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Раз віц цё Раз віц цё 
інф ра струк ту ры інф ра струк ту ры 
і пад рых тоў ка і пад рых тоў ка 

да Дня да Дня 
бе ла рус ка га бе ла рус ка га 
пісь мен ствапісь мен ства

З які мі пы тан ня мі звяр та лі ся 
жы ха ры Гро дзен шчы ны да стар шы ні 

аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
Іга ра ЖУ КА

НА пра мую лі нію, якая прай шла ў мі ну лую 
су бо ту, па тэ ле фа на ва ла ка ля 20 ча ла век. 
Як ад зна чы лі ў аб лас ным Са ве це 

дэ пу та таў, боль шасць пы тан няў да ты чы ла ся 
тэ ма ты кі доб ра ўпа рад ка ван ня два ро вых 
тэ ры то рый, на вя дзен ня па рад ку на зям лі, 
да рож на га ра мон ту, раз віц ця са цы яль най 
інф ра струк ту ры ў мік ра ра ё нах-но ва бу доў лях 
аб лас но га цэнт ра. Бы лі і зван кі з пе ры фе рыі, якія 
ўзні ма лі ак ту аль ныя тэ мы раз віц ця тэ ры то рый.

Гро дзен цаў ці ка ві лі, на прык лад, пы тан ні па-
бу до вы дзі ця чых сад коў у мік ра ра ё нах ушчыль-
не най за бу до вы па ву лі цы Шчор са ды не за ня тым 
па куль ла пі ку пад бу даў ніц тва на Дзе вя тоў цы. 
Да рэ чы, пер шы ад рас мае сваю гіс то рыю пы тан ня. 
У свой час га рад скія ўла ды пра па на ва лі жы ха рам 
раз гле дзець ва ры янт раз мя шчэн ня дзі ця ча га сад-
ка на пер шым па вер се жы ло га до ма (та кі пра ект 
ужо па спя хо ва функ цы я нуе ў Го ме лі), па коль-
кі мэ та згод нас ці па бу до вы но ва га ня ма — ра ён 
раз ві ты, у кро ка вай да ступ нас ці ёсць да школь-
ныя дзі ця чыя ўста но вы. Ці ка вую ідэю вы нес лі 
на гра мад скае аб мер ка ван не, але іні цы я тыў ная 
гру па мяс цо вых жы ха роў да маг ла ся яе ад ме ны. 
Ап ты маль ны ва ры янт раз мя шчэн ня сад ка-транс-
 фор ме ра, які мог бы лёг ка змя няць сваё функ-
цы я наль нае пры зна чэн не з ча сам (з раз лі кам на 
тое, што ра ён не ма ла ды), не за да во ліў асоб ных 
гра ма дзян — яны да ма га лі ся асоб на га сад ка, а 
не ўбу да ва на га. Але та кія як па вет ра па трэб ны ў 
мік ра ра ё нах-но ва бу доў лях, на прык лад на Аль-
шан цы. Між ін шым, пы тан не за ста ец ца, та му 
больш пад ра бяз на на яго да па мо гуць ад ка заць 
ад па вед ныя служ бы гар вы кан ка ма, ку ды пе ра-
ад ра са ва ны ўзня тыя тэ мы.

Жы ха ры зга да на га вы шэй гро дзен ска га мік-
ра ра ё на Аль шан ка па тэ ле фа на ва лі з прось бай 
пры вес ці ў па ра дак да ро гу ад Паўд нё ва г а рын ку 
да мя жы го ра да. Су пра цоў нік аб' яд нан ня жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар кі, які пры сут ні чаў на 
пра мой лі ніі, пад ра бяз на рас ка заў, што част ка да-
ро гі ўклю ча на ў план га рад скіх ра мон таў ву ліч най 
сет кі, ра бо ты вы ка на юць у кан цы ле та. Так са ма ў 
най блі жэй шых пла нах аб наў лен не дзі ця чай пля-
цоў кі на ву лі цы Крам ко ў мік ра ра ё не Віш ня вец.

Лід ча нін па тэ ле фа на ваў з на го ды до ма, уклю-
ча на га ў сё лет нія спі сы ка пі таль ных ра мон таў. Ён 
за не па ко е ны тым, што ра бо ты яшчэ не па чы на лі ся. 
Пы тан не ад ра са ва лі ра ён на му ўпраў лен ню ЖКГ, 
дзе за яў ні ку пад ра бяз на ўсё рас тлу ма чаць. Дру гі 
зва нок з Лі ды да ты чыў ся не да стат ко ва га за бес пя-
чэн ня га ра чай ва дой до ма па пра спек це Пе ра мо гі. 
Пы тан не ўзя та на кант роль упраў лен нем жыл лё ва-
ка му наль най гас па дар кі абл вы кан ка ма.

Не ка то рыя да мы ў Ка роб чы цах Гро дзен ска га 
ра ё на абя ца лі пад клю чыць да вяс ко ва га во да-
пра во да, але па куль гэ та га не зроб ле на. Прось ба 
па ско рыць вы ра шэн не пы тан ня на кі ра ва на Гро-
дзен ска му рай вы кан ка му. А жы ха роў вёс кі Пуш-
ка ры та го ж са ма га ра ё на тур буе, на іх дум ку, 
па вы ша ны шум на раз ме шча ным по бач прад пры-
ем стве, якое пра цуе ў тры зме ны. Ім па ра і лі звяр-
нуц ца ў сан эпі дслуж бу дзе ля вы мя рэн ня ўзроў ню 
вы твор чых шу моў.

Сё ле та ў Сло ні ме за пла на ва на пра вя дзен не 
Дня бе ла рус ка га пісь мен ства. З гэ тай мэ тай го рад 
пры вод зяць у па ра дак, у тым лі ку і на бя рэж ную 
ка на ла Агін ска га. Га ра джа не, якія тэ ле фа на ва лі 
стар шы ні аб лас но га Са ве та дэ пу та таў, пра па ноў-
ва лі звяр нуць ува гу і на на бя рэж ную ра кі Шча ра. 
На іх дум ку, тут мож на зра біць пры ваб ную зо ну 
ад па чын ку, па са дзіць дрэ вы ды па ста віць лаў кі 
для зруч нас ці ад па чы валь ні каў.

Як па ве да мі лі ў аб лса ве це, больш пад ра бяз ны 
ад каз на пы тан ні, якія за кра на лі тэ ма ты ку раз віц-
ця тэ ры то рый, уста ля ван ня дзі ця чых, спар тыў ных 
пля цо вак у Грод не, да ру ча ны га рад ской ула дзе і 
ўзя ты на кант роль аб лса ве та.

СЕК ЦЫІ фо ру му ахо пяць най больш ак ту аль ныя 
на прам кі двух ба ко ва га парт нёр ства: між рэ гі я наль нае 

су пра цоў ніц тва, ла гіс тыч ныя па слу гі, ін фар ма цый ныя 
тэх на ло гіі, па ве дам ляе прэс-служ ба Са ве та Рэс пуб лі кі.

Тра ды цый на дзе ла выя ко лы дзвюх кра ін пра вя дуць кан-
такт на-ка а пе ра цый ную бір жу. Акра мя та го, на ба зе Бе ла-
рус ка га дзяр жаў на га тэх на ла гіч на га ўні вер сі тэ та бе ла рус кія і 
поль скія спе цы я ліс ты аб мяр ку юць перс пек ты вы ўза е ма дзе-
ян ня ў сфе ры на ву кі і аду ка цыі. Асоб на ў Грод не аб мяр ку юць 
бе ла рус ка-поль скія транс гра ніч ныя пра ек ты.

XXІІ бе ла рус ка-поль скі эка на міч ны фо рум «Доб ра су-
сед ства-2019» прой дзе 6—7 чэр ве ня ў Мін ску. Яго ар га-
ні за та рам вы сту пае Бе ла рус кая ганд лё ва-пра мыс ло вая 
па ла та.

У ад крыц ці фо ру му пры муць удзел стар шы ня Са ве та Рэс-
пуб лі кі Мі ха іл Мяс ні ко віч і мар ша лак Се на та Поль шчы Ста ні-
слаў Кар чэў скі. Пла ну ец ца, што 6 чэр ве ня яны так са ма ста нуць 
удзель ні ка мі цы ры мо ніі ад крыц ця ў Грод не ме ма ры яль най 
дош кі Чэс ла ва Не ме на. Па па пя рэд ніх пад лі ках, уся го ў фо-
ру ме пры муць удзел ка ля 400 ча ла век.

СУ СЕД СКІЯ СТА СУН КІСУ СЕД СКІЯ СТА СУН КІ
У Са ве це Рэс пуб лі кі аб мер ка ва лі пы тан ні пад рых тоў кі да фо ру му «Доб ра су сед ства»

Ра бо чая су стрэ ча прай шла пад кі раў ніц твам спі ке ра верх няй па ла ты пар ла мен та Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча

VІ Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі 
і Ра сіі, які прой дзе 17—18 
лі пе ня ў Санкт-Пе ця бур гу, 

бу дзе па пя рэд ні чаць вя лі кі 
Ма ла дзёж ны фо рум. Ён ад бу дзец ца 
15—16 лі пе ня, пас ля ча го яго ўдзель ні кі 
пра цяг нуць ра бо ту на сек цы ях 
«да рос ла га» фо ру му, дзе ра зам з 
вя до мы мі па лі ты ка мі і эка на міс та мі, 
прад стаў ні ка мі біз не су аб мяр ку юць 
на дзён ныя праб ле мы бе ла рус ка-
ра сій ска га парт нёр ства.

Тэ ма сё лет ня га фо ру му: «Між рэ-
 гі я наль нае су пра цоў ніц тва як ас но ва 
фар мі ра ван ня адзі най куль тур най і гу-
ма ні тар най пра сто ры». Пра гэ та жур на-
ліс там па ве да мі ла на мес нік стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га
схо ду Бе ла ру сі і стар шы ня ар га ні за-
цый на га ка мі тэ та па пад рых тоў цы і 
пра вя дзен ні VІ Фо ру му рэ гі ё наў Бе-
ла ру сі і Ра сіі Мар' я на ШЧОТ КІ НА.

«Перш за ўсё пла ну ец ца пра вя дзен не 
вя лі ка га Ма ла дзёж на га фо ру му, па ся-
джэн не Са ве та Ма ла дзёж на га пар ла-
мен та пры Пар ла менц кім схо дзе Бе ла-
ру сі і Ра сіі. У пра цяг — па ся джэн не шас ці 
сек цый, дзе мо ладзь бу дзе аб мяр коў-
ваць важ ныя пы тан ні ра зам з вя до мы-
мі людзь мі, прад стаў ні ка мі біз не су. На 
гэ тых сек цы ях бу дуць раз гле джа ны 
асноў ныя на прам кі раз віц ця су пра-
цоў ніц тва дзвюх кра ін: ін фар ма цый-
ная пра сто ра, су мес ныя ма ла дзёж ныя 
пра ек ты, куль тур на-гу ма ні тар ная дзей-
насць, ту рызм, парт нёр ства рэ гі ё наў», — 
рас ка за ла стар шы ня арг ка мі тэ та.

Мар' я на Шчот кі на ак цэн та ва ла, што 
ма ла дым лю дзям у сё лет нім фо ру ме 
ад во дзіц ца асаб лі вая ро ля. «Ім сён ня 
важ на ўдзель ні чаць у гэ тай ра бо це, у іх 
так са ма ёсць іні цы я ты вы, і ка лі вы пра-
ца ва ны пра па но вы пра тое, якія пра ек-
ты па трэб ныя, аба вяз ко ва пад тры ма-
ем!», — па абя ца ла яна.

«Па лі ты ка, эка но мі ка — гэ та доб ра, 
але ні ко лі яшчэ во ля на ро да не за ста-
ва ла ся ўба ку, — пра ка мен та ва ла тэ му 
фо ру му ві цэ-спі кер верх няй па ла ты бе-
ла рус ка га пар ла мен та. — Ка лі мы фар-
мі ру ем на шу Са юз ную дзяр жа ву, пра-
цу ем у яе рам ках, мы не мо жам не ўліч-
ваць тое, што на шы на ро ды жа да юць 
пра ца ваць ра зам. Так, мы за хоў ва ем 
сваю су ве рэн насць, мы ўсе — не за леж-
ныя дзяр жа вы, мы аба вяз ко ва ша ну-
ем сваё, на цы я наль нае, але пры гэ тым 
не па він ны раз бу раць друж бу з ты мі 
дзяр жа ва мі, з які мі гіс та рыч на за вя за-
лі ся доб рыя ад но сі ны. Та му ўма ца ван не 
гэ та га склад ні ка ўва хо дзіць у за да чы 
Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі».

Акра мя та го, пла ну ец ца пра ана лі за-
ваць вы ка нан не і эфек тыў насць ра ней 
за клю ча ных на па доб ных пля цоў ках 
па гад нен няў. «Эка на міч ны склад нік 
па-ра ней ша му бу дзе важ ны, — пад-
крэс лі ла Мар' я на Шчот кі на. — Ганд-
лё ва-эка на міч ныя ад но сі ны бу дуць 
аб мяр коў вац ца як праз прыз му рэ-

гі я наль на га су пра цоў ніц тва, так і на 
Дзе ла вым са ве це. Біз нес-су поль насць 
дзвюх кра ін су стрэ нец ца за круг лым 
ста лом, каб аб мер ка ваць праб ле мы і 
знай сці спо са бы іх вы ра шэн ня, вый сці 
з кан крэт ны мі пра па но ва мі да ўра даў 
і пар ла мен таў».

Як заў сё ды, на па лях фо ру му бу дуць 
за клю чац ца но выя па гад нен ні, гэ тым 
ра зам — не толь кі па між рэ гі ё на мі, але 
і па між уста но ва мі куль ту ры, пра пра-
цоў ва ец ца маг чы масць з'яў лен ня су-
мес на га да ку мен та па між кі на сту ды я мі 
Бе ла ру сі і Ра сіі, па ве да мі ла стар шы ня 
арг ка мі тэ та.

«На пле нар ным па ся джэн ні 18 лі пе-
ня, мы вель мі спа дзя ём ся, што яно бу-
дзе пра хо дзіць з удзе лам прэ зі дэн таў, 
бу дуць аб мер ка ва ны ўжо вы ні кі гэ тых 
ме ра пры ем стваў, пры ня ты ад па вед ны 
да ку мент», — пад су ма ва ла па ра дак дня 
фо ру му Мар' я на Шчот кі на.

Учо ра ў Са ве це Рэс пуб лі кі ад бы ло-
ся чар го вае па ся джэн не арг ка мі тэ та па 
ўдзе ле бе ла рус ка га бо ку ў Фо ру ме рэ гі ё -
наў Бе ла ру сі і Ра сіі. У ся рэ дзі не чэр ве ня 
пла ну ец ца пра вес ці су мес ны арг ка мі тэт 
з ра сій скім бо кам, на ім бу дуць за цвер-
джа ны проз ві шчы вы сту поў цаў і тэ мы 
дак ла даў.

Мар' я на Шчот кі на ад зна чы ла, што 
рэ гі я наль ныя фо ру мы — вель мі зна ч -
ная пля цоў ка для дыя ло гу, на якой 
шчы ра аб мяр коў ва юц ца праб лем ныя 
пы тан ні. Не здар ма ў рам ках бе ла рус ка-
ра сій ска га фо ру му пра хо дзіць па-
 ся джэн не між пар ла менц кай ка мі сіі, 
сё ле та яно прой дзе 17 лі пе ня. Вя дзец-
ца вя лі кая пад рых тоў чая ра бо та, якая 
ўклю чае пра вя дзен не на ву ко ва-прак-
тыч най кан фе рэн цыі, круг лых ста лоў, 
каб вы зна чыць праб ле му і знай сці шля хі 
яе вы ра шэн ня. Пле нар нае па ся джэн не ў 
пры сут нас ці кі раў ні коў дзяр жаў пра во-
дзіц ца як раз для та го, каб вы ра шыць тыя 
пы тан ні, якія па тра бу юць іх удзе лу», — 
рас тлу ма чы ла ві цэ-спі кер.

Кож ны фо рум ста віць пе рад са бой 
за да чы зра біць су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі 
і Ра сіі яшчэ больш эфек тыў ным, пад крэс-
лі ла Мар' я на Шчот кі на. «Гэ та па він ны 
быць іні цы я ты вы, пра па но вы, кан струк-
тыў нае парт нёр ства. Ад но з пы тан няў, 
якое мы аба вяз ко ва бу дзем аб мяр коў-
ваць сё ле та, — эфек тыў насць рас хо да-
ван ня срод каў Са юз най дзяр жа вы, бо, 
на на шу дум ку, сён ня пра ек таў не да стат-
ко ва, пры гэ тым іс нуе пра фі цыт са юз на га 
бюд жэ ту. Што, мы не мо жам пра пра-
ца ваць су мес ныя пра ек ты? Для гэ та га 
мы па він ны пра ана лі за ваць пра ек ты, 
якія іс ну юць, — рэа лі за ва ныя аль бо якія 
зна хо дзяц ца ў ста дыі рэа лі за цыі, і пра па-
ноў ваць но выя», — лі чыць се на тар.

На пы тан ні жур на ліс таў, ці ёсць па-
пя рэд нія ліч бы па коль кас ці ка мер цый-
ных кант рак таў, якія пла ну ец ца за клю-
чыць на па лях фо ру му, ві цэ-спі кер ад-
ка за ла: «Ліч бы ёсць. Але агуч ваць мы 
іх бу дзем на арг ка мі тэ це на пя рэ дад ні 
фо ру му, пас ля та го, як да вя дзём унут-
ры дзяр жаў ныя пра цэ ду ры да ла гіч на га 
кан ца». Пры гэ тым Мар' я на Шчот кі на 
за ўва жы ла, што мэ та па біць рэ корд не
ста віц ца — «гэ та не спа бор ніц тва, 
і не заў сё ды коль касць пе ра хо дзіць у 
якасць». За да ча за клю ча ец ца ў тым, 
каб су пра цоў ніц тва бы ло не дэк ла ра-
тыў ным, каб на паў нен не па гад нен няў 
і кант рак таў вы зна ча ла ся ў су мах і ка-
рыс ці для двух ба коў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

АРГ КА МІ ТЭТ

ФОРУМ

Мо ла дзі да дуць сло ваМо ла дзі да дуць сло ва
І пра ек ты яе пад тры ма юць на ўзроў ні Са юз най дзяр жа вы

Эка на міч ны склад нік 
па-ра ней ша му бу дзе 

важ ны. Ганд лё ва-эка на-
міч ныя ад но сі ны бу дуць 
аб мяр коў вац ца як праз прыз му 
рэ гі я наль на га су пра цоў ніц тва, 
так і на Дзе ла вым са ве це.


