
НА ЧАР ЗЕ ЭЛІТ НЫ ХЛЕБ
На чаль ні кам ад дзе ла пра мыс ло вас ці пра цуе Свят ла на Стры гель ская, на 

прад пры ем стве з 1999 го да.

— У нас ёсць свая ла ба ра то рыя, тэх на ла гіч ная служ ба, якая рас пра цоў-

вае рэ цэп ту ры і ўка ра няе іх у вы твор часць. Ма ем свае цэ хі: хле ба пя чэн ня, 

цук рыс тых, кан ды тар скіх вы ра баў. У кож най зме не пра цуюць па ча ты ры-пяць 

ча ла век, — рас ка за ла Свят ла на Вік та раў на. — У цэ ху хле ба пя чэн ня вы пус ка ем 

хлеб, ба то ны, раз на стай ную вы печ ку: здо бу, су ха ры. У цэ ху цук рыс тых вы ра-

баў — пер ні кі і раз на стай ныя ві ды пе чы ва. У кан ды тар скім — тар ты, пі рож ныя 

і дроб на штуч ную пра дук цыю. У рас пра цоў цы тэх но ла гаў — но выя най мен ні 

тар тоў, пі рож ных. Але перш вы ву ча ем гус ты і по пыт спа жыў цоў. Га ту ем два 

ві ды за каз ных тар тоў. Па іх пры яз джа юць жы ха ры на ша га і су сед ніх ра ё наў.

Як рас ка за ла Свят ла на Стры гель ская, у пла нах — вы печ ка хле ба ў ча ты ры 

ста дыі. Гэ та бу дуць эліт ныя за вар ныя ві ды. Пра цэс іх пры га та ван ня скла да ны: 

спа чат ку рых ту ец ца за квас ка, за вар ка, за тым да да ец ца за квас ка пас ля бра-

джэн ня. Але на вы ха дзе атрым лі ва ец ца смач ны, з во да рам хлеб без да ба вак, 

уз мац няль ні каў сма ку, які доў га не чарс цвее.

У за ду мах так са ма хлеб без 

драж джэй для тых, хто 

кла по ціц ца аб зда ро-

вым ла дзе жыц ця, 

хар ча ван ні. Але вы-

пуск но вых ві даў 

хле ба за цяг ва ец ца 

па пры чы не дэк ла-

ра ван ня пра дук цыі. 

Перш чым за пус ціць 

іх у вы твор часць, не аб-

ход на пра вес ці гэ тую пра-

цэ ду ру і атры маць не аб ход ныя 

да ку мен ты.

Па кан ды тар скіх вы ра бах шмат пла-

наў. У пры ват нас ці, вы пус каць іх на 

асно ве тва рож ных крэ маў, фрук таў. 

«Тэр мін іх за хоў ван ня не вя лі кі. Але бу-

дзем ад пра цоў ваць гэ ты ва ры янт, бо 

лю дзям па да ба юц ца та кія ла сун кі», — 

кан ста туе мая су раз моў ні ца.

Ка лісь ці каў бас ны цэх зай маў ся 

ва ра ны мі каў ба са мі, са сіс ка мі, сар-

дэль ка мі. Ця пер вы твор часць іх хо чуць 

ад на віць. Пры чым вы пус каць каў ба сы 

роз ных га тун ка вых ка тэ го рый. Вя лі кім 

по пы там ка рыс та юц ца сы ра вэн джа ныя 

і сы ра вя ле ныя каў ба сы па даў ніш ніх 

ба бу лі ных рэ цэп тах. Па іх на ват пры яз-

джа юць у фір мен ны ма га зін спе цы яль-

на жы ха ры Мін ска. Да спа до бы па куп ні-

кам і су ха ры з ра зы нка мі «Го мель скія», 

іх бя руць цэ лы мі ка роб ка мі.

— Сваю пра дук цыю рэа лі зу ем праз 

сіс тэ му спа жы вец кіх та ва рыст ваў прак тыч на ва ўсіх ра ё нах Мін шчы ны, у ста лі-

цы. Час та ўдзель ні ча ем у кір ма шах, вы стаў ках, дэ гус та цы ях. І ад ной чы па каш-

та ваў шы на шы вы ра бы, па куп ні кі ці ка вяц ца, дзе іх мож на на быць, — ад зна чае 

Свят ла на Стры гель ская.

У раз мо ву зноў ус ту пае Іван Га ра вец:

— Зме ны ад бы лі ся і ў сіс тэ ме гра мад ска га хар ча ван ня. Мы рас пра ца ва лі 

два комп лек сы тан ных абе даў кош там кры ху больш за два руб лі. Лю дзі аца ні лі 

па слу гу, бо з лю бо га комп лек су мож на вы браць тое, што ім да гус ту. У абе-

дзен ны пе ра пы нак за ла рэ ста ра на прак тыч на не пус туе. Па та кім жа прын цы пе 

пра цу юць і тры ка фэ ў го ра дзе. Лю дзі ка жуць, што за та кія гро шы ў ста лі цы 

мож на ку піць толь кі ча бу рэк. У нас но вы стар шы ня рай вы кан ка ма Сяр гей 

Кан стан ці на віч Са віц кі, вель мі крэ а тыў ны ча ла век, да па ма гае нам па ра да мі, 

пад кі нуў на ват біз нес-план. Я ўпер шы ню су тык нуў ся з тым, што кі раў нік так 

пе ра жы вае за спра ву, за свой ра ён. Ду маю, пры та кім па ды хо дзе да ўсіх 

га лін вы твор час ці ў яго ўсё атры ма ец ца. 
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З кож ным го дам як гры бы 

пас ля даж джу з'яў ля юц ца 

но выя сет ка выя ма га зі ны. 

Ад нак на ша жыц цё нель га 

ўя віць без ка а пе ра тыў на га 

ганд лю. Гэ та ме на ві та тая 

га лі на, якая ро біць кам-

форт ным наш быт, ства рае 

на строй сель скім пра цаў-

ні кам. Ка рэс пан дэнт па-

бы ва ла на Уз дзен шчы не і 

ўпэў ні ла ся, што вы жы вуць 

тыя та ва рыст вы, якія ўзна-

чаль ва юць не раў на душ-

ныя лю дзі, якія па ста ян на 

ў твор чым по шу ку.

Уз дзен скае ра ён нае спа жы-

вец кае та ва рыст ва вя дзе свой 

ад лік з 1923 го да. За гэ ты час 

не ад на ра зо ва мя ня лі ся наз-

вы, шыль ды, але ня змен ным 

за ста ваў ся кло пат аб лю дзях. 

У сіс тэ му спа жы вец ка га та ва-

рыст ва ўва хо дзіць 70 роз ніч ных 

ганд лё вых аб' ек таў, у тым лі ку 

58 у сель скай мяс цо вас ці. Ахоп-

лі ва юць на ват тыя вёс кі, дзе пра-

жы вае ўся го не каль кі ча ла век.

Прад пры ем ства зай ма ец ца 

не толь кі ганд лем. Гэ та раз га лі-

на ва ная шмат про філь ная сіс тэ-

ма, якая за бяс печ вае па трэ бы 

жы ха роў у гра мад скім хар ча ван ні, пры-

мае ад на сель ніц тва ліш кі сель ска гас-

па дар чай пра дук цыі, да ры ле су. Усё, 

што лю дзі зда юць, пе ра пра цоў ва ец ца. 

У вы ні ку па куп ні кі мо гуць на быць на 

па лі цах ганд лё вых пунк таў ква ша ную 

ка пус ту, са лё ныя агур кі, па мі до ры, мо-

ча ныя яб лы кі, ягад нае ва рэн не. Спа жы-

вец кае та ва рыст ва па ста ян на пра цуе 

над па шы рэн нем асар ты мен ту вы ра-

баў з ага род ні ны і са да ві ны. Ця пер, на-

прык лад, рэ цэпт ка рэй скай морк вы на 

ўзгад нен ні ў ін сты ту це На цы я наль най 

ака дэ міі на вук. Уз дзен скія ка а пе ра та ры 

вы пус ка юць гар чы цу, ма я нэз, се ля дзец, 

у асоб ным вы твор чым цэ ху зай ма юц ца 

раз бі ран нем ку рэй.

У прад пры ем ства ёсць і свой пра-

мыс ло вы ад дзел. Тут вы пус ка юць тар-

ты, вы печ ку, хле ба бу лач ную пра дук-

цыю. У каў бас ным цэ ху — шмат ві даў 

мяс ных вы ра баў, каў бас. Усе пра дук ты 

на ту раль ныя: акра мя спе цый, у іх ня ма 

ні я кіх да ба вак. Тое ж са мае да ты чыц ца 

і вы печ кі, хле ба, пе чы ва, тар тоў. Ме на-

ві та гэ тым уз дзен ская пра дук цыя ад роз-

ні ва ец ца ад пра дук цыі ін шых вы твор-

цаў. Але мі нус у тым, што аб ме жа ва ны 

тэр мін яе рэа лі за цыі. Сет ка выя 

ма га зі ны за ці каў ле ны, каб пра-

дук ты за хоў ва лі ся пра цяг лы час 

і не чарс цве лі.

ВЫ ХАД — 
У РАЗ ВІЦ ЦІ 
ПРА МЫС ЛО ВАС ЦІ

Вя до ма, ця пер да во дзіц ца 

пра ца ваць ва ўмо вах жорст кай 

кан ку рэн цыі. Та му стар шы ня 

праў лен ня спа жыў та ва рыст ва 

Іван Га ра вец ба чыць вый сце ў 

раз віц ці пра мыс ло вас ці і атры-

ман ні кан чат ко ва га вы ні ку: са мі 

вы рас ці лі, пе ра пра ца ва лі і пра-

да лі. Ме на ві та па та кім прын цы-

пе пра цу юць швед скія ка ле гі.

— За дум ва ем ся над тым, 

што ня дрэн на мець сваю 

пад соб ную гас па дар ку, за-

бой ны цэх, кар ма вую ба зу. 

На корм мож на вы ка рыс-

тоў ваць і ад хо ды вы твор-

час ці. Ця пер па куп нік кла-

по ціц ца аб зда ро вым ла дзе 

жыц ця, хар ча ван ні. Та му ўсё 

боль шым по пы там ка рыс та юц ца 

на ту раль ныя, эка ла гіч на чыс тыя 

пра дук ты, — дзе ліц ца пла на мі 

Іван Іва на віч. — Хо чам так са ма 

ма дэр ні за ваць каў бас ны цэх для та го, каб 

вы пус каць ва ра ныя каў ба сы. Для гэ та га 

не аб ход на за ку піць спе цы яль нае аб ста ля-

ван не. Мяр кую, у чац вёр тым квар та ле пы-

тан не зру шым з мес ца. У гэ тым вы пад ку 

ў ганд лі бу дзе пры сут ні чаць увесь спектр 

каў бас ных вы ра баў. На сён няш ні дзень мы 

вы раб ля ем прак тыч на ўсё, за вы клю чэн-

нем ва ра ных каў бас. Рас пра цоў ва ем так-

са ма но выя тэх на ло гіі, каб па тан ніць пра-

дук цыю. Вы пус ка ем пель ме ні з ку ра ці най, 

яла ві чы най, сві ні най пад брэн дам «Брат кі 

Пель ме ні кі». Гэ та так са ма стап ра цэнт ны 

на ту раль ны пра дукт, без соі, да ба вак. Тэр-

мін яго за хоў ван ня тры ме ся цы. На він ка 

ўжо знай шла сва іх пры хіль ні каў.

Па ме ры маг чы мас ці ва Уз дзе ма-

дэр ні зу юць ганд лё вую сет ку. Апош нім 

ча сам ма га зі ны пе ра вод зяць на са ма-

аб слу гоў ван не, аб наў ля юць ды зайн, 

ін тэр' ер у ста рых ганд лё вых пунк тах. 

Сло вам, ро біц ца ўсё, каб яны на бы ва лі 

пры ваб ны су час ны вы гляд, а па куп ні кам 

і пра даў цам бы ло тут утуль на, кам форт-

на. Ня даў на ад кры ла ся фір мен ная кра-

ма «Крыш таль». Усе шыль ды ў кра ме 

на бе ла рус кай мо ве, у тым лі ку і ін фар-

ма цыя ў кут ку па куп ні ка.

НЕ ТОЛЬ КІ ХЛЕ БА, 
АЛЕ І ВІ ДО ВІ ШЧАЎ

У ра ён ным цэнт ры ад крыў ся ма га-

зін «Ла су нак» для дзя цей. Гэ ты ганд-

лё вы пункт яшчэ су мя шчае і функ цыі 

ка фэ. Тут аформ ле ны ўтуль ны ку ток 

для гуль няў, мес ца са сто лі ка мі, дзе 

мож на па ся дзець, вы піць ка вы, гар-

ба ты, как тэйль, па спы таць пі рож нае, 

ін шыя са лод кія пры сма кі, па пкорн. 

У асноў ным на вед валь ні кам пра па-

ну юць пра дук цыю аса біс тай вы твор-

час ці. У най блі жэй шай перс пек ты ве 

ўста но вяць аб ста ля ван не для вы ра бу 

са лод кай ва ты. «На шы дзе ці мо гуць 

па ла са вац ца ёй толь кі пад час роз-

ных га рад скіх свят, кір ма шоў. А ця пер 

яны — атры ма юць маг чы масць ужы-

ваць яе, ка лі па жа да юць, — ка жа кі раў-

нік рай спа жыў са ю за. — Ка лі па цяп лее, 

на ву лі цы па ста вім па ра сон, ста лы, каб 

на вед валь ні кі маг лі вы піць аха ла джаль-

ныя на поі, з'ес ці ма ро жа нае.

— Пра цу ем мы з 7 са ка ві ка гэ та га 

го да, але лю дзі ўжо па спе лі аца ніць 

наш асар ты мент, пры хо дзяць сем' я мі, 

ла дзяць для ма лых дні на ра джэн ня, — 

ка жа пра да вец Іры на Сма лян ка. — Пра-

дук цыя ў нас све жая, за во зіц ца кож ную 

ра ні цу.

— У пла нах — на ба зе ад на го з га-

рад скіх ка фэ ад крыць вя чэр нюю дыс ка-

тэ ку для мо ла дзі. А ў рэ ста ра не ла дзіць 

шоу, кан цэр ты, за пра шаць ар тыс таў. 

Ця пер для лю дзей важ на не толь кі па ся-

дзець ва ўтуль най за ле, смач на па ес ці, 

вы піць доб ра га на пою, ад па чыць. Яны 

хо чуць роз ных ві до ві шчаў. Па куль шу ка-

ем му зы кан таў, лю дзей, якія б маг лі пра-

фе сій на пра вес ці ме ра пры ем ствы», — 

ка жа Іван Га ра вец.

У сель скай мяс цо вас ці, на ад ва рот, не-

за па тра ба ва ныя ма га зі ны за кры ва юц ца. 

Яны не рэн та бель ныя з-за не вя лі кай вы-

руч кі. Шмат цяг нуць ка му наль ныя па слу гі, 

элект рыч насць, а льгот ні я кіх ня ма. Але 

сель скія жы ха ры не за ста юц ца без ува-

гі ка а пе ра та раў. Пяць аў та ма га зі наў па 

гра фі ку аб слу гоў ва юць 108 на се ле ных 

пунк таў. Ма га зі ны на ко лах асна шча ны 

ха ла дзіль ным аб ста ля ван нем, пры во зяць 

усё не аб ход нае: рыб ныя, мяс ныя, каў бас-

ныя, ма лоч ныя, хле ба бу лач ныя вы ра бы. 

За ад но пра даў цы мо гуць вы ка наць і ін-

ды ві ду аль ны за каз: у на ступ ны раз да ста-

вяць тое, што па жа дае па куп нік.

«У перс пек ты ве пры не аб ход нас ці 

бу дзем рас шы раць аў та парк і пус каць 

да дат ко выя марш ру ты, — кан ста туе 

стар шы ня рай спа жыў са ю за. — А наогул, 

не рэн та бель ныя ма га зі ны трэ ба за кры-

ваць і ра біць стаў ку на тыя ві ды дзей-

нас ці, якія пры но сяць пры бы так, на 

тое, што ў нас лепш атрым лі ва ец ца — 

раз ві ваць вы твор часць. Мы да бі ва ем-

ся та го, каб не за ле жаць ад па боч ных 

па стаў шчы коў. Да рэ чы, хле ба бу лач-

ныя вы ра бы мы рэа лі зу ем не толь кі 

ў сва ім ра ё не, але і ў ін шых — Мін-

скім, Пу ха віц кім, Слуц кім, Ка пыль скім, 

Дзяр жын скім, ахоп лі ва ем ба раў лян скі 

на пра мак».

АД НА ША ГА СТА ЛА — ВА ША МУ, або Што но ва га пра па ноў вае 
Уз дзен скае спа жы вец кае та ва рыст ва

Стар шы ня рай спа жыў са ю за 
Iван ГА РА ВЕЦ.

Iры на СМА ЛЯ НКА, 
пра да вец у кра ме 

«Ла су нак».

Свят ла на СТРЫ ГЕЛЬ СКАЯ, 
на чаль нiк ад дзе ла пра мыс ло вас цi, 
з пра дук цы яй улас най вы твор час цi.

Кры ху больш 
як ча ты ры ме ся цы 

та му Сяр гей Са віц кі 

пры зна ча ны стар шы нёй 

Уз дзен ска га ра ён на га 

вы ка наў ча га ка мі тэ та. 

Да гэ та га пра ца ваў 

пер шым на мес ні кам 

стар шы ні, на чаль ні кам 

упраў лен ня сель скай 

гас па дар кі і хар ча ван ня 

Дзяр жын ска га 
рай вы кан ка ма.

— Сяр гей Кан стан ці на віч, 
ад на спра ва быць на мес ні кам, 
і зу сім ін шая — ад каз ваць за 
цэ лы ра ён. Маг чы ма су стрэ-
лі ся на па чат ку з ней кі мі цяж-
кас ця мі. І на огул, з ча го па ча лі 
сваю дзей насць?

— Асаб лі вых цяж кас цяў не 
бы ло. Гэ та му па спры я лі тыя 
аб ста ві ны, што кры ху больш як 
год я ад пра ца ваў у Дзяр жын-
скім ра ё не. Мі ка лай Іва на віч 
Ар цюш ке віч — муд ры кі раў нік, 
які на ву чыў мя не мыс ліць па но-
ва му, больш шы ро ка, не за цык-
лі вац ца на ад ных пы тан нях.

Пас ля та го, як за сту піў на но-
вую па са ду, па чаў зна ё міц ца з 
ра ё нам, пры чым не з ты мі прад-
пры ем ства мі, ар га ні за цы я мі, 
дзе спра вы ла дзяц ца. У пер шую 
чар гу на ве даў сла быя, каб ся бе 
не за спа кой ваць. Вы ву чыў стан 
спраў не толь кі на вы твор час ці, 
але і ў са цы яль най, куль тур най 
сфе ры, сфе ры ахо вы зда роўя.

— І якія пер шыя ўра жан-
ні? Маг чы ма, неш та трэ ба па-
праў ляць?

— Ка лі ўзяць са цы яль ную 
сфе ру, то яна ў ра ё не моц ная. 
У пры ват нас ці, сель скія шко-
лы прак тыч на не ад роз ні ва юц-
ца ад га рад скіх. Усе бу дын кі ў 
нар маль ным ста не, ад па вя да-
юць стан дар там. Банк рэ кан-
струк цыі і раз віц ця вы дзя ляе 
гро шы на ра монт ува ход най 

гру пы, пад ло гі і са мае га лоў-
нае — хар ча валь на га бло ка 
ў Уз дзен скай ся рэд няй шко ле 
№ 1 імя. А. С. Пуш кі на.

Ра монт ча ка ец ца і ў Уз-
дзен скай гім на зіі. Да вя дзец-
ца на ву чаль ны пра цэс у гэ тых 
уста но вах ар га ні за ваць у дзве 
зме ны.

Ня ма праб лем і ў куль ту ры. 
А га рад ско му Па ла цу куль ту ры 
мо жа па зайз дрос ціць лю бы рай-
цэнтр. Гэ ты пра стор ны бу ды нак 
у вы гля дзе дыя мен та на гад-
вае На цы я наль ную біб лі я тэ ку. 
У пла нах — ра монт да хаў не ка-
то рых сель скіх да моў куль ту ры і 
Дзе шчан ска га цэнт ра воль на га 
ча су. У Ка ра лё ве да свят ка ван-
ня ра ён ных Да жы нак у 2018-м 
так са ма пла ну ец ца ра монт До-
ма куль ту ры.

Што да ты чыц ца сіс тэ мы ахо-
вы зда роўя, то га лоў ны ўрач 
цэнт раль най ра ён най баль ні-
цы Аляк сандр Дрэй чук шмат 
зра біў у пла не ра мон ту, які вёў 
гас па дар чым спо са бам, што 
да ло маг чы масць сэ ка но міць 
на кош це ра бот. Аляк сандр 

Аляк санд ра віч — моц ны ад-
мі ніст ра тар, які пры вёў у ідэа-
льны стан хар ча валь ны блок, 
праль ню, фа са ды бу дын каў 
цэнт раль най ра ён най баль ні цы. 
За ста ло ся кры ху па пра ца ваць 
над эс тэ тыч ным аздаб лен нем. 
У сель скай мяс цо вас ці не па зна-
валь на змя ні лі ся фель чар ска-
аку шэр скія пунк ты як звон ку, 
так і знут ры. У вёс цы Ця ля ка ва 
пра цуе баль ні ца сяст рын ска га 
до гля ду на ба зе бы лой шко лы, 
раз лі ча ная на 25 мес цаў. Але 
гэ та га не да стат ко ва. Вар та 
бы ло б па вя лі чыць на паў няль-
насць да 50 мес цаў. Маг чы мас-
ці ёсць — дру гі па верх бу дын ка 
па куль пус туе.

Ла ба ра то рыя ў баль ні цы 
асна шча на су час ным аб ста ля-
ван нем. Ёсць апа рат для поў-
на га спект ра льна га ана лі зу 
кры ві, ба дай, адзі ны ў Мін скай 
воб лас ці. Уста но ва ахо вы зда-
роўя ўкам плек та ва ная цал кам 
аў та ма бі ля мі хут кай да па мо гі, 
рэ ані ма бі лем, за бяс пе ча на ме-
ды цын скі мі кад ра мі. Пры чым 
упэў не ны, што мно гія ма ла дыя 
ме ды кі хоць сён ня мо гуць уз-
на ча ліць баль ні цы, — яны пра-
фе сій на, доб ра пад рых та ва ныя. 
Част ко ва іс нуе праб ле ма са 
спе цы я ліс та мі ў сель скай гас-
па дар цы: ме ха ні за та раў кры ху 
не ха пае. Але пад час па сяў ной, 
ка са ві цы, жні ва па трэ бу пе ра-
кры ва ем за кошт пра цаў ні коў 
ра ё на. Да па мо га ста ліч ных 
прад пры ем стваў не па тра бу-
ец ца.

— Вы пер шы з кі раў ні коў, 
які звяр нуў ува гу на раз віц цё 
ту рыс тыч на га па тэн цы я лу ра-
ё на. Лі чы це, што тут не па ча ты 
край ра бо ты?

— Гэ та са праў ды так. У Уз-
дзен скім ра ё не па чы на ец ца 
Нё ман. Але ма ла хто пра гэ та 
ве дае. Не аб ход на больш па пу-
ля ры за ваць гэ ты факт. У вёс цы 

Над нё ман зна хо дзіц ца ся дзі ба 
Нар ке ві ча-Ёд кі. Якуб Нар ке віч-
Ёд ка — ву чо ны-пры ро да зна вец, 
урач, вы на ход нік бяз дро та вай 
пе ра да чы элект рыч ных сіг на-
лаў. Ра да вое гняз до гэ та га не-
звы чай на га ча ла ве ка, які па кі-
нуў след не толь кі ў бе ла рус кай, 
але і су свет най гіс то рыі, мож на 
рас кру ціць не горш, як Ня свіж скі 
па лац. Але для гэ та га па трэб-
ныя фі нан са выя срод кі. Ся дзі ба 
ўзвыш аец ца на кру тым бе ра зе 
Нё ма на — над звы чай пры го-
жыя мяс ці ны. Тут жа ўлад ка ва-
ны склеп з ма гі ла мі Нар ке ві чаў-
Ёд каў. У па сёл ку Пер ша майск 
рас кі нуў ся ся дзіб на-пар ка вы 
комп лекс «Кух ці чы» за мож на-
га шля хец ка га ро ду За ві шаў, у 
Уз дзе — кап лі ца з па ха ван ня мі 
прад стаў ні коў іх сям'і.

Сло вам, на вед валь ні кам і 
гас цям ёсць што па ка заць і пра 
што рас ка заць.

— Вы, як кі раў нік но вай 
фар ма цыі, на ладж ва е це са-
мыя цес ныя ста сун кі з прад-
стаў ні чай ула дай, дэ пу та та мі. 
На коль кі ве даю, но выя стар-
шы ні прый шлі ў тры з шас ці 
сель скіх са ве таў.

— Дзе шчан скі сель вы кан кам 
уз на ча ліў но вы стар шы ня, у мі-
ну лым участ ко вы ін спек тар мі лі-
цыі, ма ёр Ула дзі мір Бал цян коў. 
Уваж лі ва са чу за пер шы мі яго 
кро ка мі. Ду маю, не па мы лі лі ся ў 
вы ба ры: іні цы я тыў ны, ак тыў ны. 
У Азер скі сель вы кан кам так са ма 
прый шоў ма ла ды хло пец Ан тон 
Алі ноў скі, які пра ца ваў у Мін ску ў 
ад дзе ле па ба раць бе з эка на міч-
най зла чын нас цю. За да во ле ны 
яго ра бо тай. На па чат ку на ват 
па ло хаў, што ня лёг ка яму да-
вя дзец ца: на се ле ны пункт мес-
ціц ца не па да лё ку ад Мін ска, на 
ле та сю ды пры яз джае шмат дач-
ні каў, якія прад' яў ля юць за вы-
ша ныя па тра ба ван ні мяс цо вай 
ула дзе. Але та кіх, як ён, не спа-

ло ха еш цяж кас ця мі. На прык лад, 
на на ра дах я стаў лю пы тан не, 
каб у кож ным сель са ве це ства-
рыць пад соб ную бры га ду для 
дроб на га ра мон ту, доб ра ўпа рад-
ка ван ня. Дык ён пад ха піў маю 
іні цы я ты ву, звя заў ся з ра ён ным 
цэнт рам за ня тас ці на сель ніц тва, 
да мо віў ся ўзяць на ра бо ту трох 
ча ла век, якія ста яць там на ўлі-
ку, вы ра шыў пы тан не з апла тай 
іх пра цы. Нё ман скі сель вы кан-
кам уз на ча лі ла На тал ля Крук. 
На тал ля Ула дзі мі ра ўна шмат 
ува гі ўдзя ляе на вя дзен ню па-
рад ку на зям лі. Акра мя та го пе-
ра ва гу ў ра бо це ад дае пы тан ням 
пра ца ўлад ка ван ня на сель ніц тва, 
на прык лад, яна скла ла спі сы 
жы ха роў усіх вё сак сель са ве та, 
якія не ма юць ра бо ты, у тым лі-
ку і тых, хто вы ехаў на за роб кі ў 
ін шыя на се ле ныя пунк ты, змя ніў 
мес ца жы хар ства. Па ўсіх ка тэ-
го ры ях пра да ста ві ла дак лад ную 
рас клад ку.

— Пом ніц ца, мі ну лы раз 
пры су стрэ чы ў Дзяр жын ску 
вы ка за лі, што з сям' ёй змя-
ні лі мес ца жы хар ства, зда ец-
ца, шос ты раз. Што зро біш, 
вы ча ла век дзяр жаў ны, ку ды 
за га да лі, ту ды і па еха лі. Гэ-
тым ра зам дзе ці ўжо адап та-
ва лі ся?

— У Уз ду пе ра еха лі з сям' ёй 
пе рад Но вым го дам, вы ра шы-
лі, што трэ ба су стра каць свя та 
на но вым мес цы. Па ся лі лі ся ў 
служ бо вым до ме і па ча лі аб жы-
ва цца з чыс та га ліс та.

Ма лод шая дач ка хо дзіць у 
чац вёр ты клас, пры вык ла да 
но вых умоў, шко лы. Ста рэй шай 
ця жэй зна хо дзіць но вых сяб роў, 
ла дзіць но выя ста сун кі. Ба чыў, 
што на па чат ку ёй да во дзіц-
ца ня лёг ка. Та му кож ны ве чар 
ста ра ўся па ды сці, па гу та рыць, 
вы свет ліць, як спра вы ў шко ле, 
пад тры маць.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

У мі ну лым го дзе Уз дзен ская 
дзі ця чая шко ла мас тац тваў 
ад зна чы ла 50-год дзе.

— У нас на ву ча ец ца 284 дзі-
ця ці, у тым лі ку 43 у кла сах, якія 
раз ме шча ны ў па сёл ку Ка ра лё ва. 
Пра цу юць 22 вы клад чы кі. За ўсю 
гіс то рыю шко лы з яе сцен вый-
шла больш як ты ся ча вы пуск ні-
коў. Мы га на рым ся, што ма ем два 
ка лек ты вы са зван нем «узор ны»: 
дзі ця чы ду ха вы ар кестр і тан ца-
валь ны ка лек тыў «Вя сёл ка». У 
шко ле пра цу юць пяць ад дзя лен-
няў: ін стру мен таль нае, дзе вы ха-
ван цы ву чац ца іг раць на гі та ры, 
до мры, цым ба лах, тру бе, вал-
тор не, флей це, ба я не, акар дэ о-
не, удар ных ін стру мен тах. Ёсць 
ад дзя лен ні ха рэа гра фіі і ха ра-
вое, мас тац кае, мас тац ка-эс тэ-
тыч нае. Най больш ах вот на дзе ці 
па сту па юць на ха рэа гра фію, вы яў лен чае мас тац-
тва, — рас ка заў ды рэк тар уста но вы Дзміт рый 
КАН ТА РО ВІЧ.

Па сло вах кі раў ні ка, у шко ле не ха пае тэ ат раль-
на га ад дзя лен ня. Маг чы ма ў перс пек ты ве яно і ад-
кры ец ца. Але тут па трэб на кар пат лі вая і на стой лі вая 
пра ца, по шук спе цы я ліс таў у гэ тай спра ве.

— Му зыч ныя за ня ткі вы хоў ва юць ма лень кіх «цэ за-
раў», якія ўме юць ра біць шмат спраў ад ра зу. Му зы ка 
да па ма гае ары ен та вац ца ад на ча со ва ў не каль кіх пра цэ-
сах, пры ву чае мыс ліць і жыць у не каль кіх на прам ках, — 
лі чыць Дзміт рый Якаў ле віч. — Не здар ма му зыч ным 
мі ну лым ад зна ча на жыц цё мно гіх зна ка мі тых лю дзей.

(Заканчэнне на стар. 8.)

Нё ман на зы ва юць са май бе ла рус кай 
з усіх рэк, якія ця куць па тэ ры то рыі 

на шай кра і ны і пас ля ўпа да юць у мо ра. 
Бо толь кі ён бя рэ свой па ча так у Бе ла ру сі, 

а ка лі дак лад ней — у Уз дзен скім ра ё не. 
Да рэ чы, мес ца са мо па са бе вель мі 

ці ка вае: яно аб ве я нае мност вам пад ан няў 
і ле ген даў, а спрэч кі пра тое, які пункт 
лі чыць са праўд ным вы то кам Нё ма на, 

не сці ха юць да гэ та га ча су.

(Заканчэнне на 8-й стар.)

Сяр гей СА ВІЦ КІ:

Фо
 та

 С
яр

 ге
я Н

І К
А Н

О В
І Ч
А.

Стар шы ня 
рай вы кан ка ма 

пра кад ры, 
ту рыс тыч ны 

па тэн цы ял ра ё на 
і жыц цё 

на но вым мес цы

«Зна ём ства з ра ё нам па чаў 
не з моц ных суб' ек таў гас па да ран ня, 

каб не за спа кой вац ца»

Та лен тыТа лен ты  

МУ ЗЫ КА ВЫ ХОЎ ВАЕ 
МА ЛЕНЬ КІХ «ЦЭ ЗА РАЎ»

Ча му дзя цей вар та ад да ваць у мас тац кую шко лу

Ці ка вае по бачЦі ка вае по бач  
ВОДНАЕ СЭРЦА КРАІНЫВОДНАЕ СЭРЦА КРАІНЫ

Ад куль бя рэ па ча так 
ад на з най буй ней шых нашых рэк?
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А.

Юныя та лен ты Уз дзен шчы ны: (зле ва на пра ва) Па вел Пры ём ка, 
Ан тон Ла пот ка, Ста ні слаў Май се ен ка, Мак сім Ма ка рэ віч.


