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Сам Сяр гей рас каз вае, 

што за паў та ра го да ў ар міі 

на быў вы трым ку, цяр пен-

не, на вы кі ка ман да ван ня. 

На ват раз гля даў ва ры янт 

пра цяг нуць служ бу па кант-

рак це, але ўсё ж вы ра шыў 

вяр нуц ца да сва ёй ра бо ты. 

Пра фе сія афі цы ян та-бар ме-

на яму па да ба ец ца больш 

праз маг чы масць для твор-

час ці. Ды і стаж ужо быў — 

ча ты ры га ды. Але ар мія за-

ста нец ца ў хлоп ца доб рым 

ус па мі нам.

«За ле жыць ад та го, як 

ся бе па ста віць. Ка лі лю дзі 

ідуць у ар мію без жа дан ня, 

так і атры ма ец ца, ні чо га са мі 

не да б'юц ца. Ка лі ж ве да еш, 

што та бе гэ та па трэб на, па-

трэб на хоць якая вы трым ка, 

усё бу дзе цу доў на», — лі-

чыць ка ман дзір ад дзя лен-
ня Сяргей ПЯТРОЎСКІ.

Ма ці, гле дзя чы на Сяр-

гея, з гор дас цю ад зна чае: 

уз муж неў.

«Сы на трэ ба вы хоў ваць 

такім, якім ха це лі б уба чыць 

му жа: муж-чы-нам... Га на ру-

ся ім», — кажа ма ці.

Сяр гей — ся род 60 хлоп-

цаў з усіх аб лас цей кра і ны, 

якія доб ра сум лен ны мі ад но-

сі на мі да вы ка нан ня служ бо-

вых аба вяз каў, дыс цып лі най і 

пра фе сі я наль най вы трым кай 

да сяг ну лі най леп шых вы ні каў 

у гэ тым ву чэб ным го дзе.

Ва Уз бро е ных Сі лах за-

кла дзе на тра ды цыя су стра-

кац ца з най леп шы мі сал да-

та мі і іх ма ту ля мі. 

Па дзя ка ваў хлопцам за 

служ бу аса біс та мі ністр аба-

ро ны Анд рэй РАЎ КОЎ.

«У нас са праў ды цу доў ная 

мо ладзь, асаб лі ва тая част-

ка, якая, не ба ю чы ся цяж-

кас цяў і змен у сва ім жыц-

ці, спа кой на — ад па вед на з 

за ко нам — вы кон вае свой 

во ін скі абавязак. Сал дац-

кі хлеб ні ко лі не быў лёг кі. 

І толь кі той ма ла ды ча ла век, 

хто па каш та ваў гэ та га хле ба, 

мае пра ва на зы вац ца муж-

чы нам», — упэў не ны кі раў нік 

аба рон на га ве дам ства.

Анд рэй Раў коў не стаў ха-

ваць, што сён ня іс нуе шмат 

мер ка ван няў на конт та го, 

якой па він на быць служ ба ў 

ар міі і на ват ці па трэб ная яна 

ўво гу ле. Пры чым час цей за 

ўсё та кія дум кі вы каз ва юць 

«ка на па выя» экс пер ты, якія і 

фор мы ні ра зу не надзявалі.

«Ме на ві та дзя ку ю чы пра-

фе сі я на ліз му сал дат і іх стаў-

лен ню да спра вы сён ня ні-

хто не спра буе раз маў ляць 

з Бе ла рус сю з па зі цыі сі лы. 

У скла дзе Уз бро е ных Сіл 

больш за чвэрць ва ен на слу-

жа чых тэр мі но вай служ бы — 

і яны пры ма юць не па срэд ны 

ўдзел у за бес пя чэн ні ва ен-

най бяс пе кі кра і ны», — пад-

крэс ліў мі ністр.

На шы аба рон цы неад-

ной чы дэ ман стра ва лі свае 

най леп шыя якас ці, у тым лі-

ку год на прад ста ві лі ра дзі-

му пад час Ар мей скіх між на-

род ных гуль няў. Вы ні кі — не 

гор шыя, чым у «кант ракт ні-

каў» міль ён ных ар мій. Ся род 

39 дзяр жаў — чац вёр тае 

мес ца і два нац цаць ме да лёў, 

у тым лі ку два за ла тыя.

Са мы вы со кі ўзро вень 

пад рых тоў кі пра дэ ман стра-

ва лі сал да ты і пад час су мес-

ных апе ра тыў ных ву чэн няў 

Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі і Ра-

сіі «Шчыт Са ю за — 2019».

«Ваеннаслужачыя здо ле-

лі стаць най леп шы мі ся род 

са слу жыў цаў праз лю боў, 

муд расць і пад трым ку сва іх 

ма туль. Вы не толь кі па да ра-

ва лі жыц цё, але і сфар мі ра-

ва лі ха рак тары, пе ра ка нан-

ні гэ тых хлоп цаў, па вя лі кім 

ра хун ку — зра бі лі ўнё сак у 

за ха ван не каш тоў нас цяў на-

ша га на ро да. Ме на ві та вы 

да па ма га е це стаць сынам 

асо бамі, ад шу каць мес ца ў 

жыц ці. Вы ма е це пра ва га-

на рыц ца сва і мі дзецьмі», — 

звяр нуў ся да ма туль Анд рэй 

Раў коў. Жан чы ны ледзь 

стрым лі ва лі слё зы і ўсхва-

ля ва на ўсмі ха лі ся.

Хлоп цаў, што пра цяг ва-

юць служ бу, мі ністр па пра-

сіў пад тры маць ма ла дых 

сал дат, якія гэ ты мі дня мі па-

чы на юць служ бу. Ну а тым, 

хто дэ ма бі лі зу ец ца, Анд рэй 

Раў коў па жа даў пра цяг ваць 

паў сюль аба ра няць ін та рэ сы 

кра і ны.

Кі раў нік ве дам ства ўру-

чыў сал да там на руч ныя га-

дзін ні кі з гра ві роў кай «Ад 

мі ніст ра аба ро ны», па дзя кі і 

квет кі ма ту лям. Як ад зна чы-

ла ад на з ма ці, Та ма ра Сі-

да рук, для кож най ма мы яе 

дзі ця — са мае леп шае, але 

ка лі гэ та па цвяр джа юць ка-

ман дзі ры і мі ністр аба ро ны, 

усе хва ля ван ні ма ця рын ска-

га сэр ца су па кой ва юц ца.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

Ана ла гіч ныя ёсць пры 

дзі ця ча-юнац кіх спар тыў-

ных шко лах ста ліч на га і 

ін шых фут боль ных клу-

баў вы шэй шай лі гі. Ця-

пер дзі ця чая фут боль ная 

ака дэ мія дзей ні чае і пры 

ФК «Ві цебск».

Кі раў ніц тва гэ та га фут-

боль на га клу ба не ўтой вае, 

што ад на з мэт ства рэн ня 

ад мыс ло вай ака дэ міі — за-

ха ваць юныя перс пек тыў-

ныя кад ры, каб бы ло ка му 

гу ляць за го нар Ві цеб ска 

праз не каль кі га доў. Каб не 

з'яз джа лі яшчэ ў пад лет ка-

вым уз рос це ў Брэст, Са лі-

горск, Мінск, а за ста ва лі ся ў 

род ным Пры дзвін скім краі. 

З пры клад на са ра ка хлоп-

цаў 2006—2008 га доў на ра-

джэн ня кож ны чац вёр ты — 

з глы бін кі. Яны ву чац ца ў спе-

цы я лі за ва ных 6—8 кла сах ві-

цеб скай СШ № 29.

Як ад зна чы ла кі раў нік 

уста но вы аду ка цыі Іры на 

ШУШ КЕ ВІЧ, ме на ві та ў гэ тай 

шко ле ву чац ца «ака дэ мі кі», 

бо не да лё ка га лоў ны ста ды-

ён воб лас ці — Цэнт раль ны 

спар тыў ны комп лекс. Там і 

на пра цоў ва юць май стэр ства 

фут ба ліс ты на по лі са штуч-

ным па крыц цём. 

Так са ма зай ма юц-

ца ў кры тай гуль ня-

вой і трэ на жор най 

за лах.

Як ад зна ча юць 

пе да го гі ў шко ле, 

пад лет кі ву чац ца 

ста ран на, як і вы-

кон ва юць да маш-

нія за дан ні, ня гле-

дзя чы на тое, што 

вель мі стам ля юц-

ца на трэ ні роў ках. 

А не ка то рыя хлоп чы кі, да-

рэ чы, пры зна лі ся, што не ча-

ка на для са бе па сяб ра ва лі з 

на ву ка мі, якія ра ней, мяк ка 

ка жу чы, не зу сім па да ба лі-

ся, на прык лад ма тэ ма ты ка 

ці фі зі ка з хі мі яй.

На мес нік стар шы ні Ві цеб-

ска га гар вы кан ка ма Вік тар 

ГЛУ ШЫН не ўтой вае, што ня-

лёг ка бы ло вы ра шыць усе ар-

га ні за цый ныя пы тан ні, зра біць 

так, каб пад лет кі з пра він цыі 

маг лі ад чуць ся бе ў аб лас ным 

цэнт ры амаль як до ма.

Жы вуць бу ду чыя фут боль-

ныя зор кі ў ін тэр на це ад на го 

з ві цеб скіх ка ле джаў. Хар ча-

ван не ў іх ча ты рох ра зо вае, у 

па ко ях ін тэр на та ёсць до ступ 

да ін тэр нэ ту.

Усе цяж кас ці ад каз ныя 

асо бы гар вы кан ка ма і клу ба 

пе ра адо ле лі, і з'я ві ла ся маг-

чы масць вы рошч ваць фут-

боль ныя та лен ты. Га лоў нае — 

ёсць ра зу мен не важ нас ці іс-

на ван ня і раз віц ця ака дэ міі ў 

кі раў ніц тва мяс цо вай ула ды 

роз ных уз роў няў, ёсць шанц, 

што «Ві цебск» ста не куз няй 

кад раў і для на цы я наль най 

збор най.

Сяр гей ЯСІН СКІ, га лоў-

ны трэ нер ФК «Ві цебск», 

па ве да міў, што кан ды да таў у 

«ака дэ мі кі» вы бі ра лі пад час 

чэм пі я на таў воб лас ці і ўвесь 

пра цэс за няў ка ля го да.

Каб па каз ваць клас гуль-

ні, трэ ні ру юц ца хлоп цы кож ны 

дзень па два ра зы. Пер шая 

трэ ні роў ка — з са май ра ні цы, 

дру гая — пас ля за ня ткаў у 

шко ле. А ў вы хад ныя пе ры я-

дыч на бя руць удзел у спа бор-

ніц твах роз на га ўзроў ню: ад 

га рад ско га да чэм пі я на ту кра і-

ны. І ўжо ёсць та кія, хто змо жа 

вель мі доб ра гу ляць. У клу бе 

ра зу ме юць, каб атры маць 

гуль цоў вы со ка га ўзроў ню, 

трэ ба ўклад ваць у іх спар тыў-

нае вы ха ван не, азы май стэр-

ства як ма га ра ней. І та му з 

кож ным адо ра ным юным фут-

ба ліс там ста ра юц ца зай мац ца 

і ін ды ві ду аль на.

Пад час га на ро вай цы ры мо-

ніі па свя чэн ня ў «ака дэ мі кі» ад 

імя кі раў ніц тва ФК «Ві цебск» 

і гар вы кан ка ма хлоп цам бы лі 

ўру ча ны па да рун кі.

У шко ле таксама па він ша-

ва лі но вых вуч няў з па чат кам 

іх но вай спар тыў най бія гра фіі. 

«Ака дэ мі кі» за чы та лі тэкст 

спе цы яль на на пі са най для іх 

клят вы. Абя ца лі не ле на вац ца 

як у спор це, так і ў ву чо бе, па-

ва жаць на стаў ні каў і трэ не раў, 

быць ста ран ны мі ва ўсім.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

МА ТУ ЛІ — НА ВАР ЦЕ БЯС ПЕ КІ

«АКА ДЭ МІ КІ»... 
ЗА ШКОЛЬ НАЙ ПАР ТАЙ
Бу ду чых зо рак фут бо ла з роз ных ку точ каў Ві цеб скай воб лас ці 

па свя ці лі ў ра ды на ву чэн цаў спе цы я лі за ва най ака дэ міі

Зі мой і ле там бу дзе ця пер пра ца ваць 

ад ноў ле ны спар тыў ны комп лекс у 

Са вец кім ра ё не Го ме ля. Да рэ чы, 

ку пал но ва га спар тыў на га збу да-

ван ня мож на за ўва жыць зда лёк. Ён 

мае вы шы ню 24 мет ры. Бя лют кую 

мемб ра ну над по лем пад ні ма лі ціс-

кам па вет ра з да па мо гай га за вых 

уста но вак і ды зель-ге не ра та раў. Яна 

на кры ла су час ную фут боль ную пля-

цоў ку са штуч ным па крыц цём.

Па дзеі ра ду юц ца ўсе — ад ра бо чых да 

кі раў ні коў уста но вы. Рэч у тым, што мо-

ман ту, ка лі мож на бу дзе за вяр шыць важ ны 

этап, ча ка лі, як з мо ра па го ды. Поў на га 

шты лю — та кое бы ло асноў нае па тра ба-

ван не сла вен скіх пра ек тан таў — да ча ка-

лі ся ноч чу з 18 на 19 ліс та па да. На дзі ма лі 

аб' ект тры га дзі ны. І ня хай ва кол і ўнут ры 

ёсць яшчэ што ўдас ка наль ваць, зроб ле ны 

асноў ны этап.

— Ця пер спе цы я ліс ты сла вен скай кам-

па ніі пры сту пяць да ман та жу свят ло ды ёд-

на га асвят лен ня. Яго бу дуць пра во дзіць 

на пра ця гу 10 дзён, — ка жа на чаль нік 

ад дзе ла спор ту і ту рыз му Го мель ска га 

гар вы кан ка ма Ігар ПА ЛУ ЯН. — Да лей бу-

дзе ад бы вац ца ман таж тры бун, якія зна хо-

дзяц ца ўнут ры ку па ла. А по тым уста лю юць 

су праць па жар ную сіг на лі за цыю. Пра ект 

рэа лі зу ец ца за срод кі УЕ ФА праз Бе ла-

рус кую фе дэ ра цыю фут бо ла і аб лас ны 

бюд жэт. Ця пер тут ёсць паў на вар тас нае 

фут боль нае по ле еў ра пей ска га стан дар ту 

як для трэ ні ро вак, так і для спа бор ніц тваў 

лю бо га ўзроў ню. 

Гэ ты пра ект рэа лі зу ец ца па да ру чэн ні кі-

раў ні ка дзяр жа вы. Каб трэ ні роў кі на тра ве 

ў фут ба ліс таў пе ра ста лі на сіць се зон ны ха-

рак тар, у кож ным аб лас ным цэнт ры да ру-

ча на па бу да ваць кры тыя ма не жы. Ана ла-

гіч ныя ку па лы-мемб ра ны над фут боль ны мі 

па ля мі ўжо ёсць у Мін ску, Брэс це і Грод не. 

Праз пэў ны час з'я вяц ца і ў Ма гі лё ве з Ві-

цеб скам.

У го мель скім ма не жы, у ад роз нен не 

ад па доб ных збу да ван няў у ін шых га ра-

дах нашай кра і ны, уста лю юць тры бу ны 

на 500 гле да чоў. Асаб лі вая ўва га ўдзя ля-

ец ца тэх ні цы бяс пе кі.

— Унут ры, не па срэд на над мес ца мі для 

гле да чоў, бу дзе ахоў ная сіс тэ ма, якая не 

да зво ліць ку па лу ўпа сці да пад ло гі, — ка-

жа ды рэк тар Го мель скай ДЮСШ № 6 

Юрый СА ЧЫЎ КА. — Там пра ду гле джа-

ны да дат ко выя ме та ліч ныя кан струк цыі, 

якія бу дуць аб мя жоў ваць тка ні ну. Пра ход-

насць лю дзей за хві лі ну з ад ных дзвя рэй — 

32 ча ла ве кі. Апроч трох асноў ных ёсць 

10 эва ку а цый ных вы ха даў. Да рэ чы, ку пал 

пры па шко джан ні спа дае не ад ра зу, а за 

2,5 га дзі ны.

Ад кры ты ў 70-я га ды мі ну ла га ста год дзя 

ста ды ён «Пра мень» сён ня кар ды наль на 

аб ноў ле ны. Ад ра ман та ва ны пад тры бун ныя 

па мяш кан ні, дзе для спарт сме наў зроб ле-

ны ўсе не аб ход ныя ўмо вы. З фут боль ным 

ма не жам па мяш кан ні злу чыць кры тая га-

ле рэя. Апроч та го і ўрэш це тут бу дуць тры 

паў на вар тас ныя фут боль ныя пля цоў кі. 

Акра мя за кры тай — яшчэ дзве ад кры тыя: 

са штуч ным па крыц цём і на ту раль ным га-

зо нам.

Пас ля за вяр шэн ня ра бот аб' ект бу дзе 

пе ра да дзе ны на ба ланс га рад ской дзі ця ча-

юнац кай спар тыў най шко лы № 6, дзе ўжо 

вя дзец ца на бор на ву чэн цаў у но вае фут-

боль нае ад дзя лен не. За вер ша ны і доб ра-

ўпа рад ка ва ны ста ды ён ста не па да рун кам 

га мяль ча нам да Но ва га го да, а са сту дзе ня 

тут пач нуц ца за ня ткі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ, фо та аў та ра.

Мі ністр аба ро ны ўзна га ро дзіў 
най леп шых ва ен на слу жа чых 

тэр мі но вай служ бы
Вы праў ля ю чы сы на Сяр гея Пят роў ска га ў ар мію, 

На дзея Гаў ры лец, вя до ма, хва ля ва ла ся. Але не 

су мня ва ла ся, што ўсё бу дзе доб ра. Атры ма ла ся 

ме на ві та так — і на ват яшчэ лепш. У 120-й 

асоб най ме ха ні за ва най бры га дзе Сяр гей да сяг нуў 

та кіх пос пе хаў, што тра піў у лік най леп шых 

ва ен на слу жа чых.

ФУТ БОЛЬ НЫ МА НЕЖ ФУТ БОЛЬ НЫ МА НЕЖ 
СТАЎ КРЫ ТЫМСТАЎ КРЫ ТЫМ

По лі сты роль ная тка ні на, По лі сты роль ная тка ні на, 
якая бы ла ра за сла на на пля цоў цы якая бы ла ра за сла на на пля цоў цы 
го мель ска га ста ды ё на «Пра мень», го мель ска га ста ды ё на «Пра мень», 

па за мі ну лай ноч чу пе ра тва ры ла ся ў ку палпа за мі ну лай ноч чу пе ра тва ры ла ся ў ку пал


