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З
ВЫ ЧАЙ НА пры го жы, 
да гле джа ны і па спя хо вы 
аг ра га ра док су стра ка ец ца 

там, дзе ёсць сельгаспрадпры-
ем ства-гі гант. Яно, як пра ві ла, 
не толь кі за бяс печ вае вяс ко вых 
лю дзей ра бо тай, але і шмат 
уклад вае ў бу даў ніц тва, 
доб ра ўпа рад ка ван не на се ле на га 
пунк та. На Брэст чы не та кіх 
ня ма ла, на прык лад Жам чуж ны 
аль бо Мір у Ба ра на віц кім 
ра ё не, Аст ра ме ча ва ў Брэсц кім, 
Бе ла веж скі ў Ка мя нец кім ра ё не. 
А вось Лі но ва на Пру жан шчы не 
не пры вя за на да буй но га 
комп лек су, але ўяў ляе 
са бой прык лад аг ра га рад ка, 
пра які мож на ска заць, што ён 
ад быў ся, жы ве і раз ві ва ец ца.

«Лі но ва і на ва кол ле»
Ці час та вы чу лі пра аг ра га рад-

кі, якія ма юць свой сайт у се ці ве? 
Ка лі лас ка: lіnоvо.bу. А на зы ва-
ец ца ён «Лі но ва і на ва кол ле». 
Ства рыў улас ны пар тал школь-
ны на стаў нік ін фар ма ты кі Аляк-
сандр Гук. З да па мо гай вуч няў і 
ад на дум цаў Аляк сандр Іва на віч 
пі ша хро ні ку жыц ця сва іх мяс цін. 

І не толь кі вяс ко выя па дзеі, ме ра-
пры ем ствы зна хо дзяць ад люст-
ра ван не на вір ту аль ных ста рон-
ках. Цэ лыя раз дзе лы пры све ча ны 
гіс то рыі, прад пры ем ствам і ўста-
но вам, якія пра цу юць у Лі но ве. 
А яшчэ са бра ла ся вель мі ці ка вая 
пад бор ка пра зем ля коў — вы хад-
цаў з гэ та га краю. Тут мож на пра-
чы таць пра ге ро яў вай ны і слын-
ных пра цаў ні коў, пра ці ка вых лю-
дзей — та кіх як бы лая са вец кая 
раз вед чы ца, а ця пер мас коў ская 
пісь мен ні ца Яў ге нія Яку та і па эт-

пча ляр Мі ко ла Па пе ка, які за сна-
ваў улас ную мя до вую прэ мію ды 
ад зна чае ёю аў та раў за пос пе хі ў 
лі та ра ту ры.

Па сут нас ці, сайт Аляк санд-
ра Гу ка стаў га лоў ным вяс ко вым 
срод кам ін фар ма цыі. Яго на вед-
валь ні ка мі з'яў ля юц ца ўсе, хто 
мае ін тэр нэт у до ме, і шмат лі кія 
вы хад цы з Лі но ва і на ва кол ля. 
Пра бу ду чыя ме ра пры ем ствы, 
кан цэр ты шы ро кая вяс ко вая гра-
мад скасць ін фар му ец ца най перш 
праз lіnоvо.bу.

Грант на куль ту ру
Ці ка ва, што ў Лі но ве вель мі 

доб ра раз ві ва ец ца са ма дзей-
насць, ёсць свае ка лек ты вы. А му-
зыч ная шко ла ста ла свое асаб лі-
вым брэн дам вёс кі. Не жар тач кі: 
тут зай ма ец ца 105 вуч няў. Пры 
тым што ў агуль на аду ка цый най 
шко ле ву чыц ца 245 хлоп чы каў і 
дзяў ча так. Та ле на ві тыя дзе ці ма-
юць маг чы масць раз ві ваць і ўдас-
ка наль ваць свае здоль нас ці.

За раз у му зыч най шко ле пра-
цяг ва ец ца ра монт, ча му вель мі 
ра ды і вы ха ван цы, і баць кі, і пе-
да го гі. Са ма шко ла раз мя шча-

ец ца ў бу дын ку До ма куль ту ры. 
Ён быў уз ве дзе ны на ру бя жы 
80—90-х га доў з са вец кім раз-
ма хам. Ця пер утрым лі ваць яго 
вель мі до ра га. Ве лі зар ныя вок-
ны па ча лі пра пус каць хо лад і ста лі 
са праўд най праб ле май.

— Вок ны мя ня юць на но выя, — 
ма ім эк скур са во дам вы сту пае 
стар шы ня Лі ноў скага сель ска га 
Са ве та Тац ця на МАР ДАНЬ. — 
За ста лі ся апош нія штры хі, і дзе ці 
вер нуц ца ў свае ра ней шыя кла-
сы.

Л і  н о ў  ц ы 
вый гра лі грант 
у рам ках пра-
ек та «Са дзей-
ні чан не раз-
віц цю на мяс-
цо вым уз роў ні 
ў Рэс пуб лі цы 
Б е  л а  р у с ь » . 

Іні цы я ты ва іх на зы ва ец ца «Дом, у 
якім жы ве куль ту ра», срод кі на яе 
фі нан са ван не вы дзе ле ны Еў ра са-
ю зам па пра гра ме раз віц ця ААН. 
Ад сюль і но выя вок ны не толь кі 
ў му зыч най шко ле, але і ў біб лі-
я тэ цы. За гэ тыя гро шы ўда ло ся 
так са ма ўцяп ліць фа сад біб лі я-
тэ кі, у якой апош нім ча сам мерз-
лі і су пра цоў ні кі, і на вед валь ні кі, 
аб ста ля ваць за лу ха рэа гра фіі, на-
быць ча ты ры сцэ ніч ныя кас цю мы. 
Біб лі я тэ ка ры ра ду юц ца, што тра-
ды цый ныя лі та ра тур ныя гас цёў-
ні, якія ста лі па пу ляр ны мі ся род 
лю дзей ста ла га ўзрос ту, мож на 
бу дзе пра во дзіць на ват зі мой.

Ап ты міс тыч ная 
ста тыс ты ка

У Лі но ве ўжо не каль кі га доў па-
вя ліч ва ец ца коль касць дзя цей да 
18 га доў, гэ та зна чыць на сель ніц-
тва ма ла дзее. Ды рэк тар мяс цо вай 
шко лы Але на Ма ка рэ віч ска за ла, 
што пе да го гі па ста ян на тры ма юць 
у по лі зро ку пы тан не на ра джаль-
нас ці. Ста тыс ты ка ўся ляе ап ты мізм. 
Вуч няў за на ступ ную пя ці год ку не 
па мен шае. Шмат дзет ных сем' яў 
ста но віц ца больш. А сё лет няе пер-
шае ве рас ня ста ла асаб лі ва свя точ-
ным у Лі но ве. Тут ус ту пі ла ў строй 
но вая пры бу до ва — кор пус па чат-
ко вай шко лы з хар чо вым бло кам. 
На ўра чыс тай лі ней цы пры сут ні чаў 
га на ро вы госць — прэм' ер-мі ністр 
кра і ны Анд рэй Ка бя коў. Ця пер у 
шко ле рас стаў ля юць па ка бі не тах 
па да рун кі, а ма лод шыя школь ні кі 
асвой ва юць но выя ўтуль ныя пра-
стор ныя кла сы.

Вя до ма, для мно гіх сем' яў вы-
ра шаль ным фак та рам пры вы ба-
ры мес ца жы хар ства ста но віц ца 
на яў насць доб рай уста но вы аду-
ка цыі. А тут як раз той вы па дак.

Дзі ця чы са док, які ўзвя лі во сем 
га доў та му, так са ма стаў ад ной 
з мяс цо вых сла ву тас цяў. Ві даць, 
най перш та му, што пра цуе тут ка-
лек тыў ад на дум цаў-эн ту зі яс таў. 
Сваю ўста но ву пе да го гі і су пра-
цоў ні кі пе ра тва ры лі ў цэнтр аду-

ка цыі і куль ту ры. Ёсць са праўд ны 
эт на гра фіч ны му зей — бе ла рус кая 
ха та, май стэр ня для юных умель-
цаў і шмат ча го ін ша га. Але асаб-
лі ва ці ка вым мне пад аў ся ку ток 
праф ары ен та цыі, у якім лю бяць 
гу ляць дзе ці. Да рос лыя ства ры лі 
для ма лых гуль ня выя ко піі прад-
пры ем стваў, якія пра цу юць на 
тэ ры то рыі. У не ка га баць кі за ня-
тыя, на прык лад, на Аран чыц кай 
птуш ка фаб ры цы. І вось вам цэ-
лы кан ве ер з яй ка мі, ку ра нят ка мі, 
ку ра мі-ня суш ка мі. 

Ма лыя сар ту юць яй кі і 
пе ра ся ля юць ку ра нят. Фер-
му прад стаў ля юць вы ра за-
ныя з фа не ры ка ро вы, якіх 
мож на «ля чыць», «да іць», 
«да гля даць». На хле ба-
пры ём ным прад пры ем-
стве «пра вя ра юць» якасць 
збож жа, а на пя кар ні «гату-
юць» бу лачкі. 

І вы ха ван цы ста рэй шых груп 
мо гуць рас ка заць пра асноў-
ныя цык лы ра бо ты. «У гуль ня-
вой фор ме ўсё гэ та вель мі доб ра 
ўспры ма ец ца да школь ні ка мі, — 
га во рыць за гад чы ца сад ка Свят-
ла на Гар дзі еў ская. — Яны і до ма 
по тым шмат пы тан няў за да юць 
баць кам пра іх ра бо ту. З гэ та га 
і па чы на ец ца праф ары ен та цыя».

Са цы яль ны ас пект
Да аг ра га рад ка Лі но ва з на-

сель ніц твам у 1718 ча ла век пры-
мы кае вёс ка Аран чы цы з 825 жы-
ха ра мі і чы гу нач най стан цы яй. 
Гэ тую тэ ры то рыю аб слу гоў ва юць 

во сем ганд лё вых пунк таў роз ных 
фор маў улас нас ці. Бы та выя па-
слу гі аказ вае комп лекс ны пры ём-
ны пункт. Каб абу так па ра ман та-
ваць аль бо зра біць стрыж ку, не 
трэ ба ехаць у го рад. Ад дзя лен не 
бан ка пра цуе пяць дзён на ты-
дзень, пла цеж ны тэр мі нал ёсць 
і на по шце. Ёсць ін фа кі ёск, але 
ня ма бан ка ма та. Яго зна хо джан-
не банк па лі чыў не рэн та бель ным, 
хоць лю дзі, не су мнен на, ха це лі б 
мець і бан ка мат, які мож на вы ка-
рыс таць на ват у вы хад ныя дні.

Доб рыя вод гу кі да вя ло ся чуць 
пра ра бо ту ам бу ла то рыі. Тут 
пры мае не толь кі ўрач агуль най 
прак ты кі, ёсць свой ста ма то лаг, 
па гра фі ку пры яз джа юць спе цы-
я ліс ты.

Ула даль нік сай та Аляк сандр 
Гук як па ста ян ны жы хар Лі но-
ва ха цеў бы, каб больш ак тыў-
на пра во дзі лі ся ра бо ты па доб-
ра ўпа рад ка ван ні. На яго дум ку, 
па тра буе ра мон ту ста ды ён. Бо, 

на прык лад, фут боль ная ка ман-
да «Лі но ва» ня даў на за ва я ва ла 
пры за вое мес ца ў воб лас ці, у ра ё-
не яны ста лі пер шы мі. Коль касць 
ама та раў фут бо ла рас це, а ўмо вы 
для трэ ні ро вак вы му ша юць жа-
даць леп ша га.

— На жаль, па куль не ўда ец ца 
знай сці спон са ра для гэ тай спра-
вы, — га во рыць стар шы ня сель-
ска га Са ве та. — Мо жа, з ча сам 
неш та ўдас ца зра біць. На зі ра ец-
ца ажыў лен не ў сфе ры прад пры-
маль ніц тва. Вось і ня даў на за рэ-
гіст ра ва нае но вае прад пры ем ства 
па вы ра бе мат ра цаў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
уасkеvісh@zvіаzdа.bу

На ўра чыс тай лі ней цы пры сут ні ча лі га на ро выя гос ці.

МЕС ЦА ЖЫ ХАР СТВА

ЗА ДЗЕЙ НІ ЧАЦЬ ФІ НАН СЫ ЗА ДЗЕЙ НІ ЧАЦЬ ФІ НАН СЫ 
І МАГ ЧЫ МАС ЦІІ МАГ ЧЫ МАС ЦІ

Доб рыя ўста но вы аду ка цыі як пры кме та па спя хо ва га аг ра га рад ка

Ма рыя СЦЕ ПА НЮК, стар шы ня Пру жан ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў:
— У ра ё не за раз за рэ гіст ра ва на 17 аг ра га рад коў. За га ды іх уз вя дзен ня асва ен не ін вес ты цый скла ла 

(у цэ нах да дэ на мі на цыі) амаль 240 міль яр даў руб лёў. Кры ху больш за па ло ву гэ тых гро шай укла-
дзе на ў вы твор чую сфе ру. Бы лі ўзве дзе ны і рэ кан стру я ва ны аб' ек ты рас лі на вод ства і жы вё ла га доў лі. 
А гэ та — умо вы пра цы і но выя ра бо чыя мес цы для жы ха роў вёс кі.

За гэ ты ж час доб ра ўпа рад ка ва на 153 кі ла мет ры ву ліц і да рог у на се ле ных пунк тах, рэ кан стру я ва на 
82 кі ла мет ры се так элект ра за бес пя чэн ня і 51 кі ла метр се так во да за бес пя чэн ня, а так са ма ўз ве дзе ны 
кі ла мет ры но вых ін жы нер ных ка му ні ка цый, па яві ла ся 7 но вых ар тэ зі ян скіх свід ра він, 1 но вая стан цыя 
абез жа лез ван ня ва ды.

Пры бу даў ніц тве аг ра га рад коў быў уве дзе ны ў экс плу а та цыю 91 ад на ква тэр ны дом, ад ра ман та ва ны 
дзя сят кі школ, ма га зі наў, да моў куль ту ры, ад дзя лен няў паш то вай су вя зі. Усё на зва нае мае на ўва зе 
вя лі кія срод кі і вя лі кую ра бо ту. Ця пер ста іць за да ча ўсё пад трым лі ваць у на леж ным ста не ды ўдас ка-
наль ваць. Што і ро біц ца па ме ры маг чы мас ці. У тым жа Лі но ве сё ле та пра ве дзе на пэў ная ра бо та па 
доб ра ўпа рад ка ван ні ву ліц за срод кі ра ён на га бюд жэ ту. А мяс цо вая іні цы я ты ва па спры я ла па ляп шэн ню 
ста ну аб' ек таў куль ту ры. Важ на за дзей ні чаць усе маг чы мас ці, пры цяг ваць роз ныя кры ні цы фі нан са-
ван ня.

У но вым кор пу се шко лы.
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Вы ха ван цы сад ка гу ля юць у апе ра та раў хле ба пры ём на га прад пры ем ства.


