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БЫ ЛО Б ЖА ДАН НЕ

Ра бо ту для вяс коў цаў 
пра па ну юць на ват у аб лас ным цэнт ры

У вёс цы Жда но ві чы прай шоў сель скі сход. На су стрэ чу з жы ха ра мі пры еха лі 
стар шы ня ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Лі дзія Ду бі коў ская, стар шы ня 
Чэр неў ска га сель вы кан ка ма Аляк сандр Ка ва лёў, прад стаў ні кі цэнтра 
сацыяльнага абслугоўвання, жыл лё ва-ка му наль най, ме ды цын скай служ баў, 
ра ён на га ад дзе ла па над звы чай ных сі ту а цы ях.

Вяс коў цы ад ра зу ж па дзя ка ва лі стар шы ні ра ён на га Са ве та дэ пу та-
таў за дапамогу ў ра мон це да ро гі, якая вя дзе да іх на се ле на га пунк та. 
Га лоў най жа тэ май су стрэ чы ста ла аб мер ка ван не Дэ крэ та № 1 «Аб са-
дзей ні чан ні за ня тас ці на сель ніц тва», пі ша Дры бін ская ра ён ная га зе та 
«Са вец кая вёс ка».

Лі дзія Ду бі коў ская рас ка за ла жы ха рам аб дзей нас ці ра ён най ка мі сіі па 
працаўладкаванні. Яна ак цэн та ва ла ўва гу на тым, што трэба ін ды ві ду аль на 
па ды хо дзіць да сі ту а цый, ка лі гра ма дзя не не пра цу юць, але хо чуць і мо гуць 
за раб ляць са бе на жыц цё ле галь ным спо са бам. У ра ё не ство ра ны ўсе ўмо вы 
для пра ца ўлад ка ван ня. Што ме сяц пра вод зяц ца кір ма шы ва кан сій (у ра ё не 
на да дзе ны мо мант іх 147). Стар шы ня рай са ве та рас тлу ма чы ла, як прай сці 
пе ра на ву чан не тым, хто хо ча атры маць но вую спе цы яль насць, на пры ка лад 
пра даў ца, ку ха ра, цы руль ні ка і на ват кі роў цы тра лей бу са, ка лі ёсць жа дан-
не пра ца ваць у Ма гі лё ве, то да ец ца маг чы масць прай сці пе ра пад рых тоў ку, 
за клю чыць да га вор і пра ца ваць.

Так са ма стар шы ня рай са ве та рас тлу ма чы ла, дзе і як мож на афор міць 
ра мес ную дзей насць і зай мац ца ака зан нем па слуг на сель ніц тву. Лі дзія Са-
вель еў на пры вя ла пры кла ды тых, хто ўжо па чаў пра ца ваць як ра мес нік або 
ад крыў сваю спра ву пры са дзей ні чан ні ўпраў лен ня па пра цы, за ня тас ці і 
са цы яль най аба ро не. Акра мя та го, яна па ці ка ві ла ся работай аў та ма га зі на, 
паш то вай служ бы, рас пы та ла, што хва люе жы ха роў. А яшчэ звяр ну ла ся з 
прось бай да вяс коў цаў, каб яны пад трым лі ва лі на леж ны са ні тар ны стан ка ля 
сва іх пад вор каў, на ву лі цах і да ро гах.

Жы ха ры вёс кі ме лі маг чы масць за даць свае пы тан ні і атры маць кам пе-
тэнт ныя ад ка зы.

У ГЛУ ШЫ АД ЗНА ЧЫ ЛІ 
ДЗЕНЬ ПА СЁЛ КА

Свя та па ча ло ся з ус кла дан ня кве так да ме ма ры яль на га комп лек су ў го нар 
па мя ці за гі ну лых у га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны жы ха роў па сёл ка.

Як па ве дам ляе ра ён ная га зе та «Тры бу на 
пра цы», у До ме куль ту ры ад бы ло ся свя точ-
нае ме ра пры ем ства. Так, у фае ар га ні за ва лі 
рэт ра-вы стаў ку «Зроб ле на ў СССР», дзе бы ла 
прад стаў ле на ат ры бу ты ка мі ну лых га доў: па-
тэ фо ны, кні гі, вы мпе лы, да ку мен ты і ін шыя 
ра ры тэ ты. Акра мя гэ та га, тут раз гар ну лі ся 
экс па зі цыі дзі ця чых ма люн каў на тэ му «Я 
люб лю ця бе, Глу ша», май строў на род най 
твор час ці, ра мес ні каў. А ў ак та вай за ле прай-
шоў кан цэрт, пад рых та ва ны Глу шан скім, Ту-
га ліц кім да ма мі куль ту ры і ра ён най дзі ця чай 
шко лы мас тац тваў.

У ме жах ме ра пры ем ства стар шы ня сель-
вы кан ка ма Ма рыя Су шчан ка ўзна га ро дзі ла 
мяс цо вых гра мад скіх ак ты віс таў га на ро вы мі 
гра ма та мі і су ве ні ра мі. Пад зяч ны мі ліс та мі і па да рун ка мі так са ма бы лі ад зна-
ча ны гас па да ры най леп шых пад вор каў — Та ма ра Не краш, су жэн цы Іры на і 
Анд рэй Сі ня ўскія. Сло вы па дзя кі пра гу ча лі і ў ад рас шмат дзет най сям'і Рак.
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Ар га ні за цыя ра бо ты 
з мо лад дзю па мес цы 
жы хар ства ста ла тэ май Дня 
Мхі ніц ка га сель ска га Са ве та, 
што на Ма гі лёў шчы не.

Удзель ні кі па бы ва лі ў Ка-
зель скай сель скай біб лі я тэ цы, 
дзе да ве да лі ся, як раз ві ва юць 
ці ка васць да кні гі ў вяс ко вай 
мо ла дзі, а так са ма аца ні лі тэ-
ат ра лі за ва нае прад стаў лен не 
да юбі ле яў кніг «Юбі лей ная ту-
соў ка» з удзе лам вуч няў мяс-
цо вай шко лы, пі ша «Чыр во ны 
сцяг. Крас на пол ле».

На дум ку стар шы ні ра-
ён на га Са ве та дэ пу та таў 
Ан жа лі кі ГО МАН, ня гле дзя чы 
на ра бо ту, што пра во дзіц ца ў 
Ка зель скай біб лі я тэ цы, не аб-
ход на вы ка рыс тоў ваць во пыт 
ін шых уста ноў, якія ма юць пэў-
ныя на пра цоў кі і да сяг нен ні. 
На прык лад, сель скай біб лі я тэ-
кі аг ра га рад ка Ле ні на, у якой 
пра цуе эн ту зі яст сва ёй спра вы 
Га лі на Ка ва лен ка. Жан чы на 
на пра ця гу амаль 30 га доў па 
кру пін ках збі ра ла і сіс тэ ма ты за-
ва ла ма тэ ры я лы пра гіс то рыю 
вё сак і лю дзей, якія жы вуць у 
іх. Па вы ні ках аб лас но га агля-
ду кон кур су «Мой род ны кут — 
вы то ка ўсіх вы то каў» яна ста ла 
пе ра мож цам. Гэ тыя і мно гія ін-
шыя на пра цоў кі, як і па ды хо ды 
ў ра бо це, мо гуць стаць год ным 
пры кла дам для мно гіх біб лі я тэк 
не толь кі Крас на поль ска га, але 
і ін шых ра ё наў Ма гі лёў шчы ны. 
Аб дзей нас ці ДУА «Ка зель скі 
ВПК дзі ця чы сад — ся рэд няя 
шко ла» па па тры я тыч ным і пра-
цоў ным вы ха ван ні мо ла дзі ва 
ўза е ма дзе ян ні з ма ла дзёж ны-
мі гра мад скі мі ар га ні за цы я мі 
іш ла га вор ка пры на вед ван ні 
гэ тай уста но вы аду ка цыі. 
Да рэ чы, у мік ра ра ё не 
шко лы, уклю ча ю чы ад-
да ле ныя вёс кі Выд ран ка, 
Аў чы нец, Са ба лі, Гор кі 
пра жы ва юць 42 юна кі і 
дзяў ча ты ва ўзрос це ад 
14 да 18 га доў.

Ад ным з кі рун каў па 
пра цы з мо лад дзю ва 
ўста но ве з'яў ля ец ца ма-
раль на-па тры я тыч нае 
вы ха ван не, якое ажыц-
цяў ля ец ца праз да лу чэн-
не юна га па ка лен ня да 
гіс то ры ка-куль тур ных і 
эт на гра фіч ных каш тоў-
нас цяў. Вя лі кую да па-
мо гу ў гэ тым аказ вае 
школь ны края знаў чы му-
зей. Зна ём ства з уста но-
вай пра цяг ну ла ся ў спар-
тыў най за ле, дзе прай-
шла та ва рыс кая су стрэ-
ча па ва лей бо ле па між 
ка ман да мі школь ні каў і 

мяс цо вай мо ла дзі. Яе іні цы я-
ваў на стаў нік фі зіч най куль ту-
ры і зда роўя Ва дзім Еў да кі маў. 
Пас ля за кан чэн ня на ву чаль най 
уста но вы ён вяр нуў ся на ма-
лую ра дзі му, аб за вёў ся сям' ёй. 
Ва дзім Сяр ге е віч, як ча ла век 
за хоп ле ны сва ёй спра вай, ар-
га ні за ваў спар тыў ны клуб, які 
з за да валь нен нем на вед вае 
вяс ко вая мо ладзь. З яго з'яў-
лен нем спар тыў на-ма са вая і 
фіз куль тур на-азда раў лен чая 
ра бо та ў мік ра ра ё не шко лы 
ак ты ві за ва ла ся.

Ці ка вы мі бачацца ме та ды, 
якія вы ка рыс тоў ва юц ца ў ра бо-
це Хал мян ска га вяс ко ва га до ма 
куль ту ры па да лу чэн ні мо ла дзі 
да фальк лор най спад чы ны: 
удзель ні кам пра дэ ман стра ва-
лі аб рад «Жа ніць ба ко мі на», 
што бы туе ў гэ тай мяс цо вас ці 
са ста ра даў ніх ча соў. Тут жа, у 
мяс цо вым ача гу куль ту ры, пад-
вя лі вы ні кі пра цы. Стар шы ня 
ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Ан-
жа лі ка Го ман ад зна чы ла, што 
ме на ві та ак тыў насць у воль ны 
час з'яў ля ец ца най важ ней шым 
ас пек там для мо ла дзі. Ма ла-
дыя лю дзі та кім чы нам атрым-

лі ва юць маг чы масць са-
ма рэа лі за цыі.

Та му важ на ве даць 
не толь кі су час ныя куль-
тур ныя па трэ бы мо ла дзі 
і ары ен та вац ца на іх, але 
і ўмець хут ка рэ ага ваць, 
пра па ноў ваць но выя ві-
ды і фор мы пра цы. На 
ча ле лю бо га ві ду та кой 
дзей нас ці перш за ўсё 
па ві нен ста яць ча ла век 
ак тыў ны і іні цы я тыў ны, 
які ўмее вес ці за са бой 
ін шых і да ваць прык лад, 
вар ты пе рай ман ня. Па 
вы ні ках Дня Са ве та стар-
шы нёй ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў Ан жа лі кай Го-
ман да дзе ны да ру чэн-
ні кі раў ні кам ад дзе лаў, 
уста ноў і ар га ні за цый 
ра ё на.

ДЗЕНЬ СА ВЕ ТА

Ува га ак тыў ным 
і іні цы я тыў ным
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Ак тыў насць 
у воль ны 

час з'яў ля ец ца 
най важ ней шым 
ас пек там 
для мо ла дзі. 
Ма ла дыя лю дзі 
та кім чы нам 
атрым лі ва юць 
маг чы масць 
са ма рэа лі за цыі. 
Та му важ на ве даць 
не толь кі су час ныя 
куль тур ныя па трэ бы 
мо ла дзі 
і ары ен та вац ца на іх, 
але і ўмець 
хут ка рэ ага ваць, 
пра па ноў ваць 
но выя ві ды і фор мы 
пра цы.

Матэрыялы 
падрыхтавала 

Вольга АНУФРЫЕВА.


