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Пад крэс лі лі 
ад мет насць, 
уша на ва лі гіс то рыю

Са стар шы нёй Ру жан ска-

га сель ска га Са ве та дэ пу та-

таў Ак са най ЮР КОЎ СКАЙ 

пра хо дзім па ву лі цах па ма-

ла дзе ла га па сёл ка. І хоць на 

два ры сне жань ская сла та, 

Ру жа ны вы гля да юць пры бра-

на, на ват кры шач ку свя точ-

на. Асаб лі ва ці ка вай зда ец ца 

цэнт раль ная ву лі ца Са вец кая, 

дзе па ток ма шын мож на па-

раў наць з ся рэд нім го ра дам. 

Транс парт тран зіт ны, бо Ру-

жа ны ста яць на скры жа ван ні 

ўсіх да рог. Тут пе ра ся ка юц-

ца марш ру ты, якія злу ча юць 

Укра і ну з Пры бал ты кай, Бе-

ла веж скую пу шчу з Мінск ам, 

Гро дзен шчы ну з Па лес сем. 

І ру жан цы, вя до ма, га на рац ца, 

што пра ез джыя лю дзі ба чаць 

іх па сё лак та кім. Тут не прос-

та па пра ві лі ас фальт, пра кла лі 

да рож кі, зра бі лі ка пі таль ны ра-

монт асоб ных да моў, у ін шых 

па бу доў па фар ба ва лі фа са-

ды — мес ці чы знай шлі свае 

ці ка він кі, пад крэс лі лі ад мет-

насць, уша на ва лі гіс то рыю.

Ця пер, іду чы на пош ту, 

між во лі пад ні меш га ла ву, 

каб па гля дзець на Ру жа ны 

ХІХ ста год дзя, па на ра ма якіх 

пе ра не се на са ста рой паш-

тоў кі на сця ну вуз ла су вя зі. 

На ста рых цаг ля ных да мах 

з'я ві лі ся рэ пра дук цыі парт-

рэ таў асоб з ро ду Са пег. 

А фа сад Цэнт ра куль ту ры і 

воль на га ча су ўпры гож вае 

кар ці на-вы ці нан ка ту тэй ша-

га май стра Юрыя Ма лы шэў-

ска га. Кры ху па вод даль ад 

Цэнт ра — не вя ліч кая пло шча 

з wі-fі-лаў кай, упры го жа най 

не двух сэн соў ным сэр цам: 

вя до мая рэч, ця пе раш нім за-

ка ха ным без ін тэр нэ ту ні як, 

а тут ён бяс плат ны — атры-

ма ла ся ідэальнае мес ца для 

спат кан няў. Цёп лай па рой 

гэ тая лаў ка не пус туе, хі ба 

ця пер, у снеж ні, ах вот ных 

па ся дзець менш.

Сквер Яку ба Ко ла са
Сквер гэ ты — прад мет 

асаб лі ва га го на ру мяс цо вай 

ула ды. Ён лі та раль на вы ма-

ля ваў ся на ва чах у жы ха роў 

пад час пад рых тоў кі да да жы-

нак. На гэ тым мес цы фак-

тыч на бы ла пуст ка ва кол за-

рос ла га ва да ёма. Най перш 

акуль ту ры лі во зе ра, пра кла лі 

пе ша ход ныя і ве ла да рож кі, 

па ста ві лі лаў кі, па са дзі лі дрэ-

вы. Ну а по тым атры ма лі прэ-

мію за доб ра ўпа рад ка ван не і 

ку пі лі трэ на жо ры. Ця пер яны 

да ступ ныя для кож на га, хто 

хо ча па леп шыць сваю фі зіч-

ную фор му. Тут ёсць і дзі ця-

чая пля цоў ка — ма мы з ка-

ляс ка мі ў цёп лую па ру час та 

ад па чы ва юць. Та кім чы нам, 

афор мі ла ся цу доў нае мес ца 

для ад па чын ку ўсёй сям' ёй.

Па-су час на му ста ла вы-

гля даць і ву лі ца, якая да ла 

наз ву скве ру: да рож ная раз-

мет ка, пе ша ход ныя пе ра хо-

ды, тра ту ар, ага ро джа — усё 

на гад вае пра ня даў нія ра-

монт і аб наў лен не.

Ка пі таль ны ра монт
Асоб на трэ ба ска заць пра 

двух па вяр хо выя да мы па ву-

лі цы Са вец кай, якія пе ра жы-

лі ка пі таль ны ра монт. Па бу-

да ва ныя яшчэ ў 50-х га дах, 

яны, не су мнен на, па тра ба-

ва лі ўва гі. Праў да, у кан цы 

90-х тут ужо быў кап ра монт, 

у вы ні ку яго ў ква тэ ры пад-

вя лі ка на лі за цыю. Пра гэ та 

рас ка за лі жы ха ры до ма — 

бы лыя на стаў ні кі Сяр гей Ула-

дзі мі ра віч і Соф'я Мі ка ла еў на 

Свяц кія. Га ла ва сям'і вель мі 

за да во ле ны пра ве дзе ным 

ра мон там: «У до ме па мя ня лі 

дах, част ко ва за ме не ны тру-

бы ў ква тэ рах. Усе ра бо ты 

пра ве дзе ны ў сціс лыя тэр мі-

ны, ні я кіх прэ тэн зій». Соф'я 

Мі ка ла еў на за ўва жы ла, што 

спяр ша вель мі ня звык лы 

быў шэ ры ко лер сцен. «Але 

мо ладзь га во рыць, што гэ та 

сты лё ва, мод на. Ну і я пры-

гле дзе ла ся, а лепш ска заць, 

пры вык ла. Га лоў нае, у два ры 

па ра дак, на во кал чыс та, як 

і ва ўсім па сёл ку». Су сед ка 

іх Га лі на Фё да раў на Вір коў-

ская ска за ла, што спа чат ку 

ра монт ні кі на ра бі лі ёй кло -

па ту: па бел ка аб сы па ла ся са 

сто лі, тын коў ка пай шла трэ-

шчы на мі. Але ж паз ней яны 

ўсё па пра ві лі, і гас па ды ня па-

га дзі ла ся, што ста ла лепш, 

чым бы ло.

На кож най ву лі цы, у кож-

ным за вул ку зной дзец ца 

неш та но вае, што па бу да ва-

на аль бо зроб ле на пад час 

пад рых тоў кі да аб лас но га 

фес ты ва лю. Ву лі ца Урба-

но ві ча, якая вы хо дзіць да 

зна ка мі та га па ла ца Са пег, 

так са ма па ха ра шэ ла. На 

фа са дах бу дын каў з'я ві лі ся 

рэ пра дук цыі кар цін, вы ці на-

нак, гра вюр. На гэ тай жа ву-

лі цы зна хо дзіц ца ру жан ская 

га рад ская баль ні ца, якая 

шмат у чым змя ні ла ся і ста-

ла аб'ек там ахо вы зда роўя 

но ва га ўзроў ню.

Хар чо вы блок 
і аб ста ля ван не

На ват па ад ной гэ тай баль-

ні цы да жын кі мож на сме ла 

на зы ваць уда лым са цы яль-

ным пра ек там. За гад чык 
ме ды цын скай уста но вы 
Анд рэй ЗЫБ КО рас ка заў, 

што ста цы я нар скла да ец ца 
з трыццаці тэ ра пеў тыч ных і 
пяці пе ды ят рыч ных лож каў. 
Яшчэ дзесяць мес цаў ад ве-
дзе на пад баль ні цу сяст рын-
ска га до гля ду. Ёсць і па лі клі-
ні ка з дзён ным ста цы я на рам. 

Ле тась і сё ле та тэ ры то рыя 

баль ні цы бы ла ўлад ка ва на, 

пра ве дзе ны ра монт два ра і 

фа са да бу дын ка. З'я ві ла ся 

пар коў ка для транс пар ту, 

якой ра ней не бы ло на огул. 

І га лоў нае, з бы ло га пад соб-

на га па мяш кан ня атры маў ся 

су час ны хар чо вы блок. Бу ды-

нак для пры га та ван ня ежы 

яшчэ не зда дзе ны ў строй, 

але тут ужо рых ту юц ца да 

на ва сел ля. Па гля дзець на 

пры га та ван ні і аца ніць га тоў-

насць пры ехаў га лоў ны ўрач 

Пру жан скай цэнт раль най 

ра ён най баль ні цы Вік тар 

ДА РА НЕ ВІЧ. Вік тар Мі хай ла-

віч рас ка заў, што ру жан ская 

баль ні ца ня даў на атры ма ла 

хол та раў скія ма ні то ры для 

ЭКГ. Ме тад па спя хо ва асвое-

ны ру жан скі мі ўра ча мі, ужо 

пра ве дзе на ка ля 40 да сле-

да ван няў. Так са ма па сту пі ла 

су час нае аб ста ля ван не для 

пра вя дзен ня ана лі заў. Ну а 

хар чо вы блок спра ек та ва ны 

і асна шча ны так, што да лё ка 

не кож ная баль ні ца ра ён на га 

аль бо аб лас но га цэнт ра мо-

жа па хва ліц ца па доб ным.

Не так даў но тут ля чы ла-

ся маск віч ка. Жан чы на ад па-

чы ва ла ў са на то рыі «Ру жан-

скі», за хва рэ ла на пнеў ма-

нію і прай шла курс ля чэн ня 

ў ста цы я на ры. «Дык яна 

па кі ну ла доб ры вод гук пра 

баль ні цу, — ка жа стар шы ня 

сель ска га Са ве та Ак са на 

ЮР КОЎ СКАЯ. — А жы ха ры, 

асаб лі ва пен сі я не ры, га во-

раць, што на шу ля кар ню трэ-

ба па шы раць, усё для гэ та га 

ёсць. Ды апош няе за ле жыць 

ад коль кас ці на сель ніц тва ў 

па сёл ку і на ва коль ных вё сак. 

Вы рас це на сель ніц тва — ад-

кры юц ца да дат ко выя лож кі. 

Ёсць стан дар ты, ад якіх мы 

не мо жам ады сці». 

І не толь кі ўста но ва ахо-

вы зда роўя рэ кан стру я ва на 

дзя ку ю чы гэ тым да жын кам. 

Ра монт пра ве дзе ны ў шко-

ле, дзі ця чым сад ку, ін шых 

аб'ек тах са цы яль на га пры-

зна чэн ня.

Чыр во ны глог
Ру жа ны здаў на вя до мыя 

не толь кі ве ліч ным па ла цам, 

але і сва ім чыр во ным гло гам. 

Ка лі ён за цві таў у кан цы мая 

пя шчот на-ру жо вым ко ле рам, 

Ру жа ны вы гля да лі па-вяс-

но ва му ма ла ды мі, а пас ля 

цві цен ня яга ды на лі ва лі ся 

чыр ван ню, і па сё лак на бы-

ваў ней кую ўра чыс тасць. Вя-

до ма, глог не сам тут вы рас. 

Яго раз во дзіў жы хар па сёл ка, 

аль тру іст, эн ту зі яст, за слу-

жа ны на стаў нік рэс пуб лі кі 

Ула дзі мір Рэ куць. Ня стом ны 

ама тар пры га жос ці куп ляў 

за свае гро шы са джан цы ў 

роз ных кан цах кра і ны і ўпры-

гож ваў ма лую ра дзі му. Бы ло 

гэ та не дзе ў 60—70-х га дах. 

Вя до ма, рас лі ны да гэ тай па-

ры са ста рэ лі, не ка то рыя ссох-

лі, ін шыя бы лі вы кар ча ва ны 

пад час доб ра ўпа рад ка ван ня. 

І та ды лю дзі сха мя ну лі ся, ні бы 

ўспом ні лі. Ста лі звяр тац ца ў 

сель скі Са вет. Дэ пу та ты па-

ра і лі ся і вяс ной ку пі лі пер шыя 

20 кус тоў гло гу. Та ды Ак са на 

Юр коў ская пры нес ла таб ліч-

ку з тэкс там і пры ма ца ва ла 

да па сад кі — на пі са ла, што 

глог па са джа ны ў го нар ша-

ноў на га ру жан ца, за слу жа на-

га на стаў ні ка і ў па мяць пра 

яго. Стар шы ня сель са ве та 

за клі ка ла бе раж лі ва ста віц-

ца да са джан цаў. «І ве да е це, 

ні вод на га кус та не за ча пі-

лі, — ка жа Ак са на Ула дзі-

мі ра ўна. — Хоць з квет ка мі 

на клум бах зда раў ся грэх — 

у сэн се не кож ны спраў ляў ся 

са спа ку сай узяць кве тач ку і 

па са дзіць у свой ага род чык. 

А тут — ні хто. Бо па мя та юць і 

па ва жа юць на стаў ні ка». А на-

вес ну па са дзяць яшчэ 31 куст 

глогу.

Больш свят ла
— Скла да ны пе ры яд быў 

для нас — пад рых тоў ка да 

фес ты ва лю. Па ста ра лі ся 

зра біць як ма га больш, ра зу-

ме лі, што та кая маг чы масць 

доб ра ўпа рад ка ваць на се ле-

ны пункт бу дзе не ско ра, — 

раз ва жае кі раў нік мяс цо вай 

ула ды. — Кож ны ты дзень, 

а то і час цей пры яз джаў стар-

шы ня рай вы кан ка ма (Юрый 

Бі сун. — Аўт.), пра сіў усе 

служ бы вы клад вац ца па мак-

сі му ме, ка заў: «Для лю дзей 

ро бім». Праў да, і са мі лю дзі 

мно гае зра бі лі, шмат ага ро-

джы аб ноў ле на, па фар ба-

ва на, на пад вор ках па ра дак 

на ве дзе ны, на су бот ні кі вы-

хо дзі лі, не лі чы лі ся з ча сам, 

не за ста лі ся ўба ку ад доб рай 

спра вы прад пры маль ні кі.

Ка лі ж звяр нуц ца да ліч-

баў, то атрым лі ва ец ца, што 

за ас фаль та ва на 14 ву ліц 

і чатыры за вул кі агуль най 

пра цяг лас цю 7,5 кі ла мет ра, 

ад ра ман та ва на 1200 квад-

рат ных мет раў тра ту а раў і 

пра кла дзе на 3360 квад рат-

ных мет раў но вых. За ме не-

ны асоб ныя ўчаст кі во да-

пра во да і ву ліч най ка на лі за-

цыі, лі ній элект ра пе ра да чы, 

мес ца мі ўста ноў ле на но вая 

жа ле за бе тон ная ага ро джа. 

Уве дзе на ў строй ар тэ зі ян-

ская свід ра ві на.

— Мож на і яшчэ пе ра ліч-

ваць. Ві да воч на, што ўсё гэ-

та паў плы вае на па ляп шэн не 

якас ці жыц ця, — пад су моў-

вае стар шы ня.

А сквер драў ля ных скульп-

тур, які з'я віў ся на су праць аў-

та вак за ла, ажы віў гэ тыя мяс ці-

ны. У Ру жа нах на огул драў ля-

ных скульп тур мно га. Па сё лак 

не раз вы бі ра лі мес цам пле-

нэ раў рэз чы кі па дрэ ве, ра бо-

ты час та па кі да лі. Ця пер яны 

ўпры гож ва юць ву лі цы.

За ста ло ся спы таць ру жан-

цаў, як яны са мі ацэнь ва юць 

зроб ле нае. Прад пры маль ні кі 

На тал ля і Ва ле рый Лан ша ко-

вы ска за лі, што ста ла пры га-

жэй і ўтуль ней: «Мы і сы на 

ма лод ша га агі ту ем, каб пе-

ра яз джаў з Мін ска». А жан-
чы ны на ву лі цы Урба но ві ча 
пад крэс лі лі: «Ліх та ры да дат-
ко выя па ве сі лі, свят ла ста ла 
больш». І ўсе ў адзін го лас 
ка жуць, што трэ ба па вя ліч-

ваць коль касць ра бо чых мес-

цаў, раз ві ваць вы твор часць, 

каб мо ладзь за ста ва ла ся, 

каб Ру жа ны пры рас та лі на-

сель ніц твам.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Пру жан скі ра ён.

Са цы яль ны пра ект «Да жын кі»Са цы яль ны пра ект «Да жын кі» ПАС ЛЯ БА ЛЮ
Што за ста ец ца лю дзям, ка лі фес ты валь ста но віц ца гіс то ры яй?

У ве рас ні Ру жа ны ад гу ля лі аб лас ныя да жын кі. Пра 

ад рас дыс ла ка цыі фес ты ва лю пра цаў ні коў вёс кі 

ста ла вя до ма за год да па дзеі, ка лі ад зна ча лі ана ла-

гіч нае свя та ў Вы со кім. Та ды і па ча ла ся пад рых тоў-

ка па сёл ка, сла ву та га ве ліч ным са пе гаў скім па ла-

цам. Пры ма лі ся ад па вед ныя ра шэн ні аб вы дзя лен ні 

срод каў на доб ра ўпа рад ка ван не, па чы на ла ся іх па-

сту по вае асва ен не. Уся го пад час пад рых тоў кі бы ло 

па тра ча на 4 міль ё ны 554 ты ся чы руб лёў бюд жэт ных 

срод каў. Не су мнен на, мно гае ўда ло ся зра біць.

Цэнтр куль ту ры з вы ці нан кай.

Вік тар ДА РА НЕ ВІЧ, Анд рэй ЗЫБ КО, Ак са на ЮР КОЎ СКАЯ 
ка ля бу дын ка хар чо ва га бло ка баль ні цы.

На зва на са мая ўплы во вая жан чы на го да
Ча со піс Forbes на зваў сот ню 

са мых уплы во вых жан чын 2019 

го да. Рэй тынг уз на ча лі ла канц лер 

Гер ма ніі Ан ге ла Мер кель. Кі раў нік 

ня мец ка га ўра да ўтрым лі вае пер-

шае мес ца дзя вя ты год за пар. На 

дру гім мес цы апы ну ла ся кі раў нік 

МВФ Крыс цін Ла гард, трэ цяй ста ла 

спі кер па ла ты прад стаў ні коў кан грэ са ЗША Нэн сі Пэ ла сі.

У дзя сят ку са мых уплы во вых жан чын так са ма тра пі лі 

прэ зі дэнт Еў ра пей скай ка мі сіі Урсу ла фон дэр Ля ен, ге не-

раль ны ды рэк тар General Motors Мэ ры Ба ра, аме ры кан ская 

прад пры маль ні ца і фі лант роп, жон ка Бі ла Гей тса Ме лін да 

Гейтс, прэ зі дэнт кам па ніі Fіdelіty Іnvestments Эбі гэйл Джон-

сан, стар шы ня са ве та ды рэк та раў фі нан са ва-крэ дыт най 

гру пы Santander Ана Па тры сія Ба цін, ге не раль ны ды рэк тар 

кам па ніі ІBM Джы ні Ра ме ці і кі раў нік аме ры кан скай аба рон-

най кам па ніі Lockheed Martіn Мэ ры лін Хью сан. 

Ра сію за па до зры лі ў пла нах уз ло му 
Ма ры ян скага жолаба

Ра сію за па до зры лі ў жа дан ні ўзла маць Ма ры ян скі жолаб 

і зні шчыць Злу ча ныя Шта ты. Пуб лі ка цыя вый шла ў «Сва-

бод най прэ се», яна бы ла пры све ча на пла нам мі набаро ны 

Ра сіі па бу даў ніц тве ба тыс ка фа для апус кан ня на дно Ма-

ры ян скага жолаба.

Ка мен ту ю чы пла ны ва ен на га ве дам ства, прэ зі дэнт Ака-

дэ міі геа па лі тыч ных праб лем, док тар ва ен ных на вук, ка пі-

тан 1-га ран га Кан стан цін Сіў коў ад зна чыў, што па доб ныя 

ба тыс ка фы не аб ход ныя, у пры ват нас ці, для вы зна чэн ня 

раз лі ко вай да лё кас ці вы яў лен ня гід ра акус тыч ных стан-

цый над вод ных ка раб лёў і пад вод ных ло дак, а так са ма 

сха ва на га вы яў лен ня і вы ву чэн ня раз ме шча ных на дне 

аб' ек таў ва ен на га пры зна чэн ня з мэ тай іх зні шчэн ня пры 

не аб ход нас ці. Сіў коў звяр нуў ува гу на тое, што «ўпа дзі-

на зна хо дзіц ца на мя жы сты коў кі дзвюх тэк та ніч ных пліт, 

у зо не ру ху па раз ло мах, дзе Ці ха акі ян ская плі та сы хо дзіць 

пад Фі лі пін скую плі ту». «Прыяры тэт ным для ба тыс ка фа, 

ві да воч на, ста не вы ву чэн не гэ та га сты ку. Каб за тым — 

у перс пек ты ве — вы ка рыс тоў ваць асаб лі вас ці бу до вы дна 

Ма ры ян скага жолаба ў ва ен ных мэ тах», — ска заў прэ зі дэнт 

Ака дэ міі геа па лі тыч ных праб лем. Згод на з «Фан тан кай», мэ-

тай мі сіі мі на ба ро ны Ра сіі па апус кан ні на дно Ма ры ян скага 
жолаба ста не ўста ноў ка там экс-се на та рам і па ляр ні кам 
Ар ту рам Чы лін га ра вым і па да рож ні кам-свя та ром Фё да рам 
Ко ню ха вым сця га кра і ны і пра ва слаў на га кры жа.

Эс то нія пра да ла крэ пасць Мі ка лая І
Кам па нія Rііgі Kіnnіsvara, што кі руе дзяр жаў най не ру хо-

мас цю Эс то ніі, за цвер дзі ла здзел ку па про да жы Ба та рэй най 
мар ской крэ пас ці, раз ме шча най на ўзбя рэж жы Та лі на, па ве-
дам ля ец ца на сай це кам па ніі. Па куп ні ком гіс та рыч на га аб' ек та, 

уз ве дзе на га па рас па ра джэн ні Мі ка лая І у ся рэ дзі не XІX ст., 

вы сту пі ла фір ма, пад кант роль ная Урма су Сы ы ру маа — ад на-

му з най ба га цей шых біз нес ме наў Эс то ніі. Ца на скла ла амаль 

5 млн еў ра. Ба та рэй ную мар скую крэ пасць пе ра тво раць у 

шмат функ цы я наль ны цэнтр з а тэ ля мі, рэ ста ра на мі і жыл лём. 

Крэ пасць бы ла да бу да ва на ў 1840 го дзе на бе ра зе Та лін ска га 

за лі ва. Пас ля за кан чэн ня бу даў ніц тва яна слу жы ла як ар ты-

ле рый ская ба та рэя. У 2000-х у крэ пас ці пра во дзі лі вы стаў кі, 

акра мя та го, гэ тае мес ца аб лю ба ва лі гра фі ці-мас та кі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА


