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З ВЫЕЗДАМ НА МЕСЦА

НА ШЛЯХУ ДА МЭТ

Важны элемент
устойлiвага
развiцця

МАЛА ВАЛОДАЦЬ
СIТУАЦЫЯЙ — ТРЭБА
ВЫРАШАЦЬ ПРАБЛЕМЫ

ТАК БЫ ЎСЮДЫ...
А па ча ло ся яно не фармальна — не з традыцыйнага
выбрання прэзiдыума, агучвання праграмы пасяджэння,
а з кранаючай прывiтальнай
пес нi мяс цо вых са ма дзейных артыстаў. Яны шчыра i ад
сэрца праспявалi пра любiмы
Шклоў — горад юнацтва, малой радзiмы, месца першага
кахання. Пачулi госцi песню i
аб прыгожым, заможным, нясумным i — сугучна тэме пасяджэння — камфортным жыцці
ў аграгарадку Гарадзiшча.
Вядома, сюды ўдзельнiкi
Савета па ўзаемадзеяннi завiталi невыпадкова. Пасяджэнне было прысвечана абмеркаванню дзейнасцi мясцовай
улады па ўстойлiвым развiццi
тэрыторый, у тым лiку i стварэннi камфортных умоў для
лю дзей. Дык вось, на ват
пасля кароткага знаёмства з
Га ра дзi шчам, не пра цяг лых
размоў з яго жыхарамi адчувалася, што ў гасцей уражанне ад вiзiту засталося моцнае.
I не дзiўна, што сюды, у глыбiнку, з'яўляецца ўсё больш
ахвотных пераехаць на сталае жы хар ства. Для гэ та га
адказнага кроку ў маладых
людзей узнiкаюць, паверце,
важкiя прычыны.
Як, напрыклад, у сацыяльнага педагога Гарадзiшчанскай сярэдняй школы Наталлi
Балбатовiч, якая трапiла сюды па размеркаваннi. Гасцям
яна прызналался, што спачатку думала адпрацаваць
свой тэрмiн i з'ехаць у горад.
Але паступова гэтае жаданне
пачало знiкаць. Ёй спадабалася, як наладжаны жыццё
i адпачынак у Гарадзiшчы, у
тым лiку i для моладзi. Тут у
кро ка вай да ступ нас цi Дом
культуры, дзе ў святы ладзяцца вясёлыя iмпрэзы, праводзяцца вечарыны. Побач дзве
крамы, якiя канкурыруюць
за спажыўца, iмкнуцца дагадзiць яму, развiваюць гандаль
па папярэднiх заказах па iнтэрнэце. Яны ажыццяўляюць
да стаў ку буй на га ба рыт ных
рэчаў — скажам, мэблi, бытавой апаратуры цi будаўнiчых
матэрыялаў — проста на месца выкарыстання. Ёсць служба быту, амбулаторыя, пошта, аддзяленне Беларусбанка,
бiблiятэка, дысказал i многае
iншае. Ды i сам пасёлак чыс-

ты, утульны, а прыгожыя наваколлi так i вабяць.
Апошнiм аргументам на
карысць таго, каб застацца
ў Гарадзiшчы, стала выдзяленне Наталлi як маладому
спецыялiсту арэнднага жылля — асобнай добраўпарадкаванай кватэры. Яна, дарэчы,
знаходзiцца ў будынку рэканструяванага i перабудаванага дзiцячага садка. Ён цяпер
займае там палову плошчаў, а
другая палова аддадзена пад
адна- i двухпакаёвыя кватэры.
I, заўважце, не ўсе яны занятыя. Напрыклад, сваё жыллё
чакае ветурача, iншых спецыялiстаў, у якiх гаспадарка
мае патрэбу.

жыць, трэба ствараць для гэтага развiтую iнфраструктуру.
Дзiцячыя сады, школы, пошта,
банкi, гандлёвыя аб'екты — усё
гэта павiнна быць.
Падчас пасяджэння Наталля Качанава звярнулася да
дэпутатаў Саветаў усiх узроўняў з заклiкам браць актыўны
ўдзел у сацыяльна-эканамiчным развiццi краiны ў цэлым i
кожнага асобна ўзятага раёна
цi горада, таму што менавiта
дэпутаты як выбраннiкi народа павiнны як нiхто ведаць
тыя пытаннi, якiя хвалююць
людзей. Для фармiравання
камфортнага iх жыцця ёсць
усе сродкi, i неабходна далей дзейнiчаць у гэтым кiрун-

гуць працаваць, зарабляць i
жыць не горш, чым у гарадах,
лiчыць Мiхаiл Русы.
Стар шы ня Брэсц ка га
абласнога Савета дэпутатаў, член Савета Рэспублiкi Юрый НАРКЕВIЧ у сваем
выступленнi засяродзiўся на
мерах падтрымкi дзелавой iнiцыятывы ў глыбiнцы, развiцця
партнёрства мясцовага бiзнесу i органаў самакiравання,
прывёў цiкавыя прыклады. Ён
прапанаваў прыняць рэспублiканскую праграму асфальтавання вясковых вулiц.
Увогуле на пасяджэннi дэпутаты прадметна гаварылi i
пра дарогi мясцовага значэння, i пра ўзвядзенне жылля

Такая жыллёвая палiтыка ў
Гарадзiшчы — важны фактар
замацавання маладых кадраў.
Разам са стварэннем развiтой
iнфраструктуры яна прыносiць
плён. На перспектыву цяпер
пераабсталёўваюць былы будынак сельсавета. Тут з часам
з'явiцца яшчэ сем новых камфартабельных арэндных кватэр з гарадскiмi выгодамi.

ку, але сёння мала валодаць
сiтуацыяй — трэба прымаць
ме ры па вы ра шэн нi гэ тых
праб лем, ска за ла На тал ля
Качанава.
Такая думка стала лейтматывам работы Савета па ўзаемадзеяннi органаў мясцовага
самакiравання. Зацiкаўленая
размова ў Шклове iшла аб
шляхах раўнамернага развiцця рэгiёнаў, стварэннi ўмоў
камфортнага жыцця людзей
у кожным населеным пункце
краiны. Мiхаiл РУСЫ, старшыня Пастаяннай камiсii
Савета Рэспублiкi па рэгiянальнай палiтыцы i мясцовым самакiраваннi, у размове з журналiстамi сказаў, што
аграгарадкi, насуперак меркаванням розных крытыкаў i
скептыкаў, на практыцы паказалi сваю неабходнасць i жыццяздольнасць. Там застаюцца людзi. Бо калi ў населеным
пункце няма дзiцячага садка,
школы, Дома культуры, амбулаторыi — карацей, развiтой
сацыяльнай сферы i iнфраструктуры, — туды не паедуць
жыць. Мы павiнны стварыць
такiя ўмовы, пры якiх у малых
населеных пунктах людзi змо-

для шматдзетных сем'яў, i пра
многае iншае, што складае
сутнасць работы сельсаветаў,
раённых, гарадскiх i абласных
Саветаў.
Першы намеснiк мiнiстра эканомiкi Юрый ЧАБАТАР назваў прыярытэты для
кра i ны на на ступ ныя пяць
га доў, акрэс лiў асоб ныя
арыенцiры i планы ўстойлiвага i эфектыўнага развiцця
рэ гi ё наў. Ка лi вель мi ла канiчна, то iх эканамiчны рост,
у пры ват нас цi, мяр ку ец ца
ажыццяўляць за кошт стварэн ня но вых ра бо чых месцаў, асаблiва ў тых сельскiх
ра ё нах, якiя ня рэд ка з аб'ектыўных прычын адстаюць
у эка на мiч ным раз вiц цi. Да
такiх раёнаў будуць падыходзiць iндывiдуальна з улiкам
iх асаблiвасцяў.
Iх падтрымку ўраду неабходна актывiзаваць, адзначыла ў ходзе пасяджэння i
старшыня Савета Рэспублiкi.
Сёння, калi складаюцца планы
на новую пяцiгодку, дэпутаты
павiнны ўдзельнiчаць у распрацоўцы i рэалiзацыi гэтых
дакументаў.
Леанiд ЛАХМАНЕНКА.

У Беларусi вядзецца сiстэмная
работа па павелiчэннi долi
электратранспарту

Пра гэта паведамiў намеснiк старшынi
Савета Рэспублiкi, нацыянальны
каардынатар па дасягненнi Мэт
устойлiвага развiцця Анатоль IСАЧАНКА
на Днi электратранспарту ў
Кiтайска-беларускiм iндустрыяльным
парку «Вялiкi камень».

Фота БелТА.

Калi ёсць жаданне на свае
вочы ўбачыць рэальныя
перавагi жыцця ў вёсцы, то
прыязджайце ў аграгарадок
Гарадзiшча Шклоўскага
раёна, як гэта днямi зрабiлi
ўдзельнiкi выязнога
пасяджэння Савета па
ўзаемадзеяннi органаў
мясцовага самакiравання
пры Савеце Рэспублiкi.
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ЖЫЦЬ НЕ ГОРШ,
ЧЫМ У ГАРАДАХ
Ужо ў Шклове, дзе была
працягнута работа пасяджэння Савета, старшыня Савета
Рэспублiкi Наталля КАЧАНАВА падсумавала ўбачанае
ў Гарадзiшчы. Па яе словах,
наяўнасць жылля, месца работы, добрая заработная плата — вось тое, што дазваляе
маладым людзям замацавацца ў вёсцы. У Гарадзiшчы мясцовая ўлада ўдзяляе вялiкую
ўвагу гэтым пытанням. А ўвогуле, заўважыла спiкер верхняй палаты парламента, камфортнае пражыванне людзей
у кожным населеным пункце
краiны — адзiн з прыярытэтных
кiрункаў дзяржаўнай палiтыкi.
Каб чалавеку было зручна

— У Беларусi вядзецца сiстэмная работа па ўкараненнi аўтаматызаваных сiстэм
кiравання перавозачным працэсам, павышэннi ўзроўню iнфарматызацыi транспартнага комплексу, пашырэннi электрыфiкацыi чыгуначных шляхоў i павелiчэннi долi
электратранспарту. Усё гэта забяспечвае
камфортныя ўмовы пражывання нашых
грамадзян i ляжыць у аснове канцэпцыi
разумных гарадоў, якiя мы развiваем, —
адзначыў вiцэ-спiкер Савета Рэспублiкi.
Паводле яго слоў, паўсюднае ўкараненне зялёных тэхналогiй, заснаваных на
энерга- i рэсурсазберажэннi, забяспечвае
развiццё эканомiкi без шкоды для экалогii.
Гэта адна з Мэт устойлiвага развiцця.
— Выдатна, што беларускiя прамысловыя
прадпрыемствы паэтапна пашыраюць мадэльны шэраг электратранспартнай тэхнiкi,
якая выпускаецца. Па гарадскiх маршрутах
ужо курсiруе больш за 80 электробусаў,
на дарогах павялiчваецца колькасць легкавых аўтамабiляў, якiя функцыянуюць на
электрычнасцi. Усё гэта дазваляе скарачаць
шкодныя выкiды ў атмасферу, умацоўваць
экалагiчную бяспеку i, што не менш важна,
развiваць iнавацыйныя вытворчасцi, якiя
фармiруюць аснову iнтэлектуальнай эканомiкi, — падкрэслiў ён.
Кажучы пра Дзень электратранспарту
ў Кiтайска-беларускiм iндустрыяльным
парку «Вялiкi камень», Анатоль Iсачанка
звярнуў увагу на тое, што гэта добрае мерапрыемства для прэзентацыi найноўшых
распрацовак у галiне электратэхнiкi.
— Тут прадстаўлены розныя вiды электратэхнiкi — ад сучасных электробусаў да
электраскутараў. Тэма для нас вельмi актуальная i перспектыўная. Абнаўленне парку
транспартных сродкаў высокаэфектыўнай,
бяспечнай i экалагiчнай тэхнiкай — важны
элемент устойлiвага развiцця нашай краiны, — дадаў ён.
Намеснiк мiнiстра прамысловасцi Андрэй
Буйневiч адзначыў, што электрамабiль —
больш ёмiстае паняцце, чым проста аўтатранспарт. Паводле яго слоў, гэта комплексная iнфраструктура зарадных станцый, спецыялiзаваных станцый тэхнiчнага абслугоўвання, а таксама навучанне спецыялiстаў,
якiх неабходна ўжо сёння рыхтаваць, каб
развiваць гэты кiрунак у далейшым.
— Мы бачым вялiкую перспектыву ў першую чаргу ў камерцыйным транспарце.
Мiнскi аўтамабiльны завод у найблiжэйшы час павiнен выпусцiць каля 20 адзiнак
тэхнiкi. Мiнскi трактарны завод вырабiў i
выпусцiў узор лёдазалiўнай машыны, якая
сёння праходзiць выпрабаваннi на лядовых
арэнах Мiнска. У блiжэйшай перспектыве плануецца вырабiць каля 25 такiх адзiнак, — паведамiў намеснiк мiнiстра.
Дарэчы, Дзень электратранспарту зладзiлi ў Кiтайска-беларускiм iндустрыяльным парку «Вялiкi камень». На яго тэрыторыi дзейнiчала дэманстрацыйная пляцоўка,
дзе былi прадстаўлены розныя мадэлi электратранспарту — ад электробусаў i электрамабiляў да электраматацыкла i электрасамакатаў. У мерапрыемстве ўдзельнiчалi
МАЗ, «Белкамунмаш», Аб'яднаны iнстытут
машынабудавання НАН, прыборабудаўнiчы
завод «Аптрон», ВА «Беларуснафта», Geely,
кампанii-рэзiдэнты iндустрыяльнага парка
«Вялiкi камень» — «ЕЕС-груп», «Чанду Сiньчжу», Greencars. Арганiзатарамi выступiлi
Мiнiстэрства энергетыкi i Кiтайска-беларускi
iндустрыяльны парк «Вялiкi камень».
Паводле БелТА.

11

