
— У на шым два ры бы ла ста рая ме та лiч ная «ла зiл ка» ды да бi тая не ад ным па-
ка лен нем дзя цей бас кет боль ная пля цоў ка, на якой тыр ча лi слу пы для коль цаў.

У сям'i Мар цi но вi чаў тым ча сам пад рас таў ужо дру гi сы нок, а сi ту а цыя з гуль-
ня вы мi пля цоў ка мi нi як не мя ня ла ся. Да мы ва кол ста рыя, дзе цi ўжо вы рас лi. Але 
ця пер яны вы хоў ва юць сва iх дзя цей са мых роз ных уз рос таў. Вось на ра дасць 
гэ тым ма лень кiм жы ха рам мiк ра ра ё на Рэ чыц кi ма ту лi i баць кi вы ра шы лi ства-
раць цу ды.

— Я да ве да ла ся пра са праўд ны два ро вы пе ра ва рот у на шым мiк ра ра ё не, якi 
здзейс нi лi ма ла дыя баць кi. Аб' яд на лi ся, са бра лi гро шы, уста ля ва лi вя лi кi 
дзi ця чы га ра док i цал кам доб ра ўпа рад ка ва лi тэ ры то рыю ва кол свай го до-
ма, — ус па мi нае Ма ры на i ка жа, што так са ма вы ра шы ла дзей нi чаць.

Ня даў на ў вёс цы Ка зел ле Крас на поль ска га ра ё на, 
што на Ма гi лёў шчы не, быў за кла дзе ны бу ду чы ме ма ры ял. 
Вяс ко вец Ула дзi мiр КО НА НАЎ з улас най iнi цы я ты вы, 
якую пад тры ма лi на мяс цо вым уз роў нi, 
па ста вiў за свой кошт пом нiк зем ля кам, 
што ва я ва лi на фран тах Вя лi кай Ай чын най вай ны. 
Iдэя так спа да ба ла ся зем ля кам, што яны так са ма 
са бра лi гро шы i ма юць на мер уста ля ваць яшчэ i па мят ныя дош кi, 
на якiх бу дуць па зна ча ны iм ёны тых, хто за гi нуў на вай не, 
i тых, хто вяр ну лi ся да до му з Пе ра мо гай.

Ка зел ле — да во лi вя лi кая вёс ка, у Крас на поль скiм ра ё не 
трэ цяя па коль кас цi жы ха роў — ка ля 250. I, як вы свет лi ла-
ся, ся род iх шмат ак ты вiс таў i па тры ё таў. Пры чым да во лi 
сцiп лых. Ула дзi мiр Ко на наў, ка лi па чуў, што iм цi ка вiц ца 
жур на лiст, ад ра зу ж стаў пра тэс та ваць — маў ляў, ня ма чым 
га на рыц ца.

— Я прос та ха чу, каб бы ла ўве ка ве ча на па мяць, — ко рат-
ка рас тлу ма чыў ён свой гра ма дзян скi па рыў.
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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Ча го мо гуць да сяг нуць 
ня ўрымс лi выя 
вяс коў цы, ка лi па ве раць 
у рэа лi за цыю сва ёй 
ма лень кай ма ры. стар. 14

Коль кi мож на за ра бiць 
на тым, каб прос та 
доб ра ўпа рад ка ваць 
тэ ры то рыю, дзе жы веш? 
Аказ ва ец ца, ня ма ла. стар. 4

Вый сцi ў «Лi да ры»

стар. 16

Драй ве ры рос ту

Якiя да дат ко выя ме ры 
да па мо гуць пад тры маць 
ай чын ных вы твор цаў 
у пе ры яд эка на мiч на га 
спа ду, вы клi ка на га 
пан дэ мi яй? стар. 2

Без дро бя зяў

Бес кан так та выя 
тэр мо мет ры пе ра да дзе ны 
ра дзiль ным да мам 
Мiн шчы ны. стар. 3

стар. 14

стар. 13

IНI ЦЫ Я ТЫ ВА

I Ў СЭР ЦЫ, I Ў ГРА НI ЦЕ

На фо та зле ва на пра ва: Сяр гей СЫ РА НКОЎ, Аляк сандр ТРУШ КIН, 
Ан жа лi ка ГО МАН, Ва сiль КА НАП ЛЁЎ, Ган на ШПУН ТА ВА.

Два га ды та му ў Го ме лi пяць ма ла дых ма цi ства ры лi свой ма лень кi цуд. Вя лi кi ня ўтуль ны 
двор пе ра тва ры лi ў пры го жае i бяс печ нае мес ца ад па чын ку для дзя цей на ра дасць усiм

ТЭ МА ТЫД НЯ

Цу доў ны Цу доў ны 
«два ро вы пе ра ва рот»«два ро вы пе ра ва рот»

Сты мул 
для ак тыў ных

Не звы чай нае 
Се ра фi ма ва

Шмат функ цы я наль ны 
фiз куль тур на-спартыўны 
цэнтр рых ту ец ца 
да ад крыц ца 
ў На ва груд ку.

М
а ры на МАР ЦI НО ВIЧ 10 га доў та му 
не ўяў ля ла на ват, што ста не кi раў нi ком 
«Пра спек та цу даў». Та ды бу ду чая 
стар шы ня ка мi тэ та тэ ры та ры яль на га 

гра мад ска га са ма кi ра ван ня з му жам за ся лi ла ся 
ў шмат па вяр хо вiк — за бу до ву ся рэ дзi ны 
80-х га доў мi ну ла га ста год дзя. На ра дзiў ся 
ста рэй шы сын i ма ла дая ма цi су тык ну ла ся 
з тым, што гу ляць з ма лым нi по бач з до мам, 
нi ў су сед нiх два рах ня ма маг чы мас цi. Нi дзе 
не бы ло пры ста са ван няў для дзi ця чых гуль няў.

Фо та з ар хi ва ге ра i нi.


	29may-9_optim

