
Вы рас ціць з на сен ня ел ку, рас ся ліць 
му ра шоў, вы га да ваць муф ло на, 
вы та чыць ацы лінд ра ва ныя вы ра бы 
з дроб на та вар най драў ні ны, 
са звы чай най дош кі атры маць 
па га наж ныя вы ра бы, зда быць 
тра фей на га але ня... Усё гэ та ўме юць 
у Аст ра вец кім ляс га се, асноў ная 
за да ча яко га — ахо ва і ўзнаў лен не 
ле су. Зі ма для гас па дар кі ад нос на 
спа кой ны пе ры яд. З на ды хо дам 
вяс ны па чы на ец ца пад рых тоў ка 
да па жа ра не бяс печ на га се зо на, 
кло па ты з па сад ка мі і зма ган не 
са шкод ні ка мі ле су.

Жу кі-шкод ні кі 
і кра мы «Зра бі сам»

Шмат ува гі ў ляс га се ўдзя ля юць до гля ду 
па са джа ных куль тур і са ні тар ных вы сечак, 
свое ча со вай на рых тоў цы драў ні ны, што да-
сяг ну ла спе лас ці. Для са сны і ел кі гэ та, на-
прык лад, 81 год, для бя ро зы — 61, асі ны — 
41.

Раз на дзе сяць гадоў пра во дзіц ца ле са-
ўпа рад ка ван не, або ін вен та ры за цыя ле су, 
ка лі ацэнь ва юць, якія вы дзе лы трэ ба вы ся-
каць. Чым боль шыя гэ тыя пло шчы, тым 
лепш, бо гэ та азна чае, што пра цэнт спе лых 
ля соў па вя лі чыў ся — зна чыць, вы ся ка ец ца 
і са джа ец ца дрэў у ме ру, усё пра лі ча на. У 
гэ тым рэ ві зій ным дзе ся ці год дзі ляс гас 
атры маў да звол вы ся каць 128 ты сяч ку ба-
мет раў ле су ў год, або 300 гек та раў, а па-
са дзі лі ле тась 350 гек та раў, ка жа Ры гор 
ДО ЛГІ, ды рэк тар Аст ра вец ка га ляс га са:

— Асоб ная за да ча — ба раць ба з на ся-
ко мы мі-шкод ні ка мі. Асаб лі ва з жу ком-ка-
ра е дам, які апош нім ча сам з-за па цяп лен-
ня клі ма ту і аслаб лен ня дрэў праз не да хоп 

віль га ці асаб лі ва па гра жае ле су. Доб ра, 
ка лі ўсё ў ме ру. Ка ра ед заўж ды ёсць у ле-
се, ад нак ка лі дрэ вы зда ро выя, яны па спя-
хо ва зма га юц ца з па гро зай. Жу кі ро бяць у 
ка ры ха ды, за паў за юць ту ды, а дрэ ва ад-
ту лі ны за паў няе сма лой, і на ся ко мае не 
мо жа вы брац ца, гі не. Аслаб ле нае ж дрэ ва 
так аба ра няц ца не мо жа. Жу кі ад клад ва-
юць лі чын кі і мо гуць за гу біць у ле се цэ лыя 
квар та лы. А ка лі су хія га ды ідуць адзін за 
ад ным, то гі нуць міль ё ны ку ба мет раў ле су, 
як бы ло ў Го мель скай воб лас ці. Па ра тун ку 
ад ка ра е да, акра мя вы сеч кі, не іс нуе, тым 
больш што пры та кім на двор'і жу кі па спя-
ва юць даць два-тры па том ствы за се зон. 
З ву се ня мі зма гац ца пра сцей — да стат ко-
ва апыр скаць дрэ вы або са браць шкод ні-
каў.

Бія ла гіч ны ме тад ба раць бы з во ра га мі 
ле су — раз веш ваць на дрэ вах сі ніч ні кі і 
шпа коў ні, ага родж ваць і рас ся ляць му раш-
ні кі. Тут да па маг чы мо жа і на двор'е: даж-
джы ста бі лі зу юць сі ту а цыю і спы ня юць 
жу коў-ка ра е даў. Ле тась аб' ём вы се ча ных 
на Го мель шчы не дрэў ужо кры ху змен шыў-
ся. Аст ра вец кія лес ні кі так са ма да па ма га-
лі ра та ваць го мель скія ля сы, як і ўся кра і-
на.

З го да ў год у ляс га се пра цуе і па ра лель-
на ма дэр ні зу ец ца дрэ ва ап ра цоў чы цэх. Сё-
ле та па ча ла ра бо ту лі нія сар ці роў кі драў ні-
ны. 40 % усёй пра дук цыі ляс га са экс пар ту-
ец ца, а пі ла ма тэ ры я лаў дык уво гу ле ад праў-
ля ец ца за мя жу 70 ад сот каў. Ацы лінд ра ва-
ныя вы ра бы, якія вы точ ва юц ца з дроб на та-
вар най драў ні ны, ідуць за мя жой на доб ра-
ўпа рад ка ван не і ін шыя мэ ты. Ка рыс та юц ца 
по пы там і дош ка для пад ло гі, ва гон ка, рэй ка, 
імі та цыя бру су, лішт вы, па ліў ныя бры ке ты з 
апі лак, шча па... Усё гэ та так са ма ро бяць ва 
ўста но ве, а ў апош ні час за бяс печ ва юць гэ-
тым та ва рам і ста ліч ныя кра мы «Зра бі 
сам».

— Пра цу ем у асноў ным пад за каз чы ка. 
Вы стаў ля ем на бір жы ло ты з пэў ны мі па ме-
ра мі і пас ля іх на быц ця ўжо дак лад на ро бім 
тое, што за ка жа па куп нік, — тлу ма чыць кі-
раў нік гас па дар кі.

Ел ка, туя, ай ва, кі зіл...
Што год да гас па дар кі да лу ча юц ца ня ўдо-

бі цы і рэ куль ты ва ва ныя пля цоў кі, якія так са-
ма трэ ба за са джваць. Для гэ та га ёсць пра-
дук цыя ле са га да валь ні ка, які іс нуе з 2012 го-
да, і дзе ха пае са джан цаў і на ад наў лен не 
ляс ных угод дзяў, і на про даж у Бе ла русь і 
Ра сію. А апош нія га ды ле са во ды экс пар ту-
юць на сен не ел кі на ват у Шве цыю.

На 12,1 гек та ра ле са га да валь ні ка рас туць 
ел ка, са сна, бя ро за, апош нім ча сам ста ла 
больш чор най але шы ны, клё наў. Вы са джва-
юць дуб, ясень, лі пу. Тут улас ны ва да вод, 
элект рыч насць, пяць цяп ліц, у кож най з якіх 
свой рэ жым тэм пе ра ту ры і па лі ву ў за леж-
нас ці ад тэх на ло гіі вы рошч ван ня рас лін.

— У су вя зі з па шы рэн нем жы лой за бу-
до вы ра ней шы ле-
са га да валь нік да-
вя ло ся лік ві да-

ваць, бо Аст ра вец ста но віц ца ўсё боль-
шы, — рас каз вае Вік тар ЛЯХ, га лоў ны 
ляс ні чы Аст ра вец ка га ляс га са. — Ад нак 
мы не вель мі за сму ча лі ся, бо гле ба там 
бы ла ўжо не над та якас ная, та му ў са мы 
ка рот кі тэр мін ства ры лі но вы га да валь нік. 
У нас з ра бот ні ка мі жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі ад на мэ та — зра біць наш го рад 
атам шчы каў су час ным, пры ваб ным, эка-
ла гіч на чыс тым, упры го жа ным дрэ ва мі, 
кус та мі, квет ка мі... Вось і імк нём ся, як ка-
жуць, зра біць з яго го рад бу ду чы ні. Сён ня 
ка лек тыў ле са га да валь ні ка на рошч вае 
коль касць рас лін для ўжо ўста ля ва ных 
схем азе ля нен ня.

Для гэ та га вы рошч ва юць 100 фор маў і 
ві даў роз ных дэ ка ра тыў ных рас лін. Яд ло вец, 

туі ша ра па доб ныя, ка ло на па доб ныя, пі ра мі-
даль ныя, на ват адзі ны эк зэмп ляр эк за тыч-
най зме е па доб най (уся го ка ля 20 раз на від-
нас цяў), ел кі ў кад ках, ціс ягад ны, дзё ран 
бе лы, ай ва, брызг лі на, кі зіл, гар тэн зія дрэ-
ва па доб ная, спі рэя япон ская, ір га ка над ская, 
снеж на я гад нік бе лы, бруж мель... Пе ра ліч-
ваць мож на доў га.

А ўвогуле пры пра віль най вы сеч цы-вы са д-
цы нам ля соў хо піць на заў сё ды.

Тра фей нае па ля ван не 
і ўро кі бія ло гіі

Кло пат ляс га са — гэ та яшчэ і па ляў ні чая 
гас па дар ка, пло шча якой ка ля 33,3 ты ся чы 
гек та раў. Част ка гэ тай тэ ры то рыі (220 гек-
та раў) — валь е ра, дзе га ду юць еў ра пей скую 
лань, муф ло на, пля міс та га і вы са ка род на га 

але няў. Звя роў, як і дрэ вы, пра да юць у кра і -
не і за мя жу.

Час та пры яз джа юць за меж ныя па ляў ні-
чыя, пры чым не толь кі на па ля ван не, але і 
дзе ля эка ту рыз му: прай сці ся па эка ла гіч най 
сця жы не, па на зі раць за жыц цём звя роў, ад-
па чыць у па ляў ні чых дам ках. Амаль з та кой 
жа мэ тай на вед ва юц ца і дзе ці, для якіх эк-
скур сія — свое асаб лі вы прак тыч ны ўрок 
бія ло гіі.

— Тра ды цый на да нас пры яз джа юць ра-
сій скія па ляў ні чыя, ле тась бы лі ту рыс ты з 
Поль шчы, Сла ва кіі, — рас каз вае кі раў нік 
гас па дар кі. — Ня даў на скон чы ла ся па ля ван-
не на ка пыт ных, ця пер усе ча ка юць ад крыц-
ця па ля ван ня на гуся, кач ку, валь дшнэ па. 
Ле там пач нец ца тра фей нае па ля ван не на 

ка зу лю, а ўво сень — ла-
ся, але ня. У пра ві лах 
па ля ван ня дак лад на 
пра пі са на, на ка го 
мож на па ля ваць і ка лі. 
Адзі нае вы клю чэн-
не — дзік. На яго ця-
пер па лю юць круг лы 
год. У су вя зі з аф ры кан-
скай чу мой сві ней — дзік 
быў пры зна ны яе пе ра нос-
чы кам, та му па стаў ле на за да-
ча мак сі маль на змен шыць яго па-
га лоўе, каб зні шчыць па гро зу.

Для эка ту рыс таў па ле се рас пра ца ва ны 
ве ла сі пед ныя і пе шыя марш ру ты, адзін з якіх 
звяз вае дом па ляў ні ча га з валь е рай. У прын-
цы пе, асноў ная част ка марш ру ту пра ля гае 
як раз па валь е ры, дзе зроб ле ны спе цы яль-
ныя на зі раль ныя выш кі, каб звя роў га ран та-
ва на мож на бы ло ўба чыць. Аб ста ля ва лі і 
спе цы яль ныя пля цоў кі, ад куль узім ку ці ка ва 
на зі раць, як спе цы я ліс ты кор мяць ляс ных 
на сель ні каў.

— Пер ша па чат ко ва валь е ра бу да ва ла ся 
для па ве лі чэн ня па га лоўя вы са ка род на га 
але ня, — ус па мі нае Ры гор До лгі. — Па пу ля-
цыя доб ра ад на ві ла ся, і ця пер на іх мож на 
па ля ваць. Не ад на ра зо ва на шы тра феі зай-
ма лі і зай ма юць пры за выя мес цы на рэс пуб-
лі кан скіх вы стаў ках. Пас ля па пра гра ме Мі-
ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі мы за ку пі лі для 
валь е ры еў ра пей скую лань, за тым — муф-
ло на. Яны так са ма па вя лі чы лі па пу ля цыю, і 
ця пер мы іх пра да ём ін шым гас па дар кам або 
пра па ну ем па ляў ні чым у якас ці тра фея. Пры 
гэ тым ста тус валь е ры па мя ня лі на па ляў ні-
чы, пры якім жы вёл мож на зда бы ваць. Асаб-
лі ва ў гэ тым за ці каў ле ны тра фей шчы кі, якім 
ра ней да во дзі ла ся ез дзіць дзе ля гэ та га за 
мя жу. Мно гія лю бяць эк за тыч ны спо саб па-
ля ван ня з лу кам ці ар ба ле там. І мы ства ры-
лі ў валь е ры та кую маг чы масць вяр нуц ца ад 
су час най зброі да пра сцей шай, каб зраў няць 
шан цы зве ра і ча ла ве ка.

Ся род су пра цоў ні каў ляс га са, да рэ чы, 
су стра ка ец ца ня ма ла заў зя тых па ляў ні чых. 
Тут га во раць, што ар га ні за цыя па ля ван-
ня — гэ та ра бо та, якую не маг чы ма вы тры-
ваць, ка лі ты сам не па лю еш і не лю біш 
гэ тую спра ву.

ЛЯС НЫЯ ДА РЫ 
ДЛЯ КОЖ НАЙ ПА РЫ

Га да валь нік для елак Га да валь нік для елак 
і валь е ры з але ня мі і валь е ры з але ня мі 

Аст ра вец ка га ляс га саАст ра вец ка га ляс га са

УНП 500018656.

Тут вырошчваюць папулярныя 
высакарослыя буякі Nortland.

Ды рэк тар ДЛГУ «Астравецкі ляс га с» 
Ры гор ДОЛ ГІ.

Га лоў ны 
ляс ні чы 

Вік тар ЛЯХ 
агля дае 

пры чап ны 
ін вен тар 

для ра бо ты 
ў га да валь ні ку.

Ляс ні чы І кла са Аст ра вец ка га ляс га са 
Аляк сандр ГАЙ СА, па су мя шчаль ніц тве па-
ляў ні чы, ама тар тра ды цый най і пад вод най 
ры бал кі, сё ле та стаў пе ра мож цам рэс пуб лі-
кан ска га кон кур су Мі ніс тэр ства ляс ной гас-
па дар кі «Най леп шы ляс ні чы го да». Ён сціп-
ла ка жа, што гэ та агуль ная за слу га яго і 
ка лек ты ву, якім кі руе:

— Мы вы кон ва лі на шы ра бо чыя аба вяз кі, 
прос та па пэў ных па каз чы ках, на кшталт вы-
сеч кі ле су, до гля дзе за ім, аба ро ны ад па жа-
раў бы лі кры ху леп шыя. Пер ша чар го вая 
за да ча лес ні ка ства раць, ахоў ваць і пры мна-
жаць на шы ляс ныя ба гац ці, а пас ля ўсё ас-

тат няе.

На чаль нік гадавальніка 
На дзея ЯР МОЛЬ ЧЫК 

і ле са вод 
Ве ра ВІ НА ГРА ДА ВА 

ў цяп лі цы для зя лё на га 
ча ран ка ван ня.

Рас туць-
пад рас та юць 

у га да валь ні ку 
дрэў цы 

бу ду чых 
хвой ных ба роў.

Пер шая ў Бе ла ру сі 
цэнт раль ная ра ён ная 
клі ніч ная баль ні ца і са-
мая тэх на ла гіч на ўкам-
плек та ва ная (каля 5000 
адзі нак аб ста ля ван ня) 
уста но ва ў Гро дзен скай 
воб лас ці зна хо дзіц ца ў 
Аст раў цы.

Шмат функ цы я наль ны вы-
со ка спе цы я лі за ва ны ля чэб-
ны цэнтр для ме ды цын скай 
да па мо гі мес ці чам і жы ха-
рам су меж ных ра ё наў Мін-
скай, Гро дзен скай і Ві цеб-
скай аб лас цей, раз лі ча ны на 
382 кой кі, па чаў пра ца ваць 
31 сту дзе ня.

Па куль зда дзе на толь кі 
пер шая чар га з трох кар пу-
соў, дзе пра цуе 13 ад дзя лен-
няў, пяць з якіх між ра ён ныя. 
Не ўра ло гія, кар дыя ло гія, тэ-
ра пія, хі рур гія, ад дзя лен не 
пе ды ят рыі і аку шэр ска-гі не-
ка ла гіч нае — у пер шым кор-
пу се. Ад дзя лен не пра мя нё-
вай дыягностыкі, пе ра лі ван-
ня кры ві і во да гра зе ля чэб ні-

ца — у дру гім. Рэ ані ма цыя і 
рэ абі лі та цыя, ла ба ра то рыя, 
апе ра цый ны блок, ан гі яг ра-
фія — у чац вёр тым.

— Тут ад кры ты рэ сурс-
ныя цэнт ры, якія аказ ва юць 
да па мо гу пры вост рым па-
ру шэн ні маз га во га кро ва-
зва ро ту, вост рым ка ра нар-
ным сін дро ме, а так са ма 
сур' ёз ная ды яг нас тыч ная 
ба за, — рас ка заў га лоў ны 
ўрач баль ні цы Ула дзі мір 
МА ЖЭЙ КА. — Уста но ва 

ва ло дае моц най ля чэб най 
ба зай і вы со кім рэ абі лі та-
цый ным па тэн цы я лам. Та кім 
чы нам мы мо жам ака заць 
комп лекс па слуг: ад ды яг-
нос ты кі да ля чэн ня і рэ абі лі-
та цыі лю дзям усіх уз рос таў. 
Мы ары ен ту ем-
ся на па вы шэн-
не якас ці жыц ця 
па цы ен таў. Мно-
гія пра цэ ду ры 
раз ліч ва лі ў тым 
лі ку як са на тор-

ныя. Мы мо жам аб сле да ваць 
і пра во дзіць рэ абі лі та цыю 

ра бот ні каў буй ных прад пры-

ем стваў.

Баль ні ца вель мі за па тра-

ба ва на, бо на сель ніц тва Аст-

раў ца рас це, што на зы ва ец-

ца, па га дзі нах, і мяс цо выя, 

а так са ма жы ха ры су сед ніх 

ра ё наў ма юць па трэ бу ў да-

дат ко вых да сле да ван нях — у 

пры ват нас ці, у кам п'ю тар най 

та маг ра фіі і маг ніт на-рэ за-

нанс най та маг ра фіі (МРТ). 

У воб лас ці толь кі тры апа ра-

ты МРТ: у гро дзен скай баль-

ні цы хут кай ме ды цын скай 

да па мо гі, уні вер сі тэц кай клі-

ні цы ў Грод не і ў Аст раў цы. 

На яў насць та ко га аб ста ля-

ван ня зня ла пы тан не ча кан-

ня ме ды цын скай да па мо гі і 

па вы сі ла якасць гэ тай па-
слу гі. А геа гра фіч нае раз мя-
шчэн не Аст раў ца да зва ляе 
пра па на ваць па слу гі но вай 
баль ні цы і на экс парт, пад-
крэс ліў га лоў ны ўрач.

Па ла ты тут раз лі ча ны на 
двух ча ла век і аб ста ля ва ны 
кноп ка мі вы клі ку мед сяст-
ры, а ў ка лі до рах яшчэ пах не 
све жай драў ні най. Каб не за-
блы тац ца ў шмат лі кіх па ва-

ро тах і пе ра хо дах, на сце нах 
па ка заль ні кі на прам ку, што 

вель мі зруч на.

Па коль кі баль ні ца клі ніч-

ная, гэ та азна чае су пра цоў-

ніц тва з ме ды цын скі мі ўста-

но ва мі.

— Ужо да сяг ну тае па гад-

нен не аб ад крыц ці фі лі ялаў 

ча ты рох ка фед раў Бе ла рус-

ка га дзяр жаў на га ме ды цын-

ска га ўні вер сі тэ та, — да даў 

Ула дзі мір Ма жэй ка. — Тут 

бу дуць дыс тан цый на і воч на 

ву чыц ца сту дэн ты і спе цы-

я ліс ты са ста жам з роз ных 

рэ гі ё наў кра і ны. Так што на 

на шай ба зе най леп шым чы-

нам спа лу ча юц ца прак ты ка 

і на ву ка, іс нуе маг чы масць 

ука ра нен ня су час ных рас пра-

цо вак ад ра зу ў прак ты ку.

Пас ля зда чы яшчэ двух 
кар пу соў ле там баль ні ца 
атры мае ста тус між ра ён-
най. Тут з'я вяц ца траў-
ма та ла гіч ны цэнтр, пе ры-
на таль ны цэнтр дру го га 
ўзроў ню і між ра ён нае ін-
фек цый нае ад дзя лен не. 
Бу да ва ла ся баль ні ца па 
ін ды ві ду аль ным пра ек це і 
абы шла ся ў 127 міль ё наў 
руб лёў.

Цэнтр куль ту ры, ін фар ма цыі і 

аду ка цыі, шко ла з на ву чан нем 

на лі тоў скай мо ве, бе ла рус кая 

шко ла... Не паў тор ная тры я да 

аг ра га рад ка Рым дзю ны Аст ра-

вец ка га ра ё на злу ча на ад ным 

да хам і адзі най мэ тай — даць 

дзе цям доб рую аду ка цыю. Уні-

каль насць гэ тай уста но вы не 

толь кі ў вы кла дан ні прад ме таў 

вы ключ на на бе ла рус кай або 

лі тоў скай мо вах у ад па вед ных 

шко лах, а яшчэ і ў тым, што 

мяс цо выя вуч ні ча сам атрым-

лі ва юць прос та ін ды ві ду аль нае 

на ву чан не. На ват ка лі зай мац-

ца збі ра ец ца толь кі адзін ма-

лы, для яго ад кры юць клас ад-

па вед на ўзрос ту. Ла гіч на, што 

пры та кім уз роў ні вы кла дан ня 

ве даў ту тэй шыя вы пуск ні кі 

сва бод на па сту па юць у ВНУ.

Ця пер у шко ле 63 вуч ні з лі тоў скім 
на ву чан нем і 29 дзя цей — з бе ла рус-
ка моў ным. Уся го тут мо гуць зай мац-
ца 100 школь ні каў, а два, ча ты ры, 
пяць вуч няў у кла се — нор ма.

У лі тоў скай шко ле 21 на стаў нік, 
11 з якіх — лі тоў цы. Моў ная на груз-
ка школь ні каў так са ма ўраж вае: 
лі тоў ская, рус кая, бе ла рус кая, анг-
лій ская. Ак тыў ныя вуч ні з лі тоў скай 
шко лы па су бо тах да дат ко ва на вед-
ва юць між школь ны фа куль та тыў на 
ба зе гім на зіі ў Аст раў цы, дзе па глыб-
ля юць ве ды па анг лій скай мо ве.

— Зай ма юц ца тут не толь кі вуч-
ні з Аст ра веч чы ны, але і сем ча ла-
век з Ашмян ска га і Смар гон ска га 
ра ё наў. Тыя, ка му да лё ка што дня 
вяр тац ца да до му, жы вуць у школь-
ным ін тэр на це — прос та ў шко ле 
ар га ні за ва ны спаль ныя па коі для 
32 ча ла век. Што год тут пра жы вае 

ка ля 20 вуч няў, — рас ка за ла Але ся 

КАШ КО, на мес нік на чаль ні ка ад-

дзе ла аду ка цыі Аст ра вец ка га рай-

вы кан ка ма.

Акра мя ву чо бы, пра жы ван ня і 

хар ча ван ня, ма лыя зай ма юц ца спор-

там у спарт за ле і па глыб ля юць ве ды 

ў... му зеі. Ды не ў ад ным, а двух. У 

лі тоў скай шко ле ёсць му зей-па кой-

чык, дзе экс па ну юц ца не паў тор ныя 

рэ чы на кшталт ма лень кіх ва гаў для 

ўзваж ван ня со лі і ты ту ню і са праўд-

ных лі тоў скіх паш пар тоў па чат ку XІX 

ста год дзя. Гас па ды ня гэ та га му зея 

Га лі на не толь кі за хоў вае рэ чы і вы-

ву чае іх гіс то рыю, але і да па ма гае 

дзе цям пры чы ніц ца да даў ні ны праз 
роз ныя вы ра бы. Ра-
зам яны май стру юць 
мас кі на Мас ле ні цу, 
яй кі на Вя лік дзень, 
тэ ма тыч ныя рэ чы на 
ін шыя свя ты: вы шы-
ван кі, вы ці нан кі.

А ў боль шым па-
мяш кан ні, у Цэнт ры 
куль ту ры, ін фар ма-
цыі і аду ка цыі, зме-
шча ны вя лі кі му зей, 
дзе па ка за ны ку ток 
ста ра жыт на га мяс-
цо ва га по бы ту. Тут 
са бра ныя рэ чы, якія 

ад люст роў ва юць жыц цё Гер вяц ка-
га краю. Больш за 450 экс па на таў 

па дзе ле ны на тэ ма тыч ныя зо ны: 

«Да ро га льну», «Кры лы руш ні ка», 

«Жыц цё і быт», «Дру ка ва ныя вы ра-

бы». По бач з му зе ем ёсць ма лень кі 

ку то чак, які ўяў ляе са бой па кой чык 

ста ра даў няй бе ла рус кай ха ты.

Гэ ты му зей так са ма бу дзе па-

вя ліч вац ца, абя ца юць ту тэй шыя 

спе цы я ліс ты і ма раць ка лісь ці ства-

рыць асоб ны паў на вар тас ны му зей 

Гер вяц ка га краю, які б стаў ці ка вай 

уста но вай для ўсёй кра і ны.

— Су сед ства і жыц цё пад ад-

ным да хам дае нам шмат маг чы-

мас цяў, — па ка за ла нам ад ну з 

мяс цо вых ра зы нак, вя ліз ную ак та-

вую за лу на 250 ча ла век (у тым лі-

ку 80 мес цаў на бал ко не) На тал ля 

БЕ ЛЯ ЧЫЦ, за гад чык ад дзе ла 

куль ту ры і воль на га ча су аг ра-

га рад ка Рым дзю ны. — У нас тут 

вы сту па юць не толь кі бе ла рус кія 

ар тыс ты, але і лі тоў скія. Ад бы ва-

юц ца і спек так лі. І гле да чы, вя до ма, 

так са ма не толь кі на шы вуч ні, але і 

жы ха ры ўся го ра ё на.

Мы хо чам, каб нас ве да лі, да нас 

пры яз джа лі, ка жуць тут і ро бяць 

дзе ля гэ та га ўсё маг чы мае. Гэ тае 

мес ца, ку ды цяг не зноў вяр нуц ца, 
каб па дзі віц ца.

Па лі гло ты ву чац ца 
ў Рым дзю нах

Баг дан СІ ДА РАЎ і Свят ла на ДУЛЬ КО — 
дзе вя ці клас ні кі Рым дзюн скай ся рэд няй шко лы з лі тоў скай мо вай на ву чан ня.

У школь ным му зеі за хоў ва ец ца 
вя лі кая ка лек цыя ўзо раў твор час ці вяс ко вых май строў.

ДЛЯ ЛЮ ДЗЕЙ 
УСІХ УЗ РОС ТАЎ

Га лоў ны ўрач 
Ула дзі мір 

МА ЖЭЙ КА.

Ме ды кі ад дзя лен ня пра мя нё вай ды яг нос ты кі рых ту юц ца 
да чар го ва га пры ёму па цы ен таў.
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