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Р
ай цэнтр Га ра док зна хо дзіц ца 
пры клад на за трыц цаць кі ла мет раў 
ад Ві цеб ска, не да лё ка — мя жа 

з Ра сі яй. Як там сён ня з кад ра вым 
пы тан нем? Ці ад чу ва ец ца дэ фі цыт 
ма ла дых спе цы я ліс таў? Што спра бу юць 
зра біць дзе ля та го, каб бы лыя вы пуск ні кі 
ка ле джаў і ВНУ за ста лі ся пра ца ваць на 
поў на чы кра і ны на заў сё ды?

Толь кі жы ві це!
У рай цэнт ры ста ноў чая дэ ма гра фіч ная 

сі ту а цыя. І гэ та мож на рас тлу ма чыць, як 
ця пер мод на га ва рыць, «фіш ка мі», «бо-
ну са мі» ды «сак рэ та мі». На са мрэч ня ма-
ла ню ан саў, каб тут не ча со вым жы ха ром 
ха це ла ся стаць, а ту тэй шым. На прык лад, 
на слы ху сель ска гас па дар чыя прад пры-
ем ствы (ся род ін шых і ра сій скае), на якіх 
пла цяць вель мі год на і пра па ну юць ба га ты 
так зва ны са цы яль ны па кет.

У Га рад ку раз ві тая са цы яль ная інф ра-
струк ту ра. У пры ват нас ці, ёсць ба сейн, 
цу доў ныя спар тыў ныя за лы, на лы жа ро-
лер най тра се трэ ні ру юц ца на ват за меж ныя 
спарт сме ны. А юныя ўдзель ні кі між на род -
на га тур ні ру па фут бо ле «Ку бак іль ва» 
з Гру зіі і Ра сіі ле тась бы лі, як ка жуць, на вяр-
 шы ні шчас ця ад та го, як іх гас цін на пры-
ня лі, ад уба ча на га і па чу та га. На мі ну лым 
тыд ні ад бы лі ся чар го выя спа бор ніц твы. 
Праў да, праз пан дэ мію ўдзель ні ка мі ста лі 
толь кі бе ла рус кія ка ман ды.

Дзве ся рэд нія шко лы не са сту па юць па 
«на чын цы» ві цеб скім. А ка ледж аграр на га 
про фі лю — адзін з най леп шых на пост са-
вец кай пра сто ры.

Кра мы, ка вяр ні, ве ча ры ад па чын ку, 
кан цэр ты ў су час ным Па ла цы куль ту ры 
заў сё ды вель мі за па тра ба ва ныя.

У ра ё не пра вод зяц ца ці ка выя ма са выя 
ме ра пры ем ствы. На прык лад, ле тась упер-
шы ню ад быў ся ку лі нар ны фес ты валь «Ма-
ра гур ма на». Дру гі за пла на ва лі на ра ён ныя 
«Да жын кі».

Ві зі тоў кай куль тур на га жыц ця ра ё на і 
брэн дам Ві цеб шчы ны ста ла свя та на род-
най твор час ці, бе ла рус кай паэ зіі і фальк-
ло ру «Га ра доц кі пар нас». Гэ та му пра ек ту 
больш за дзе сяць га доў.

А яшчэ ад сюль ру кой па даць да ста лі цы 
«Сла вян ска га ба за ру». І ня ма праб лем з 
жыл лём для мо ла дзі, у тым лі ку і так зва-
ным ка мер цый ным.

Пра гэ та і ін шае стар шы ня Га ра доц-
ка га рай вы кан ка ма Пётр КА РА БАЧ 
га ва рыў з за хап лен нем. Ад зна чыў, што 
пе ра лі чыў, на яго по гляд, не ўсе плю сы 
рэ гі ё на. У най блі жэй шай перс пек ты ве — 
ме ра пры ем ствы ў рам ках «зя лё на га го ра-
да бу даў ніц тва».

Гу та ры лі, між ін шым, на на ступ ны дзень 
пас ля Па слан ня Прэ зі дэн та бе ла рус ка му 
на ро ду. Як заў сё ды, кі раў нік дзяр жа вы 
шмат ува гі ўдзя ліў ся лу і мо ла дзі. Та му 
бы ло ці ка ва да ве дац ца, што пра гэ та ду-
ма юць у пры гра ніч чы.

Кі раў нік вы ка наў чай ула ды пад крэс ліў, 
што сам і яго на мес ні кі з за да валь нен нем 
су стра ка юц ца з на віч ка мі ў пра фе сіі. Не 
бы ло та ко га, каб ма ла ды спе цы я ліст не 
мог тра піць на не за пла на ва ны аса біс ты 

пры ём. Тое, што кож ны з іх на ва гу зо ла-
та — аб са лют ная праў да. У ра ё не пад час 
раз моў з кі раў ні ка мі роз ных уз роў няў гэ та 
ад чу ва ла ся.

На фер му... са ста лі цы
Згод на з лю таў скім прэ зі дэнц кім Ука-

зам № 70 «Аб раз віц ці аг ра пра мыс ло ва га 
комп лек су Ві цеб скай воб лас ці», у най-
маль ні каў з'я ві ла ся доб рая маг чы масць 
да дат ко ва за ці ка віць ра бо тай на ся ле.

Га ра доч чы на спе цы я лі зу ец ца на вы-
ра бе сель ска гас па дар чай пра дук цыі. На 
сён ня аг ра ры яў ка ля 1,8 ты ся чы, у тым лі-
ку ка ля 215 ма ла дых ра бот ні каў. А ся род 

іх 65 ма ла дых спе цы я ліс таў, 
якія толь кі па ча лі або пач нуць 
ра бо ту...

На мес нік стар шы ні 
рай вы кан ка ма Ма ры на 
ЗДОЛЬ НІ КА ВА пра па на ва-
ла столь кі кан ды да тур для 
су стрэ чы, што ка ман дзі роў ка 
за цяг ну ла ся да ве ча ра. Але 
ад зна ём ства з кож ным прад-
стаў ні ком «па ка лен ня вір ту-
аль ных тэх на ло гій» атрым лі-
ваў са праўд ную ра дасць.

Су пра ва джа ла нас стар-
шы ня ра ён на га ка мі тэ та 
праф са ю за ра бот ні каў аг-
 ра пра мыс ло ва га комп лек су 
Тац ця на ГРУ ГА НО ВА. Па-
 ра лель на яна вы кон ва ла свае 
аба вяз кі: кант ра ля ва ла, ці ўсё 
зроб ле на ў пы тан нях тэх ні кі 

бяс пе кі, мо жа, ёсць не за да во ле насць умо-
ва мі пра цы, не аб ход на да па мо га ў бы та-
вых пы тан нях?

Між ін шым, у ся рэд нім 885 руб лёў у ме-
сяц тут за раб ля юць у сель скай гас па дар цы. 
Але на не ка то рых прад пры ем ствах ра да-
вым пра цаў ні кам пла цяць знач на больш.

Пры ваб ныя дзяў ча ты, якія ня даў на 
прый шлі пра ца ваць на фер му ААТ «Птуш-
ка фаб ры ка Га ра док», па спе лі за ча ра ваць 
не толь кі стыль ным вы гля дам і пры га жос-
цю, але і лю боўю да жы вёл. Яны з та кой 
пя шчо тай рас казва лі пра сва іх лю бім цаў: 
іх ха рак та ры, звыч кі і на ват хва ро бы, што 
ад чу ва ла ся: вы бар пра фе сіі зроб ле ны пра-
віль на.

Ан жа лі ка Цын ке віч, ве тэ ры нар ны фель-
чар, ро дам з Мін ска. А пра цуе тут пас ля 
ву чо бы ў аграр ным ка ле джы ў Лу жас не 
(пры га рад Ві цеб ска). Рас ка за ла, што, маг-
чы ма, у бу ду чым на ма лой ра дзі ме пад 
Мінск ам бу дзе зай мац ца ўтры ман нем і 
раз вя дзен нем ко ней, ар га ні за цы яй ка тан-
ня і на ву чан нем вер ха вой яз дзе.

А Ган на Ка раль ко пры еха ла сю ды пра-
ца ваць з Ві цеб ска. Ака дэ мію ве тэ ры нар-
най ме ды цы ны скон чы ла, ву чы ла ся па 
так зва ным мэ та вым на бо ры. У ВНУ пяць 
га доў і столь кі ж бу дзе ве тэ ры нар ным ура-
чом у Га ра доц кім ра ё не.

Су раз моў цы не ўтой ва лі, што спа чат ку 
на ра бо це ім не ха па ла прак тыч ных ве даў. 

Ды і, на прык лад, у ака дэ міі ву чы лі ля чыць 
не ты мі ле ка мі, якія ёсць у на яў нас ці. Та-
 му пры хо дзіц ца вы ву чаць хі міч ны склад 
і пад бі раць ана ла гі. Пра ца ваць ня лёг ка. 
Уста юць а пя тай га дзі не ра ні цы, каб па-
спець на пер шую дой ку. По тым яшчэ дзён-
ная і вя чэр няя. Ка лі трэ ба, пры хо дзіц ца і ў 
вы хад ныя пра ца ваць. Але ж яны ве да лі на 
ка го іш лі ву чыц ца.

На го да для го на ру
Чар го вае зна ём ства — з хлоп цам, які 

мог па збег нуць служ бы ў ар міі, згод на з 
прэ зі дэнц кім ука зам, але доб ра ах вот на 
вы ра шыў па слу жыць. Да гэ та га пра ца ваў 
элект ры кам на зга да ным вы шэй прад пры-
ем стве. І сён ня там.

Аляк сандр Са ры наў (ва ўзрос це кры ху 
за двац цаць) раз ва жае як во пыт ны ча ла-
век. Рас ка заў пра род ны рай цэнтр, дзе ў 
2014-м скон чыў дзе вяць кла саў. Пра ву-
чо бу ў аграр ным ка ле джы. Пра тое, як у 
во ін скай час ці ў зна ка мі тых Пя чах быў сяр-
жан там. Мог бы за стац ца ў ар міі, бо вель мі 
ад каз ныя пра фе сі я на лы не аб ход ны і там, 
але па цяг ну ла да моў.

З лю боўю га ва рыў аб прад пры ем стве, 
сва іх аба вяз ках, пра тое, што пра па на ва лі 
ву чыц ца на ін жы не ра. Пла нуе стаць сту-
дэн там ад ной з прэ стыж ных мін скіх ВНУ. 
Пры знаў ся, што на аса біс тае жыц цё па куль 
ня ма ча су, але ў лю бым вы пад ку, ка лі су-
стрэ не тую адзі ную, то ство рыць сям'ю, 
за ста нец ца ў Га рад ку...

Чар го вым но вым зна ё мым стаў 25-га-
до вы аг ра ном Мі ка лай Жу коў скі. Ска заў, 
што ра ней пра ца ваў на Брас лаў шчы не, дзе 
на ра дзіў ся і жыў. Сю ды тра піў, ка лі рас-
фар мі ра ва лі гас па дар ку, а вы бар зра біў 
дзя ку ю чы ад на курс ні цы, з якой ву чыў ся ў 
ака дэ міі — яна ту тэй шая.

Па гу та ры лі і з лі да рам жні ва ся род ма-
ла дых Дзміт ры ем Ша па ва ла вым. Усё ў яго 
склад ва ец ца доб ра. І на ра бо це ша ну юць, 

бо не ля ну ец ца. А до ма ча ка юць жон ка і 
двое дзе так.

А ў Мі ха і ла Са ла ма хі быў як раз дзень 
на ра джэн ня: яму споў ні ла ся 32 га ды. Ле-
тась на ўбор цы стаў «брон за вым пры зё-
рам». Праф са юз ны лі дар па він ша ва ла 
Мі ха і ла, уру чы ла па мят ныя су ве ні ры ды 
па жа да ла ся мей на га шчас ця, бо ме ха ні за-
тар ха лас ты. Умо ва мі пра цы ён за да во ле-
ны. На прык лад, га ра чую ежу пры во зяць у 
абед, і за гэ та трэ ба за пла ціць уся го 20 % 
ад кош ту.

Стар шы ня праф са юз на га ка мі тэ та 
ААТ «Птуш ка фаб ры ка Га ра док» Воль га 
ЛЮК ШЫ НА рас ка за ла, што ўся го на 
прад пры ем стве пра цуе пры клад на 600 
ча ла век. Мо ладзь на асаб лі вым ра хун ку. 
Усё больш мо ла дзі ся род кі раў ні коў. Спе-
цы я ліс там, у якіх за ці каў ле на прад пры ем-
 ства, аказ ва юць да па мо гу, на прык лад, 
у на быц ці мэб лі.

На ві на на прад пры ем стве — па чы нае 
функ цы я на ваць сар та валь ная ма шы на за-
меж най вы твор час ці. І, як ка жуць спе цы я -
ліс ты, яна ад на з са мых ін тэ ле кту аль ных
ва ўсёй кра і не. Яй кі, дзя ку ю чы ёй, бу дуць 
мець леп шы та вар ны вы гляд, іх тэр мін 
пры дат нас ці па вя лі чыц ца. Ка ля двац ца ці 
пя ці ча ла век, якія да ме ха ні за цыі пра цэ-
су зай ма лі ся сар ці роў кай яек, атры ма юць 
ра бо ту на прад пры ем стве.

Ле чаць, 
пі шуць, ма лю юць...

У Га ра доц кай цэнт раль най ра ён най 
баль ні цы но вы га лоў ны пе ды ятр, ка лі мы 
па зна ё мі лі ся, пра ца ваў толь кі трэ ці дзень. 
Па вел Фі лі паў па куль што жы ве ў Ві цеб ску, 
а на ра дзіў ся ў Сян но. Ма ма так са ма ме-
дык, як і ай чым. Стаць ме на ві та дзі ця чым 
ура чом вы ра шыў даў но, та му і ву чыў ся ў 
Грод не, дзе ёсць спе цы я лі за ва ны фа куль-
тэт. А мог бы ў сва ім аб лас ным цэнт ры.

На ўмо вы пра цы не скар дзіц ца. Ёсць 
маг чы масць пра ца ваць на 1,5 стаў кі. Ці за-
ста нец ца пас ля ад пра цоў кі? Ска заў, што 
яшчэ пра гэ та не ду маў. У прын цы пе, ка лі 
да дуць жыл лё, ча му б і не? Ды і зноў жа, да 
Ві цеб ска ка ля трыц ца ці кі ла мет раў. У ба-
га тых кра і нах све ту лю дзі і сот ню змо гуць 
пра ехаць да доб ра га мес ца ра бо ты.

Га лоў ны ўрач уста но вы ахо вы зда роўя 
«Га ра доц кая ЦРБ» Ва ле рый Са мсо наў ка жа, 
што праб лем з кад ра мі ня ма. Ха пае і ўра чоў,
і ме ды цын скіх сяс цёр. Тыя, хто пры язд жа юць,
мо гуць раз ліч ваць на ўваж лі вае стаў лен не. 
Жыл лё — пер ша чар го вая за да ча, якая вы ра-
ша ец ца пры да па мо зе мяс цо вай ула ды.

У ра ён ным цэнт ры ра мёст ваў ся род 
ін шых на пы тан ні ад ка за ла тэх нік Дыя на 
Анань е ва, якая пе ра еха ла з Ві цеб ска за 
му жам-бу даў ні ком. Жан чы на — ма ла дая 
ма ма, ро біць су ве ні ры, ву чыць зем ля коў 
ра мёст вам.

Ган на Ша ла е ва кі руе гурт ком ган чар-
ства. Ле тась ста ла лаў рэ а там дру гой сту пе-
ні ў на мі на цыі «Твор чы дэ бют» на кон кур се 
«Сла вян ска га ба за ру ў Ві цеб ску». Па да ба-
ец ца тут усё, «шу каць шчас ця» ў аб лас ным 
цэнт ры і яшчэ да лей не збі ра ец ца...

А ў рэ дак цыі «Га ра доц ка га вес ні ка» па-
гу та ры лі з ка рэс пан дэнт ка мі Ма яй Сал да-
цен кай і Юлі яй Пры шчэ пай. Мая ўжо год 
як скон чы ла Ма гі лёў скі дзяр жаў ны ўні вер-
сі тэт імя Ар ка дзя Ку ля шо ва. Юля ву чы ла ся 
ў Ві цеб скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це імя 
П. М. Ма шэ ра ва.

Аба яль ныя дзяў ча ты пі шуць пра ўсё 
і пра ўсіх. Ска за лі, што ра ён ка — доб рая 
шко ла для пра фе сі я на га рос ту. Во чы га рэ-
лі, ка лі рас каз ва лі пра рэ парт ажы з па лёў, 
пра тое, як пі са лі пра знач ныя па дзеі ў жыц ці 
ра ё на, твор чых лю дзей і ін шае...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ,
фо та аў та ра.

І кож ны — на ва гу зо ла таІ кож ны — на ва гу зо ла та
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