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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Кло па таў у са цы яль ных ра бот ні каў ха пае. На на до мным 
аб слу гоў ван ні ў ра ё не — 582 ча ла ве кі.

— Коль касць лю дзей, якім па трэб на са цы яль ная да па-
мо га, што год па вя ліч ва ец ца. Ча му? На сель ніц тва ста рэе. 
Дзе ці, якія ра ней жы лі ў вёс ках, з'яз джа юць у го рад улад-
коў ваць сваё жыц цё, а іх па жы лыя баць кі за ста юц ца ад-
ны, — тлу ма чыць Але ся Ула дзі мі ра ўна.

Каб ста рыя не ад чу ва лі ся бе адзі но ка, пры тэ ры та ры-
яль ным цэнт ры для іх пра цуе ад дзя лен не дзён на га зна хо-
джан ня. Яго на вед ваюць 28 па жы лых жы ха роў ра ё на. Для 
пен сі я не раў там ар га ні за ва ны роз ныя гурт кі: дэ ка ра тыў на-
пры клад ной твор час ці, му зыч на-тэ ат раль ны, на ват клуб 
па да рож ні каў (яго на вед валь ні кі зай ма юц ца так зва ным 
вір ту аль ным ту рыз мам — рых ту юць ма тэ ры ял аб ней кім 
мес цы і дзе ляц ца ім на чар го вым схо дзе клу ба). Для ама та-

раў скан ды наў скай ха ды ёсць «Сцеж ка зда роўя». Ад кры ты 
клуб ста сун каў «На дзея»: там па жы лыя збі ра юц ца ад зна-
чаць дні на ра джэн ня, па мят ныя да ты.

Час та ся род на вед валь ні каў дзён ных ад дзя лен няў ня ма 
муж чын: неці ка ва ім вя заць і кле іць вы ра бы з пры род ных 
ма тэ ры я лаў. Але ва Уша чах па кла па ці лі ся пра прад стаў ні-
коў моц на га по лу, пра ду ма лі гурт кі і для іх — на прык лад, 
шах мат на-ша шач ны клуб. «У нас муж чы ны вель мі ак тыў-
ныя», — за ўва жае ды рэк тар тэ ры та ры яль на га цэнт ра.

Ся род за па тра ба ва ных па слуг, якія аказ вае ТЦСАН, — са-
на то рый до ма. Ён раз лі ча ны ў ся рэд нім на дзе сяць дзён. Да 
па жы ло га ча ла ве ка, які па кі нуў за яў ку, вы яз джае бры га да ў 
скла дзе са цы яль на га ра бот ні ка, ме ды ка і ва лан цё ра з лі ку 
пен сі я не раў. На зна ча юць пра цэ ду ры, ро бяць ма саж, пра-
вод зяць куль тур ныя чы тан ні. Су мес на з До мам куль ту ры 
ар га ні зоў ва юць не вя лі кія кан цэр ты.

— У гэ тым го дзе па слу гу «са на то рый до ма» аказ ва лі 
больш за 20 ра зоў. У ад да ле ныя вёс кі, праў да, бры га дзе 
скла да на вы яз джаць. Звы чай на пра цу ем па за яў ках адзі-
но кіх ста рых у блі жэй шых на се ле ных пунк тах.

Да Но ва га го да тэ ры та ры яль ны цэнтр Ушац ка га ра ё на 
пра во дзіць ак цыю «Па він шуй сва іх па жы лых баць коў». 
Пра па ну юць за ка заць Дзе да Ма ро за і Сня гур ку для пен сі-
я не раў, пе ра даць гас цін цы. Ак цыю ла дзяць ужо дру гі год. 
У цэнт ры рас каз ва юць, што він ша ван ні для сва іх адзі но кіх 
су се дзяў за каз ва юць на ват прос та іх зна ё мыя. Дзя ку ю чы 
са цы яль ным ра бот ні кам, па жы лыя лю дзі ў свя ты не ад чу-
ва юць ся бе па кі ну ты мі. Ха ця, вя до ма, лепш бы ло б, каб 
сва іх ста рых баць коў на ве да лі і са мі дзе ці, якія не ка лі рас лі 
ў гэ тых вёс ках.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. 
lubneuskaya@zvіazda.by
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«Вёс ка Азя ты Жа бін каў ска га 
ра ё на гэ тым ле там ад зна чы ла 
500-год дзе. На свят ка ван ні 
юбі лею асаб лі вую ўва гу 
звяр ну лі на «за ла ты за пас» 
сель са ве та — ста лых лю дзей, 
якія най перш сва ёй пра цай 
за слу жы лі па ва гу зем ля коў», — 
рас ка за ла стар шы ня Азяц ка га 
сель вы кан ка ма Ла ры са 
ХАРС. Та кіх у аг ра га рад ку 
з гіс то ры яй даў жы нёй у па ло ву 
ты ся ча год дзя знай шло ся 
ня ма ла.

А
ЛЬ БОМ са здым ка мі са 
свя точ ных ме ра пры ем-
стваў за хоў ва ец ца на са-

мым па чэс ным мес цы. Не ка то рыя 
з ге ро яў той ім прэ зы зна чац ца і ў 
ін шай па пцы — са спі са мі адзі но-
кіх гра ма дзян і тых, якія адзі но-
ка пра жы ва юць. Гэ тым лю дзям 
мяс цо вая ўла да ўдзя ляе асаб лі-
вую ўва гу. Стар шы ня сель ска-
га Са ве та рас ка за ла, што дня мі 
за вяр ша ец ца вя лі кая кам па нія, 
якую вы кан кам пра во дзіў ра зам 
з прад стаў ні ка мі са цы яль най 
служ бы, мі лі цыі, су праць па жар-
на га на гля ду. Цэ лы ме сяц сель са-
вец кія ра бот ні кі са спе цы я ліс та мі 
ўка за ных служ баў на вед ва лі адзі-
но кіх, са ста рэ лых і тых, хто пра-
жы вае адзін. Гля дзе лі на бы та выя 
ўмо вы, звяр та лі ўва гу на бяс пе ку, 
ін струк та ва лі на конт па во дзін у 
вы пад ку па яў лен ня не зна ё мых 
лю дзей, вы яў ля лі праб ле мы, слу-
ха лі па жа дан ні. Та кім чы нам ка-
мі сіі на ве да лі дзе сяць на се ле ных 
пунк таў сель са ве та. У па езд цы па 
апош няй, адзі нац ца тай па лі ку, 
вёс цы Азя ты стар шы ню сель ска га 
Са ве та су пра ва джа ла ка рэс пан-
дэнт «МС».

Пер шым мы на ве да лі ве тэ ра на 
Вя лі кай Ай чын най вай ны Аляк сея 
Фі лі мо на ві ча Гу мян ку. На па ро зе 
до ма нас су стрэў строй ны пад цяг-
ну ты муж чы на, яко му ні як не да сі 
93 га ды. Ака за ла ся, што свой но-
вы дом ён па чаў бу да ваць у 74 га-
ды. І пад час яго ўзвя дзен ня мно-
гае зра біў сва і мі ру ка мі. Па спеў 
яшчэ па жыць у но вай ха це з жон-
кай, а вось апош нія га ды Аляк сей 
Фі лі мо на віч жы ве адзін.

У Азя тах яго ўсе ве да юць і мо-
гуць пры вес ці шэ раг фак таў, якія 
да каз ва юць, што на шы ве тэ ра-
ны — лю дзі са стрыж нем, ад ным 
сло вам, крэ мень. Га доў коль кі 
та му па гас ціць у вёс ку пры яз-
джа лі анг лі ча не. Яны за ўва жы лі 
ча ла ве ка, што ка сіў тра ву каля 
ха ты не пры выч ным для іх ін стру-

мен там — звы чай най ка сой. Па ці-
ка ві лі ся, коль кі яму га доў. А ка лі 
да ве да лі ся, што дзя ду ля ва я ваў на 
фран тах Дру гой су свет най, дай-
шоў да Бер лі на, іх за хап лен ню 
не бы ло мя жы. Яны пад ра бяз на 
рас пыт ва лі ве тэ ра на пра ва ен ныя 
буд ні, сва ёй фо та се сі яй на ват ста-
мі лі яго. І больш за ўсё іх здзі ві ла, 
што ў свае га ды ён яшчэ ко сіць. А 
Аляк сей Фі лі мо на віч ска заў, што 
пры вык да дзе даў скай ка сы, на-
ва мод ныя тры ме ры яго не пры-
ваб лі ва юць.

Быў вы па дак, ка лі яшчэ больш 
за па ва жа лі ве тэ ра на на ва коль-
ныя. Пас ля смер ці жон кі да яго 
за час ці лі прад стаў ні кі ін шай кан-
фе сіі з пра па но вай прый сці да іх, 
каб знай сці пад трым ку і су ця шэн-
не. Вя до ма, лю дзі кі ра ва лі ся най-
леп шы мі на ме ра мі. А ён па дзя ка-
ваў ды ад ка заў: «Я Ра дзі му і ве ру 
не мя няю».

І не дзі ва па чуць та кое ад ча ла-
ве ка, які прай шоў вай ну. За бра лі 
Аляк сея на фронт у 1944-м. Ён і 
ця пер без за пін кі пе ра ліч вае, якія 
рэ кі фар сі ра ваў, якія га ра ды якіх 
кра ін Еў ро пы вы зва ляў. Су вя зіст 
ар ты ле рый ска га пал ка з вёс кі 
пад Жа бін кай дай шоў да Бер лі-
на, па бы ваў у рэйх ста гу. Да до му 
вяр нуў ся толь кі ў 1947 го дзе, слу-
жыў у ар міі яшчэ два га ды пас-
ля пе ра мо гі. Тут ад ра зу да вя ло ся 
ўпра гац ца ў цяж кую ся лян скую 
ра бо ту. Пас ля ар га ні за цыі кал га са 
пай шоў пра ца ваць жы вё ла во дам, 

ка роў па свіў, да гля даў ска ці ну на 
фер ме. По тым скон чыў кур сы 
трак та рыс таў і да пен сіі пра ца ваў 
на трак та ры. Ра бо та ме ха ні за та-
ра та ды азна ча ла быць у по лі з 
цям на да цям на. А з да маш няй 
гас па дар кай спраў ля лі ся ноч чу, 
ус па мі нае ве тэ ран вай ны і кал гас-
най вы твор час ці.

Ця пер Аляк сея Фі лі мо на ві ча не 
за бы ва юць гра мад скія ар га ні за-
цыі, мяс цо вае сель гас прад пры-
ем ства. На свя ты пры хо дзяць з 
він ша ван ня мі, аказ ва юць да па-
мо гу. Доч кі па лі чы лі, што баць ку 
ўжо цяж ка ад на му спраў ляц ца 
з да маш ні мі спра ва мі, са чыць 
за ўлас ным зда роў ем. І па чар зе 
пра жы ва юць у род най ха це. Ка лі 
мы на ве да лі гас па да ра до ма, яго 
дач ка На дзея Аляк се еў на ра бі ла 
прыбор ку ў па ко ях.

М
А РЫЯ Фе да сюк, якой 
94 га ды, так са ма ў спі се 
вяс коў цаў, якія пра жы-

ва юць адзі но ка. Ста рэй шая дач ка 

жы ве ў су сед няй вёс цы, ма лод-
шая — у Брэс це. Вя до ма, дзе ці 
за вуць ма ту лю да ся бе, асаб лі ва 
га рад скія.

— Яны мне па кой чык у до ме на 
дру гім па вер се пад рых та ва лі, — 
смя ец ца ба буль ка, — але ж па-
куль сва і мі на га мі пе ра соў ва ю ся, 
не хо чац ца з род най ха ты ехаць. 
Я пры вык ла да ці шы ні і спа кою. 
Па тэ ле ві за ры толь кі адзін ка нал 
гля джу — пра ва слаў ны. Доб ра так 
зра бі лі для нас: у царк ву іс ці не 
трэ ба, не ўсе ўжо мо гуць да хра ма 
да брац ца, а па гля дзіш — на служ-
бе ні бы па быў.

Ма рыя Іса каў на пра жы ла ня-
лёг кае жыц цё. Згад вае го лад і хо-
лад дзя цін ства, сям'я бы ла над та 
бед ная, баць кі не маг лі на ват у 
шко лу дач ку ад пра віць. По тым 
вай на, пас ля ва ен нае кал гас нае 
жыц цё. Чы таць і пі саць на ву чы-
ла ся са ма стой на, па га зе тах. Ма-
рыя трыц цаць га доў ад пра ца ва ла 
да яр кай на фер ме. Бы ла пе ра да-
ві ком у тыя ча сы, ка лі ка роў да ілі 
яшчэ ўруч ную. За ўдар ную пра цу 
ад зна ча на шмат лі кі мі гра ма та мі, 
уз на га ро джа на ор дэ нам Пра цоў-
на га Чыр во на га Сця га.

Пе ра да вая да яр ка ўмуд ра ла ся, 
акра мя ра бо ты на фер ме, спраў-
ляц ца яшчэ і ў бры га дзе на па ля-
вод стве. Та му яе ра бо чы год скла-
да лі не 365 дзён, а на сот ню-паў та-
ры больш. Ма рыя Іса каў на па раў-
ноў вае ўмо вы ра бо ты та ды і ця пер. 
Ка жа, што яна на ват уя віць са бе не 
маг ла, што да яр ка, як ця пер на зы-
ва юць, апе ра тар, мо жа прый сці на 
пра цу ў доб рым абут ку і адзен ні, а 
ка лі фер ма да лё ка ад до му, то яе 
аба вяз ко ва пад вя зуць. Ця пе раш-
нія жы вё ла во ды пас ля пра цоў на га 
тыд ня аба вяз ко ва атрым лі ва юць 
вы хад ны. Па ка лен не Ма рыі Фе да-
сюк пра та кое і не ма ры ла.

— Ця пер доб ра жыць, — раз ва-
жае ба буль ка, — пен сію пла цяць, 
дзе ці-ўну кі гля дзяць, толь кі вось 
хва ро бы адоль ва юць, но гі зу сім 
не слу ха юц ца.

У тым, што ма ці і ба бу лю род-
ныя да гля да юць як след, ня цяж ка 
ўпэў ніц ца. У ха це па ра дак, ёй для 
за ба вы на ват па пу гай чы ка пры-
вез лі, які ве се ла шча бе ча з клет кі. 
Куб кі, ін шыя су ве ні ры з парт рэ там 
ба бу лі — гэ та пра явы ўва гі ўну каў. 
«Пры яз джа юць кож ны ты дзень, 
пры во зяць усё, што па трэб на, а 
суп я і са ма яшчэ зва ру», — па ве-
дам ляе нам жан чы на.

С
ТАР ШЫ НЯ сель ска га Са ве та 
Ла ры са Харс ска за ла, што 
па жы лыя вяс коў цы, якіх мы 

на ве да лі, уяў ля юць са бой прык-
лад ідэа льна га стаў лен ня дзя цей 
да сва іх са ста рэ лых баць коў. Та кіх 
пры кла даў, на шчас це, па сель са-
ве це мож на знай сці ня ма ла. Але 
ёсць і праб ле мы. Па вод ле слоў 
Ла ры сы Ула дзі мі ра ўны, у адзі нац-
ца ці на се ле ных пунк тах Азяц ка га 
сель са ве та на ліч ва ец ца 44 адзі но-
кія гра ма дзя не і 140 пра жы ва юць 
адзі но ка. 24 ча ла ве кі аб слу гоў ва-
юць са цы яль ныя ра бот ні кі.

Апош нія, як пра ві ла, зна хо-
дзяц ца з ася род ку ад на вяс коў цаў 
аль бо су се дзяў тых, ка му па тра-
бу ец ца да па мо га. І гэ та най леп шы 
ва ры янт.

Кі раў нік мяс цо вай ула ды зга-
да ла, як ду ма ла над пра па но вай 
стаць са цы яль ным ра бот ні кам Лі-
дзія Шур ко, су мня ва ла ся, ці атры-
ма ец ца ў яе. А по тым так пры вык-
ла да сва іх аба вяз каў, што на ват 
ка лі пай шла ў вод пуск па до гля дзе 
дзі ця ці, кло па ту аб сва іх па да печ-
ных не па кі да ла. Муж ва ўсім да-
па ма гае Лі дзіі Пят роў не.

Ця пер у сель са ве це вы вя ра юць 
спі сы, апра цоў ва юць ін фар ма-
цыю, атры ма ную пад час рэй даў 
ка мі сій з тым, каб у па чат ку го да 
пад вес ці вы ні кі ра бо ты з па зна ча-
най ка тэ го ры яй лю дзей і пры зна-
чыць са цы яль ных ра бот ні каў тым, 
хто мае па трэ бу і вы ка заў та кое 
па жа дан не.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yackevich@zviazda.by

Жа бін каў скі ра ён.

...І САНАТОРЫЙ ДОМА

КЛО ПА Т

ЗА ЛА ТЫ  ЗА ПАСЗА ЛА ТЫ  ЗА ПАС
Да па ся джэн ня сель вы кан ка ма па праб ле мах адзі но кіх і тых, хто пра жы вае адзін, рых ту юц ца за га дзя

Га доў коль кі 
та му па гас ціць 

у вёс ку пры яз джа лі 
анг лі ча не. Яны за ўва жы лі 
ча ла ве ка, што ка сіў тра ву 
каля ха ты не пры выч ным 
для іх ін стру мен там — 
звы чай най ка сой.

Дзеці мне па кой чык 
у до ме на дру гім 

па вер се пад рых та ва лі, — 
смя ец ца ба буль ка, — 
але ж па куль сва і мі 
на га мі пе ра соў ва ю ся, 
не хо чац ца з род най ха ты 
ехаць.

Аляк сей Аляк сей ГУМЯНКАГУМЯНКА..

Ма рыя Ма рыя ФЕ ДА СЮКФЕ ДА СЮК..


