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Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

А на пя рэ дад ні кі раў нік пра-
ек та Ала Шы ці ка ва су стра ка-
ла ся са стар ша клас ні ка мі, каб 
да ве дац ца, як яны са бе ўяў-
ля юць кам форт нае пра жы-
ван не ў аг ра га рад ку і ча го ім 
не ха пае для гэ та га кам фор ту. 
На пы тан не, хто хо ча за стац-
ца на ма лой ра дзі ме пас ля 
за кан чэн ня ся рэд няй шко лы, 
толь кі адзін ча ла век ад ка заў 
ста ноў ча. Шчы ра пры зна ю ся, 
у мя не на ду шы па ха ла дзе-
ла: ка лі на ват тут, у слын ным 
аг ра га рад ку, вя до мым сва і мі 
гіс та рыч ны мі пом ні ка мі, якія 
пры цяг ва юць што год сот ні ту-
рыс таў да са до ва-пар ка ва га 
комп лек су Мі ха ла Кле а фа са 
Агін ска га, не хо ча за ста вац ца 
мо ладзь, то што ка заць пра 
ін шыя мяс ці ны, па збаў ле-
ныя куль тур на-гіс та рыч ных і 
пры род ных пом ні каў? За лес-
се — да во лі буй ны чы гу нач ны 
ву зел, ёсць тут прад пры ем-
ствы аграр ныя і дрэ ва ап ра-
цоў чыя, на не вя лі кай ад лег-
лас ці сі лі ка та бе тон ны за вод 
і да Смар го ні ру кой па даць. 
Але спа ку шаль ныя аген чы кі 
ста лі цы пры цяг ва юць больш, 
чым мяс цо выя ра ры тэ ты і не 
са мыя ап ты міс тыч ныя перс-
пек ты вы.

Толь кі дзе вя ці клас нік Ягор 
Спас кі вы ка заў жа дан не за-
стац ца на ма лой ра дзі ме. Да-
рэ чы, і ў пе ра лі ку пры яры тэ таў 
для кам форт на га пра жы ван ня 
ў пра він цыі пра па но вы юна ка 
вы лу ча лі ся сур' ёз нас цю і скі-
ра ва нас цю на са цы яль на-эка-
на міч нае раз віц цё За лес ся. На 
та кіх юна коў і ро біць стаў ку 
Ала Шы ці ка ва пры здзяйс-
нен ні сва іх чар го вых пра ек-
таў, на кі ра ва ных на спры ян не 
ўстой лі ва му раз віц цю сель скіх 
тэ ры то рый. Пад час су стрэ чы 
ў мяс цо вай шко ле шас цё ра 
вуч няў, ся род якіх і Ягор, бы-
лі абра ны прад стаў ні ка мі ў 
ма ла дзёж нае са ма кі ра ван не, 
што ство ра на пры За лес кім 
са ве це дэ пу та таў. Пра цоў ная 
мо ладзь і стар ша клас ні кі бу-
дуць не прос та прад стаў ляць 
ін та рэ сы сва ёй су поль нас ці, 
але і асвой ваць асно вы дзяр-
жаў на га кі ра ван ня. Са мыя ак-
тыў ныя юна кі і дзяў ча ты яшчэ 
ле там да лу чы лі ся да пра ект най 

дзей нас ці. Гэ та іх ру ка мі пры 
са дзе ян ні ды рэк та ра шко лы 
Кан стан ці на Гру дзі ны ўста ля-
ва лі сем ву ліч ных трэ на жо раў, 
доб ра ўпа рад ка ва лі на ва коль-
ную тэ ры то рыю.

У ме жах пра ек та рас пра ца-
ва ны ве ла сі пед ны ту рыс тыч ны 
марш рут па мяс ці нах па мя ці 
аб Пер шай су свет най вай не. 
Во сем ве ла сі пе даў, на бы тых 
за гро шы пра ек та, — пер ша-
па чат ко вы ўнё сак у спра ву 
па пу ля ры за цыі гіс та рыч най 
спад чы ны, якую да гэ та га 
абы хо дзі лі ўва гай ту рыс ты, 
на вед ва ю чы ся пе ра важ на ў 
му зей-ся дзі бу Мі ха ла Кле а-
фа са Агін ска га. Пер шы ве ла-

пра бег, што ад быў ся ў су бо ту, 
меў на мэ це яшчэ і пры цяг нен-
не мяс цо вай мо ла дзі да доб-
ра ўпа рад ка ван ня тэ ры то рый 
по бач з пом ні ка мі так зва най 
Мі ка ла еў скай вай ны і на ста-
ра жыт ных мо гіл ках, дзе ёсць 
па ха ван ні ва ен на га лі ха лец-
ця.

З тым, як пра цуе ма ла дзёж-
нае са ма кі ра ван не ў су сед няй 
Поль шчы, прад стаў ні кі За лес-
ся зна ё мі лі ся пад час па езд кі 
на свят ка ван не 40-год дзя 
твор ча га ка лек ты ву «На раў-
чан кі». Сяб роў скія ста сун кі з 
гэ тым ан самб лем з На раў кі 
пад трым лі ва юц ца на пра ця гу 
доў гіх га доў, з та го пер ша га 
спат кан ня на фэс це «За лес се 
за пра шае сяб роў», што па кла-
ла па ча так твор чым ста сун-
кам. Сё ле та пры пад трым цы 
стар шы ні сель вы кан ка ма Зя-
но на Грыш ке ві ча ад бы ла ся 
па езд ка ў Поль шчу, у вы ні ку 
якой пад пі са на да мо ва аб су-
пра цоў ніц тве ма ла дзёж ных 
фар мі ра ван няў дзвюх кра-
ін. Ёсць на мер су мес на паў-

дзель ні чаць у кон кур се транс-
гра ніч на га су пра цоў ніц тва. 
На род нае му зыч нае мас тац-
тва рэ гі ё на вель мі па спя хо ва 
прад стаў ляў на фэс це но вы 
твор чы ка лек тыў на стаў ні каў 
За лес кай му зыч най шко лы 
«Бліс ка ві ца».

Пра ект «Бу ду чы ня — гэ та 
мы» дзей ні чае да кан ца бя-
гу ча га го да. Ад нак пла наў і 
за дум у мяс цо вых дзяў чат і 
юна коў яшчэ шмат. Яны з эн-
ту зі яз мам бя руц ца за спра ву, 
бо для іх свят ло ста ліч ных 
агень чы каў ста ла не та кім спа-
ку шаль ным, як пры цяг нен не 
род най зям лі.

Ала КЛЕ МЯ НОК.
Фо та аў та ра.

МА ЛОЙ РА ДЗІ МЫ МА ЛОЙ РА ДЗІ МЫ 
ПРЫ ЦЯ ЖЭН НЕПРЫ ЦЯ ЖЭН НЕ

АЎ ТА ЛАЎ КА БОЛЬ Ш НЕ ПА Е ДЗЕ

У рэ дак цыю «Хой ніц кіх на він» звяр ну лі ся жы ха ры ву лі цы Крас на ніў скай 
рай цэнт ра з пы тан нем, ча му як ра ней не ез дзіць аў та ма га зін рай спа жыў-
та ва рыст ва. Ім, гра ма дзя нам ста ла га ўзрос ту, цяж ка да бі рац ца на ват да 
раз ме шча на га не па да лёк «Еў ра оп та».

Як рас тлу ма чы лі ў 
рай спа жыў та ва рыст-
ве, у су вя зі з не рэн та-
бель нас цю ўсёй ра-
бо ты аў та ма га зі наў 
у ра ё не іх коль касць 
змен ша на, а марш-
ру ты раз мер ка ва-
ны та кім чы нам, каб 
аха піць на се ле ныя 
пунк ты, дзе ня ма ста-
цы я нар ных ма га зі наў 
і дзе яшчэ не ез дзяць 

аў та ма га зі ны сет кі «Еў ра опт». Ад наў ляць ра бо ту аў та лаў кі па ву лі цы Крас-
на ніў скай не пла ну юць.

У ад дзе ле эка но мі кі рай вы кан ка ма ад зна чы лі, што «Еў ра опт» па куль што 
не пла нуе ад кры ваць но выя марш ру ты, у пры ват нас ці ў ме жах го ра да.

ШМАТ ДЗЕТ НАЯ МА ЦІ 
ЗА КЛІ КАЕ ЗБІ РАЦЬ СМЕЦ ЦЕ Ў ЛЕ СЕ

Ла гай чан ка Тац ця на Кі ся лё ва на сва іх ста рон ках у сац сет ках кі ну ла кліч, 
каб знай сці ах вот ных пры няць удзел ва ўбор цы ле са па ла сы ў ра ё не ву лі цы 
Мін скай. На жаль, па куль ні хто не ад гук нуў ся.

Рэ дак цыя ра ён най 
га зе ты «Мой род ный 
край» звя за ла ся з 
аў та рам па слан ня. 
Як вы свет лі ла ся, та-
кое ра шэн не ў шмат-
дзет най ма мы паў-
ста ла пас ля та го, як 
у мяс цо вай гім на зіі, 
дзе ву чыц ца ад на з 
яе да чок, па пра сі-
лі са браць плас тык. 
З па стаў ле най за да-
чай сям'я спра ві ла ся.

Але дзесь ці за год 
да гэ та га Тац ця на на сай це www.есоіdеа.bу пра чы та ла пра тое, што ся род школь-
ні каў пра хо дзіў кон курс «Хто больш збя рэ смец ця — па е дзе ў Ель ню!». Та ды паў-
дзель ні чаць у ім не атры ма ла ся, та му сё ле та ла гай чан ка вы ра шы ла ўзяць рэ ванш. 
Так, са праў ды, у на шай кра і не з 5 да 31 каст рыч ні ка пра хо дзіць спа бор ніц тва па 
ўбор цы смец ця, але ўжо не ся род вуч няў школ, а ся род сту дэн таў. Ка ман дам 
не аб ход на бу дзе са браць як ма га больш смец ця ў ля сах, на бе ра гах ва да ёмаў і 
ў зя лё ных зо нах га ра доў. Якое да чы нен не ўсё гэ та мае да сям'і Кі ся лё вых?

Прос та ў іх ста рэй шая дач ка ўжо сту дэнт ка. Вось ма ма і спра буе са браць 
ка ман ду ся род ла гай чан, каб паў дзель ні чаць у кон кур се. Пе ра мож цаў, 
між ін шым, ча ка юць су ве ні ры, а го ра ду ад гэ та га бу дзе вя лі кая ка рысць. 
Да лу чай це ся!

ЗА МЕСТ СПА РАХ НЕ ЛА ГА ДО МА — 
НО ВЫ ПАРК

На свя це аг ра га рад ка Вар хі, які ар га ні за ва лі па іні цы я ты ве сель вы кан ка ма 
і мяс цо ва га СДК, жы ха ры не толь кі па ве ся лі лі ся і ад па чы лі, але і ўсе ра зам, 
ад ма ло га да вя лі ка га, паў дзель ні ча лі ў ак цыі «Па са дзі дрэ ва».

На мес цы зне-
се на га са ста рэ ла га 
до ма за кла лі парк, у 
якім вы са дзі лі 16 ма-
ла дзень кіх хво ек, аб 
чым па ве дам ляе «Га-
ра доц кі вес нік».

Ра зам з сац ра бот-
ні цай Ган най Га луб цо-
вай па са дзіў са сну Іван 
Сце сеў (на здым ку).

А яшчэ бы лі пад-
ве дзе ны вы ні кі кон-
кур су на най леп шае 

доб ра ўпа рад ка ван не па аг ра га рад ку ў на мі на цыі «Най леп шая ся дзі ба — 
2018». Пад зяч ны ліст сель вы кан ка ма і каш тоў ны па да ру нак уру чы лі пе ра-
мож цы — Але Дзер га чо вай.

Пад рых та ва ла Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

www.hоіnіkі.bу

www.lоgоуsk.bу

www.gаrаdvеst.bу

Ці здзейс няц ца юнац кія ма ры?

Пра ект 
«Бу ду чы ня — 

гэ та мы» дзей ні чае 
да кан ца бя гу ча га го да. 
Ад нак пла наў і за дум 
ў мяс цо вых дзяў чат 
і юна коў яшчэ шмат. 
Яны з эн ту зі яз мам 
бя руц ца за спра ву, бо 
для іх свят ло ста ліч ных 
агень чы каў ста ла не 
та кім спа ку шаль ным, 
як пры цяг нен не род най 
зям лі.

19 каст рыч ні ка ка ля За лес кай ся рэд няй шко лы, 
што на Смар гон шчы не, ура чыс та ад кры ла ся пля цоў ка ву ліч ных 
трэ на жо раў, ство ра ная ў ме жах пра ек та «Бу ду чы ня — гэ та мы», 
што атры маў фі нан са вую пад трым ку, як пе ра мож ца кон кур су 
мі ні-гран таў. Пас ля ад крыц ця но вай спар тыў най пля цоў кі 
ад бы ла ся прэ зен та цыя ве ла марш ру ту 
«Не вя до мая вай на ва чы ма на шчад каў» па тэ ры то рыі 
За лес ка га сель ска га Са ве та.


