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Каб ку піць кві ток на аў то бус, 
прый шло ся пе ха той па спя ко це 
іс ці вель мі да лё ка ад аў та вак за-
ла, які на ра мон це, да ча со ва-
га. Апош ні — дзве буд кі, ад на з 
якіх — «за ла ча кан ня». А да чы гу-
нач на га — у ра зы да лей…

Мі ка лай Да маш ке віч, як і прэм'-
ер-мі ністр, не знай шоў знач ных 
падстаў асаб лі ва па хва ліць мяс-
цо вую ўла ду. На прык лад, па вод ле 
яго слоў, Га рад ку не ха пае кве так. 
Толь кі ад на клум ба ка ля бу дын-
ка рай вы кан ка ма больш-менш 
пры ваб ная, а дзе яшчэ? Па ра іў 
15–17 міль ё наў кус тоў вы са дзіць 
да свя та. Упры го жыць го рад та кім 
чы нам бу дзе тан на. І ў шко лах, 
на яго дум ку, трэ ба вы рошч ваць 
квет кі. Дзе ці атры ма юць доб рыя 
на вы кі і не бу дуць сноў дац ца без 
спра вы пад час ка ні ку лаў.

Мі ка лай Да маш ке віч пра па на-
ваў ак тыў ней ар га ні зоў ваць пра цу 
зем ля коў, каб бра лі ўдзел у доб-
ра ўпа рад ка ван ні. За клі каў эка но-
міць бюд жэт ныя срод кі і са мім за-

раб ляць гро шы. Ён ад зна чыў, што 
мож на знач на па ско рыць тэм пы 
ра мон ту да рог. Па моч нік кі раў ні ка 
дзяр жа вы не пры ем на быў здзіў-
ле ны та му, што ў 9.30, ка лі пра ца 
па він на «кі пець», да рож ні кі асаб-
лі ва не спя ша юц ца.

— Еду мі ма і ба чу: за меж ны эк-
ска ва тар за гна лі на пра вы бок ву-
лі цы Га га ры на. Ма ло ціць ма тор, эк-
ска ва тар шчык ся дзіць у ка бі не, кан-
ды цы я нер уклю чыў, а по бач яшчэ 
ча ты ры ча ла ве кі — кур цы, се дзя чы 
на гу се ні цах, ча ка юць ча гось ці, — 
па дзя ліў ся ўра жан ня мі ён.

Пад час «пра мой лі ніі», вы слу-
хаў шы скар гу на конт дрэн на га 
ста ну ад ной з ву ліц і ста ды ё на, 
які за стаў ся без тры бун, Мі ка лай 
Да маш ке віч пра па на ваў гра ма-
дзя ні ну вый сці на су бот нік.

— З бал ко на гля дзець і кры-
ты ка ваць прос та. А ўзя лі б і са мі 
вый шлі на ву лі цу з су се дзя мі ды 
і да па маг лі, — пра ка мен та ваў ён 
зва рот.

На конт лавак на ста ды ё не. Па-
куль іх на са мрэч ня ма. Пра во дзіц-
ца тэн дар.

— А ў рай цэнт ры ж ка ля 
2000 школь ні каў. Ня хай па ло ва 
з іх — хлоп чы кі, ні чым не за ня-
тыя ле там. Дык ча му іх не пры-
цяг ваць да пра цы? Тым больш, 
што ста ды ён ця пер за ма ца ва ны 
за ад дзе лам аду ка цыі. Вы клад-
чы кі, на прык лад, пра цы, фіз куль-
ту ры маг лі б з драў ні ны зра біць 
тры бу ны, раз лі ча ныя на 200 ча-
ла век, за ма ца ваць. У вы ні ку — 
за ра біць, — раз ва жаў Мі ка лай 
Да маш ке віч.

Жан чы на па скар дзі ла ся на 
тое, што ня зруч на спус кац ца і па-
ды мац ца да пе ша ход на га мос та 
це раз ра ку Га ра джан ка. Асаб лі ва 
ўзім ку і пад час даж джоў.

— Мост — у кат ла ва не. Ха дзіць 
па ім нель га. Мяс цо выя ўла ды ў 
свой час ад да лі за гад пад сы паць, 
але ж кры ні цы раз мы ва лі гэ тыя 
«гор кі». Ла яць, вя до ма, мяс цо выя 
ўла ды мож на, але срод каў, ві даць, 
у іх ня ма. Трэ ба да па маг чы не як. 
І так атры ма ла ся, што рых та ва лі-
ся да рэс пуб лі кан скіх «Да жы нак», 
а бу дуць аб лас ныя. На Га ра док 
на огул дзе ся ці год дзя мі ўва гі не 

звяр та лі, — эма цы я наль на па ве-
да мі ла жан чы на.

Мі ка лай Да маш ке віч вы ка заў 
спа дзя ван не, што пас ля ві зі ту 
прэм' ер-мі ніст ра ў Га ра док фі нан-
са ван не бу дзе па леп ша на. Тым 
больш, што да дзе на ад па вед нае 
да ру чэн не. А мост мо жа стаць 
зруч ным для пе ша хо даў дзя ку-
ю чы да па мо зе ін жы нер ных вой-
скаў. На конт яшчэ ад ной прось-
бы — пра ця гу рэй су га рад ско га 
аў то бу са, бу дзе ство ра на ка мі сія 
і пры ня та ста ноў чае ра шэн не.

74-га до вая ба бу ля спы та ла, ка-
лі ж кам пен су юць бан каў скі ўклад 
са вец кіх ча соў…

Пад час аса біс та га пры ёму зноў 
жа мно гія агу ча ныя пы тан ні ты чы-
лі ся не аб ход нас ці ра мон ту да рог, 
да моў. Скар дзі лі ся і на ня якас ны 
ра монт…

Мі ка лай Да маш ке віч ска заў, 
што ка лі б ра ён ра ней, яшчэ да 
«Да жы нак», на ву чыў ся са ма стой-
на за раб ляць гро шы, мож на бы ло 
б вы ра шыць шмат праб лем ных 
пы тан няў у на паў нен ні каз ны. І, 
ад па вед на, не ча каць гро шай з 

аб лас но га, рэс пуб лі кан ска га бюд-
жэ ту.

— На конт на паў нен ня бюд-
жэ ту ра ё на, рэ зер ваў шмат. 
На прык лад, тыя, хто ву чац ца ў 
бы лым тэх ні ку ме ме ха ні за цыі, 
маглі б пра ца ваць. Тым больш, 
ка лі хло пец бу дзе асвой ваць 
но вую тэх ні ку, а не ста рую (з 
са вец кіх ча соў), на пра цоў ваць 
на вы кі сва ёй бу ду чай спе цы яль-
нас ці, — гэ та толь кі на ка рысць. 
І бу дуць за роб ле ны гро шы на 
раз віц цё ма тэ ры яль на-тэх ніч най 
ба зы ўста но вы аду ка цыі і ра ё на 
ў цэ лым. На огул, што ты чыц ца 
сель ска гас па дар чай спе цы я лі-
за цыі ра ё на, у ад рас Ка мі тэ та 
па сель скай гас па дар цы абл-
вы кан ка ма вы каз ваю за ўва гі. У 
Га ра доц кім ра ё не лепш вы рошч-
ваць пша ні цу, і тра вы тут доб ра 
рас туць… Прэ зі дэнт не ад на ра-
зо ва ста віў за да чу па вы рошч-
ван ні буй ной ра га тай жы вё лы на 
пад нож ным кор ме — на па шах. 
Гэ та мож на тут зра біць. Трэ ба 
па ста віць кан крэт ныя за да чы ў 
фі нан са вым пла не. Вось стар-

шы ня рай спа жыў са ю за хва ліц ца, 
што за паў год дзе 500 міль ё наў 
руб лёў — пры бы так. А гэ та ма-
ла. Тым больш, ён ска заў, што 
з па ха ла дан нем, ка лі возь ме на 
пра цу ка ча га раў, гэ тыя гро шы 
пой дуць на апла ту іх пра цы. Ну 
што гэ та за ган даль, які пра цуе 
страт на? А ча му б ляс га су не 
ар га ні зоў ваць ня дзель ныя кір-
ма шы? Ча му не ўзяць за яў кі ў 
лю дзей, якія бу ду юць да мы, да-
чы, і не пры вес ці ту ды аб раз ную 
дош ку і ін шае? — га во рыць Мі-
ка лай Да маш ке віч.

І, без умоў на, ён мае ра цыю, 
ка лі га во рыць, што трэ ба бы ло 
ра ней вы ка рыс тоў ваць па тэн цы-
ял ра ё на. У вы ні ку ляг чэй бы ло б 
рых та вац ца да свя та.

— А толь кі дай, дай. А дзе гэ-
тых гро шай на брац ца? Як той ка-
заў, ля жу пад дрэ вам, пад са дзі 
на дрэ ва. Дык ка лі б ка рас каў ся, 
ляг чэй бы ло б пад са дзіць. А інакш 
як? Раю «ка рас кац ца», за раб ляць 
срод кі, — да даў ён.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Га ра док — Ві цебск.

МАГ ЛІ Б СА МІ ЗА РА БІЦЬ 

Дзяр жа ва з'яў ля ец ца моц най і перс пек-
тыў най толь кі та ды, ка лі ў ёй па нуе і ша ну-
ец ца па ра зу мен не і адзін ства. «Каб гэ тае 
адзін ства бы ло на яве, нам трэ ба, перш 
за ўсё, па ва жаць адзін ад на го», — лі чыць 
Аляк сандр Радзь коў.

На прык лад, сён ня ў цэнт ры ўва гі кра і ны 
хле ба ро бы. Кож ны з іх, вы хо дзя чы ра на ў 
по ле, мо жа спа кой на пра ца ваць і вы кон-
ваць важ ней шую за да чу па ўбор цы ўра-
джаю, ка лі ве дае, што яго дзе ці пай шлі 
ў доб ры дзі ця чы са док, дзе з імі бу дуць 
ад каз ныя вы ха валь ні кі. Ён па ві нен быць 
упэў не ны, што яго баць кі атрым лі ва юць 
на леж нае ме ды цын скае аб слу гоў ван не. 
Ён ба чыць, што і ін шыя зем ля кі, вы кон-
ва ю чы свае за да чы, па ды хо дзяць да іх 
ад каз на.

Так, спра ва кі раў ні ка фер мер скай гас-
па дар кі «Ве рас» Мі ха і ла Ма кея не аб мя-
жоў ва ец ца ся мей ны мі ін та рэ са мі. На ба зе 
сва ёй аг ра ся дзі бы ён з жон кай пра во дзіць 
за ня ткі для юных фер ме раў, да па ма гае ў 
рэа лі за цыі ін шых са цы яль ных ідэй, ства-
рае но выя аб' ек ты пры да рож на га сэр ві су. 
Дзей насць і дзяр жаў ная па зі цыя прад пры-
маль ні ка за слу гоў вае па ва гі з бо ку та го 

ж хле ба ро ба і ін шых жы ха роў кра і ны, лі-
чыць Аляк сандр Радзь коў. І та кіх пры кла-
даў — шмат, па чы на ю чы ад вы ха валь ні каў 
дзі ця ча га сад ка і за кан чва ю чы свя та ром 
Сын ка віц кай царк вы, які, ду ма ю чы аб ду-
хоў ным, кла по ціц ца і аб за ха ван ні пом ні ка 
ар хі тэк ту ры.

«Ка лі кож ны зра зу мее, што ён жы ве не 
толь кі для ся бе, для сва ёй сям'і, але і для 
гра мад ства, дзяр жа вы, та ды мы бу дзем 
ад чу ваць уза ем ную пад трым ку і бу дзем 
моц ныя», — пад крэс ліў Аляк сандр Радзь-
коў.

У рам ках ві зі ту ў Зэ львен скі ра ён пер шы 
на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-
та на ве даў аг ра ся дзі бу «Ве рас» і аг ра га-
ра док Ел ка, да школь ны цэнтр раз віц ця і 
Сын ка віц кую царк ву, ад дзя лен не круг ла-
су тач на га зна хо джан ня для гра ма дзян па-
жы ло га ўзрос ту і ін ва лі даў і баль ні цу сяст-
рын ска га до гля ду ў вёс цы Ма дэй кі.

Так са ма ён су стрэў ся з ка лек ты вам 
зэ львен скай ра ён най га зе ты «Пра ца» і 
ак ты вам ра ё на ў рай вы кан ка ме. Пад час 
су стрэ чы аб мяр коў ва лі ся пы тан ні са цы-
яль на-эка на міч на га раз віц ця, па лі тыч на га 
ста но ві шча.

Но вы пра ект у бе ла рус кай гіс та рыя гра фіі 
з'я віў ся як раз у дні, ка лі лі та раль на ўвесь 
свет ад зна чае 100-год дзе з па чат ку Пер-
шай су свет най вай ны. Ана ла гаў яму яшчэ 
ні дзе і ні ко лі не бы ло. На прэ зен та цыі най-
больш поў на га да вед ні ка па ха ван няў на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі Вя лі кай Еў ра пей скай 
вай ны, як яе на зы ва лі, у хра ме-пом ні ку ў 
го нар Усіх Свя тых са бра лі ся вы со кія чы-
ноў ні кі, гра мад скія дзея чы, на ву коў цы і 
жур на ліс ты.

Сім ва ліч на, што су стрэ ча ад бы ла ся ме на ві та 
тут, дзе ча ты ры га ды та му ў крып це бы лі ўра чыс-
та пе ра па ха ва ны астан кі трох сал дат — вай скоў ца 
1812 го да, Пер шай су свет най вай ны і Вя лі-
кай Ай чын най. Храм-пом нік і стаў іх апош нім 
пры тул кам…

— Пры ту лак — мес ца, дзе ёсць маг чы-
масць сха вац ца і ад па чыць, дзе пра ця бе нех-
та аба вяз ко ва па кла по ціц ца, — пе ра ка на ны 
на ста я цель Усіхс вяц ка га пры хо да про та і е-
рэй Фё дар ПОЎ НЫ. — Пры ту лак сал да та — 
толь кі смерць. Яна бя рэ на ся бе ўвесь кло пат 
аб кам фор це. Гэ та адзі ная маг чы масць не 
ба чыць і не па мя таць жа хаў вай ны. І доб ра, 
ка лі гэ тым пры тул кам ста не брац кая ма гі ла, 
а ўзна га ро дай — па мяць удзяч ных на шчад-
каў. Подз віг во і наў Вя лі кай Ай чын най вай ны 
пра слаў ле ны ў ста год дзях, сал да ты Пер шай 
су свет най за ста лі ся ча сам на ват без ма гіл. 
Ма ла ды мі і пры го жы мі яны па мі ра лі за Ай чы-
ну, вяр та лі ся ка ле ка мі. Тым, хто вы жыў у той Вя лі-
кай вай не на род най, але ўжо на са вец кай зям лі, 
бы лі час та не ра ды. Да пус цім, мы не чу лі ім ёнаў 
ра да вых. А хі ба мы ве да ем ге ро яў той вай ны?

Са праў ды, Пер шая су свет ная вай на бы ла не за-
слу жа на за бы та, на ват ад су ну та на дру гі, а ча сам — і 
на апош ні план. А сал да ты той вай ны ад да ва лі жыц-
цё за ве ру, якую пас ля ад хі лі лі… За ца ра, яко га 
раз вян ча лі і за бі лі… За Ай чы ну, якая знік ла з кар ты 
све ту…

— Адзін вель мі ра зум ны ча ла век ска заў, што за-
быц цё — на цы я наль ны грэх, — за зна чыў на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра Ана толь ТО ЗІК. — Дзя куй Бо гу, 
што мы па збаў ля ем ся ад гэ та га гра ху ў да чы нен ні 
да пе ры я ду Пер шай су свет най вай ны. Для на шай 
кра і ны гэ та бы ла чар го вая гу ма ні тар ная ка та стро-

фа. У 1914 го дзе на 
тэ ры то рыі су час най 
Бе ла ру сі пра жы ва ла 
9,5 міль ё на ча ла век. 
Прай шло 100 га-
доў — нас столь кі і 
сён ня. Прай шло ста-
год дзе — і агуль ная 
па мяць аб' яд ноў вае 
кра і ны, якія ўдзель ні-

ча лі ў той вай не, і на гад вае пра тое, што пры во дзіць 
да та кіх ка ла саль ных бед стваў.

За ча ты ры га ды і ча ты ры ме ся цы тэ ры то рыя су-
час най Бе ла ру сі бы ла поў нас цю зруй на ва на. 800 ты-
сяч на шых су ай чын ні каў ма бі лі за ва лі ў Рус кую ар-
мію. 130 ты сяч на заў сё ды за ста лі ся ў зям лі. Больш 
чым 50 ты сяч ад пра ві лі на ра бо ты ў Гер ма нію. Па 
роз ных кры ні цах, ка ля 2 міль ё наў мір ных жы ха роў 
бы лі вы му ша ны па кі нуць сваю Ра дзі му, ста лі бе-
жан ца мі…

— У хра ме Усіх Свя тых ду ма ец ца аб веч ным, аб 
жыц ці, ду ма ец ца аб тым, што мы, су час ні кі, мо жам 
зра біць дзе ля та го, каб та кія тра гіч ныя ста рон кі ў 
на шай агуль най гіс то рыі не паў та ра лі ся, — пад крэс-
лі ла мі ністр ін фар ма цыі Лі лія АНА НІЧ. — Сё ле та 
ў лю тым на Мін скай між на род най кніж най вы ста ве-

кір ма шы мы так са ма га ва ры лі на тэ му 100-год дзя 
па чат ку Пер шай су свет най вай ны. Га ва ры лі мо вай 
вы ста вач най экс па зі цыі «У по шу ках стра ча на га» — 
ад най мен на га пра ек та ка лек цы я не ра Ула дзі мі ра 
Лі ха дзе да ва, які на пра ця гу доў гіх га доў вы хо дзіў 
на ста рон ках га зе ты «СБ. Бе ла русь Се год ня». Упэў-
не на, што кні гу «Апош ні пры ту лак сал да та» ча кае 
вя лі кі твор чы лёс. Яна бу дзе прад стаў ле на на Мас-
коў скім кніж ным кір ма шы, дзе мы аба вяз ко ва па-
га во рым на тэ му гіс та рыч най па мя ці, а так са ма на 
па доб ным кір ма шы ў Франк фур це-на-Май не. А са-
мае га лоў нае, што гэ тая кні га прый дзе ў біб лі я тэ кі 
кра і ны, да юных чы та чоў, якія бу дуць вы хоў вац ца на 
той за бы тай і не за бы тай вай не.

Кні га «Апош ні пры ту лак сал да та» — свое асаб лі-
вая кні га-аль бом, рас каз вае чы та чам пра ўсе вя до-
мыя сён ня мес цы ва ен ных па ха ван няў ча соў Пер-
шай су свет най вай ны на Бе ла ру сі. На ілюст ра ва ных 
ста рон ках ука за ны ад ра сы, дак лад на па да дзе ны 
звест кі пра апош ні пры ту лак аў стра-вен гер скіх, ня-
мец кіх і ра сій скіх вай скоў цаў, якія знай шлі спа чын 
на на шай зям лі. Уся го 170 ад ра соў! А ў таб лі цы «Пе-
ра лік во ін скіх па ха ван няў ча соў Пер шай су свет най 
вай ны на тэ ры то рыі Бе ла ру сі», якая зме шча на ў 
кан цы кні гі, яшчэ больш: тут зме шча ны звест кі па 
248 па ха ван нях і пе ра па ха ван нях.

Як лі чыць кі раў нік аў тар ска га ка лек ты ву кні гі, 
пра фе сар Ака дэ міі МУС Бе ла ру сі, док тар гіс та-
рыч ных на вук Ана толь ШАР КОЎ, гэ та вя лі кая 
на ву ко вая пра ца, якая за клю ча ла ся ў ар хіў ных по-
шу ках, а так са ма ў по шу ках на мяс цо вас ці. «Ад-
ных да ку мен таў бы ло не да стат ко ва, — па дзя ліў ся 
аў тар. — Прай шло шмат га доў, па мя ня ла ся мяс цо-
васць: ужо ін шы рэ льеф, ад сут ні ча юць тыя дрэ вы, 
не ка то рыя аб' ек ты. Та му з за да валь нен нем ра зам 
з су аў та ра мі ад праў ля лі ся ў па да рож жы па Бе ла-
ру сі, шмат ці ка ва га да ве да лі ся ў мяс цо вых жы ха-
роў, якія час та нам не толь кі па каз ва лі па ха ван ні, 
але і рас каз ва лі гіс то рыі, звя за ныя з імі. А ўспа-
мі ны — вя лі кая скарб ні ца для лю бо га на ву коў ца, 
пісь мен ні ка, які хо ча ўсё гэ та да вес ці да шы ро кай 
гра мад скас ці».

— Пра ца ваць над кні гай «Апош ні пры ту лак сал-
да та» бы ло да во лі ці ка ва, — рас ка заў ды рэк тар — 
га лоў ны рэ дак тар Вы да вец ка га до ма «Звяз да» 
Алесь КАР ЛЮ КЕ ВІЧ. — Ка лі бы лі пра гле джа ны 
ру ка піс, усе ілюст ра цый ныя ма тэ ры я лы, звод ная 
таб лі ца, якая за вяр шае гэ тую кні гу, дзе пе ра ліч ва-
юц ца па ха ван ні, усё гэ та пад штурх ну ла да дум кі, 
што, са праў ды, та кая кні га мо жа па яд наць і ін фар-
ма цыю, і гіс то рыю, а так са ма ад ка заць на мно гія 
важ ныя ва ен на-па лі тыч ныя пы тан ні. Ад ка заць та му, 
што ў гэ тай кні зе су стрэ ла ся ін фар ма цыя пра апош-
ні пры ту лак сал да та — са ма га важ на га ча ла ве ка ў 
вы ка нан ні па лі тыч ных і жыц цё вых за дач.

Да рэ чы, у тво ра ёсць і свое асаб лі вы да да так — 
кар та Бе ла ру сі, якую ства ры лі ай чын ныя ар хі віс ты. 
На ёй ад зна ча ны ўсе во ін скія па ха ван ні Пер шай 
су свет най вай ны — тыя 248 па ха ван няў, пра якія 
рас каз ва ец ца ў кні зе. Ад ным сло вам, па ва жа ны 
чы тач, уз брой вай ся кні гай, кар тай і па чы най сваё 
па да рож жа па Бе ла ру сі. Ад праў ляй ся ў па да рож жа 
па мя ці, ту ды, дзе апош ні пры ту лак сал да та…

Ве ра ні ка КА НЮ ТА

�

Пры ту лак сал да та — толь кі смерць. 
Яна бя рэ на ся бе ўвесь кло пат аб кам фор це. 
Гэ та адзі ная маг чы масць не ба чыць 
і не па мя таць жа хаў вай ны. 

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 
Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА пра-
вёў пры ём гра ма дзян у Лю бан-
скім ра ё не. У асноў ным пы тан ні 
ты чы лі ся са цы яль на-пра ва вых 
ас пек таў.

У пры ват нас ці, Ва лян ці на Жар тун 
рас па вя ла пра тое, што яе 30-га до вую 
дач ку па са дзі лі ў тур му на год. Яна, 
вя до ма, не апраўд вае сваю кры він ку: 
па збаў ле на баць коў скіх пра воў, не 
пла ціць алі мен таў на сва іх ча ты рох 
не паў на лет ніх дзя цей. Тра іх за бра ла 
ста рэй шая сяст ра, яшчэ ад ну дзяў чын-
ку ўда ча ры лі чу жыя лю дзі. Пер шы раз 
жан чы на ад бы ва ла па ка ран не два га-
ды, але вы сноў з гэ та га не зра бі ла: пі-
ла, ама раль на ся бе па во дзі ла. У сель-
гас ар га ні за цыі ёй вы дзе лі лі дом, узя лі 
на пра цу да яр кай. Але апош ні ме сяц 
пе рад за клю чэн нем яна ні вод на га дня 
не пра ца ва ла.

Ва лян ці на Ан то наў на за кла по ча на, 
што доўг пе рад дзяр жа вай у дач кі да-
сяг нуў 115 млн руб лёў, і ён з кож ным 
днём па вя ліч ва ец ца. Та му і пра сі ла 
Ула дзі мі ра Паў ла ві ча па ха дай ні чаць, 
каб яе пе ра вя лі на «хі мію», дзе яна змо-
жа ўлад ка вац ца на ра бо ту і раз ліч вац-
ца па ра хун ках.

— Вы ра шэн не гэ та га пы тан ня маг-
чы ма, — ад зна чыў Ула дзі мір Анд рэй-
чан ка, — але пры ўмо ве, што ва ша 
дач ка доб ра па во дзіць ся бе ў тур ме, 
асэн са ва ла свой учы нак і ста ла на 
шлях вы праў лен ня. Ад мі ніст ра цыя мае 
пра ва звяр нуц ца ў суд з ха дай ніц твам 
аб умоў ным да тэр мі но вым вы зва лен-
ні ці змяк чэн ні па ка ран ня, але толь кі 
праз ча ты ры ме ся цы (трэць ад бы та га 
тэр мі ну па ка ран ня). «Ра бот ні кі рай вы-
кан ка ма да па мо гуць на пі саць вам ад-

па вед ны зва рот, а я на кі рую яго кі раў-
ніц тву ка ло ніі», — заверыў Ула дзі мір 
Анд рэй чан ка.

Іван Жа рый рас па вёў пра сваё. Тры 
га ды та му ў свя точ ны дзень ён дзя жу-
рыў на тэ ры то рыі він на га за во да. У гэ ты 
час за ага ро джу пра браў ся не зна ё мы 
муж чы на, яко га Іван Якаў ле віч па пра сіў 
па кі нуць прад пры ем ства. Той кі нуў ся 
на Іва на Жа рыя з ку ла ка мі і зла маў яму 
нос. Па вод ле ра шэн ня су да, зла мыс нік 
атры маў два га ды па збаў лен ня во лі. 
Акра мя та го, ён па ві нен быў вы пла ціць 
па цяр пе ла му 1 млн 600 ты сяч руб лёў. 
Але да гэ та га ча су не кам пен са ваў 
ма раль ны ўрон. Да пра ва па ру шаль-
ні ка на вед ва лі ся су до выя вы ка наў цы. 
Але муж чы на не мае ні я кіх да хо даў, 
ма ё мас ці. Да та го ж, не пра цуе. Та му 
і спаг наць з яго гро шы не ўяў ля ец ца 
маг чы мым. А ця пер ён на огул з'е хаў 
у Ра сію.

Як ад зна чыў Ула дзі мір Анд рэй чан-
ка, тут не да пра цоў кі мяс цо вай мі лі цыі, 
якая пас ля вяр тан ня асу джа на га з ка-
ло ніі па він на бы ла ўзяць яго пад жорст-
кі кант роль, пры му сіць улад ка вац ца на 
пра цу. Ён па ра іў Іва ну Якаў ле ві чу на-
пі саць за яву на яго імя, якую на кі руе ў 
Мі ніс тэр ства юс ты цыі, каб пра ве ры лі 
ўсе аб ста ві ны спра вы. Між ін шым, спі-
кер кан ста та ваў, што та кія сі ту а цыі, на 
жаль, не рэд касць. Та му рых ту ец ца за-
кон па ства рэн ні спе цы яль на га фон ду 
для кам пен са цыі ўро ну, ка лі яго не маг-
чы ма спаг наць з ві на ва та га.

За зна чу, што на пя рэ дад ні пры ёму 
на Лю бан шчы не гру па спе цы я ліс таў 
вы ву ча ла пра цу асоб ных ар га ні за цый. 
У пры ват нас ці, жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі, ахо вы зда роўя, да рож най 
га лі ны. Асаб лі вых на ра кан няў па Лю-
бан скім ра ё не не ўзнік ла, тут пра цу юць 

на доб рым уз роў ні», — пад крэс ліў Ула-
дзі мір Анд рэй чан ка.

Ад нак у рэ гі ё не яшчэ вя лі кая чар га 
на атры ман не са цы яль на га жыл ля — 
у пры ват нас ці, дзя цей-сі рот і дзя цей, 
якія за ста лі ся без апе кі баць коў (уся-
го 220 ча ла век). Сё ле та для гэ тай ка-
тэ го рыі гра ма дзян бу дзе вы дзе ле на 
толь кі 20 ква тэр. Та кім чы нам, каб за-
бяс пе чыць усіх жыл лём, спат рэ біц ца 
10 га доў. Як па ка заў ма ні то рынг, не 
ўсё доб ра тут і з за бес пя чэн нем мед ра-
бот ні ка мі — асаб лі ва тэ ра пеў та мі і ўра-
ча мі агуль най прак ты кі. Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя на кі роў вае вы пуск ні коў 
вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў, але 
на ўзроў ні ра ё на трэ ба больш пра ца-
ваць з за ма ца ван нем кад раў.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка пад крэс ліў, 
што пад час пра вя дзен ня пры ёму гра-
ма дзян для пар ла мен та ры яў важ нае 
зна чэн не мае і за ка на даў чы ас пект. 
У блі жэй шы час пач нец ца се сія Па ла-
ты прад стаў ні коў. Ужо сён ня ў пар ла-
менц кім парт фе лі 44 пы тан ні. Ся род 
іх і вель мі сур' ёз ныя, та му зно сі ны з 
людзь мі, іх мер ка ван ні шмат зна чаць 
для дэ пу та таў, якія іх уліч ва юць у за-
ка на даў чай дзей нас ці.

Што ты чыц ца ра бо ты са зва ро та мі 
гра ма дзян у Мін скай воб лас ці і ў кра-
і не ў цэ лым, то ў апош нія га ды ад бы-
ло ся знач нае па ляп шэн не сі ту а цыі. І 
гэ та му са дзей ні чае, бяс спрэч на, ма ні-
то рынг. Ра зам з тым, па сло вах Ула-
дзі мі ра Анд рэй чан кі, ёсць яшчэ і праб-
ле мы. Не ка то рыя абя цан ні, якія да юць 
кі раў ні кі ор га наў мяс цо вай ула ды, не 
вы кон ва юц ца, па ру ша юц ца тэр мі ны вы-
ка нан ня да ру чэн няў тых лю дзей, якія 
пра вод зяць пры ём гра ма дзян.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Ве ка пом нае Ве ка пом нае   ��

ЗА БЫЦ ЦЁ — НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫ ГРЭХ 
Мы ў да чы нен ні да Пер шай су свет най вай ны па сту по ва па збаў ля ем ся гэ та га гра ху.

Кні га «Апош ні пры ту лак сал да та», якая ўба чы ла свет у Вы да вец кім до ме «Звяз да», — та му па цвяр джэн не
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На су стрэ чы бе ла рус ка га 
лі да ра з трох ра зо вай алім пій-
скай чэм пі ён кай па бія тло не, 
Ге ро ем Бе ла ру сі, па слом 
доб рай во лі Пра гра мы раз-
віц ця ААН Да р'яй До мра ча-
вай аб мяр коў ва лі ся пы тан ні 
раз віц ця бія тлон на га спор ту 
ў кра і не. Аляк сандр Лу ка шэн-
ка, у пры ват нас ці, па ці ка віў ся 
пад рых тоў кай на цы я наль най 
збор най Бе ла ру сі да чар го ва-
га се зо на, а так са ма ста нам 
бія тлон ных аб' ек таў.

Кі раў нік дзяр жа вы на-
га даў аб сва іх абя цан нях 
да вес ці да га тоў нас ці спар-
тыў ныя аб' ек ты для трэ ні-
роў кі на цы я наль най збор-
най — бія тлон ную тра су ў 
Раў бі чах і лыж на-бія тлон ную 
спар тыў ную ба зу «За ечая 

па ля на». Прэ зі дэнт ска заў, 
што лі та раль на ў блі жэй шыя 
ме ся цы ўсё бу дзе га то ва. 
«Мя не за пэў ні лі, што не бу-
дзе праб лем з трэ ні роў кай 
на цы я наль най ка ман ды, ды 
і на огул бія тла ніс таў. Усё бу-
дзе зроб ле на, як мы абя ца-
лі», — пад крэс ліў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Пад час су стрэ чы га вор ка 
зай шла так са ма аб пад рых-
тоў цы ма ла дых бія тла ніс таў. 
Прэ зі дэнт лі чыць важ ным, 
каб по бач з вя до мы мі бія тла-
ніс та мі пе ры я дыч на трэ ні ра-
ва ла ся мо ладзь. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка па пра сіў спарт-
смен ку да па маг чы ў тым, 
каб ма ла дыя бія тла ніс ты 
пе рай ма лі во пыт сла ву тых 
спарт сме наў.

На аса біс тым пры ёме На аса біс тым пры ёме   ��

ЧЫМ ЗМО ЖАМ —
ДА ПА МО ЖАМ

ПРЫ ШЧЭП КА 
АД СКВАП НАС ЦІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Дыс пра пор цыя ў да хо дах ка рум па ва най і за ко на па слух мя-
най час так на сель ніц тва за ка на мер на ста но віц ца пад ста вай 
для на рас тан ня гра мад ска га пра тэс ту.

Ка руп цыя — гэ та не толь кі ха ба ры, якія ва ўсіх на слы ху. 
Ка руп цый ныя схе мы шмат лі кія і ўдас ка на ле ныя. Яны вы яў-
ля юц ца ў са мых роз ных сфе рах дзей нас ці і па ста ян на змя ня-
юц ца ў за леж нас ці ад жыц цё вых рэа лій. Як лі чыць Прэ зі дэнт, 
гэ та аба вяз вае эфек тыў на рэ ага ваць на ўсе ка руп цый ныя 
ры зы кі і па гро зы. «І, я мяр кую, нам цал кам пад сі лу вы тру-
ціць з асоб ных ро зу маў сма гу не за кон най на жы вы і ства рыць 
та кія ўмо вы, якія пры му сяць уся ка га ама та ра лёг кіх гро шай 
за ду мац ца: а ці вар та аў чын ка вы ра бу?» — пад крэс ліў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт пад час на ра ды па ве да міў, што ў кра і не пра па-
ну ец ца ўвес ці ме ха нізм больш дэ та лё ва га кант ро лю за да-
хо да мі і ма ё мас цю служ бо вых асоб, якія зай ма юць ад каз нае 
ста но ві шча, і іх сва я коў. «На род па ві нен ве даць, як жы вуць 
чы ноў ні кі і іх сва я кі, ад куль гро шы і ўлас насць у гэ тых лю-
дзей», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Пла ну ец ца так са ма за ма ца ваць маг чы масць кан фіс ка цыі 
кош ту ма ё мас ці служ бо вай асо бы, які ві да воч на пе ра вы шае 
да хо ды, атры ма ныя з за кон ных кры ніц. У лі ку ін шых пра па на-
ва ных мер — аб ме жа ван не пра ва на пен сій нае за бес пя чэн не 
дзярж слу жа чых, а так са ма ва ен на слу жа чых, якія здзейс ні лі 
цяж кія і асаб лі ва цяж кія ка руп цый ныя і ін шыя зла чын ствы. 
Акра мя та го, для за бес пя чэн ня чыс ці ні кі раў ні ча га апа ра ту 
пра па ну ец ца ўста на віць за ба ро ну на пры ём на дзярж служ бу 
асоб, якія ўчы ні лі зла чын ствы пэў най ка тэ го рыі.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што ад на з най важ ней шых 
ро ляў у фар мі ра ван ні на цы я наль най сіс тэ мы ба раць бы з ка-
руп цы яй ад во дзіц ца яе якас на му пра ва во му за бес пя чэн ню. 
Прэ зі дэнт лі чыць, што за ка на даў ства ў гэ тай сфе ры па він на 
мак сі маль на ўліч ваць як на пра цоў кі ай чын ных пра ва ахоў ных 
ор га наў, так і леп шыя між на род ныя прак ты кі.

Прэ зі дэнт за явіў, што ні пе рад чым не спы ніц ца ў ба раць бе 
з ка руп цы яй, пры гэ тым пад крэс ліў шы, што пы тан ні аб уз мац-
нен ні гэ тай ба раць бы уз ні ма юц ца зу сім не та му, што ні бы та 
па ча ла ся пе рад вы бар чая кам па нія, як гэ та ка мен ту юць у тым 
лі ку ў ін тэр нэт-пра сто ры. «Я па тра бую ад на го: не кра дзі це ў 
дзяр жа вы. Ка лі вы бу дзе це аб дзі раць улас ны на род, лі тас ці 
не ча кай це. Вы ка рыс тоў ваць па са ду для та го, каб пра су нуць 
ней кія ін та рэ сы жул ля, якое ва кол вас хо дзіць, не да пу шчаль-
на», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. Прэ зі дэнт так са ма 
на га даў пра тое, якія на ступ ствы вы клі каў раз гул ка руп цыі ў 
шэ ра гу кра ін, у тым лі ку ў су сед няй Укра і не. Па сло вах кі раў-
ні ка дзяр жа вы, ка лі эфек тыў на не зма гац ца з гэ тым ві дам 
зла чын нас ці, то на пэў ным эта пе ця пе раш няя ўла да ста не 
не пры маль най для на ро да, ана ла гіч на та му, як гэ та ад бы ло ся 
да пер шых прэ зі дэнц кіх вы ба раў у Бе ла ру сі.

Кі раў нік дзяр жа вы па пя рэ дзіў чы ноў ні каў, што лю быя 
спро бы ўзба га ціц ца за дзяр жаў ны кошт бу дуць жорст ка 
спы няц ца. Аляк сандр Лу ка шэн ка пры знаў, што ў пы тан ні 
ма тэ ры яль на га за бес пя чэн ня чы ноў ні кі ў Бе ла ру сі мо гуць 
са сту паць сва ім ка ле гам у не ка то рых ін шых кра і нах. «Але 
ні хто не жаб рак», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

«Па куль я Прэ зі дэнт, я не ма гу вам пра па на ваць ін шае, 
чым ёсць ця пер. У нас ня ма ліш ніх гро шай, ня ма наф ты, га зу. 
У нас на род жы ве сва і мі ма за ля мі і за сваю ка пей ку. Та му 
ка лі хто-не будзь хо ча шмат атрым лі ваць, пры тым хут кія, 
ша лё ныя гро шы, та ды трэ ба іс ці ў ін шую сфе ру», — ска заў 
ён, пад крэс ліў шы так са ма не да пу шчаль насць ла бі ра ван ня 
чы ноў ні ка мі ін та рэ саў ней кіх пэў ных пры ват ных струк тур.

На на ра дзе Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў пад рых та ваць 
адзі ны за ко на пра ект аб ба раць бе з ка руп цы яй з улі кам но ва-
ўвя дзен няў і вы нес ці яго на раз гляд гра мад скас ці. «Збя ром 
усе пра па но вы, якія ўня суць лю дзі, і, мо жа быць, штось ці 
да поў нім, каб гэ ты нар ма тыў на-пра ва вы акт быў сён ня най-
больш поў ным, аб' ек тыў ным і адэ кват ным», — ад зна чыў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт так са ма да ру чыў пра ду гле дзець ме ра пры ем-
ствы па ін фар ма ван ні гра мад скас ці аб но ва ўвя дзен нях у 
ба раць бе з ка руп цы яй. Ра зам з тым, Аляк сандр Лу ка шэн ка 
на га даў, што ня ве дан не за ко наў ні ў якім вы пад ку не вы-
зва ляе ад ад каз нас ці. Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма пе ра-
сця рог чы ноў ні каў і ад ілю зій аб маг чы мас ці ўтой ван ня та го 
ці ін ша га зла чын ства. «Па вер це, та ям ні цай ні чо га быць не 
мо жа. Нех та не дзе шэп там не ка му ска жа. У мя не до сыць 
ка на лаў для атры ман ня ін фар ма цыі. І будзь це ўпэў не ны, 
што я ім гнен на дам ход гэ тай ін фар ма цыі», — пад крэс ліў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў ура ду не ад клад на пры няць 
ме ры для не да пу шчэн ня не аб грун та ва на га рос ту за роб каў 
ся род кі раў ніц тва прад пры ем стваў. Прэ зі дэн ту да ла жы лі, што 
на асоб ных прад пры ем ствах вы яў ле ны фак ты, ка лі зар пла ты 
кі раў ні коў не аб грун та ва на па вя ліч ва юц ца і не ад па вя да юць 
тэм пам рос ту пра дук цый нас ці пра цы. «Што ты чыц ца за ра бот-
най пла ты, гэ та апош няя раз мо ва на гэ тую тэ му. Не ад клад на 
пры мі це нар ма тыў на-пра ва вы акт, каб ды рэк тар скі кор пус 
атрым лі ваў столь кі, коль кі за слу гоў вае», — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, звяр та ю чы ся да прэм' ер-мі ніст ра Мі ха і ла Мяс ні-
ко ві ча. Кі раў нік дзяр жа вы да ру чыў Ка мі тэ ту дзярж кант ро лю 
ў пы тан нях ба раць бы з ка руп цы яй на даць асаб лі вую ўва гу 
ме на ві та ды рэк тар ска му кор пу су прад пры ем стваў.

Асоб ныя да ру чэн ні ў част цы не да пу шчэн ня не аб грун та ва-
на га за вы шэн ня да хо даў Прэ зі дэнт даў і ў да чы нен ні да бан-
каў скай сфе ры. Што ты чыц ца маг чы мых па про каў у су вя зі з 
гэ тым, кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў: «Мы жы вём і ства ра ем 
па ра дак у сва ёй кра і не».

АЛЯК САНДР ЛУ КА ШЭН КА
СУ СТРЭЎ СЯ З ДА Р'ЯЙ ДО МРА ЧА ВАЙ На ша сі ла — у адзін стве 

ТА КАЯ ДЗЯР ЖА ВА
БУ ДЗЕ МОЦ НАЙ І ПЕРС ПЕК ТЫЎ НАЙ

 Лю дзям сён ня, 
як ні ко лі, трэ ба 
ад чу ваць адзін ства. 
Гэ та вель мі ак ту аль ная 
тэ ма, ка лі ўліч ваць 
па лі тыч ную сі ту а цыю 
ў све це і ў блі жэй шых 
су се дзяў. Та кое 
мер ка ван не вы ка заў 
пер шы на мес нік 
кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та Аляк сандр 
РАДЗЬ КОЎ пад час 
на вед ван ня 
Зэ львен ска га ра ё на, 
пе рад ае ка рэс пан дэнт 
БЕЛ ТА.

НА ГРО ДЗЕН ШЧЫ НЕ
НА МА ЛО ЧА НЫ 1 МІЛЬ ЁН ТОН ЗБОЖ ЖА

Аб гэ тым ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» па ве да міў учо ра 
стар шы ня ка мі тэ та па сель скай гас па дар цы і хар ча-
ван ні Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ва ле рый ХЕЛ СКІ.

Ся рэд няя ўра джай насць у воб лас ці сён ня, ка лі збож-
жа выя і зер не ба бо выя куль ту ры ўбра ны пры клад на з 60% 
засеяных пло шчаў, скла дае 49,4 цэнт не ра з гек та ра — гэ та 
са мы вы со кі па каз чык у кра і не. Лі да ра мі па на ма ло тах ужо 
тра ды цый на з'яў ля юц ца гас па дар кі Гро дзен ска га ра ё на. 
У СВК «Пра грэс-Вер ця ліш кі» і імя В.І. Крам ко ўра джай насць 
пе ра вы шае 90 цэнт не раў з гек та ра (на ма ло ча на, ад па вед-
на, 14 ты сяч 915 і 18 ты сяч 352 то ны збож жа), а ў сель-
гас ка а пе ра ты вах «Свіс лач», «Абу ха ва», імя Дзен шчы ко ва 
— 80 цэнт не раў.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
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