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ГРО ДЗЕН ШЧЫ НА

Па леп шыц ца Па леп шыц ца 
транс парт ны транс парт ны 

рухрух
У Грод не рых ту ец ца да пус ку адзін з са мых 
пра цяг лых тра лей бус ных марш ру таў, які 
звя жа два но выя мік ра ра ё ны — Гран дзі чы і 
Аль шан ку.

Па ім ста нуць кур сі ра ваць бес кан такт ныя 
тра лей бу сы. Марш рут уво дзіў ся ў дзе ян не 
па этап на. На па чат ку бы ла ўве дзе на пер шая 
част ка, даў жы нёй 30 кі ла мет раў, дру гі этап 
па шы рыў марш рут удвая. Трэ ба ска заць, што 
Грод на вель мі хут ка раз рас та ец ца, вя дзец-
ца за бу до ва на ва кол ля як ін ды ві ду аль ны мі
да ма мі, так і шмат па вяр хо ві ка мі. Па ра лель на 
гэ та му вя дзец ца і за бес пя чэн не на ва сё лаў
транс парт най інф ра струк ту рай. Як па ве да міў 
на мес нік ды рэк та ра Гро дзен ска га тра лей-
бус на га ўпраў лен ня Анд рэй ЭЙ СМАНТ, го-
рад ру ха ец ца ў бок пе ра ва гі транс пар ту з аў та-
 ном ным хо дам. Да рэ чы, ме на ві та Грод на стаў 
пер шым го ра дам у кра і не, дзе па чаў кур сі ра-
ваць бес кан такт ны тра лей бус. Ця пер у пар ку 
іх 15, ле тась атры ма лі 10 ма шын бе ла рус кай 
вы твор час ці. Сён ня яны за бяс печ ва юць рух 
на трох марш ру тах. Са мым пра цяг лым ста -
не но вы шлях, які звя жа даль нія мік ра ра ё ны — 
Гран дзі чы і Аль шан ку. Яго «ко ла» скла дзе ка-
ля 60 кі ла мет раў. Вар та ска заць, што марш рут 
прой дзе па доб ра ўпа рад ка ва най ма гіст ра лі.

У го ра дзе ад да ец ца вя лі кая ўва га ра мон ту 
да рог. Лі та раль на на пя рэ дад ні Дня не за леж-
нас ці ўве дзе ны ў дзе ян не не каль кі ўчаст каў 
у цэнт раль най част цы Грод на. Вя дзец ца за-
ме на ка му ні ка цый і ўклад ва ец ца но вае ас-
фаль та вае па крыц цё. Але не толь кі. Ста вяц ца 
но выя ме та ліч ныя ага ро джы, доб ра ўпа рад-
коўва юц ца пры пын кі транс пар ту, пе ра хо ды. 
Асаб лі вая ўва га ад да ец ца бу даў ніц тву жыл-
ля і са цы яль ных аб' ек таў. Сё ле та пла ну ец ца 
па бу да ваць 25 шмат па вяр хо ві каў, га лоў ным 
чы нам у но вых мік ра ра ё нах — Гран дзі чах і 
Аль шан цы, якія зна хо дзяц ца ад па вед на на 
поў на чы і поўд ні аб лас но га цэнт ра. Гэ тыя на-
прам кі бу дуць раз ві вац ца як у жыл лё вым, так 
і са цы яль на-інф ра струк тур ным пла не. Знач на 
па леп шыць тран парт ны рух па між дву ма мік-
ра ра ё на мі но вы мост, рэ кан струк цыя яко га 
за раз ак тыў на вя дзец ца.

А вось бу даў ніц тва фіз куль тур на-азда-
раў лен ча га комп лек са ў На ва груд ку цал кам 
за вер ша на. Ура чыс тае ад крыц цё з удзе лам 
аб лас ных ула д ад бу дзец ца на пя рэ дад ні Дня 
Не за леж нас ці. Но вы комп лекс, які атры маў 
наз ву «Лі дар», у На ва груд ку лі чаць са мым 
маш таб ным за апош няе дзе ся ці год дзе. Гэ та 
пер шы та ко га ро ду спар тыў ны аб' ект ра ё на. 
Ад на толь кі спар тыў ная за ла змо жа змяс-
ціць 750 ба лель шчы каў. Да рэ чы, гэ та са мае 
вя лі кае па мяш кан не комп лек су. Тут змо гуць 
зай мац ца ама та ры фут бо ла, ва лей бо ла, бас-
кет бо ла і ганд бо ла. Не абы шло ся і без ба-
сей на з пяц цю да рож ка мі, пра цяг ласць якіх 
25 мет раў. У но вым комп лек се аб ста ля ва на 
так са ма трэ на жор ная за ла і па мяш кан не для 
за ня ткаў фіт не сам. Бу дзе тут і ка фэ на 30 па-
са дач ных мес цаў.

Хоць пра ект да во лі маш таб ны, ён уз ве дзе-
ны менш чым за два га ды. Яго агуль ны кошт 
скла дае ка ля 12 міль ё наў руб лёў. Асаб лі вая 
ўва га ад да дзе на тэх ніч на му аб ста ля ван ню — 
тут і за бяс пе ча насць ін тэр нэ там, тэ ле ка му ні-
ка цы я мі, ві дэа на зі ран не і ін шае. Дзя ку ю чы 
гэ та му ад сюль мож на вес ці пра мыя тэ ле- і 
ра дыё транс ля цыі ме ра пры ем стваў. Так са ма 
комп лекс бу дзе да ступ ны для лю дзей з аб-
ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі.

Як па ве да мі лі ў аб лас ным упраў лен ні бу-
даў ніц тва і ар хі тэк ту ры — на чар зе зда ча пер-
ша га пус ка во га комп лек су маш таб най рэ кан-
струк цыі Лід скай цэнт раль най ра ён най баль-
ні цы, на які з аб лас но га бюд жэ ту вы дзе ле на 
больш за два міль ё ны руб лёў. Тут цал кам ад-
ноў ле ны хі рур гіч ны кор пус, зроб ле на но вая 
пры бу до ва, дзе бу дзе ўста ноў ле ны но вы кам-
п'ю тар ны та мог раф. Бу дзе за куп ле на ін шае 
су час нае аб ста ля ван не, якое да зво ліць аказ-
ваць якас ную ме ды цын скую да па мо гу жы ха-
рам не толь кі Лід ска га ра ё на, але і су сед ніх. 
За вяр шыць ра бо ты пла ну ец ца ў лі пе ні.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ШЧАС ЛІ ВАЯ па дзея ад бу дзец ца 
ў сям'і Свят ла ны і Пят ра 

КА РА ХА НА ВЫХ. Двух па вяр хо вы 
ка тэдж ка ля чы гу нач на га вак за ла 
на ву лі цы Кам са моль скай хут ка ажы ве 
і за зві ніць дзі ця чы мі га ла са мі. Яшчэ 
на мі ну лым тыд ні тут устаў ля лі вок ны, 
кле і лі шпа ле ры, на во дзі лі ма ра фет — 
спя ша лі ся завяршыць пры га та ван ні 
да свя та го ра да і Дня Не за леж нас ці.

Дзяр жа ва да ла маг чы масць па збаў ле-
ным баць коў скай лас кі дзе цям жыць не 
горш за ад на год каў. Да стат ко ва прай сці-
ся па па ко ях но ва га до ма і пе ра ка нац ца. 
Свет лыя і пра стор ныя па мяш кан ні, вя лі-
кая кух ня — ёсць дзе са брац ца вя лі кай 
сям'і. Як-ні як, тут бу дуць жыць з пры ём -
ны мі баць ка мі ка ля 10 дзя цей. По бач з 
до мам парк, ста ды ён — усё, што трэ ба 
для паў на вар тас на га раз віц ця пад рас-
та ю ча га гра ма дзя ні на. На пя рэ дад ні на-
ва сел ля ка рэс пан дэнт «МС» па ці ка ві ла-
ся ў Свят ла ны і Пят ра, з які мі ад чу ван-
ня мі яны ўяз джа юць у свой но вы дом.

— Па чуц ці ўзнёс лыя, хоць вель мі ста-
мі лі ся — то мэб лю вы бі ра лі, то што ры, то 
яшчэ што-не будзь, — усмі ха ец ца гас па-
ды ня. — Але гэ та пры ем ныя кло па ты. Усе 
вы дат кі ўзя ла на ся бе дзяр жа ва. На прык-
лад, мэб лю для кух ні ра бі ла го мель ская 
фаб ры ка, але па на шым аса біс тым за ка-
зе. Увесь час зна хо дзі лі ся на тэ ле фон най 
су вя зі, уз гад ня лі кож ны крок. Пло шча 
но вай кух ні — ка ля 20 мет раў. Уяў ля е-
це, якая гэ та рас ко ша! Мож на па ста віць 
вя лі кі стол, дзе кож на му зной дзец ца мес-
ца. У на шым па пя рэд нім до ме кух ня так-
са ма бы ла вя лі кая, але гэ тая з ёй не ідзе 
ні ў якае па раў на нне. Там толь кі на сем 
ча ла век мес ца ха па ла, а тут па мес ціц ца 
ўдвая больш.

Пер ша па чат ко ва ў Ка ра ха на вых бы ла 
звы чай ная сям'я, двое сва іх дзя цей, але 
16 га доў та му яны ўзя лі пад апе ку дзяў чын ку 
і ад чу лі, як гэ та вы дат на — зра біць яшчэ 
ка гось ці шчас лі вым. Ця пер тая пры ём-
ная да чуш ка да рос лая, скон чы ла ін сты тут, 
пра цуе на стаў ні кам анг лій скай мо вы ў Го-
ме лі. А Свят ла на з Пят ром ста лі пры ём ны-
мі баць ка мі ўжо не для ад на го дзі ця ці.

— Я пра ца ва ла ў дзі ця чым сад ку і, ка-
лі па да ро зе на ра бо ту пра яз джа ла дзі-
ця чы пры ту лак, сэр ца так і клі ка ла ту ды 
зай сці — вель мі ха це ла ся яшчэ ка мусь-
ці да па маг чы, — пры зна ец ца жан чы-
на. — І ад ной чы мы з му жам звяр ну лі ся 
ў ад дзел аду ка цыі і афор мі лі пры ём ную 
сям'ю. Так у нас у до ме з'я ві лі ся два бра-
ты і сяст рыч ка. А тры га ды та му ўзя лі на 
вы ха ван не яшчэ двух хлоп чы каў. З па пя-
рэд няй трой кі адзін хлоп чык ужо вы рас, 

дзяў чын ку ўда ча ры лі, а хут ка дом па кі-
не і іх брат, яко му ўжо 16 га доў. Акра мя 
яго, ця пер на вы ха ван ні тры ма лень кія 
хлоп чы кі, абодвум з якіх па пяць га доў, 
а ад на му — шэсць.

Ка лі Свят ла не і Пят ру пра па на ва лі 
ўзяць на вы ха ван не яшчэ два іх дзе так і 
пе ра ехаць у дзі ця чы дом ся мей на га ты-
пу, яны на ват не раз дум ва лі. Іх па пя рэд ні 
дом ужо стаў цес ны для вя лі кай сям'і. 
Да рэ чы, но вых вы ха ван цаў чакаюць у 
ся мей ным ка лек тыве ад ра зу ж пас ля 
азда раў лен ча га летніка.

Вы ха ваць чу жое дзі ця — вя лі кая ад-
каз насць, але для Ка ра ха на вых гэ та ўжо 
стыль жыц ця.

— Ка лі пер шыя з на шых пры ём ных 
дзя цей па кі ну лі дом, бы ло сум на, — за ў-
ва жае Свят ла на. — Я на ват пра чы на ла ся
з дум кай, што ў нас ёсць воль ны ло жак 
для адзі но ка га дзі ця ці. Гэ та бы ла ней кая 
ка та стро фа.

Фра зу «па жыць для ся бе» Свят ла на 
і Пётр ус пры ма юць зу сім інакш, чым ін-
шыя. У іх ра зу мен ні яна зна чыць — акру-
жыць ся бе дзець мі. Ня даў на па еха лі ў 
ма гі лёў скі спе цы я лі за ва ны дом дзі ця ці, 
каб на ад на го ма ло га ста ла больш. Але 
пас ля та го як адзін хлоп чык за лез на ка-
ле ні да Пят ра, а дру гі да Свят ла ны, вы-
ра шы лі: бя руць абод вух.

— Гэ та ж так цу доў на, ка лі ў до ме шмат 
дзя цей, — усмі ха ец ца жан чы на. — Уяў ля-
е це, ра ні цай вы пра бу дзі лі ся ад бо сых 
но жак, якія спыніліся ля ва ша га лож ка, 
ад пя шчот ных ру чак, якія аб ня лі вас за 
шыю, ад лас ка ва га «ма ту леч ка», што 
пра шап та лі дзі ця чыя вус ны. Для мя не 
гэ та най вы шэй шая ме ра аса ло ды.

Не ка то рыя здзіў ля юц ца су жэн цам: 
як мож на ўзва ліць на ся бе та кі ця жар! 
Але так зда ец ца, па куль не па спра ба ваў. 
На ад ва рот, ад каз насць дыс цып лі нуе, а 
дзе ці, на зі ра ю чы за баць ка мі, так са ма 
лай да ка мі не рас туць.

— Мы ву чым дзя цей пра ца ваць. Па-
пер шае, нам цяж ка ад ным з усім спраў-
ляц ца, па-дру гое, хто іх гэ та му на ву чыць, 
ка лі не мы, — раз ва жае Свят ла на. — Ка лі 
ў нас бы ла пад апе кай пер шая дзяў чын-
ка, я бы ла яшчэ ня во пыт ная ма ці, увесь 
час су мня ва ла ся, ці да ваць ёй ве нік у ру кі. 

А по тым вы ра шы ла: ка лі я яе не на ву чу, то 
яна на огул не на ву чыц ца жыць. Мы з ёй 
па раз маў ля лі на гэ ты конт і знай шлі па ра-
зу мен не. Дзяў чын ка на огул анёл. Ка лі яе 
та та па мёр, а ма ці кі ну ла, паў ста ла пы тан не 
на конт пе ра да чы яе ў ін тэр нат. Нам пра яе 
рас ка за лі зна ё мыя, і мы за бра лі дзяў чын ку 
да ся бе. Ця пер яна да рос лая, вый шла за-
муж, на ра дзі ла дзі ця. Я для яе за ста ла ся 
ма ці, а яна мая дач ка. А вось з род най ма-
ці ў яе не скла ла ся. Тая спра ба ва ла на ла-
дзіць з ёй зно сі ны, але толь кі для та го, каб 
цяг нуць з яе гро шы. Пры гэ тым ні ра зу не 
ска за ла, што лю біць яе, су муе па ёй. Для 
дзя цей важ на, каб бы ло ку ды пры ехаць, 
да ка го звяр нуц ца. Інакш по тым яны і свае 
сем'і не бу дуць ве даць, як за ха ваць. А ў нас 
яны ву чац ца бу да ваць уза е ма ад но сі ны, 
ла дзіць ад но з ад ным.

Ка ра ха на вы ка жуць, што не толь кі дзе-
ці ву чац ца ў іх жыц цю, але і яны ў дзя цей. 
Менш ста лі мець прэ тэн зій ад но да ад на го. 
Быў пе ры яд, ка лі су жэн цы моц на сва ры лі-
ся, ду ма лі на ват пра раз вод. Але з'я ві лі ся 
пры ём ныя дзе ці — і жыц цё ста ла на ладж-
вац ца. Да во дзі ла ся тры маць язык за зу ба-
мі, каб не ляп нуць ча гось ці ліш ня га: ра зу-
ме лі, што ў ма лых лёс і так па ла ма ны.

Су жэн цы ка жуць, што прын цы по ва не 
ўсы наў ля юць дзя цей, та му што не жа да-
юць пе ра шка джаць ім мець зно сі ны са 
сва і мі баць ка мі.

— Ка лі на шым пер шым хлоп чы кам бы-
ло па тры-ча ты ры га дкі, мы ім рас ка за лі, 
што ў іх ёсць ма ці, але яна згу бі ла ся і мо-
жа ад ной чы прый сці, — рас каз вае Свят-
ла на. — У ад на го на ша га хлоп чы ка ма ці 
ў тур ме ся дзіць, а ў дру го га — хва рэе і не 
мо жа яго да гля даць. Як мож на па зба віць 
яго гэ тых зно сін? Сён ня дзяр жа ва пра во-
дзіць па лі ты ку па пад тры ман ні бія ла гіч-
ных сем' яў і іх ад наў лен ні. Дзе ці па він ны 
ве даць свае ка ра ні. Якія б доб рыя ні бы лі 
пры ём ныя баць кі, дзе ці шу ка юць сва іх 
род ных. Яны па він ны ве даць, што акра-
мя тых баць коў, якія іх га ду юць, ёсць і 
тыя, што іх на ра дзі лі. І яны не заў сё ды 
бы лі дрэн ныя — прос та так склаў ся лёс.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Фо та з ар хі ва сям'і Ка ра ха на вых.

МА ГІ ЛЁЎ ШЧЫ НА

Дом для вя лі кай сям'іДом для вя лі кай сям'і
Да Дня Не за леж нас ці яшчэ ад на пры ём ная сям'я ў Баб руй ску спра віць на ва сел ле

ПА ДА РУН КІ ДА СВЯ ТАПА ДА РУН КІ ДА СВЯ ТА
У рам ках свят ка ван ня Дня 
Не за леж нас ці ў Ма гі лёў скай 
воб лас ці ад бу дзец ца ўвод 
у дзе ян не мос та це раз ра ку Сож 
у ра ё не Слаў га ра да. Гэ та адзін 
з маш таб ных пра ек таў са цы-
яль на-эка на міч на га раз віц ця 
паўд нё ва-ўсход ня га рэ гі ё на 
воб лас ці. Пра цяг ласць мос та — 
амаль паў кі ла мет ра, ён лі чыц ца 
ад ным з са мых доў гіх у воб лас ці. 
Мост з'яў ля ец ца част кай тра сы 
Р-140, якая злу чае Бе ла русь 
з су сед няй Ра сі яй. Для па крыц ця 
аў та па лат на вы ка ры ста ны 
тры ва лы цэ мен та бе тон, які мо жа 
пра слу жыць без кап ра мон ту 
не менш за со рак га доў. Ся род 
аб' ек таў, якія бу дуць уве дзе ны 
ў экс плу а та цыю ў гэ тыя 
свя точ ныя дні, так са ма ба сейн 
для шко лы № 46 у Ма гі лё ве, 
пад стан цыя № 1 для Баб руй скай 
стан цыі хут кай не ад клад най 
ме ды цын скай да па мо гі.

 Ка мен та рый у тэ му
Свят ла на НІ КІ ЦІ НА, ды рэк тар Ма гі лёў ска га аб лас но га са цы яль на-пе да-

га гіч на га цэнт ра:
— У воб лас ці гэ та бу дзе ўжо 51-ы дзі ця чы дом ся мей на га ты пу. Дзяр жаў ная па лі-

ты ка ў ад но сі нах да дзя цей-сі рот і дзя цей, якія за ста лі ся без апе кі баць коў, з'яў ля-
ец ца сіс тэ май са цы яль на-эка на міч ных, па лі тыч ных, эка на міч ных і ар га ні за цый ных 
пра ва вых мер, якая на кі ра ва на на ства рэн не ўмоў для аба ро ны пра воў і за кон ных 
ін та рэ саў дзя цей. Асаб лі выя на ма ган ні дзяр жа ва на кі роў вае на рэа лі за цыю пры я-
ры тэт на га пра ва кож на га дзі ця ці на вы ха ван не ў сям'і. Ад ным з па каз чы каў сіс-
тэ мы ў ра бо це з'яў ля ец ца ад крыц цё дзі ця ча га до ма ся мей на га ты пу ў Баб руй ску. 
У воб лас ці сён ня за стаў ся толь кі адзін «тра ды цый ны» дзі ця чы дом у Баб руй ску:
звыш 80 % дзя цей жы вуць у за мя шчаль ных сем' ях. Да рэ чы, у Баб руй ску год так-
са ма па чы наў ся з ад крыц ця дзі ця ча га до ма ся мей на га ты пу. Прай шло паў го да, і мы 
ад зна ча ем яшчэ ад но на ва сел ле.


