ту зі язм жон кі пад трым лі вае, да па ма гае з 
цяж кай ра бо тай. Са ма гас па ды ня пра цуе на 
РУП Бе ла русь наф та «Асо бі на». Су жэн цы га-
ду юць чац вя рых дзя цей. Вяс ною і да рос лыя, 
і ма лыя вы хо дзяць рых та ваць дзі ця чую пля-
цоў ку для ле та. Баць кі ра ман ту юць і ўста наў-
лі ва юць ат рак цы ё ны, дзе ці ад наў ля юць фар-
бы на ма люн ках ка зач ных ге ро яў. Цэ лае 
ле та по тым гэ ты ла пік зям лі зе ля нее і ра дуе 
по гляд квет ка мі, а па гу ляць да Сот ні ка вых 
збі ра ец ца дзят ва з усёй ву лі цы.

— Ка лі ад на вяс коў цы да зна лі ся, што мы 
ро бім дзі ця чую пля цоў ку, так са ма пры хо-
дзі лі да па ма гаць. Асаб лі ва шмат дзет ныя 
сем'і, якіх тут мно га, так што ад но сі ны з 
су се дзя мі ўста ля ва лі ся да во лі цес ныя, — 
рас каз вае Га лі на. — Да па ма га лі цал кам 
доб ра ах вот на, мы ні я кіх умоў не ста ві лі.

У кож на га ат рак цы ё на свая гіс то рыя. 
Не ка то рыя «доў га жы ха ры» ста яць тут 
без не ча га дзе сяць га доў, іх пры ду ма ла і 
зра бі ла ма ма Га лі ны, Ва лян ці на Іва наў на. 

Ста рыя вуч нёў скія крэс лы Га лі не ад да лі ў 
мяс цо вай шко ле. По тым муж пры ва рыў іх 
да ра мы, і атры ма ла ся ка ру сель. Знай шлі 
сваё мес ца на пля цоў цы і драў ля ная аль тан-
ка, і арэ лі, якія ад да ла су сед ка. Пры гэ тым 
у сель вы кан ка ма Га лі на про сіць хі ба толь кі 
фар бы — пад пра віць ко ле ры ў пер са на жаў 
пля цоў кі.

— Да гля да ем мес ца ў асноў ным са мі, 
сям' ёй. Але ка лі ў ад на вяс коў цаў ёсць сва-

бод ныя ру кі і жа дан не да па маг чы, то хто 
ж ста не ад маў ляц ца? Вось су се дзі па са дзі-
лі бя роз кі, а мы з дру го га бо ку вы са дзі лі 
аб ры ко са выя дрэў цы, — тлу ма чыць Га лі-
на. — Ма лыя аб лю ба ва лі пя соч ні цу і гор ку, 
больш да рос лыя з за да валь нен нем гу ля юць 
у мяч — мы спе цы яль на зла дзі лі ва лей боль-
ную пля цоў ку: пра ка па лі раў чу кі-раз мет ку, 
па ста ві лі слу пы, на якія ле там на цяг ва ем сет-
ку. Пад лет кам па да ба ец ца аль тан ка да лей 

ад да ро гі. Ёсць маг чы масць ба віць час 
тут і да рос лым — блі жэй да по ля па стаў-
ле ны ман гал, вы кла дзе на вог ні шча.

Амаль што год на пля цоў цы з'яў ля ец-
ца но вы ат рак цы ён — вось і ця пер Га лі на 
пад гад вае мес ца для чар го вых арэ ляў. 
Та кая «гра мад ская на груз ка» яе зу сім 
не на пруж вае.

— Мне па да ба ец ца тое, што я раб-
лю. На пэў на, ад ма ці пе рад ала ся ця га 
ства раць неш та пры го жае, пры бі раць 
пра сто ру, у якой жы ву.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ. yurgel@zvіazda.by
Мінск — Бу да-Ка ша лё ва — Мінск.Фо
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Ы ХА РЫ Ду дзі чаў даў но 
лі чаць вы го ды, якія 
прый шлі са ста ту сам 

аг ра га рад ка, звы чай най 
спра вай. 
І за ўва жа юць, што ў іх ёсць тое, 
ча го ня ма ў га ра джан: чыс тае 
па вет ра, бліз касць да пры ро ды 
і час, які ру ха ец ца ку ды больш 
па воль на, чым у ме га по лі се.

Шмат дзет ная ма ма Ін га Змуш ка 
пе ра еха ла ў аг ра га ра док Ду дзі чы 
Ка лін ка віц ка га ра ё на з ін шай вёс-
кі. Ужо тут ста ла пра ца ваць паш-
таль ён кай і на ра дзі ла тра іх дзя цей. 
Сён ня жан чы на ў вод пус ку па до-
гля дзе ма лод ша га сы на. Ка жа, што 
Ду дзі чы ёй вель мі па да ба юц ца:

— Му жу вы дзе лі лі дом ад мяс-
цо ва га прад пры ем ства «Ду дзі чы-
Аг ра». Аў то бус ад нас да Ка лін ка-
віч хо дзіць. Ка лі дзі ця за хва рэ ла, 
звяр та ю ся ў мяс цо вы ФАП. Ста-
рэй шы сын пас ля шко лы на вед-
вае яшчэ і му зыч ную, якая так са ма 
по бач. Клуб, пош та, кра ма — усё ў 
ад ным мес цы. І ўво гу ле — пры го-
жа ў нас, едзеш і лю бу еш ся.

Са стар шы нёй сель ска га Са-
ве та Інай Змуш кай мы аб' яз джа-
ем вя ліз ны на се ле ны пункт і дзве 
бліж нія вёс кі: Чыр во ную Ні ву і Му-
ра вей ні цу. Між тым не за ўва жаю 
роз ні цы. Па-пер шае, та му што яны 
прак тыч на пры мы ка юць да аг ра-
га рад ка. Па-дру гое, ні дзе ня ма 
за кі ну тых да моў. Іна Ле а ні даў на 

свед чыць: як і ўсю ды, зда ра ец ца, 
што гас па да ры па мі ра юць і па бу-
до вы за ста юц ца без на гляд ны мі. 
Але ж толь кі на ка рот кі час. У сель-
са ве це ро бяць усё, каб на шчад кі 
па кла па ці лі ся пра спад чы ну — ці 
са мі па ча лі пры во дзіць у па ра дак 
дом, ці пра да лі ін шым лю дзям.

За тыя 12 га доў, якія прай шлі з 
мо ман ту атры ман ня ста ту су аг ра га-
рад ка, жы ха ры Ду дзі чаў пры вык лі 
да вы год, якія атры ма лі. Во да за бес-
пя чэн не, га за за бес пя чэн не — ка лі 
лас ка. Усе, хто ха цеў, ма юць пры-
род нае бла кіт нае па лі ва ў да мах. 
На ват скры ні для асоб на га збо ру 
смец ця ўста ля ва ны. Да Ка лін ка-
віч ру кой па даць. Ма зыр так са ма 
не да лё ка. Кра ма, пункт бы та во га 
аб слу гоў ван ня, лаз ня, шко ла, дзі-
ця чы са док, фель чар ска-аку шэр скі 

пункт... Усе аб' ек ты не но выя, але 
да гле джа ныя звон ку і знут ры.

Да асва ен ня гро шай, вы дзе-
ле ных па пра гра ме ад ра джэн-
ня і раз віц ця вёс кі на 2005—2015 
га ды, па ды шлі па-гас па дар ску. 
Мно гія ста рыя па бу до вы бы лі рэ-
кан стру я ва ны і поў нас цю пе ра-
аб ста ля ва ны. Вось і ў Ду дзі чах на 
мес цы ра бо чай ста ло вай з'я ві ла ся 
да гле джа ная ка вяр ня, ку ды за хо-
дзяць пе ра ку сіць і свае, і тыя, хто 
пра яз джае па тра сах на Мінск ці 
Свет ла горск, якія пра хо дзяць праз 
на се ле ны пункт. (Га ту юць смач на, 
ма гу па цвер дзіць.)

Га лоў ная пры кме та, што вёс-
ка жы ве, — на яў насць дзя цей. 
У сель са ве це іх — 265, прытым што 

ўво гу ле тут пра жы вае 1738 ча ла-
век. У мяс цо вую шко лу хо дзіць за-
раз 137 вуч няў, і гэ тая коль касць 
тры ма ец ца ста біль на, па цвяр джае 
ды рэк тар уста но вы Ва дзім Крэк:

— Ка лісь ці ў сель са ве це бы ло 
ча ты ры шко лы, ця пер за ста ла ся 
ад на. Ад нак дзя цей з на ва коль ных 
вё сак пад во зім на за ня ткі на школь-
ным аў то бу се. І дзе ці, і да рос лыя ў 
нас ма юць маг чы масць зай мац ца 
біль яр дам, фут бо лам, ва лей бо лам, 
бас кет бо лам. Ёсць свая трэ на жор-
ная за ла. У той жа час са мі імк нём-
ся да па ма гаць сель са ве ту. До гляд 
брац ка га па ха ван ня на мяс цо вых 
мо гіл ках — па ста ян ны кло пат на шых 
школь ні каў. Вя до ма, усе лі ней кі, 
літ ман та жы пра во дзім ра зам.

У біб лі я тэ ку, дзе мы гу та рым з 
кі раў ніц твам шко лы, на пе ра пын ку 
за бя га юць вуч ні. Для мя не — пад-

ста ва па ці ка віц ца, як ім жы вец ца ў 
сва ёй вёс цы. Дзі ма Ка нап ля пры-
яз джае што дзень з вёс кі Ша лы-
пы. Ка жа, аў то бус не спаз ня ец ца 
ні ко лі, а ву чыц ца па да ба ец ца, та-
му што на стаў ні кі доб рыя. Сям'я 
Ка ці Бу лаў кі пе ра еха ла ў Ду дзі чы з 
Ка лін ка віч, па бу да ва лі дом. Дзяў-
чын ка ка жа, што тут ім лепш, та му 
што ёсць свая гас па дар ка. Ка ры не 
Змуш цы па да ба ец ца ву чыц ца іг-
раць на фар тэ пі я на.

За гляд ва ем у пер шы клас, дзе 
на стаў ні ца Свят ла на Бобр вя дзе за-
ня ткі... на ды ва не. Ма лыя слу ха-
юць уваж лі ва. Раз мо ва ідзе пра ра-
дзі му, зна чыць, і пра вёс ку, дзе яны 
жы вуць. Ду дзі чам на ле та споў ніц-
ца 500. Круг лая ліч ба пры му шае не 
толь кі пад ра бяз на вы ву чаць гіс то-

рыю. Гэ та ж асаб лі вая ад каз насць, 
якую дзе ці на бы ва юць, ка лі по бач 
ёсць ста ноў чы прык лад.

— У вёс цы лю дзі пры вык лі ра-
біць усё сва і мі ру ка мі, — раз ва-
жае стар шы ня сель ска га Са ве та 
Іна Змуш ка. — І та му цэ няць тое, 
што для іх зра бі лі. Ма тэ ры яль ная 
ба за ў нас знач на ўма ца ва ла ся, у 
вы ні ку па леп шы лі ся і ўмо вы жыц-
ця лю дзей. Та му вель мі мно гія тут 
за тры ма лі ся. Пры яз джа юць і се-
ляц ца сем' я мі з го ра да. Мно гія 
пра цу юць у Ка лін ка ві чах. Мно гія — 
у мяс цо вай гас па дар цы КСУП «Ду-
дзі чы-Аг ра». Тыя, хто вы ву чыў ся, 
да до му вяр та юц ца. Больш за па-
ло ву спе цы я ліс таў — мяс цо выя.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іоst@zvіаzdа.bу

УЧО РА, СЁН НЯ, ЗАЎТ РА

ДОБ РАЕ МЕС ЦА ПУС ТЫМ НЕ БЫ ВАЕ

Ка мен та рый:Ка мен та рый:
Дзміт рый ПЕТ РА ЖЫЦ КІ, стар шы ня ка мі тэ та 

па сель скай гас па дар цы і хар ча ван ні Го мель-
ска га абл вы кан ка ма:

— За пе ры яд рэа лі за цыі Дзяр жаў най пра гра мы 
ад ра джэн ня і раз віц ця вёс кі з 2005 па 2015 год на Го-
мель шчы не ў сель скай мяс цо вас ці пра ца ўлад ка ва-
ны на па ста ян ную пра цу 22,5 ты ся чы бес пра цоў ных. 
Для па ляп шэн ня жыл лё вых умоў сель скіх жы ха роў 
і за лу чэн ня ма ла дых спе цы я ліс таў ад ра ман та ва на 
13,5 тыс. квад рат ных мет раў жыл лё ва га фон ду і ўве-
дзе на ў экс плу а та цыю 5372 жы лыя да мы (ква тэ ры) у 
сель ска гас па дар чых ар га ні за цы ях воб лас ці.

У сфе ры жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі па бу-
да ва на ка ля 400 кі ла мет раў раз мер ка валь ных га за-
пра во даў. Пе ра ве дзе на на вы ка ры стан не пры род на-
га га зу і га зі фі ка ва на больш 14,5 тыс. ква тэр і жы лых 

да моў у аг ра га рад ках і сель скіх на се ле ных пунк тах. 
Вы ка на ны комп лекс ме ра пры ем стваў па па ляп шэн ні 
ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы ўста ноў да школь най і 
школь най аду ка цыі, ме ды цын ска га, бы та во га, ганд-
лё ва га і куль тур на га аб слу гоў ван ня сель скіх жы ха-
роў, аб' ек таў фі зіч най куль ту ры і спор ту. У тым лі ку 
ўве дзе на ў экс плу а та цыю 26 аб' ек таў ту рыс тыч най 
ін дуст рыі ў рэ гі ё нах, ство ра на 350 аг ра ся дзіб.

Сё ле та ра ён ны мі вы ка наў чы мі ка мі тэ та мі су мес на 
з га лі но вы мі ар га ні за цы я мі рас пра ца ва ны і за цвер-
джа ны комп лекс мер, на кі ра ва ных на па вы шэн не 
ўзроў ню доб ра ўпа рад ка ва нас ці аг ра га рад коў на 
2017—2020 га ды. Фі нан са ван не за бяс печ ва ец ца за 
кошт срод каў бюд жэ ту і па за бюд жэт ных кры ніц, якія 
зна хо дзяц ца ў рас па ра джэн ні ад па вед ных ор га наў 
кі ра ван ня і ар га ні за цый, срод каў, што вы дат коў ва-
юц ца па чар но быль скіх пра гра мах, улас ных срод каў 
прад пры ем стваў і ін шых.

УСЁ Ў ПА РАД КУ

ПРЫ БЯ РЫ СВАЮ ПРА СТО РУ
Ка ля до ма Га лі ны і Вя ча сла ва Ка ля до ма Га лі ны і Вя ча сла ва СОТ НІ КА ВЫХСОТ НІ КА ВЫХ улет ку збі ра ла ся ўся ву лі ца улет ку збі ра ла ся ўся ву лі ца

Уро кі ў пер шым кла се вя дзе на стаў ні ца Свят ла на БОБР.

Стар шы ня сель са ве та Іна ЗМУШ КА і ды рэк тар 
шко лы Ва дзім КРЭК ка ля па клон на га кры жа, 

дзе не ка лі ста я ла Тро іц кая царк ва.


