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Ка лi ёсць жа дан не на свае 
во чы ўба чыць рэ аль ныя 
пе ра ва гi жыц ця ў вёс цы, то 
пры яз джай це ў аг ра га ра док 
Га ра дзi шча Шкло ўска га 
ра ё на, як гэ та дня мi зра бi лi 
ўдзель нi кi вы яз но га 
па ся джэн ня Са ве та па 
ўза е ма дзе ян нi ор га наў 
мяс цо ва га са ма кi ра ван ня 
пры Са ве це Рэс пуб лi кi.

ТАК БЫ ЎСЮ ДЫ...
А па ча ло ся яно не фар-

маль на — не з тра ды цый на га 
вы бран ня прэ зi ды у ма, агуч-
ван ня пра гра мы па ся джэн ня, 
а з кра на ю чай пры вi таль най 
пес нi мяс цо вых са ма дзей-
ных ар тыс таў. Яны шчы ра i ад 
сэр ца пра спя ва лi пра лю бi мы 
Шклоў — го рад юнац тва, ма-
лой ра дзi мы, мес ца пер ша га 
ка хан ня. Па чу лi гос цi пес ню i 
аб пры го жым, за мож ным, ня-
сум ным i — су гуч на тэ ме па ся-
джэн ня — кам форт ным жыц ці 
ў аг ра га рад ку Га ра дзi шча.

Вя до ма, сю ды ўдзель нi кi 
Са ве та па ўза е ма дзе ян нi за вi-
та лi не вы пад ко ва. Па ся джэн-
не бы ло пры све ча на аб мер-
ка ван ню дзей нас цi мяс цо вай 
ула ды па ўстой лi вым раз вiц цi 
тэ ры то рый, у тым лi ку i ства-
рэн нi кам форт ных умоў для 
лю дзей. Дык вось, на ват 
пас ля ка рот ка га зна ём ства з 
Га ра дзi шчам, не пра цяг лых 
раз моў з яго жы ха ра мi ад чу-
ва ла ся, што ў гас цей ура жан-
не ад вi зi ту за ста ло ся моц нае. 
I не дзiў на, што сю ды, у глы-
бiн ку, з'яў ля ец ца ўсё больш 
ах вот ных пе рае хаць на ста-
лае жы хар ства. Для гэ та га 
ад каз на га кро ку ў ма ла дых 
лю дзей уз нi ка юць, па вер це, 
важ кiя пры чы ны.

Як, на прык лад, у са цы яль-
на га пе да го га Га ра дзi шчан-
скай ся рэд няй шко лы На тал лi 
Бал ба то вiч, якая тра пi ла сю-
ды па раз мер ка ван нi. Гас цям 
яна пры зна лал ся, што спа-
чат ку ду ма ла ад пра ца ваць 
свой тэр мiн i з'е хаць у го рад. 
Але па сту по ва гэ тае жа дан не 
па ча ло знi каць. Ёй спа да ба-
ла ся, як на ла джа ны жыц цё 
i ад па чы нак у Га ра дзi шчы, у 
тым лi ку i для мо ла дзi. Тут у 
кро ка вай да ступ нас цi Дом 
куль ту ры, дзе ў свя ты ла дзяц-
ца вя сё лыя iм прэ зы, пра вод-
зяц ца ве ча ры ны. По бач дзве 
кра мы, якiя кан ку ры ру юць 
за спа жыў ца, iмк нуц ца да га-
дзiць яму, раз вi ва юць ган даль 
па па пя рэд нiх за ка зах па iн-
тэр нэ це. Яны ажыц цяў ля юць 
да стаў ку буй на га ба рыт ных 
рэ чаў — ска жам, мэб лi, бы та-
вой апа ра ту ры цi бу даў нi чых 
ма тэ ры я лаў — прос та на мес-
ца вы ка ры стан ня. Ёсць служ-
ба бы ту, ам бу ла то рыя, пош-
та, ад дзя лен не Бе ла рус бан ка, 
бiб лi я тэ ка, дыс ка зал i мно гае 
iн шае. Ды i сам па сё лак чыс-

ты, утуль ны, а пры го жыя на-
ва кол лi так i ва бяць.

Апош нiм ар гу мен там на 
ка рысць та го, каб за стац ца 
ў Га ра дзi шчы, ста ла вы дзя-
лен не На тал лi як ма ла до му 
спе цы я лiс ту арэнд на га жыл-
ля — асоб най доб ра ўпа рад-
ка ва най ква тэ ры. Яна, да рэ чы, 
зна хо дзiц ца ў бу дын ку рэ кан-
стру я ва на га i пе ра бу да ва на-
га дзi ця ча га сад ка. Ён ця пер 
зай мае там па ло ву пло шчаў, а 
дру гая па ло ва ад да дзе на пад 
ад на- i двух па ка ё выя ква тэ ры. 
I, за ўваж це, не ўсе яны за ня-
тыя. На прык лад, сваё жыл лё 
ча кае ве ту ра ча, iн шых спе-
цыя  лiс таў, у якiх гас па дар ка 
мае па трэ бу.

Та кая жыл лё вая па лi ты ка ў 
Га ра дзi шчы — важ ны фак тар 
за ма ца ван ня ма ла дых кад раў. 
Ра зам са ства рэн нем раз вi той 
iнф ра струк ту ры яна пры но сiць 
плён. На перс пек ты ву ця пер 
пе ра аб ста лёў ва юць бы лы бу-
ды нак сель са ве та. Тут з ча сам 
з'я вiц ца яшчэ сем но вых кам-
фар та бель ных арэнд ных ква-
тэр з га рад скi мi вы го да мi.

ЖЫЦЬ НЕ ГОРШ, 
ЧЫМ У ГА РА ДАХ

Ужо ў Шкло ве, дзе бы ла 
пра цяг ну та ра бо та па ся джэн-
ня Са ве та, стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лi кi На тал ля КА ЧА-
НА ВА пад су ма ва ла ўба ча нае 
ў Га ра дзi шчы. Па яе сло вах, 
на яў насць жыл ля, мес ца ра-
бо ты, доб рая за ра бот ная пла-
та — вось тое, што да зва ляе 
ма ла дым лю дзям за ма ца вац-
ца ў вёс цы. У Га ра дзi шчы мяс-
цо вая ўла да ўдзя ляе вя лi кую 
ўва гу гэ тым пы тан ням. А ўво-
гу ле, заўважыла спi кер верх-
няй па ла ты пар ла мен та, кам-
форт нае пра жы ван не лю дзей 
у кож ным на се ле ным пунк це 
кра i ны — адзiн з пры яры тэт ных 
кi рун каў дзяр жаў най па лi ты кi. 
Каб ча ла ве ку бы ло зруч на 

жыць, трэ ба ства раць для гэ-
та га раз вi тую iнф ра струк ту ру. 
Дзi ця чыя са ды, шко лы, пош та, 
бан кi, ганд лё выя аб' ек ты — усё 
гэ та па вiн на быць.

Пад час па ся джэн ня На тал-
ля Ка ча на ва звяр ну ла ся да 
дэ пу та таў Са ве таў усiх уз роў-
няў з за клi кам браць ак тыў ны 
ўдзел у са цы яль на-эка на мiч-
ным раз вiц цi кра i ны ў цэ лым i 
кож на га асоб на ўзя та га ра ё на 
цi го ра да, та му што ме на вi та 
дэ пу та ты як вы бран нi кi на-
ро да па вiн ны як нi хто ве даць 
тыя пы тан нi, якiя хва лю юць 
лю дзей. Для фар мi ра ван ня 
кам форт на га iх жыц ця ёсць 
усе срод кi, i не аб ход на да-
лей дзей нi чаць у гэ тым кi рун-

ку, але сён ня ма ла ва ло даць 
сi ту а цы яй — трэ ба пры маць 
ме ры па вы ра шэн нi гэ тых 
праб лем, ска за ла На тал ля 
Ка ча на ва.

Та кая дум ка ста ла лейт ма-
ты вам ра бо ты Са ве та па ўза е-
ма дзе ян нi ор га наў мяс цо ва га 
са ма кi ра ван ня. За цi каў ле ная 
раз мо ва ў Шкло ве iш ла аб 
шля хах раў на мер на га раз вiц-
ця рэ гi ё наў, ства рэн нi ўмоў 
кам форт на га жыц ця лю дзей 
у кож ным на се ле ным пунк це 
кра i ны. Мi ха iл РУ СЫ, стар-
шы ня Па ста ян най ка мi сii 
Са ве та Рэс пуб лi кi па рэ гi я-
наль най па лi ты цы i мяс цо-
вым са ма кi ра ван нi, у раз мо-
ве з жур на лiс та мi ска заў, што 
аг ра га рад кi, на су пе рак мер-
ка ван ням роз ных кры ты каў i 
скеп ты каў, на прак ты цы па ка-
за лi сваю не аб ход насць i жыц-
ця здоль насць. Там за ста юц-
ца лю дзi. Бо ка лi ў на се ле ным 
пунк це ня ма дзi ця ча га сад ка, 
шко лы, До ма куль ту ры, ам бу-
ла то рыi — ка ра цей, раз вi той 
са цы яль най сфе ры i iнф ра-
струк ту ры, — ту ды не па едуць 
жыць. Мы па вiн ны ства рыць 
та кiя ўмо вы, пры якiх у ма лых 
на се ле ных пунк тах лю дзi змо-

гуць пра ца ваць, за раб ляць i 
жыць не горш, чым у га ра дах, 
лi чыць Мi ха iл Ру сы.

Стар шы ня Брэсц ка га 
аб лас но га Са ве та дэ пу та-
таў, член Са ве та Рэс пуб лi-
кi Юрый НАР КЕ ВIЧ у сва ем 
вы ступ лен нi за ся ро дзiў ся на 
ме рах пад трым кi дзе ла вой iнi-
цы я ты вы ў глы бiн цы, раз вiц ця 
парт нёр ства мяс цо ва га бiз не-
су i ор га наў са ма кi ра ван ня, 
пры вёў цi ка выя пры кла ды. Ён 
пра па на ваў пры няць рэс пуб-
лi кан скую пра гра му ас фаль-
та ван ня вяс ко вых ву лiц.

Уво гу ле на па ся джэн нi дэ-
пу та ты прад мет на га ва ры лi i 
пра да ро гi мяс цо ва га зна чэн-
ня, i пра ўзвя дзен не жыл ля 

для шмат дзет ных сем'яў, i пра 
мно гае iн шае, што скла дае 
сут насць ра бо ты сель са ве таў, 
ра ён ных, га рад скiх i аб лас ных 
Са ве таў.

Пер шы на мес нiк мi нiст-
ра эка но мi кi Юрый ЧА БА-
ТАР на зваў пры яры тэ ты для 
кра i ны на на ступ ныя пяць 
га доў, акрэс лiў асоб ныя 
ары ен цi ры i пла ны ўстой лi-
ва га i эфек тыў на га раз вiц ця 
рэ гi ё наў. Ка лi вель мi ла ка-
нiч на, то iх эка на мiч ны рост, 
у пры ват нас цi, мяр ку ец ца 
ажыц цяў ляць за кошт ства-
рэн ня но вых ра бо чых мес-
цаў, асаб лi ва ў тых сель скiх 
ра ё нах, якiя ня рэд ка з аб'-
ек тыў ных пры чын ад ста юць 
у эка на мiч ным раз вiц цi. Да 
та кiх ра ё наў бу дуць па ды хо-
дзiць iн ды вi ду аль на з улi кам 
iх асаб лi вас цяў.

Iх пад трым ку ўра ду не аб-
ход на ак ты вi за ваць, ад зна-
чы ла ў хо дзе па ся джэн ня i 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лi кi. 
Сён ня, ка лi скла да юц ца пла ны 
на но вую пя цi год ку, дэ пу та ты 
па вiн ны ўдзель нi чаць у рас-
пра цоў цы i рэа лi за цыi гэ тых 
да ку мен таў.

Ле а нiд ЛАХ МА НЕН КА.

МА ЛА ВА ЛО ДАЦЬ 
СI ТУ А ЦЫ ЯЙ — ТРЭ БА 

ВЫ РА ШАЦЬ ПРАБ ЛЕ МЫ

З ВЫ ЕЗ ДАМ НА МЕС ЦА НА ШЛЯ ХУ ДА МЭТ

Важ ны эле мент Важ ны эле мент 
устой лi ва га устой лi ва га 

раз вiц цяраз вiц ця
У Бе ла ру сi вя дзец ца сiс тэм ная 

ра бо та па па ве лi чэн нi до лi 
элект ра транс пар ту

Пра гэ та па ве да мiў на мес нiк стар шы нi 
Са ве та Рэс пуб лi кi, на цы я наль ны 
ка ар ды на тар па да сяг нен нi Мэт 

устой лi ва га раз вiц ця Ана толь IСА ЧАН КА 
на Днi элект ра транс пар ту ў 

Кi тай ска-бе ла рус кiм iн дуст ры яль ным 
пар ку «Вя лi кi ка мень».

— У Бе ла ру сi вя дзец ца сiс тэм ная ра бо-
та па ўка ра нен нi аў та ма ты за ва ных сiс тэм 
кi ра ван ня пе ра во зач ным пра цэ сам, па вы-
шэн нi ўзроў ню iн фар ма ты за цыi транс парт-
на га комп лек су, па шы рэн нi элект ры фi ка-
цыi чы гу нач ных шля хоў i па ве лi чэн нi до лi 
элект ра транс пар ту. Усё гэ та за бяс печ вае 
кам форт ныя ўмо вы пра жы ван ня на шых 
гра ма дзян i ля жыць у асно ве кан цэп цыi 
ра зум ных га ра доў, якiя мы раз вi ва ем, — 
ад зна чыў вi цэ-спi кер Са ве та Рэс пуб лi кi.

Па вод ле яго слоў, паў сюд нае ўка ра-
нен не зя лё ных тэх на ло гiй, за сна ва ных на 
энер га- i рэ сур саз бе ра жэн нi, за бяс печ вае 
раз вiц цё эка но мi кi без шко ды для эка ло гii. 
Гэ та ад на з Мэт устой лi ва га раз вiц ця.

— Вы дат на, што бе ла рус кiя пра мыс ло выя 
прад пры ем ствы па этап на па шы ра юць ма-
дэль ны шэ раг элект ра транс парт най тэх нi кi, 
якая вы пус ка ец ца. Па га рад скiх марш ру тах 
ужо кур сi руе больш за 80 элект ро бу саў, 
на да ро гах па вя лiч ва ец ца коль касць лег-
ка вых аў та ма бi ляў, якiя функ цы я ну юць на 
элект рыч нас цi. Усё гэ та да зва ляе ска ра чаць 
шкод ныя вы кi ды ў ат мас фе ру, ума цоў ваць 
эка ла гiч ную бяс пе ку i, што не менш важ на, 
раз вi ваць iна ва цый ныя вы твор час цi, якiя 
фар мi ру юць асно ву iн тэ ле кту аль най эка-
но мi кi, — пад крэс лiў ён.

Ка жу чы пра Дзень элект ра транс пар ту 
ў Кi тай ска-бе ла рус кiм iн дуст ры яль ным 
пар ку «Вя лi кi ка мень», Ана толь Iса чан ка 
звяр нуў ува гу на тое, што гэ та доб рае ме-
ра пры ем ства для прэ зен та цыi най ноў шых 
рас пра цо вак у га лi не элект ра тэх нi кi.

— Тут прад стаў ле ны роз ныя вi ды элект-
ра тэх нi кi — ад су час ных элект ро бу саў да 
элект ра ску та раў. Тэ ма для нас вель мi ак туа-
ль ная i перс пек тыў ная. Аб наў лен не пар ку 
транс парт ных срод каў вы со ка эфек тыў най, 
бяс печ най i эка ла гiч най тэх нi кай — важ ны 
эле мент устой лi ва га раз вiц ця на шай кра i-
ны, — да даў ён.

На мес нiк мi нiст ра пра мыс ло вас цi Анд рэй 
Буй не вiч ад зна чыў, што элект ра мабiль — 
больш ёмiс тае па няц це, чым прос та аў та-
транс парт. Па вод ле яго слоў, гэ та комп лекс-
ная iнф ра струк ту ра за рад ных стан цый, спе-
цы я лi за ва ных стан цый тэх нiч на га аб слу гоў-
ван ня, а так са ма на ву чан не спе цы я лiс таў, 
якiх не аб ход на ўжо сён ня рых та ваць, каб 
раз вi ваць гэ ты кi ру нак у да лей шым.

— Мы ба чым вя лi кую перс пек ты ву ў пер-
шую чар гу ў ка мер цый ным транс пар це. 
Мiн скi аў та ма бiль ны за вод у най блi жэй-
шы час па вi нен вы пус цiць ка ля 20 адзi нак 
тэх нi кi. Мiн скi трак тар ны за вод вы ра бiў i 
вы пус цiў узор лё да за лiў най ма шы ны, якая 
сён ня пра хо дзiць вы пра ба ван нi на ля до вых 
арэ нах Мiн ска. У блi жэй шай перс пек ты-
ве пла ну ец ца вы ра бiць ка ля 25 та кiх адзi-
нак, — па ве да мiў на мес нiк мi нiст ра.

Да рэ чы, Дзень элект ра транс пар ту зла-
дзi лi ў Кi тай ска-бе ла рус кiм iн дуст ры яль-
ным пар ку «Вя лi кi ка мень». На яго тэ ры то-
рыi дзей нi ча ла дэ ман стра цый ная пля цоў ка, 
дзе бы лi прад стаў ле ны роз ныя ма дэ лi элект-
ра транс пар ту — ад элект ро бу саў i элект ра -
мабi ляў да элект ра ма та цык ла i элект ра са-
ма ка таў. У ме ра пры ем стве ўдзель нi ча лi 
МАЗ, «Бел ка мун маш», Аб' яд на ны iн сты тут 
ма шы на бу да ван ня НАН, пры бо ра бу даў нi чы 
за вод «Апт рон», ВА «Бе ла рус наф та», Geely, 
кам па нii-рэ зi дэн ты iн дуст ры яль на га пар ка 
«Вя лi кi ка мень» — «ЕЕС-груп», «Чан ду Сiнь-
чжу», Greencars. Ар га нi за та ра мi вы сту пi лi 
Мi нiс тэр ства энер ге ты кi i Кi тай ска-бе ла рус кi 
iн дуст ры яль ны парк «Вя лi кi ка мень».

Па вод ле Бел ТА.
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