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Мас тоў ская цэнт раль ная рай-
баль ні ца па бу да ва на ў 1960 го дзе. 
У 1985 го дзе ўве дзе ны па лі клі-
ніч ны кор пус. Па сту по ва іш ло 
бу даў ніц тва но вых ад дзя лен няў. 
Не каль кі га доў на зад рай баль ні ца 
па ча ла на бы ваць но вы воб лік.

ЭЛЕКТ РА ПАД' ЁМ НІК 
У ДА ПА МО ГУ

За гэ ты час зроб ле на мно гае. Га-

лоў ны ўрач Ва ле рый ЛІС пе ра ліч вае 

асноў ныя аб' ек ты, ку ды на кі роў ва лі ся 

срод кі на ра монт. Па-пер шае, ад ра-

ман та ва на ін фек цый нае ад дзя лен-

не, жа но чая кан суль та цыя. Част ко ва 

пра ве дзе ны ра монт па лі клі ні кі. Па леп-

шы лі ся ўмо вы ра бо ты ме ды каў, для 

іх аб ста ля ва ны ўтуль ныя, су час ныя 

ка бі не ты, па коі ад па чын ку.

Сё ле та ра монт па лі клі ні кі бу дзе 

пра цяг ну ты. На гэ тыя ра бо ты з аб-

лас но га бюд жэ ту па він на па сту піць 

300 ты сяч руб лёў. За раз скла да ец ца 

пра ект на-каш та рыс ная да ку мен та цыя 

на ра монт ас тат няй част кі па лі клі ні кі.

Асаб лі вая ўва га ўдзя ля ец ца па цы-

ен там з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. 

Паў сюд на ад на ві лі пан ду сы, а ка ля 

ла ба ра тор на га кор пу са да бу да ва лі но-

вы. Тут жа ўста ля ва ны элект рыч ны 

пад' ём нік, з да па мо гай яко га ін ва лід-

ка ля сач нік мо жа пад няц ца на па ра пет 

і вы клі каць зван ком рэ гіст ра та ра, які 

бу дзе су пра ва джаць яго з ка ляс кай.

ЧА КА ЮЦЬ ТРАНС ПАРТ 
І СПЕ ЦЫ Я ЛІС ТАЎ

Па лі клі ні ка раз лі ча на на 275 на-

вед ван няў у зме ну. Асноў ная на груз-

ка пры па дае на пер шую па ло ву дня. 

Мно гія па цы ен ты імк нуц ца да брац ца 

зран ку, каб па спець вяр нуц ца ў свае 

вёс кі. Ра бо та транс пар ту не заў сё ды 

ад па вя дае жа дан ням жы ха роў на-

ва коль ных на се ле ных пунк таў. Та му 

мно гія спа дзя юц ца на пры езд бры га-

ды хут кай да па мо гі.

— Вы ез ды ад бы ва юц ца круг лыя су-

ткі, паступова мяняем аў та ма біль ны 

парк, — ка мен туе сі ту а цыю га лоў ны 

ўрач Ва ле рый Ліс.

Урач-тэ ра пеўт Тац ця на Алек-

санд ро віч за зна чае, што на груз ка 

ўзрас тае ў пе ры яд се зон ных ві рус-

ных і рэ спі ра тор ных за хвор ван няў, 

а так са ма пад час пра фі лак тыч ных 

агля даў ра бот ні каў сель скіх гас па да-

рак ці ін шых уста ноў. Тац ця на рас ка-

за ла, што ў зме ну пры мае звыш 30 

ча ла век. Каб зні зіць рост коль кас-

ці вы пад каў вост рых рэ спі ра тор ных 

ін фек цый, 40 % на сель ніц тва пры-

шчэп ле на су праць гры пу. Спра віц ца 

з на груз кай і да па маг чы з па ста ноў-

кай ды яг на зу ма ла дым ура чам да-

па ма га юць больш во пыт ныя ка ле гі. 

Тут пра цуе сіс тэ ма на стаў ніц тва. У 

ка лек ты ве амаль трэ цяя част ка ме-

ды цын ска га пер са на лу мае да во лі 

знач ны пра цоў ны стаж. У мі ну лым 

го дзе на ра бо ту пры бы лі 12 ура чоў 

і 18 ра бот ні каў ся рэд ня га мед пер са-

на лу, мно гія з іх — ура джэн цы Мас-

тоў ска га ра ё на. У жніў ні па ві нен пры-

быць урач-рэў ма то лаг, гэ та га спе цы-

я ліс та тут даў но ча ка юць.

ТРЭ НА ЖОР ДЛЯ СТУП НІ
Для рэ абі лі та цыі па цы ен таў у па-

лі клі ні цы дзей ні чае ка бі нет ля чэб най 

фіз куль ту ры. Асаб лі выя пры ста са ван ні 

зроб ле ны для рэ абі лі та цыі хво рых пас-

ля пе ра ло маў, вы ві хаў, траў маў, ін шых 

за хвор ван няў, пры якіх ад бы ва юц ца па-

ру шэн ні функ цый ру ху.

Урач ЛФК Вік то рыя Ма зан па ка за-

ла апа рат для ад наў лен ня функ цый 

су ста ваў, на якім мож на вы кон ваць 

па сіў ныя і ак тыў ныя ру хі. Спе цы яль-

ныя трэ на жо ры пры зна ча ны для ступ-

ні і га лён кі. Па сло вах Вік то рыі, ля чэб-

ная фіз куль ту ра за па тра ба ва ная. У 

хут кім ча се тут пла ну юць на ла дзіць 

ві дэа кан суль та цыі з аб лас ны мі ўста-

но ва мі ахо вы зда роўя.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

БЕЗ БАР' ЕР НАЕ АСЯ РОД ДЗЕ, ВІ ДЭА КАН СУЛЬ ТА ЦЫІ 
І НЕ ЗВЫ ЧАЙ НЫ ТРЭ НА ЖОР

У Мас тоў скім ра ё не пра цяг ва ец ца ад наў лен не баль ніч на-па лі клі ніч на га 
комп лек су

Стар шы ня Мас тоў ска га рай вы-
кан ка ма Юрый ВА ЛЯ ВА ТЫ на ра-
дзіў ся ў Хой ніц кім ра ё не, але ся-
бе лі чыць гро дзен скім да моз гу 
кас цей. Гэ та і не дзіў на: ужо 
24 га ды яго жыц цё не па рыў на 
звя за на з Гро дзен скай воб лас-
цю. Спа чат ку бы ла ву чо ба ў Гро-
дзен скім аграр ным ін сты ту це, 
по тым пра ца ў ад ной з най леп-
шых гас па да рак кра і ны — СВК 
«Свіс лач», праз 12 га доў Юрый 
Мі ка ла е віч сы хо дзіў ад туль 
га лоў ным аг ра но мам, да лей — 
Ваў ка выск і, на рэш це, Мас ты, 
дзе ўжо 1,5 го да ён уз на чаль вае 
рай вы кан кам. Аб спе цы фі цы 
пра цы ў Мас тоў скім ра ё не мы 
і па га ва ры лі.

— Га лоў ны мі па каз чы ка мі жыц-

ця ра ё на пры ня та лі чыць вы ні кі го-

да. Якім для Мас тоў ска га ра ё на быў 

2017-ы?

— Год быў вель мі скла да ны. Усё ж 

та кі Мас тоў скі ра ён у пер шую чар гу 

за ня ты ў аграр ным сек та ры, а на-

двор'е ўнес ла свае іс тот ныя ка рэк ці-

роў кі. Як нам пер ша па чат ко ва зда-

ва ла ся, не га тыў ныя, але ў кан чат ко-

вым вы ні ку мы вый шлі на пры рост па 

АПК 111,4 %, пры чым з іх рас лі на вод-

ства да ло 130,4 %. Ня дрэн ны за чын 

зроб ле ны і на бя гу чы год. З во се ні 

да дат ко ва за ара лі 14 ты сяч гек та раў 

пад зяб лі ва. Так са ма аг ра рыі доб ра 

па пра ца ва лі ў рам ках пра вя дзен ня 

асен не-па ля вых ра бот, і, ка лі на двор'е 

зноў не ўмя ша ец ца, гэ та дасць свой 

ста ноў чы вы нік па ўбор цы ўра джаю. 

Мы вы дат на ра зу ме ем, што па тэн цы-

ял, які фар мі ру ец ца азі мы мі збож жа-

вы мі, на 30 % вы шэй шы, чым па тэн-

цы ял, які фар мі ру ец ца яра вы мі.

У цэ лым з 13 да ве дзе ных эка на міч-

ных па каз чы каў атры ма ла ся вы ка наць 

9. Най важ ней шым з іх я лі чу пры рост 

ва ла вой пра дук цыі, а так са ма пры-

цяг нен не за меж ных ін вес ты цый. Мы 

спра бу ем шу каць дэ ма кра тыч ныя па-

ды хо ды ў пра цы з арганізацыямі пры-

ватнай формы ўласнасці, дзе вя лі кая 

до ля за меж на га ка пі та лу. У гэ тым пла-

не хо чац ца ад зна чыць СТАА «БТКУс-

ход», якое зай ма ец ца пе ра пра цоў кай 

і экс пар там драў ня ных шчэ пак, і СТАА 

«Бай дзі мэкс» — бе ла рус ка-фран цуз-

скае су мес нае прад пры ем ства, якое 

вы раб ляе экс клю зіў ную мэб лю з ма-

сі ву. Уся пра дук цыя ідзе на экс парт, 

у асноў ным у Фран цыю, ад туль — на 

ін шыя кра і ны. Да рэ чы, да ве дзе ная 

ліч ба па за меж ных ін вес ты цы ях бы ла 

ка ля 400 ты сяч до ла раў, а атры ма ла ся 

пры цяг нуць 920 ты сяч. У цэ лым рост 

вы твор час ці пра мыс ло вай пра дук-

цыі за год склаў амаль 125 %, ад на 

з га лоў ных ро ляў у гэ тым ад во дзіц ца 

го ра даў тва раль на му прад пры ем ству 

«Мас тоў дрэў».

— А ка лі ка заць аб ма лым і ся-

рэд нім біз не се, ці мя ня юц ца ўмо вы 

да леп ша га?

— Ду маю, іс тот ныя ка рэк ці роў кі ў 

гэ тым пла не ўня се Дэ крэт № 7 «Аб 

раз віц ці прад пры маль ніц тва». Зра-

зу ме ла, па ды хо ды па він ны быць лі-

бе раль ны мі, мы над гэ тым пра цу ем. 

На пра ця гу 2017 го да на тэ ры то рыі 

ра ё на за рэ гіст ра ва ны тры ся лян ска-

фер мер скія гас па дар кі: ад на зай ма-

ец ца клуб ні ца мі, дру гая — дур ні ца мі, 

трэ цяя — са доў ніц твам. І спра ва зу сім 

не ў ней кай асаб лі вай урад лі вас ці на-

шых зя мель, пы тан не ў жа дан ні пра-

ца ваць.

— Якія за да чы вы ба чы це га лоў-

ны мі для ся бе як для кі раў ні ка?

— Я на за ву тры асноў ныя. Вель-

мі важ ны мо мант, на якім ак цэн туе 

ўва гу Прэ зі дэнт кра і ны, — ства рэн не 

но вых пра цоў ных мес цаў. У мі ну лым 

го дзе ў нас іх бы ло ство ра на 84, у тым 

лі ку 25 на но вых прад пры ем ствах. 

У цес най су вя зі з пер шым па каз чы-

кам ідзе год ны ўзро вень ся рэд ня ме-

сяч най за ра бот най пла ты. У лю дзей 

му сіць быць вы бар згод на з іх маг чы-

мас ця мі і кам пе тэн цы яй. Па вы ні ках 

го да ся рэд ня ме сяч ная зар пла та па 

ра ё не скла ла 583 руб лі, у той час як 

за сне жань — 727 руб лёў. Гэ та па-

каз вае, што рост ёсць, і ня дрэн ны. 

Плюс аса біс та для ся бе ад ной з най-

важ ней шых за дач я ба чу за бес пя чэн-

не мак сі маль най ва лют най вы руч кі 

для ра ё на, што, на ту раль на, ад бі ва-

ец ца і на даб ра бы це кра і ны ў цэ лым. 

У Мас тоў скім ра ё не, на мой по гляд, 

у гэ тым пла не зной дзе ны ба ланс, за-

раз асноў ны экс пар та ары ен та ва ны 

пра дукт — гэ та роз ныя ві ды драў ня-

на ва лак ніс тых пліт.

— Якім на прам кам вы пла ну е це 

ўдзя ляць асаб лі вую ўва гу ў бу ду-

чы ні?

— Ад каз на гэ тае пы тан не вель мі 

прос ты: больш за ўсё ўва гі не аб ход-

на ўдзя ляць лю дзям. Гэ та са мая вя-

лі кая каш тоў насць, што ў нас ёсць. 

Так што са цы яль ная сфе ра заў сё ды 

бу дзе пры яры тэт най. Вар та пры знаць, 

што на пра ця гу апош ніх пя ці га доў на 

тэ ры то рыі Мас тоў ска га ра ё на на зі-

ра ец ца сур' ёз ная тэн дэн цыя ад то ку 

лю дзей. Ад бы ва ец ца міг ра цыя ў са-

мыя буй ныя га ра ды Гро дзен скай воб-

лас ці — Грод на, Ваў ка выск, Лі ду — 

і ў ста лі цу на шай ра дзі мы.

Га лоў ная за да ча ця пер — па мен-

шыць гэ ты ад ток. Іс нуе не каль кі ры-

ча гоў, у тым лі ку даб ра быт і ўзро вень 

жыц ця ў цэ лым. Гэ та не па рыў на звя-

за на са сфе рай ме ды цын скіх па слуг, 

над удас ка на лен нем якой за раз ак-

тыў на пра цу ем, ужо вы ра ша ны шэ-

раг праб лем. Па за ле тась зроб ле ны 

ра монт ін фек цый на га ад дзя лен ня 

і жа но чай кан суль та цыі баль ні цы, у 

мі ну лым го дзе пры сту пі лі да ра мон-

ту па лі клі ні кі. Пры чым пад ра мон там 

ма ец ца на ўва зе не прос та афар боў ка 

сцен, а ства рэн не доб рых умоў пра-

цы для ме ды цын ска га пер са на лу, а 

так са ма за куп ка но ва га су час на га аб-

ста ля ван ня. Удзя ля ец ца ўва га і тэ ме 

за бес пя чэн ня жыл лём. Спа дзя ю ся, у 

хут кім ча се абл вы кан кам да па мо жа 

нам на быць 30 ква тэр у но вым до ме, 

якія бу дуць пра па ноў вац ца як арэнд-

нае жыл лё прад стаў ні кам са цы яль най 

сфе ры — у пер шую чар гу пе да го гам і 

ме ды цын скім ра бот ні кам, су пра цоў ні-

кам пра ва ахоў ных ор га наў.

— Як вы лі чы це, што яшчэ трэ ба 

зра біць, каб за ах во ціць мо ладзь 

за ста вац ца ў ра ё не?

— Вя до ма, вя лі кая ўва га па він на 

ўдзя ляц ца дзе цям. У мі ну лым і па за-

мі ну лым го дзе бы лі ад ра ман та ва ны 

па два хар чаб ло кі ў шко лах, па мя-

ня лі дах на трох дзі ця чых сад ках, а ў 

дзвюх шко лах цал кам за мя ні лі вок-

ны. На гэ ты год так са ма за пла на ва-

ны ра монт хар чаб ло ка ў шко ле № 2 

у са міх Мас тах. Якасць школь на га і 

ме ды цын ска га хар ча ван ня — ад на з 

най важ ней шых тэм.

Акра мя та го, піль ную ўва гу пла-

ну ец ца ўдзя ляць дзей нас ці да моў 

куль ту ры, я лі чу, што трэ ба мя няць 

па ды хо ды ў пра цы. Яшчэ ад но вель-

мі сур' ёз нае пы тан не, якое трэ ба вы-

ра шыць у най блі жэй шы час, — ра-

монт ба сей на, які быў за кры ты яшчэ 

ў 2014 го дзе.

Ка лі ка заць пра жыл лё, то, на 

шчас це, у гэ тай сфе ры сур' ёз ных 

праб лем ня ма. У мі ну лым го дзе быў 

зда дзе ны 72-ква тэр ны дом, так што 

па куль не аб ход насць у но вым бу даў-

ніц тве ад сут ні чае. Та кім чы нам, ства-

ра ю чы ўмо вы для лю дзей, у ад каз мы 

атрым лі ва ем доб ра сум лен ную пра цу, 

ак тыў ную гра ма дзян скую па зі цыю і ў 

вы ні ку да ся га ем вы со кіх эка на міч ных 

па каз чы каў.

Дар'я КАСКО



У юнац тве Іван МА КА ВЕЦ і ўя віць са бе не мог, 

што ўсё сваё жыц цё пры све ціць сель скай гас-

па дар цы. Праў да, ад ву чыў ся ў про філь ным тэх-

ні ку ме, але служ ба ў ар міі па мя ня ла ўсе пла ны. 

Ад нак ад слу жыў шы, ён быў ад праў ле ны па раз-

мер ка ван ні за гад чы кам МТФ «Су хі ні чы», дзе на 

гэ тай па са дзе і за тры маў ся ўжо больш чым на 

35 га доў.

15 чэр ве ня 1982 го да. Свой пер шы пра цоў ны 

дзень Іван Мі хай ла віч па мя тае як ця пер. Та ды, як 

ён сам пры зна ец ца, фер ма ме ла смеш ныя па ця-

пе раш ніх мер ках па каз чы кі — па 3,5 ты ся чы літ раў 

ма ла ка з ка ро вы ў год. Ця пер гэ тыя ліч бы вы рас лі 

больш чым у два ра зы. Так, за мі ну лы год на доі 

скла лі ў ся рэд нім 7547 літ раў на ка ро ву, а гэ та ка ля 

24—25 літ раў у су ткі.

— Ма лоч ная спра ва — на пэў на, са мая скла-

да ная ва ўсёй жы вё ла га доў лі. Дроб ныя не да хо пы 

пры вод зяць да сур' ёз ных на ступ стваў. Каб з'я-

віў ся ста біль ны вы нік, трэ ба ад да на пра ца ваць 

га да мі, на ват дзя сят ка мі га доў, — ад зна чае Іван 

Мі хай ла віч.

На іх фер ме з гэ тым усё ў па рад ку. Ка лек тыў 

зла джа ны: заа тэх нік-се лек цы я нер на ад ным мес-

цы ўжо больш за 27 га доў, апе ра та ры ма шын на-

га да ен ня — у ся рэд нім 17—18, най мен шы стаж 

пра цы — шэсць га доў. Во сем га доў та му ма ла дым 

спе цы я ліс там прый шла на фер му ве тэ ры нар ны 

ўрач, якая да ця пе раш ня га ча су ста ла ўжо да свед ча-

ным пра фе сі я на лам. Пры цяг вае ра бот ні каў ста біль ная 

апла та пра цы і доб ры сац па кет, пе ра да ві кі заў сё ды 

атрым лі ва юць ма тэ ры яль нае ўзна га ро джан не.

Ма лоч на та вар ная фер ма «Су хі ні чы» ад но сіц ца да 

ся рэд няй па коль кас ці буй ной ра га тай жы вё лы — тут 

утрым лі ва ец ца 880 га лоў. Пры гэ тым ёсць вы твор чыя 

ма гут нас ці для па ве лі чэн ня стат ка, над гэ тым за раз 

пра цу юць. Так са ма ў хут кім ча се фер му збі ра юц ца 

ма дэр ні за ваць.

Кі раў ніц тва гас па дар кі ад зна чае, што Іван Ма ка вец 

у сва ёй пра фе сіі адзін з най леп шых. Ён уз на га ро джа ны 

Га на ро вай гра ма тай Гро дзен ска га аб лас но га Са ве та 

дэ пу та таў. Яго па ва жа юць ра бот ні кі, сам ён вель мі 

ад каз на ста віц ца да сва іх аба вяз каў, уклад вае ў пра цу 

ду шу. І а 5-й ра ні цы, і аб 11-й ве ча ра ў вы пад ку не аб-

ход нас ці яго мож на знай сці на мес цы, бо пад кант ро лем 

за гад чы ка па він ны пра хо дзіць усе пра цэ сы, па чы на ю чы 

ад карм лен ня жы вё лы, за кан чва ю чы пры ём кай ма ла-

ка. Сам Іван Ма ка вец на па хва лы толь кі ад мах ва ец ца і 

сціп ла пры кмя чае: «Я прос та люб лю сваю спра ву...»



Пе ра мо гі ў алім пі я дах, між на-
род ных кон кур сах, спар тыў-
ных спа бор ніц твах — коль-
касць та ле на ві тай мо ла дзі ў 
Мас тоў скім ра ё не пры ем на 
здзіў ляе. Але для та го, каб 
здоль нас ці вы яві лі ся, па він ны 
быць ство ра ныя спры яль ныя 
ўмо вы. Пра тое, як над гэ тым 
пра цу юць, рас ка за ла на мес нік 
стар шы ні Мас тоў ска га рай вы-
кан ка ма, якая ку ры руе пы тан ні 
раз віц ця са цы яль най сфе ры, 
Ма ры на ДА ВЫ ДЗІК.

Так, на прык лад, ле тась у дзвюх 

шко лах па ча лі ра бо ту біз нес-кам-

па ніі, дзе юных прад пры маль ні каў 

ву чаць ра зум на абы хо дзіц ца з гра-

шы ма. Да рэ чы, ад на з біз нес-кам-

па ній па ча ла сваю ра бо ту ў эко-

ла га-бія ла гіч ным цэнт ры, які ўжо 

вя до мы на ўсю кра і ну: фла рыс ты-

па чат коў цы ня рэд ка бя руць пры-

за выя мес цы на рэс пуб лі кан скіх 

кон кур сах. Не ад ста юць ад сва іх 

вуч няў і пе да го гі. Так пе да гог да-

дат ко вай аду ка цыі На тал ля Борт нік 

у кон кур се фла рыс таў «Ку паль ская 

ноч ка» за ва я ва ла дып лом трэ цяй 

сту пе ні. А ў між на род ным кон кур се 

пра фе сій на га май стэр ства спе цы-

я ліс таў да школь ных аду ка цый ных 

уста ноў кра ін СНД узя ла дып лом 

дру гой сту пе ні Юлія Біч. Гэ та толь кі 

не вя лі кая част ка ўзна га род, за ва-

я ва ных пе да го га мі, але яны са мі 

сы хо дзяц ца ў мер ка ван ні, што ня-

ма ні чо га больш каш тоў на га, чым 

пос пех іх вуч няў. Да рэ чы, прак тыч-

на 65 % школь ні каў за дзей ні ча ны 

ва ўста но вах да дат ко вай аду ка цыі. 

За ня тасць ста ноў чым чы нам ад бі-

ва ец ца на ўзроў ні зла чын нас ці ся-

род не паў на лет ніх: яго атры ма ла ся 

звес ці прак тыч на да ну ля.

Хут ка ў ра ё не з'я віц ца яшчэ 

адзін су пер су час ны аб' ект, які 

бу дзе спры яць аду ка цыі ма ла до-

га па ка лен ня: ра ён ная біб лі я тэ ка 

вый гра ла грант на 800 ты сяч еў-

ра па пра гра ме транс гра ніч на га 

су пра цоў ніц тва. У біб лі я тэ цы аб-

ста лю юць шмат функ цы я наль ны 

комп лекс.

Пры гэ тым не вы па дае з-пад 

ува гі і тэ ма зда роўя, якая не па-

рыў на звя за на са спор там. У ра-

ё не ёсць дзяр жаў ная ўста но ва 

«Мас тоў ская ра ён ная спе цы я лі-

за ва ная дзі ця ча-юнац кая шко ла 

алім пій ска га рэ зер ву», дзяр жаў-

ная ўста но ва «Гро дзен скі аб лас-

ны цэнтр алім пій ска га рэ зер ву па 

вяс ляр ных ві дах спор ту», у шко лах 

два спар тыў ныя кла сы, у пла нах 

па шы рыць іх коль касць. Асаб лі ва 

доб ра за рэ ка мен да ва лі ся бе юныя 

спарт сме ны Мас тоў шчы ны ў вес-

ла ван ні, бас кет бо ле, ва лей бо ле і 

лёг кай ат ле ты цы. 13 хлоп чы каў і 

дзяў чы нак удзель ні ча лі ў рэс пуб-

лі кан скай спар та кі я дзе школь ні каў, 

ад куль пры вез лі 13 ме да лёў.

Пра яў ля юць ся бе і да рос лыя. 

На род ны тэ ат раль ны ка лек тыў раз 

у год рых туе вя лі кую прэм' е ру, на 

якую імк нуц ца тра піць усе мас таў-

ча не. Да рэ чы, ме на ві та ў гэ тым ра ё-

не Элі за Ажэш ка пі са ла свой ра ман 

«Над Нё ма нам», та му ў куль тур ным 

жыц ці рэ гі ё на зга да най тэ ме ўдзя-

ля ец ца асаб лі вая ўва га.

Не за ста юц ца не за ўва жа ны мі і 

са цы яль на не аба ро не ныя ка тэ го рыі 

жы ха роў. Вя лі кай пад мо гай для іх 

ста ла ад крыц цё ад дзя лен няў дзён на-

га зна хо джан ня для ін ва лі даў і па жы-

лых гра ма дзян. Для ін ва лі даў так са ма 

ад кры та рэ абі лі та цый ная пра цоў ная 

май стэр ня «Све чач ны двор». З са-

ка ві ка 2017 го да ўмель цы атры ма лі 

маг чы масць пра да ваць свае вы ра бы 

на кір ма шах і тым са мым за раб ляць 

гро шы. Ця пер піль ная ўва га ўдзя ля-

ец ца ства рэн ню ў ра ё не паў на вар тас-

на га без бар' ер на га ася род дзя

Дар'я КАСКО



Ві зіт най карт кай Лун нен-

скай ся рэд няй шко лы імя 

Ге роя Са вец ка га Са ю за 

Іва на Ша ра ме та без пе-

ра боль шан ня мож на на-

зваць на род ны му зей ба-

я вой сла вы. У 2015 го дзе 

ён за няў дру гое мес ца ў 

рэс пуб лі кан скім кон кур се 

му зе яў уста ноў аду ка цыі, 

а зу сім ня даў на ад зна чыў 

свой шас ці дзе ся ці га до вы 

юбі лей. Час та на вед ва юць 

яго гос ці з ін шых кра ін: 

ЗША, Нар ве гіі, Сла ва кіі, Із-

ра і ля, та му і над пі сы тут на 

дзвюх мо вах — бе ла рус кай 

і анг лій скай. Гас цям ці ка ва, 

бо ў пра вя дзен ні эк скур сіі 

ёсць свая ад мет насць...

(Працяг тэмы на 10-й стар.)

Да слоў наДа слоў на   Юрый ВА ЛЯ ВА ТЫ: 

«Больш за ўсё ўва гі
трэ ба ўдзя ляць лю дзям»

Чым жы ве Мас тоў скі ра ён

Ча ла век пра цыЧа ла век пра цы  

«Я ПРОС ТА ЛЮБ ЛЮ СВАЮ СПРА ВУ»

За гад чык фер мы Іван МА КА ВЕЦ.

Кло пат пра кож на гаКло пат пра кож на га  

СВЕ ЧАЧ НАЯ МАЙ СТЭР НЯ, 
МУЛЬ ТЫ ФУНК ЦЫ Я НАЛЬ НАЯ БІБ ЛІ Я ТЭ КА 
І БІЗ НЕС-КАМ ПА НІЯ ДЛЯ ШКОЛЬ НІ КАЎ

Як на Мас тоў шчы не ўдас ка наль ва юць са цы яль ную сфе ру

Не толь кі пра ву чо буНе толь кі пра ву чо бу  

Зна ём ства з яц вя га мі і Бо най Сфор ца
Чым вя до мая са мая вя лі кая шко ла Мас тоў ска га ра ё на

Ды рэк тар шко лы Вік тар ЧЭР НІК 
у му зеі з вуч ня мі.


