
11

ДЗЕНЬ ЗА ДНЁМ 10 красавіка 2020 г. 3

Глы бін ка Ча чэр шчы ны, по бач 
бія ла гіч ны за каз нік, пой ма 
рэч кі По каць, бяс край нія ля сы... 
Ве ра ні цай уз гор каў і ла шчын 
ві тае вёс ка Ні сім ка ві чы — 
ця пер аг ра га ра док, цэнтр 
Ні сім ка віц ка га сель са ве та.

Ма ла хто ве дае, ад нак ме на ві та 
ад сюль пай шлі на фронт сла ву-
тыя Ге роі Са вец ка га Са ю за — бра-
ты Аляк сандр і Пётр Лі зю ко вы. 
Ста рэй шы брат Яў ген на ра дзіў ся 
ў Ні сім ка ві чах — тут жы ла сям'я 
вяс ко вых на стаў ні каў Лі зю ко вых. 
По тым яны пе ра еха лі ў Го мель. 
Вяр ну лі ся ў Ні сім ка ві чы на па чат-
ку 20-х га доў мі ну ла га ста годз я. 
Пётр Лі зю коў ву чыў ся ў мяс цо вай 
шко ле.

У Ні сім ка ві чах ге ро яў ша ну юць, 
га на рац ца тым, што гэ ты сціп лы ку-
то чак Ча чэр шчы ны — іх ма лая ра-
дзі ма. У мяс цо вай шко ле дзей ні чае 
му зей па мя ці бра тоў Лі зю ко вых, 
іх імя но сіць ад на з ву ліц аг ра га-
рад ка, на бу дын ку Ні сім ка віц ка га 
сель ска га Са ве та ме ма ры яль ная 
дош ка з іх ім ёна мі. Але га лоў нае 
мес ца па мя ці вы дат ных ге ро яў і 
ўсіх во і наў, якія ад сюль пай шлі на 
фронт, — ме ма ры яль ны знак у са-
мым цэнт ры аг ра га рад ка.

— У час Вя лі кай Ай чын най 
вай ны не па да лёк ад Ні сім ка ві чаў 
зна хо дзі лі ся Ча чэр скі пад поль ны 
рай кам КП(б)Б і 1-я Го мель ская 
пар ты зан ская бры га да, — рас-
каз вае стар шы ня Ні сім ка віц-
ка га сель ска га Са ве та Жан на 
МА ЛІ НА ВА. — У ве рас ні 1943 го да 
аку пан ты част ко ва спа лі лі вёс ку. 
Амаль 80 мяс цо вых жы ха роў за-
гі ну лі на фрон це.

Жан на Мі ка ла еў на на па са дзе 
ўжо 13 га доў. Да гэ та га 17 га доў 
пра ца ва ла на стаў ні кам ма лод шых 
кла саў у мяс цо вай шко ле. Ад сюль 
доб рае ве дан не гіс то рыі род на га 
краю.

Так па вя ло ся, што на тэ ры то рыі 
сель са ве та кож ны на се ле ны пункт 
за ма ца ва ны за пэў най ар га ні за цы-
яй ці прад пры ем ствам. Яны, ад па-
вед на, да па ма га юць улад коў ваць 
мес цы гра мад ска га ка ры стан ня. 
З кож ным го дам мяс цо выя на се-
ле ныя пунк ты ста но вяц ца больш 
пры ваб ныя. Хоць, па сло вах стар-
шы ні, ра ней у вёс цы кі да лі ся ў во-
чы за рос лыя пуст кі, па ва ле ная ага-
ро джа, за ня дба лыя кі ну тыя ха ты — 
але сён ня лю дзі імк нуц ца тры маць 
свае до ма ўла дан ні ў па рад ку. 
Не ка то рыя вяр та юц ца да моў 

з ін шых мяс цін. Ёсць на ват пе ра ся-
лен цы з Го ме ля і Санкт-Пе цяр бур-
га, якія вяр ну лі ся жыць на ма лую 
ра дзі му сю ды, у Ні сім ка ві чы.

У 2013 го дзе Жан на Мі ка ла еў на 
і яе ад на дум цы ў сель са ве це вы-
ра шы лі, што Ні сім ка ві чы здоль ныя 
ўзяць удзел у аб лас ным кон кур се па 
доб ра ўпа рад ка ван ні сель скіх на се-
ле ных пунк таў. Па ча ла ся грун тоў-
ная ра бо та па на вя дзен ні па рад ку. 
Мяс цо выя жы ха ры ак тыў на ўзя лі ся 
і за доб ра ўпа рад ка ван не ўлас ных 
пад вор каў. Та ды Ні сім ка ві чы за-
ня лі пры за вое мес ца. Гро шы, якія 
ўру чы лі ў да да так да га на ро ва га 
дып ло ма, на кі ра ва лі на ад наў лен-
не пар ку імя бра тоў Лі зю ко вых і 
ме ма ры яль на га комп лек су.

Жы ха ры вёс кі ад каз на па ды шлі 
да гэ тай спра вы. Трэ ба бы ло лік-
ві да ваць ава рый ныя дрэ вы, раз-
біць клум бы, пра клас ці да рож кі, 
па са дзіць но выя дрэ вы. За ка за-
лі таб ліч кі, дзе на кож най — імя 
і проз ві шча ге ро яў, сы ноў Ні сім-
ка ві чаў, якія за гі ну лі на фран тах 
вай ны. Сё ле та вяс ко выя ак ты віс ты 
ўжо за кла лі Алею па мя ці ў го нар 
75-год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі. На 
тэ ры то рыі сель вы кан ка ма зна хо-
дзяц ца чатыры брац кія вай ско выя 
па ха ван ні. Доб ра ўпа рад ка ван не 
на мо гіл ках — так са ма за слу га вяс-
ко вых ак ты віс таў, дэ пу та таў, ста-
рэй шын вё сак і ўсіх не абы яка вых 
лю дзей.

Між тым што год на свя ты ў 
цэнт ры Ні сім ка віч ка ля ме ма ры я-
ла бра там Лі зю ко вым пра хо дзяць 
кан цэр ты і ве ча ры ны-су стрэ чы. 
Ла дзяць пра гра мы мяс цо вы Дом 
куль ту ры і шко ла. Стар шы ня сель-

вы кан ка ма Жан на Ма лі на ва — так-
са ма ак тыў ны ўдзель нік свят. Яна, 
між ін шым, са ліст ка на род на га 
ка лек ты ву «Ве ся лу ха». Так са ма 
ўдзель ні кі ан самб ля — кі раў нік 
спраў сель са ве та Але на Дзе ра-
вяш кі на і ды рэк тар сель ска га До ма 
куль ту ры Але на Жар кі на. Ка жуць: 
ра зам да па ма га юць лю дзям вы ра-
шаць праб ле мы ў ка бі не тах, ра зам 
ра ду юць мяс цо вых і са сцэ ны. Вы-
ступ лен нем «Ве ся лу хі» звы чай на 
за кан чва ец ца кож ны сель скі сход. 
А гэ та — асаб лі вае не ар ды нар нае 
ме ра пры ем ства.

— Спа чат ку пра во дзім сход, — 
ка жа Жан на Мі ка ла еў на. — Раз мо-
ва ідзе пра на дзён нае вясковыя, 
праб ле мы, з які мі су тык ну лі ся лю-
дзі, пра спра вы ў сель са ве це, пра 
тое, чым жы ве ўво гу ле кра і на. Ну, 
а по тым пес ня мі ра ду ем жы ха роў. 
Наш ка лек тыў не вы пад ко ва на зы-
ва ец ца «Ве ся лу ха».

Ка лі на вед ва ем ма лень кія вё сач кі 
і збі ра ем іх не шмат лі кіх жы ха роў, то 
аба вяз ко ва пы та ем: што па трэб на? 

Чым да па маг чы? А яны ка жуць: нам 
ні чо га не трэ ба, бо ў нас ёсць хлеб, 
ма ла ко, а вось бы больш пе сень... 
І мы по тым вяр та ем ся з кан цэрт най 
пра гра май. Імк нём ся раз ве ся ліць, 
уз няць на строй лю дзям.

На тэ ры то рыі Ні сім ка віц ка га 
сель са ве та 15 вё сак і ка ля 1,5 ты-
сячы мяс цо ва га на сель ніц тва. На 
жаль, кож ны год коль касць жы-
ха роў ска ра ча ец ца пры бліз на на 
20 ча ла век. На ра джаль насць у 
вёс ках амаль у шэсць ра зоў ні жэй-
шыя за смя рот насць. Але сі ту а цыя 
ўсё ж мо жа змя ніц ца. На тэ ры то-
рыі сель са ве та тры шко лы. Ёсць 
на дзея, што іх вы пуск ні кі вер нуц ца 
сю ды пра ца ваць, за вя дуць сем'і.

Да рэ чы, стар шы ня ўлас ным пры-
кла дам па каз вае, на коль кі ня прос-
та, ад каз на, але вель мі важ на ад ра-
дзіць ста ры «фа міль ны» пад во рак. 
За не каль кі кі ла мет раў ад Ні сім ка-
віч раз ме шча ны па сё лак Яміц кі, які 
цал кам апус цеў у апош нія га ды. На 
ра ней шай ву лі цы ў кі ла метр даў-
жы нёй больш ня ма ні вод на га до-
ма. Але сям'я Жан ны Мі ка ла еў ны 
ад ра дзі ла сваё ста рое «ра да вое 
гняз до». Яны зра бі лі тут не вя лі кую 
аг ра ся дзі бу і за пра ша юць гас цей 
пры яз джаць і ад па чыць ад го ра-
да, па ву дзіць у ці хім за ку точ ку. Тут 
ство ра ны не вя лі кі ся мей ны эт на гра-
фіч ны му зей.

— У Яміц кім за ха ва ла ся шмат 
пар ты зан скіх зям ля нак. Яны — 
са праўд ны му зей пад ад кры тым 
не бам, — да дае Жан на Ма лі на-
ва. — Імк нём ся збе раг чы іх для 
мо ла дзі. Да па ма га юць дэ пу та ты 
і вяс ко выя ак ты віс ты. Што год у 
Яміц кім пра хо дзяць ту рыс тыч ныя 
злё ты, спар тыў ныя спа бор ніц твы, 
края знаў чыя су стрэ чы.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.
Фо та з ар хі ва Ні сім ка віц ка га 

сель ска га Са ве та.

Гэ та ад но з ме ра пры ем стваў ак цыі 

па на вя дзен ні па рад ку на зям лі, 

раз лі ча най на ўвесь кра са вік. 

За пла на ва на ня ма ла. І хоць асноў ны 

«ўдар» бу дуць тры маць ка му наль ні кі, 

да спра вы мяр ку юць да лу чыц ца 

і сель скія Са ве ты.

Но вы сквер бу дзе раз бі ты на пля цоў-
цы па ву лі цы Кар ла Марк са, по бач з мес-
цам для кан цэрт най сцэ ны. У юбі лей ны 
год Пе ра мо гі тут з'я віц ца 75 ма ла дых 
дуб коў, а са ма алея атры мае наз ву Пе-
ра мо гі. Удзел у па сад ках возь муць ка му-
наль ныя служ бы, прад стаў ні кі га рад скіх 
уста ноў і прад пры ем стваў.

Больш чым у па пя рэд нія га ды бу дзе вы са-
джа на кве так. У кра са ві ку на клум бах з'я вяц ца 
пе ту ніі, ак са міт кі, саль віі, аге ра ту мы, ла бе ліі, 
бе го ніі і шмат ін шых. Ка му наль ныя служ бы 
вя дуць аб рэз ку дрэў і кус тоў, чыс цяць тра ту а-
ры і да ро гі, бе ляць дрэ вы, фар бу юць элект ра -

апоры, лаў кі, ага ро джы, вя дзец ца ўста ноў ка 
но вых смет ніц.

На тэ ры то рыі сель са ве таў так са ма на во дзіц-
ца па ра дак. Як па ве да міў стар шы ня Гнез наў-
ска га сель ска га Са ве та дэ пу та таў Сяр гей 
СТА НІ СЛАЎ ЧЫК, ця пер у аг ра га рад ку ак тыў-

на пры бі ра ец ца парк. Жы ха ры ін шых 
на се ле ных пунк таў на вод зяць па ра дак 
у сва іх два рах і ка ля пра ез най част кі. 
Мяс цо выя ста рас ты пры не аб ход нас ці 
на гад ва юць жы ха рам, каб тыя за хоў-
ва лі чыс ці ню на сва іх ся дзі бах.

Со чаць за па рад кам і на тэ ры то рыі 
Крас на сель ска га сель са ве та. Знач ную 
да па мо гу вяс коў цам аказ вае мяс цо вае 
сель гас прад пры ем ства «Ня ве ра ві чы». 
Кі раў ніц тва вы дзя ляе трак тар, каб жы-
ха ры змаг лі пры браць буй на га ба рыт-
нае смец це. Лю дзі вы хо дзяць на пры-
бор ку агуль ных тэ ры то рый: пар ка вых 
зон, ву ліц. Пад час ме сяч ні ка на тэ ры-
то рыі сель са ве та ў аг ра га рад ку Юбі лей-

ны бу дзе ство ра ны дэнд ра рый. Як рас ка за ла 
стар шы ня Крас на сель ска га Са ве та дэ пу-
та таў Люд мі ла ДЗЯ МЕ ШЧЫК, па сад ка дрэў 
бу дзе мець сім ва ліч нае зна чэн не і пры све ча на 
75-год дзю Пе ра мо гі.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
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Рых ту ем ся 
да 

юбi лею
Стар шы ня 
Вi цеб ска га аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў 
Ула дзi мiр ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ 
аб мер ка ваў па вi дэа су вя зi 
ход пад рых тоў кi 
да свят ка ван ня 
75-й га да вi ны 
Вя лi кай Пе ра мо гi 
са стар шы ня мi 
рай са ве таў 
i кi раў нi ка мi 
мяс цо вай ула ды.

Па яго сло вах, усе ве-
тэ ра ны Вя лi кай Ай чын-
най вай ны за бяс пе ча ны 
жыл лём, рэ гу ляр на пра-
хо дзяць ме ды цын скае 
аб сле да ван не, iм аказ-
ва ец ца роз ная да па мо га. 
Тра ды цый на ве тэ ра нам 
да па ма га юць шэф скiя 
ар га нi за цыi, прад пры ем-
ствы, бiз нес-струк ту ры. 
На прык лад, iм до раць 
ма бiль ныя тэ ле фо ны, па-
жар ныя апа вя шчаль нi кi, 
пры но сяць бяс плат ныя 
пра дук то выя на бо ры.

Ула дзi мiр Ця рэнць еў 
ад зна чыў, што ў рэ гi ё не 
пра цяг ва ец ца кар пат лi вая 
ра бо та па по шу ку проз вi-
шчаў бе зы мен ных ге ро яў, 
якiя сыш лi ў веч насць на 
тэ ры то рыi Вi цеб шчы ны. 
Гэ тым ак тыў на зай ма юц ца 
по шу ка вi кi, му зей ныя ра-
бот нi кi, на ват вуч нi школ 
пад кi раў нiц твам на стаў-
нi каў.

Да рэ чы, ме на вi та ў 
паў ноч най воб лас цi зна-
хо дзяц ца во iн скiя мо гiл кi 
з са май вя лi кай коль кас-
цю па ха ва ных. На прык-
лад, пад Вi цеб скам толь кi 
ў ад ной брац кай ма гi ле 
ля жыць 17 ты сяч ча ла-
век. Та му пад тры ман не 
па рад ку на мес цах во iн-
скiх па ха ван няў, ра монт 
ме ма ры я лаў, абел iс каў, 
стэл — заў сё ды ак ту аль ная 
за да ча. Тра ды цый на ў гэ-
тых ла ка цы ях пра вод зяц-
ца су бот нi кi. Вель мi маш-
таб ныя ра бо ты ад бы лi ся 
ле тась, ка лi свят ка ваў ся 
юбi лей вы зва лен ня Бе-
ла ру сi. Але, зра зу ме ла, 
што га до вы кас ме тыч ны 
дроб ны ра монт — так са-
ма не аб ход насць.

У аб лас ны i ра ён ныя 
Са ве ты дэ пу та таў па сту-
па юць пра па но вы на-
зваць у го нар ге ро яў вай-
ны ву лi цы, шко лы, iн шыя 
на ву чаль ныя ўста но вы. 
На прык лад, но вай шко ле 
ў Вi цеб ску пра па на ва на 
пры сво iць iмя ге не ра ла 
ар мii Яў ге на Iва ноў ска га.

На га да ем, Яў ген Пi лi-
па вiч Iва ноў скi — ле ген-
дар ная асо ба. Сла ву ты 
са вец кi ва е на чаль нiк, у 
свой час га лоў на ка ман-
ду ю чы су ха пут ных войск 
СССР, Ге рой Са вец ка га 
Са ю за, ён на ра дзiў ся ў 
1918 го дзе на тэ ры то рыi 
су час най Вi цеб шчы ны. 
Во iн скую служ бу скон чыў 
на па са дзе на мес нi ка мi-
нiст ра аба ро ны СССР.

Аляк сандр 
ПУК ШАН СКI.

ПАД ЗНА КАМ ПЕ РА МО ГІ

МА ЛАЯ РА ДЗІ МА

Тэ ры то рыя неабыякавых людзей
НА СУВЯЗІ

У Ваў ка выс ку бу дзе за кла дзе ны 
но вы сквер і вы са джа на 75 ду боў


