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«На зямлі жывяце Вы не дарэмна...»

Складанае і адначасова шчаслівае жыццё пражыла жыхарка 
аграгарадка Гудзевічы Аляксандра Міхайлаўна Бобрык,  якая днямі 
адсвяткавала 90-гадовы юбілей.

Сапраўднае свята, з песнямі і падарункамі, наладзілі для юбіляршы ў 

Гудзевіцкім сельскім Савеце. А павіншаваць Аляксандру Міхайлаўну 
сабраліся  не толькі аднавяскоўцы, але і госці з раёна. 

Фота с. звЯровІЧа
(Пачатак. Працяг на 4-й стар.)

«Белая  Русь»: 
задание 

на завтра

общество и мы

Районная отчётно-выборная конфе-
ренция Мостовской районной органи-
зации республиканского общественно-
го объединения «Белая Русь» прошла на 
прошлой неделе.
Подведены итоги  деятельности рай-

онной организации с мая 2012 года 
по ноябрь 2014 года, определены 
перспективные и ближайшие задачи, 
определяющие дальнейшие пути раз-
вития, повышения статуса и роли «Белой 
Руси» в обществе. 

(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

есть что обсудить председателю Мостовской районной  организации роо «Белая русь» в. с. тИХоНовИЧУ с  директором  гУ 
«центр социального обслуживания населения Мостовского района» М. о. давыдИК, заместителями руководителей по идео-
логической работе   филиала «дубно» в. Ю. теЛеПИНыМ, МрУсП «Мостовчанка» И. а. здаНовИЧеМ. Фото с. зверовИЧа
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Людзі нашай Мастоўшчыны

Наш

сучаснікДа 
новых
стартаў
гатовы!

Што неабходна, 
к а б  д а б і ц ц а 

в ы н і к а  ў  с п о р ц е ? 
Н е й к і я  а с а б л і в ы я 
фізічныя паказчыкі 
спартсмена, яго рост, 
вага ці сіла? Можа 
быць, але не абавяз-
кова. На першым мес-
цы, безумоўна, жадан-
не ісці да намечанай 
мэты, пераадольваючы 
цяжкасці, вялікая сіла 
волі, настойлівасць і 
працавітасць. У гэтым 
перакананы настаўнік 
фіз ічнай культуры 
Гудзевіцкай гімназіі 
Анджэй Рышардавіч 
Занеўскі. З гэтым  згод-
ны і яго выхаванцы, 
сярод якіх –  яго сын 
Міхаіл.

Ім я  М і х а і л а 
З а н е ў с к а г а  п а -

стаянна з’яўляецца ў 
выніковых табліцах 
раённых, абласных 
і  р э с п у б л і к а н с к і х 
спаборніцтваў сярод 
школьнікаў. І хлопец 
выступае не проста ў 
якасці статыста. Ён або 
сярод пераможцаў, 
або ўваходзіць у лік 
прызёраў.

Так, толькі за 2014 
г о д  М і х а і л  п я ц ь 
разоў падымаўся на 
спартыўны п’едэстал 
як пераможца і тры 
разы – як прызёр. 
Першае месца ён 
заваяваў на першын-
стве раёна ў лыжнай 
эстафеце “Мастоўская 
лыжня-2014”, а так-
с а м а  н а  р а ё н н ы х 
спаборніцтвах сярод 
дзяцей і  падлеткаў 
па біятлоне, лыжным 
спорце і стральбе з 
пнеўматычнай зброі 
“Снежны снайпер”.

У гудзевіцкай гімназіі га-

нарацца сваім выхаванцам 

Міхаілам занеўскім, і пад-

става таму ёсць. Хлопец доб-

ра вучыцца, прымае актыўны 

ўдзел у жыцці свайго класа і 

гімназіі, дастойна абараняе яе 

гонар на шматлікіх спартыўных 

спаборніцтвах розных узроўняў. 

а нядаўна ў навучальную ўстанову 

прыйшла яшчэ адна прыемная 

навіна: Міхаіл занеўскі прыме 

ўдзел у рэспубліканскай ёлцы, 

якая звычайна праходзіць пры 

ўдзеле Прэзідэнта краіны.

Не пакінуў шансаў 
сваім сапернікам 

юны спартсмен у пер-
шынствах  раёна па 
з і м о в ы м  ш м а т б о р ’ і 
“Здароўе”і па лёгкай ат-
летыцы сярод юнакоў 
2001 года нараджэння і 
маладзей, дзе ён паказаў 
лепшы вынік у трайным 
скачку.

Футбольная каманда, 
членам якой з’яўляецца 
Міхаіл, заняла першае 
м е с ц а  ў  з а н а л ь н ы х 
спаборніцтвах.

Т р э ц і м  б ы ў 
гімназіст з Гудзевіч у 
рэспубліканскім турніры 
па летнім шматбор’і і ў 
першынстве Гродзен-
скай вобласці па бегу, 

скачках і мятаннях сярод 
юнакоў і дзяўчат 2001 
года нараджэння і ма-
ладзей. Другое месца 
прынёс яму ўдзел у пер-
шынстве раёна па лёгкай 
атлетыцы, а дакладней, у 
скачках у даўжыню.

-- Да таго ж, Міхаіл 
Занеўскі ўваходзіць у 
склад зборнай каманды 

Фота с. звЯровІЧа

вобласці сярод дзяцей 
і падлеткаў па біятлоне, 
лыжным спорце і страль-
бе з  пнеўматычнай 
зброі “Снежны снай-
п е р ”  і  з ’ я ў л я е ц ц а 
ўдзельнікам аналагічных 
р э с п у б л і к а н с к і х 
спаборніцтваў на пры-
зы Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь, -- адзначыла 

намеснік дырэктара 
гімназіі па вучэбнай ра-
боце Вольга Сяргееўна 
Валюшка.

Напэўна, усё гэта 
заканамерна, тым 

больш, што трэнерам 
Міхаіла з ’яўляецца 
яго бацька Анджэй 
Рышардавіч Занеўскі, 
як і  і  сам актыўны 
ўдзельнік спартыўных 
турніраў. На іх ён вы-
ступае за каманду за-
крытага акцыянернага 
таварыства “Гудзевічы” 
– бясспрэчнага лідэра 
спартыўнага жыцця 
раёна сярод сельгас-
гаспадарак.  На працягу 
многіх гадоў гудзевіцкія 
турысты пад непас-
рэдным кіраўніцтвам 
Анджэя Рышардавіча 
становяцца лепшымі  
ў раёне і прымаюць 
у д з е л  у  а б л а с н ы х 
спаборніцтвах. Пры-
клад бацькі і ў спорце, 
і ў жыцці мае вялікае 
значэнне для яго сыноў 
Міраслава і Міхаіла.

-- Міхаіл мае доб-
рыя перспектывы не 
толькі ў спорце. Ён 
праяўляе здольнасці да 
вывучэння школьных 
прадметаў і з’яўляецца 
актыўным удзельнікам 
як класных, так і школь-
ных мерапрыемстваў, 
- -  п а д к р э с л і в а е 
намеснік дырэктара 
Гудзевіцкай гімназіі па 
выхаваўчай рабоце 
Святлана Анатольеўна 
Шчарбіна .  –  Таму 
яго паездка ў Мінск 
на рэспубліканскую 
ёлку – гэта заслужаная 
ўзнагарода.

Н.ШЭЎЧыК

Подзвіг і памяцьПасля падзеі

сёлета наша краіна адзначае 70 -годдзе вы-
звалення ад нямецка- фашысцкіх захопнікаў.

  Нягледзячы на тое, што з кожным годам час  
аддаляе ад нас  падзеі вайны, цікавасць сучаснага 
маладога пакалення да подзвігу продкаў у гады 
Вялікай Айчыннай вайны ўзрастае.Гэтаму доказ 
--   сумесная экскурсія навучэнцаў Курылавіцкага 
і Галубоўскага дзіцячых садоў-сярэдніх школ у 
горад -герой Мінск з наведваннем Музея гісторыі 
Вялікай Айчыннай вайны.

Паездка была загадзя спланаванай. Дакра-
нуцца да гістарычнага мінулага жадаючых 

было многа.
 І вось мы  ў Мінску. Пераступаем парог  музея. 

З першых крокаў ва ўсіх  адразу захапіла дыханне 
ад ўбачанага. Падзеі тых далёкіх гадоў быццам 
ажылі. Тут паўсталі сапраўдныя баі, гул самалётаў, 
узрывы, агонь… Кожная зала --   своеасаблівы 
этап  тых далёкіх і такіх блізкіх падзей. Адчу-
ваецца, што ўсё ўбачанае дзеці ўспрымаюць 
сэрцам – праяўленне подзвігу на  вайне і ў тыле, 
партызанскі рух у акупіраванай Беларусі, дзей-
насць падпольшчыкаў, вызваленне, аднаўленне 
зруйнаванага, знішчанага…

  Рабяты ў чарговы раз убачылі, якой цаной даста-
лася нашаму народу перамога. Яны яскрава змаглі 
ўявіць гады ліхалецця, зразумець іх трагічнасць і 
адначасова гераічнасць нашага народа.

  Падчас экскурсіі многія фатаграфавалі ўбачанае 
і пісалі sms- паведамленні бацькам: «Тут так цікава, 
што перадаць словамі немагчыма. Гэта трэба са-
мому ўбачыць…»

дзеці былі ў  захапленні  ад наведвання Нацы-
янальнай бібліятэкі, Плошчы Незалежнасці, 

вуліц горада- героя…
   А пасля экскурсіі ішлі шчырыя роздумы пра 

жахлівасць вайны, цану Перамогі, удзячнасць 

за мірнае жыццё. Экскурсія хутка скончылася, але 
ўражанні застануцца надоўга. 

думаецца, вывучэнне гераічных старонак гісторыі 
Вялікай Айчыннай вайны з’яўляецца выдатнай 

магчымасцю яшчэ раз падкрэсліць шчырую павагу 

маладога пакалення да баявых і працоўных заслуг 
нашага народа, да ветэранаў.

                                                     Л.астаПЧЭНЯ,
настаўнік гісторыі дУа “Курылавіцкі дзіцячы 

сад –сярэдняя школа”  

«На зямлі жывяце Вы не дарэмна...»

(Працяг. Пачатак на 1-й стар.)

Аляксандра Міхайлаўна Бобрык нарадзілася 4 
снежня 1924 года, у праваслаўнае свята Увядзен-
ня ў Храм Прасвятой Багародзіцы.  Напэўна, гэты 
факт у некаторай ступені і вызначыў яе жыццёвыя 
і духоўныя арыентыры: Аляксандра Міхайлаўна 
-- глыбока веруючы чалавек, пастаянна наведвае 
царкву, спявае ў царкоўным  хоры і нават у свой 
90-ы год нараджэння не прапусціла службу ў храме. 

Усё жыццё, пачынаючы з 1949 года, яна працавала 
ў мясцовай гаспадарцы паляводам. 

-- Складана было, муж ваяваў, рана памёр, на 
руках  засталося трое дзяцей. Але неяк пражылі, 
усё вытрымалі. . . Шмат працавалі, -- успамінае наша 
суразмоўца. 

У Аляксандры Міхайлаўны -- вялікая і дружная 
сям’я: трое дзяцей, што маюць свае сем’і,  сямёра 
ўнукаў і адзінаццаць праўнукаў. За ўсіх турбуецца, а, 
часам, і моцна баліць яе шчодрае на любоў і ласку 
мацярынскае сэрца.

Нягледзячы на сталы ўзрост, жыве Аляксандра 
Міхайлаўна  адна ў сваім доме. Гаспадаркі, праўда, 
ужо не трымае, а вось некалькі курачак гадуе.

-- Наведваем пастаянна, дапамагаем у хатніх кло-
патах, а вось пераехаць да каго-небудзь ніяк не 
пагаджаецца, -- наракае нявестка юбіляршы Тамара 

Адамаўна. 
На што Аляксандра  Міхайлаўна мае свой адказ: 
-- Што ж я буду рабіць на тых этажах?! А тут і на 

вуліцу выйду, каб курэй пакарміць і з людзьмі пагу-
тарыць. Яшчэ магу вады з паўвядра прынесці і дроў 
пару пален, каб печ распаліць. Пакуль трохі рухаеш-
ся, дык здаравейшым сябе адчуваеш. А ва ўласным 
доме і сцены дапамагаюць.  Так што пакуль буду мець 
сілы, нікуды са свайго дома не паеду.

Дарэчы, і родныя Аляксандры Міхайлаўны, і 
шматлікія госці, што сабраліся ў Гудзевіцкім сельвы-
канкаме, каб павіншаваць яе са святам, у адзін голас 

адзначалі, што на выгляд юбіляршы -- ну, не больш 
за  семдзесят!

-- Жадаем Вам моцнага здароўя яшчэ на доўгія 
гады, каб Вас радавалі дзеці, унукі і праўнукі, паважалі 
суседзі і аднавяскоўцы,  -- звярнуўся да юбіляршы 
старшыня Гудзевіцкага сельскага Савета Пётр 
Пятровіч Дзенісевіч, уручаючы ёй падарунак ад 
закрытага акцыянернага таварыства «Гудзевічы» і 
сельсавета. 

-- Сёння ў вас цудоўны і  значны юбілей, -- 
падкрэсліў галоўны спецыяліст аддзела ідэалагічнай 
работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама 

Міхаіл Аляксандравіч Храпко. -- Усё сваё сумлен-
нае і такое няпростае жыццё Вы былі прыкладам 
працавітасці і самаадданасці як для сваіх дзяцей, так 
і для аднавяскоўцаў. Любоў, павагу і прызнанне Вы 
здабылі руплівай працай. Дзякуй Вам за гэта! Жывіце 
яшчэ доўга ў здароўі і радасці. 

Шмат прыемных пажаданняў выказала юбіляршы 
загадчыца аддзялення цэнтра сацыяльнага 
абслугоўвання насельніцтва Вікторыя Вацлаваўна 
Бабілевіч. 

Мудрасцю і духоўным цяплом былі напоўнены 
словы настаяцеля храма Нараджэння Прасвя-
той Багародзіцы  ў вёсцы Гудзевічы айца Мікалая. 
Ён падарыў Аляксандры Міхайлаўне вобраз 
Выратавальніка са словамі: 

-- Няхай і надалей аберагае Вас ад бед, смутку і 
хвароб.

Як гімн пражытым дзевяці дзесяткам Аляксандры 
Міхайлаўны Бобрык, і тым гадам, што яшчэ будуць 
пражыты, гучала заздраўнае і ўзнёслае «Многае 
лета». 

Пасля шчырых віншаванняў Карыны Цыдзік і 
трэцякласнікаў Гудзевіцкай гімназіі, бабуля так 
расчулілася, што нават заплакала.  Задушэўныя песні 
ў выкананні работнікаў Гудзевіцкага цэнтральнага 
Дома культуры Антаніны Мікалаеўны Чэрнік, Ліліі 
Анатольеўны Ценкуш і Таццяны Андрэеўны Эйсмант 
быццам вярнулі яе ў маладосць, калі яна і сама была 
не супраць заспяваць.  

Па жыцці  Аляксандра Міхайлаўна ідзе не толькі з 
песняй, але і з гумарам. Пасля чарговага падарунка  

яна трапна пажартавала:
-- Пэўна, давядзецца самазвал выклікаць, каб дамоў 

усё адвезці. . .
Калі  чарада віншаванняў і пажаданняў завяршылася, 

Аляксандра Міхайлаўна, у сваю чаргу,  падзякавала 
ўсім за добрыя словы і пажадала  арганізатарам і 
ўдзельнікам урачыстасці здароўя, ладу і дабрабыту. 
Кажуць, што словы, сказаныя ад усяго сэрца і ў добры 
час, абавязкова спраўджваюцца. 

Н. ШЭЎЧыК

Фота с. звЯровІЧа
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УваЖаеМаЯ
вИКторИЯ вИКторовНа сКороБогатаЯ!

Поздравляем вас с днём рождения!
Чтоб были вы всегда любимы,
зимой и летом, день и ночь,
Чтоб беды проходили мимо,
разлуки уходили прочь.
Пусть годы мимо пролетают,
Как перелётных птиц косяк,
Были бы вы всегда счастливой,
а остальное всё пустяк!

 Коллектив работников Мостовского ровд

 Мастоўская раённая газета.
газета выходзіць у сераду і суботу.
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Жители д. голубы поздравляют
ЛеоНИда НИКоЛаевИЧа

 саНЮКевИЧа
с днём рождения!

Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
большого счастья, много радостных дней, 

тепла и взаимопонимания в кругу вашей 
семьи! всех  вам человеческих благ!

выражаем искреннее благодарение вам 
и вашей семье за старания, вложенные 

в строительство храма.
Пусть волшебница-жизнь
На хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит,
И в этот кубок здоровья нальёт,
И для счастья местечко оставит.
Пусть будет жизнь у вас счастливой,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотню лет!

УваЖаеМыЙ
аЛеКсаНдр вЛадИМИровИЧ гаБец!

Поздравляем вас с днём рождения!
день рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
радость встречи, улыбки, надежды, 
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!

 Коллектив работников Мостовского ровд

УваЖаеМаЯ
НатаЛЬЯ аНатоЛЬевНа ПодгорНаЯ!

Поздравляем вас с днём рождения!
Пусть глаза ваши, как всегда, 
                           ласково светятся
И улыбка не сходит с лица, 
Пусть беда никогда 
                                  не встретится,
Ну, а счастью не будет конца!

 Коллектив работников 
 Мостовского ровд

УваЖаеМаЯ
аННа ЭдУардовНа МасЮК!

Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем света и добра,
друзей хороших и тепла,
Жить долго, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело, 
смеяться, верить и любить,
а главное - здоровой быть!

 Коллектив работников 
Мостовского ровд

УваЖаеМыЙ
оЛег вЛадИМИровИЧ ЮреНЯ!

с днём рождения 
                            вас поздравляем,
счастья, мира, 
                          здоровья желаем,
Чтоб сбывались мечты, 
                         была удача во всём,
Чтобы радость всегда
                           находила ваш дом!
 Коллектив работников Мостовского ровд

УваЖаеМаЯ
таМара васИЛЬевНа ПеЧУро!

Поздравляем вас с юбилеем!
дорогой учитель! с днём рождения!
Поздравляем сегодня мы вас,
Пусть несёт работа наслаждение
И улыбкой встретит каждый класс.
радости желаем, 
                           счастья и  здоровья,
Успехов в благородном труде,
детей послушных, 
                   родителей внимательных,
Начальства мудрого - всегда и везде. 
Мы желаем вам в этот день рожденья, 
Чтоб сбылись мечты и планы ваши,
Ни у кого из класса нет сомнений,
Что лучше нет учительницы нашей!

Ученики и родители  1 «а» класса
сШ №5 г. Мосты

Предпраздничные 

хлопоты

лесную 
красавицу?Где купить 

  --Мы планируем реализовать к Рождеству и Новому году мостовча-
нам и жителям  района около 650  новогодних деревьев. По традиции, 
большинство предпочитает встречать праздники с ёлкой,   только 30 про-
центов выбирают сосну в качестве главного атрибута праздников. Цена 
новогоднего дерева будет колебаться в зависимости от его высоты. Ель 
или сосна высотой до  метра обойдутся желающим в 50, до  двух метров 
-- в 60, до трех метров -- в 90 и до четырех метров -- в 120 тысяч рублей.  
За самовольную вырубку ели и сосны нарушителям грозит штраф, -- ин-
формирует помощник лесничего Мостовского  лесничества Светлана 
Чеславовна Томашевич.

  Новогодние деревца будут продавать в городе также и работники Маль-
ковичского лесничества. Свой ёлочный базар они планируют организовать 
на площади около районного Дома культуры. Об этом сообщил  лесничий 
Анатолий Константинович Панасевич.

   А кто-то, чтобы упростить предпраздничные хлопоты, предпочитает  
купить искусственную  красавицу, тем более,  что они сегодня  по внешне-
му виду иногда превосходят натуральные  ели и сосны, только что запаха 
не имеют.  Цена искусственного новогоднего дерева колеблется от  80 
тысяч до миллиона рублей. Правда, оно украшением праздника послужит 
не один раз.

                                                                                                          е. цесЛЮКевИЧ

  с  приближением рож-
дества и Нового  года этот 
вопрос волнует многих. с 
22 декабря ёлочный ба-
зар откроется на терри-
тории Мостовского лес-
ничества. Это для тех, кто  
праздники  предпочитает  
встречать с елочкой или 
сосной прямо из леса, от 
запаха которых  кружится 
голова. Именно неповто-
римый запах ели и манда-
ринов  ассоциируется  у 
нас с Новым годом.

дорогаЯ И ЛЮБИМаЯ НаШа МаМоЧКа
аННа стаНИсЛавовНа доМостоЙ!

сердечно поздравляем с юбилеем!
сегодня все слова тебе одной --
единственной, любимой, 
                                          самой главной!
Мы собрались к тебе, такой родной,
На юбилей и значимый, и славный.
Чтоб огонёк любви в глазах не гас,
Будь нежной всем, 
                                счастливой и любимой,
ты, мама, знай, что в жизни всем из нас
твоё тепло навек необходимо! 

 с любовью и уважением дети

УваЖаеМаЯ
ИрИНа свЯтосЛавовНа соЛовЬЁва!
сердечно поздравляем вас с юбилеем!

Мы от души желаем много счастья,
а с ним -- здоровья, бодрости, добра,
Желаем мира и согласья,
Уюта в доме и тепла. 
Пусть годы медленно идут, 
Пусть внуки радость вам несут,
а вот и главный наш завет --
Прожить здоровой вам сто лет!

  Коллектив работников
Куриловичского д/с-сШ

УваЖаеМаЯ
МарИЯ стаНИсЛавовНа МарУКевИЧ!

Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем достатка в доме, гармонии в душе, 

благополучия в семье!
славный день! такой прекрасный!
Юбилей пришёл в ваш дом!
Будет жизнь пусть чистой, ясной,
И желаем вам притом:
Ласки, счастья, обаянья, 
ежедневного вниманья,
ежечасного успеха,
Много радости и смеха!

 Коллектив работников гУо «Правомостовский 
детский сад»


