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На быт кі сва іх прод каў здо ле лі 
збе раг чы ў Івян цы і да на шых дзён. 
У па сёл ку дзей ні чае му зей тра ды-
цый най куль ту ры. Ён зна хо дзіц ца ў 
бу дын ку, уз ве дзе ным яшчэ ў 20-я 
га ды мі ну ла га ста год дзя. Ёсць і ўся 
не аб ход ная са цы яль ная інф ра-
струк ту ра для жыц ця, ву чо бы і ад-

па чын ку. У До ме куль ту ры амаль 
што дня ла дзяц ца раз на стай ныя 
кон кур сы, вы ступ лен ні, кан цэр-
ты, прэ зен та цыі і фес ты ва лі. Дзі-
ця чая шко ла мас тац тваў — цэнтр 
эс тэ тыч на га і му зыч на га вы ха ван-
ня пад рас та ю ча га па ка лен ня, дзе 
зай ма ец ца ка ля 100 на ву чэн цаў.

Да рэ чы, стар шы ню Івя нец ка-
га па сял ко ва га Са ве та дэ пу та таў 
Тэ рэ су Ліп ніц кую мяс цо выя жы-
ха ры на зы ва юць мэ рам го ра да. 
Ту тэй шыя вель мі крыў ду юць, 
ка лі пра Івя нец ка жуць «аг ра га-
ра док»: «У нас го рад, а аг ра га ра-
док — гэ та су сед ні Ра каў».

Ра зам з тым Тэ рэ са Яў ге наў на 
не ўтой вае і праб лем:

— Па сёл ку ў пер шую чар гу не 
ха пае дзі ця ча га сад ка. Яс лі-сад 
«Ле са ві чок» мес ціц ца ў пры-
ста са ва ным бу дын ку па бу до вы 
1918 го да. Ка лісь ці тут бы лі ка-
зар мы для поль скіх сал дат, за-
тым — са на то рый для дзя цей, 

хво рых на су хо ты, баль ні ца... 
На ту раль на, па мяш кан не ў ава-
рый ным ста не. Мы спа дзя ва лі ся, 
што ў 2017 го дзе пач нец ца ўзвя-
дзен не но вай дзі ця чай уста но вы. 
На су праць шко лы ўжо вы дзе-
ле ны зя мель ны ўчас так, пра ект 
прай шоў экс пер ты зу. На жаль, 
неш та не атры ма ла ся. А ра ён-

на му бюд жэ ту та кая ўста но ва, 
вя до ма, не пад сі лу. Дзі ця чы 
сад на вед вае 190 га да ван цаў. 
Цес на ва та. Каб тро хі раз гру-
зіц ца, ле тась ар га ні за ва лі 
пад воз ма лых у 
Сівіц кую шко лу, 
за шэсць кі ла мет-
раў ад Івян ца.

БУД НІ 
МА ЛО ГА ГО РА ДА

Га рад скі па сё лак Івя нец, які ўзнік на мя жы XІІІ—XІV ста год дзяў, 
зна хо дзіц ца на ўскрай ку На лі боц кай пу шчы, у Ва ло жын скім ра ё не. 
Лес здаў на кар міў лю дзей яга да мі і гры ба мі. Але яны спа дзя ва лі ся 
не толь кі на да ры пры ро ды. Тут жы лі май стры, якія пра сла ві лі 
сваё па се лі шча вы ра ба мі з дрэ ва, жа ле за, глі ны. Ганд лё выя су вя зі 
са дзей ні ча лі раз віц цю са мых роз ных ра мёст ваў: ган чар на га, 
ка валь ска га, бон дар ска га, ткац ка га, разь бы па дрэ ве. А мяс цо выя 
му ля ры, тын коў шчы кі, цес ля ры бы лі за па тра ба ва ныя да лё ка за 
ме жа мі мяс тэч ка.

ЯК ЁСЦЬ

Н
А кі раў ні чай па са дзе ён не на ві чок. 
Да та го як у кра са ві ку 2016 го да яго аб ра лі 
стар шы нёй аб лас но га Са ве та дэ пу та таў, 
зай маў ін шыя па сты ў вы ка наў чых ор га нах ула ды. 
Быў на мес ні кам кі раў ні ка ад мі ніст ра цыі 

Пер ша май ска га ра ё на Ві цеб ска, по тым уз на ча ліў ад дзел 
куль ту ры Ві цеб ска га гар вы кан ка ма, быў на мес ні кам 

ві цеб ска га мэ ра. Пра ца ваў і на чаль ні кам упраў лен ня 
куль ту ры абл вы кан ка ма, по тым — 
на мес ні кам гу бер на та ра Ві цеб шчы ны 
па са цы яль ных пы тан нях. Ра бо та з людзь мі яму 
зна ё мая не па чут ках. Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч 
доб ра ве дае воб ласць, 
яе асаб лі вас ці і праб ле мы.

«МС» рас па чы нае се рыю пуб лі ка цый пра во пыт 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня ў рэ гі ё нах. Без умоў на, 
на быт кі кож най воб лас ці за слу гоў ва юць ува гі 
і пе рай ман ня. Сён ня мы прад стаў ля ем паў ноч ны 
край — Ві цеб шчы ну, дзе па вы ні ках мі ну ла га го да 
ад быў ся ўстой лі вы рост у многіх сфе рах эка но мі кі. 
Без умоў на, свой уклад у са цы яль на-эка на міч-
нае раз віц цё рэ гі ё на ўнес лі і дэ пу та ты мяс цо вых 
Са ве таў усіх уз роў няў. Стар шы ня Ві цеб ска га 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Ула дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ 
спе цы яль на для гэ та га вы пус ку даў ін тэр в'ю на ша му 
вы дан ню. Гэ ты і ін шы ар ты ку лы пра дэ пу тац кія 
спра вы Ві цеб шчы ны — у сён няш нім ну ма ры «МС».
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