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Тры ву лі цы, на якіх менш за 
сот ню да моў. Гэ та Лаг во шчы — 
вё сач ка, якая зна хо дзіц ца на 
поўд ні Бе ла ру сі, у Жыт ка віц кім 
ра ё не. Сён ня на сель ніц тва тут — 
сот ня ча ла век з не чым. Вя лі кая 
част ка — пен сі я не ры. Ка ця ры на 
ТРА ФІ МО ВІЧ, ста рас та на се ле на га 
пунк та, ве дае кож на га жы ха ра 
і, на пэў на, кож ную жы вё лу. 
Бы лую паш тальёнку на агуль ным 
схо дзе не ка лі, пры аб' яд нан ні 
сель са ве таў, лю дзі аб ра лі 
лі да рам. Вось яна і вы кон вае 
свой гра мад скі аба вя зак — са 
шчы рас цю і лю боўю. Ме на ві та 
гэ та, а яшчэ до свед пра цы 
пры зна лі най леп шым на 
Го мель шчы не па ле таш ніх 
вы ні ках.

Да гра мад скіх спраў, да рэ-
чы, пры цяг ну та ўся сям'я. На ват 
конь Ор лік, ка лі трэ ба, пра цуе не 
толь кі на сва іх гас па да роў, але 
і на ўсю вёс ку. Муж Ка ця ры ны 
Ан то наў ны Мі ка лай Фё да ра віч 
за пра гае ко ні ка, ка лі трэ ба ка-
му з жы ха роў пад вез ці дро вы ці 
што зра біць па гас па дар цы. Со-
рак тры га ды су мес на га жыц ця, 
а зна чыць, па ра зу мен не з пер-
ша га по зір ку і вы ра шэн не ўсіх 
праб лем, у тым лі ку гра мад скіх, 
ра зам.

Сын ця пер у Мін ску, дач ка ў 
су сед няй вёс цы, ра ду юць пя цё ра 
ўну каў і на ват ма лень кая праў-
нуч ка. Але ж по бач — тыя, у ка го 
ня ма ні ко га, ка му па трэб на да-
па мо га ці прос та доб рае сло ва. 
Ка ця ры на Ан то наў на ка жа, што 
та кія цёп лыя ста сун кі скла лі ся ў 

яе з людзь мі даў но. Яшчэ ў той 
час, ка лі пра ца ва ла паш таль ён-
кай:

— Я пра ра бі ла на по шце 
31 год. За гэ ты час, зра зу ме ла ж, 
з усі мі доб ра пе ра зна ё мі ла ся. 
Мне кож ны рас каз ваў пра сваё 
го ра, ра дасць і крыў ду. І трэ ба 
бы ло кож на га вы слу хаць, не дзе 
су це шыць, не дзе пра маў чаць.

Псі хо лаг-ама тар пра ца ва-
ла ў якас ці дэ пу та та сель са ве та 
ў ад ным са склі кан няў. І сён ня 
па спя вае спраў ляц ца і з аса біс-
тай гас па дар кай, і з кло па тамі 
ад на вяс коў цаў. Ка жа, час та тэ-
ле фа ну юць са мот ныя лю дзі, 
каб вы клі каць хут кую да па мо гу, 
па пра віць плот, про сяць неш та 
рас тлу ма чыць, даць слуш ную па-
ра ду. Усіх пы тан няў, з які мі су ты-
ка ец ца ста рас та, не пе ра лі чыць. 
Бы ва юць і та кія, якія на ско кам не 
вы ра шыць:

— Ле тась на мяс цо вых мо гіл-
ках шмат га до выя хвоі ата ка ваў 
ка ра ед. Лю дзі па ча лі мне тэ ле-
фа на ваць. На пер шым агуль-

ным схо дзе не ўсе бы лі га то выя 
пла ціць гро шы, каб вы клі каць 
пра фе сій ных аль пі ніс таў, якія 
вы далі лі б хво рыя дрэ вы. Але ж, 
ка лі дрэ вы па ча лі па даць, зноў са-
бра лі сход. Та ды і пе ра ка на лі ўсіх 
у не аб ход нас ці эк стран ных мер. 
Мы на ват вы сту па лі праз мяс цо-
вую прэ су. Урэш це атры ма ла ся 
са браць больш за 2,1 ты ся чы руб-
лёў. Вы ра за лі той страш ны лес і 
на вя лі па ра дак. Лю дзі — усе, хто 
мо жа, — вы хо дзі лі на су бот ні кі. 
Па вы гра ба лі смец це і гал лё — ця-
пер чыс ці ня і па ра дак.

Та кім чы нам вы да лі лі 60 па-
шко джа ных, са мых не бяс печ ных 
дрэў. Але ж, да дае Ка ця ры на 
Ан то наў на, за ста ло ся яшчэ што 
ра біць. Та му пла нуе во сен ню за-
вер шыць доб ра ўпа рад ка ван не 
на мо гіл ках.

За хоў ва юць у Лаг во шчах 
па мяць пра па дзеі Вя лі кай Ай-
чын най вай ны. Вёс ка цу дам не 
паў та ры ла лёс Ха ты ні. Мяс цо вых 
жы ха роў кар ні кі ўжо за гна лі ў ад-
ры ну, ад нак школь ная на стаў ні-

ца, якая ве да ла ня мец кую мо ву, 
пра ду хі лі ла тра ге дыю. Ця пер 
ім ёны тых, хто за гі ну лі ў ба ях за 
сва бо ду род на га краю, хто ста лі 
ах вя ра мі фа шыз му, уша на ва лі 
на гра ніт ным пом ні ку. Пад тры-
ман не па рад ку ва кол па мят на га 
мес ца — кло пат жы ха роў. Згод на 
з мяс цо вай тра ды цы яй, тэ ры то-
рыю вы кла да юць зя лё ны мі хва-
ё вы мі шыш ка мі.

— На шы Лаг во шчы ўздоўж 
рэч кі Случ, — зна ё міць з на се ле-
ным пунк там Ка ця ры на Тра фі мо-
віч. — І во зе ра Бе лае тут по бач. 
Вель мі пры го жыя ў нас мяс ці ны. 
Між тым і аў та да ро га, і чы гун ка 
бліз ка. Та му да нас шмат на ро ду 
пры яз джае ад па чы ваць. Яга ды, 
ры ба — усё ў нас ёсць. Не каль кі 
да моў вы ка рыс тоў ва юц ца толь кі 
ў лет ні се зон. Дач ні кі ў нас сум-
лен ныя: і смец це пры бі ра юць, 
і тэ ры то рыю ка ля ся дзі бы аб кош-
ва юць, і квет кі вы са джва юць. 
І мы ім да па ма га ем пры не аб-
ход нас ці. Ня даў на ад на жан-
чы на па пра сі ла па ве сіць ліх тар 
ка ля яе до ма. Мы ар га ні за ва лі 
ёй асвят лен не. Ка лі ў мя не ўзні-
ка юць ней кія праб ле мы, я заў сё-
ды вы ра шаю іх ра зам з па моч ні-
ца мі: Ні най Вол чак, Ва лян ці най 
Цы ган ко вай і Га лі най Та бо ліч. 
Ад каз ныя лю дзі. Уво гу ле ў нас 
у сель са ве це ўсе друж ныя. Та му 
час та са скла да ны мі пы тан ня мі 
звяр та ю ся да стар шы ні сель вы-
кан ка ма Але ны Шпа ке віч. Але на 
Іва наў на ў нас — за ла ты ча ла век. 
Ві даць, та му ўсё ра зам і атрым лі-
ва ец ца доб ра.

На 25 літ раў па поў ні лі ся за па сы до нар скай 
кры ві дзя ку ю чы дэ пу та там Го мель скага 
аб лас но га і га рад ско га Са ве таў дэ пу та таў. 
Ра зам з ак ты віс та мі Чыр во на га Кры жа 
яны ста лі ўдзель ні ка мі даб ра чын най 
ак цыі «Вы ра ту ем жыц цё ра зам!» і 
бяз вы плат на зда лі кроў.

Га лоў ны ўрач Го мель скай га рад ской 
клі ніч най баль ні цы № 3, дэ пу тат га рад-
ско га Са ве та дэ пу та таў Іван ХУ ДЗЯ КОЎ 
пе ра ка на ны, што до нар ства кры ві не па він-
на быць срод кам за роб ку:

— Ка лі ра зу ме еш, што кроў не аб ход ная і 
но ва на ро джа на му дзі ця ці, і ста ла му ча ла-

ве ку, што яна мо жа вы ра та ваць камусьці 
жыц цё, эмо цыі прос та пе ра паў ня юць. 
Асаб лі ва ка лі ты ро біш гэ та не за гро шы, а 
ад шчы ра га сэр ца.

Да на цыю пра вя ла Го мель ская стан-
цыя пе ра лі ван ня кры ві ў па мяш кан ні Са-
вец кай ра ён най ар га ні за цыі бе ла рус ка га 
та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа. Пе рад гэ-
тым усе до на ры зда лі не аб ход ныя ана лі-
зы, прай шлі агляд ура ча-транс фу зі ё ла га, 
пад ма ца ва лі ся са лод кім хар ча ван нем. 
За трыц цаць хві лін амаль паў сот ні ча ла век 
зда лі 25 літ раў кры ві.

ТВОР ЧЫ ПА ДЫ ХОД

НА ВА ТАР СКІ НА ВА ТАР СКІ 
ЛАНД ШАФТ НЫ ЛАНД ШАФТ НЫ 

ДЫ ЗАЙНДЫ ЗАЙН
Го мель чац вёр ты раз стаў 
най леп шым ся род аб лас ных 
цэнт раў па са ні тар ным ста не і 
доб ра ўпа рад ка ван ні. Кі раў нік 
спраў Го мель ска га абл вы кан ка ма 
Але на КЛІЧ КОЎ СКАЯ ўва хо дзіць 
у па ста ян ную ка мі сію аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў па ман да тах, 
за кон на сці, мяс цо вым кі ра ван ні і 
са ма кі ра ван ні. Яна пад крэс лі вае: 
гэ та зу сім невы пад ко ва. Кант роль 
за чыс ці нёй ад бы ва ец ца 
па ста ян на і паў сюд на.

— Сіс тэ ма вы-
бу да ва на та кім 
чы нам, што кі-
раў ні кі спраў ва 
ўсіх ра ё нах вя-
дуць кант роль 
за доб ра ўпа-
рад ка ван нем. 
Па зі цыя на ша га 
бы ло га гу бер-
на та ра, ця пер 
ві  цэ-прэм' е ра 

Ула дзі мі ра Двор ні ка, заў сё ды бы-
ла та кая: аб лас ны цэнтр па ві нен 
быць ві зі тоў кай усёй воб лас ці. За-
да ча — уба чыць неш та но вае, пры-
ўнес ці гэ та ў наш го рад і зра біць 
яго яшчэ пры га жэй шым. Што год 
у доб ра ўпа рад ка ван не Го ме ля 
ўкла да лі ся пэў ныя срод кі. Ця пер 
ён мо жа па хва ліц ца вы дат най на-
бя рэж най, узор най ву лі цай Са вец-
кай, цэнт раль най пло шчай, дзе туі 
ў вя ліз ных спе цы яль ных бе тон ных 
кад ках-тум бах да зва ля юць у роз-
ны час пад роз ныя за да чы фар мі-
ра ваць пэў ныя кам па зі цыі, — ка жа 
Але на Кліч коў ская.

У Го ме лі ня даў на па ча лі вы са-
джваць дрэ вы-буй на ме ры. Ка лі 
не вя лі кія са джан цы час та гі нуць, 
то вы ра шча ныя па спе цы яль най 
тэх на ло гіі і аку рат на пе ра са джа ныя 
буй на ме ры лепш пры жы ва юц ца і 
здоль ныя ра да ваць ад ра зу ж. Но-
вая тэх на ло гія азе ля нен ня да па-
мо жа па леп шыць пра цэс за ме ны 
за гі ну лых і ава рый ных на са джэн-
няў. Пас ля па сад кі ў го ра дзе да рос-
лых дрэў не трэ ба ча каць дзя ся так 
га доў, па куль яны на бя руць сі лу. 
Да та го ж та кія дрэ вы вы кон ва юць 
ро лю паў на вар тас на га эле мен та 
ланд шафт на га ды зай ну.

— Мне б ха це ла ся на га даць і 
пра цал кам доб ра ўпа рад ка ва ныя 
го мель скі аэ ра порт і но вую дзі-
ця чую баль ні цу, якая па бу да ва на 
ў са мым цэнт ры го ра да, — да дае 
Але на Ула дзі мі ра ўна. — Яе не ста лі 
вы но сіць за го рад, як пер ша па чат-
ко ва пра па на ва лі. Пры ста са ва лі ўсе 
не аб ход ныя ка му ні ка цыі і зра бі лі 
ў сэр цы го ра да су час ны мед цэнтр. 
Ле тась у нас бы ло доб ра ўпа рад-
ка ва на 175 два ро вых тэ ры то рый, 
29 з іх — комп лекс на. Ка лі ро біц-
ца кап ра монт до ма, ад бы ва ец ца і 
поў ны ра монт уся го два ра. У Го ме лі 
не так даў но з'я віў ся дзі ця чы са док, 
убу да ва ны ў пер шы па верх шмат-
па вяр хо ва га жы ло га до ма. По бач з 
ім — дзі ця чая пля цоў ка. Там ця пер 
кож ны ве чар ад па чы вае больш за 
паў сот ні хлоп чы каў і дзяў чы нак.

Гра шо вая прэ мія для Го ме ля, як 
пе ра мож цы па са ні тар ным ста не і 
доб ра ўпа рад ка ван ні ў пер шай ка-
тэ го рыі, скла дзе восем ты сяч ба за-
вых ве лі чынь. Да рэ чы, пе ра мож-
цы — узор ныя на се ле ныя пунк ты 
Го мель скай воб лас ці — ёсць і ў ін-
шых ка тэ го ры ях. На прык лад, ся род 
га ра доў з на сель ніц твам ад 10 да 
50 ты сяч жы ха роў най леп шы мі ста-
лі ў тым лі ку і Жыт ка ві чы. Ся род ча-
ты рох пе ра мож цаў у ка тэ го рыі да 
10 ты сяч — два з Го мель шчы ны: 
Бра гін і На роў ля.

Вет каў скі ра ён, які асаб лі ва па цяр пеў ад 
ава рыі на Чар но быль скай АЭС, ува хо дзіць 
у Бу да-Ка ша лёў скую вы бар чую акру гу 
№ 38. А гэ та зо на ад каз нас ці стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі па пы тан нях эка ло гіі, 
пры ро да ка ры стан ня і чар но быль скай 
ка та стро фы Па ла ты прад стаў ні коў Мі ка лая 
ВА СІЛЬ КО ВА.

Дэ пу тат ад зна чае, што за апош нія тры з па-
ло вай га ды Вет каў шчы на ста ла яму са праў ды 
род най. Ён імк нец ца зра біць усё маг чы мае, 
каб лю дзям тут жы ло ся кам форт ней. Пры 
не па срэд ным удзе ле Мі ка лая Ва сіль ко ва ў 
акру зе атры ма ла ся па спя хо ва рэа лі за ваць 
шэ раг пра ек таў.

— У пер шую чар гу гэ та ра монт дзі ця ча га 
ад дзя лен ня і доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то рыі 
Вет каў скай ра ён най баль ні цы. Пас ля пра цяг-
лай ад сут нас ці ў аг ра га рад ку Свя ці ла ві чы ад-
кры лі ап тэ ку. У гэ тым жа на се ле ным пунк це ў 
ся рэд няй шко ле за мя ні лі вок ны, на бы лі су час-
ны му зыч ны комп лекс, ад ра ман та ва лі фа сад 

Цэнт ра куль ту ры і воль на га ча су. Да па маг лі і з 
ра мон там Цэнт ра ка рэк цый на-раз ві валь на га 
на ву чан ня і рэ абі лі та цыі.

Мі ка лай Ва сіль коў ад зна чыў, што Па ста ян-
най ка мі сіі па пы тан нях эка ло гіі, пры ро да ка ры-
стан ня і чар но быль скай ка та стро фы Па ла ты 
прад стаў ні коў аб мер ка ва ны і пад рых та ва ны 
важ ныя для кра і ны за ко ны. На прык лад, не так 

даў но ўсту піў у дзе ян не ад ноў ле ны Ляс ны ко-
дэкс. Да рэ чы, на раз гля дзе ця пер за ко на пра ек-
ты аб змя нен ні За ко на «Аб пра ва вым рэ жы ме 
тэ ры то рый, якія пад верг лі ся ра дые ак тыў на му 
за брудж ван ню ў вы ні ку ка та стро фы на Чар но-
быль скай АЭС», «Аб ра ды я цый най бяс пе цы», 
«Аб дзяр жаў най эка ла гіч най экс пер ты зе, стра-
тэ гіч най эка ла гіч най ацэн цы і ацэн цы ўздзе ян-
ня на на ва коль нае ася род дзе» і «Аб асаб лі ва 
ахоў ных пры род ных тэ ры то ры ях».

Між тым у вёс ку Ма лыя Ня мкі Вет каў ска га 
ра ё на Мі ка лай Ва сіль коў за ехаў ра зам з ка-
ле гам — на мес ні кам стар шы ні Па ста ян най ка-
мі сіі па пра цы і са цы яль ных пы тан нях Але гам 
Леў шу но вым. Апош ні, да рэ чы, на ра дзіў ся ў 
гэ тым на се ле ным пунк це. Ма са вае ад ся лен не 
мяс цо вых жы ха роў пас ля ка та стро фы ад бы-
ва ла ся на ва чах. Алег Фё да ра віч пра ца ваў у 
кра са ві ку 1986-га ў саў га се «Паў ноч ны». Не 
так даў но ён па да рыў зем ля кам су час нае му-
зыч нае аб ста ля ван не, а ў дзень 33-й га да ві ны 
ава рыі пе ра даў Ма ла ня мкоў ска му сель ска му 
до му куль ту ры сер ты фі кат на аў ды ё сіс тэ му.

ЧА ЛА ВЕК І ЯГО СПРА ВА
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 ВІ
Ч.

Ад шчы ра га сэр ца

Дэ пу та ты Па ла ты Прад стаў ні коў Алег ЛЕЎ ШУ НОЎ 
і Мі ка лай ВА СІЛЬ КОЎ у вёс цы Ма лыя Ня мкі 

Вет каў ска га ра ё на.

Най леп шая ў вобласці ста рас та вёс кі жы ве ў па лес кай глы бін цы

Фо
 та

 Б
ел

 ТА
.

Матэрыялы падрыхтавала 
Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Фо
 та

 Ір
ы н

ы 
АС

ТА
Ш

 КЕ
 ВІ
Ч.

КЛО ПАТ АБ ЛЮ ДЗЯХ

НЕ АБ ХОД НАЯ ДА ПА МО ГА

Са цы яль ныя пра ек ты Веткаўскага краюСа цы яль ныя пра ек ты Веткаўскага краю

Фо та Іры ны АСТАШ КЕ ВІЧ.


