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Час іс ці Час іс ці 
ў трэ на жор куў трэ на жор ку

Шко ла пры га жос ці і зда роўя «7 кро каў да ама ла джэн ня» 
ад кры ла ся ў Пру жа нах. Ця пер муж чы ны і жан чы ны мо гуць 
зай мац ца на трэ на жо рах, на вед ваць ін тэр ак тыў ныя 
прэ зен та цыі па пры га жос ці і зда ро вым ла дзе жыц ця, 
май стар-кла сы па ма кі я жы, цы руль ніц кай спра ве, до гля дзе 
за ску рай. Усё гэ та ў ад дзя лен ні дзён на га зна хо джан ня для 
гра ма дзян па жы ло га ўзрос ту Пру жан ска га ТЦСАН, пі ша 
га зе та «Ра ён ныя буд ні».

Шко ла з'я ві ла ся ў рам ках пра ек та «Са дзей ні чан не раз віц-
цю на мяс цо вым уз роў ні ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь», які рэа лі зу-
ец ца Пра гра май раз віц ця ААН. На та кое па ляп шэн не якас ці 
жыц ця па жы лых жы ха роў Пру жан ска га ра ё на са срод каў 
Еўра са ю за бы ло вы дзе ле на ка ля 11 500 еў ра. Трэ на жор ную 
за лу аб ста ля ва лі з улі кам уз рос та вых асаб лі вас цяў спарт-
сме наў, якія тут бу дуць зай мац ца. Як пад крэс ліў стар шы ня 
ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Мі ка лай Куд ра вец, па між ар-
га ні за та ра мі пра ек та і кі раў ніц твам ра ё на скла лі ся доб рыя 
парт нёр скія ад но сі ны: на Пру жан шчы не ўжо рэа лі за ва на 
дзе сяць іні цы я тыў, фі нан су е мых ЕС.

Эк стрым, Эк стрым, 
але не на пра цыале не на пра цы

Аляк сандр Амяль чук ужо дру гі год за пар удзель ні чае 
ў гон ках з пе ра шко да мі Zone Race. Яго пер шы за бег ад быў ся 
ле тась, ка лі ён за няў дру гое мес ца, са сту піў шы толь кі 
са пер ні ку са Свет ла гор ска. Ка рэс пан дэнт «Ка лін ка віц кіх 
на він» су стрэў ся са спарт сме нам.

У дру гіх Zone Race Аляк сандр удзель ні чаў у ка ман дзе, дзе 
яны за ня лі трэ цяе мес ца. За тым бы лі Bіson Race у Ла гой ску, 
ін шыя стар ты. І вось на рэш це на чац вёр тай Zone Race ў Ка лін-
ка ві чах яго ча каў тры умф — пер шае мес ца ў ка тэ го рыі «про-
фі», ку ды за рэ гіст ра ва лі ся 30 най мац ней шых спарт сме наў з 
роз ных га ра доў Бе ла ру сі, а так са ма з Кі е ва, Маск вы і Санкт-
Пе цяр бур га. Аляк сандр Амяль чук прай шоў дыс тан цыю ў 
сем кі ла мет раў з 25 пе ра шко да мі за 42 хві лі ны 53 се кун ды і 
апя рэ дзіў най блі жэй ша га са пер ні ка на во сем хві лін.

Але спорт — гэ та толь кі хо бі. Па пра фе сіі пе ра мож ца — 
чы гу нач нік-пу ця вік. Пас ля ву чы лі шча раз мер ка ваў ся ў ста-
лі цу, але з лю та га пе ра вёў ся ў Ка лін ка віц кую дыс тан цыю 
пу ці, у цэх дэ фек тас ка піі, дзе за бяс печ вае бяс пе ку ру ху 
цяг ні коў. У воль ны час Аляк сандр бе гае, зай ма ец ца на 
тур ні ках і ад пра цоў вае пе ра шко ды. Стаў шы пе ра мож цам, 
ён атры маў ква лі фі ка цыю на еў ра пей скія гон кі, якія прой-
дуць у на ступ ным го дзе ў Поль шчы. А ў най блі жэй шы час 
спарт сме на мож на бу дзе зноў уба чыць на спа бор ніц твах у 
бе ла рус кіх га ра дах.

Кам бай не раў-Кам бай не раў-
тысячні каў — у тур тысячні каў — у тур 
па ма лой ра дзі мепа ма лой ра дзі ме

Ге ро я мі ўра чыс тас ці ста лі най леп шыя кам бай не ры 
Шчу чын ска га ра ё на, якія на ма ла ці лі больш за ты ся чу тон 
збож жа. У гэ тай эліт най хле ба роб скай ка ман дзе 21 ча ла век, 
пі ша ра ён ная га зе та «Дзян ні ца».

Уша на ва лі лі да раў жні ва стар шы ня рай вы кан ка ма Сяр-
гей Ло жач нік, стар шы ня Гро дзен скай аб лас ной ар га ні за цыі 
Бе ла рус ка га праф са ю за бан каў скіх і фі нан са вых ра бот ні каў 
Ак са на Дзе сят ні чэн ка ды ін шыя.

Пас ля ўсіх доб рых слоў на ад рас аг ра ры яў, што пра гу ча лі 
пад час уша на ван ня, усім кам бай не рам-ты сяч ні кам уру чы лі 
па да ру нак — пу цёў ку-тур па ма лой ра дзі ме.

Да рэ чы, спе цы яль ны марш рут вы хад но га дня для кам бай-
не раў пад рых та ваў праф са юз ны ту ра пе ра тар, а ска рыс тац ца 
ім мож на бу дзе та ды, ка лі аг ра рыі за вер шаць сель гас ра-
бо ты.

У Год ма лой ра дзі мы бы ло вы ра ша на па ка заць ме ха ні-
за та рам брэн да выя бе ла рус кія сла ву тас ці, уне се ныя ў Спіс 
аб' ек таў су свет най спад чы ны ЮНЕС КА, — Мір скі і Ня свіж скі 
па ла цы.

Жніў ныя зда быт кі аг ра ры яў Шчу чын шчы ны сё ле та — гэ та 
больш за 72 ты ся чы тон збож жа. Што яны бе раж лі ва са бра ны 
і апы ну лі ся ў за се ках, за слу га вя лі кай ар міі хле ба ро баў.

Між тым пляж ная зо на не пус туе. 
Бліз касць са на то рыя ва біць сю ды 
ку рорт ні каў, ня ма ла пры яз джае 
гро дзен цаў. Мно гія з іх не чу лі аб 
тым, што ку пан не тут за ба ро не на, 
та му мі лі цэй скі па труль вы клі кае 
здзіў лен не. Але і прад стаў ні кі пра-
ва па рад ку ра зу ме юць, што ў спя ко-
ту нель га не аку нуц ца ў ва ду, якая 
не мае ні я кіх су праць са ні тар ных 
па каз чы каў. Та му яны па пя рэдж ва-
юць аб тым, каб ні хто не за плы ваў 
да лё ка ад бе ра га.

Не ад на знач ная сі ту а цыя скла-
ла ся ня даў на, пас ля та го, як бы лы 
кі раў нік са на то рыя «Па рэч ча» ад-

мо віў ся ад до гля ду гэ тай тэ ры то-
рыі. Маў ляў, ня хай усе вы дат кі ня се 
сель скі Са вет. У вы ні ку з уз бя рэж жа 
знік лі ўсе лаў кі, ста лы, пляж ныя ка-
бін кі, мес ца для ман га ла, тэ ніс ны 
корт і на ват вя ліз ныя ва лу ны. Дэ-
манціра ва лі і аб га ро джа ную зо ну 
для ку пан ня. У сваю чар гу, сель скі 
Са вет не змог узяць та кую на груз ку 
на свой ба ланс. Та му бы ло вы ра-
ша на за ба ра ніць ку пан не на пля-
жы, аб чым па пя рэдж ва юць і дзве 
шыль ды на дрэ вах. У та кім «за віс-
лым» ста не пра хо дзіць чар го вы 
лет ні се зон на Ма лоч ным во зе ры.

Ці не па ко іць та кая сі ту а цыя мяс-
цо вых дэ пу та таў? Ана толь Ку жа лі-
наў, дэ пу тат Па рэ цка га сель ска га 
Са ве та, гэ ту праб ле му ве дае. Ён 
лі чыць, што пры бя рэж ную тэ ры-
то рыю вар та за ма ца ваць за моц-
ным гас па да ром, та кім, як са на то-
рый «Па рэч ча». Сель скі вы кан кам 
наўрад ці зной дзе срод кі для доб-
ра ўпа рад ка ван ня пляж най зо ны. 
Тут па трэб ны спон са ры, якія возь-
муць на ся бе рас хо ды за ней кі вы-
зна ча ны ўчас так.

У раз мо ве з ад мі ніст ра цы яй са-
на то рыя вы свет лі ла ся, што браць 
на ся бе гэ ту тэ ры то рыю тут не ма-
юць на ме ру. Са на то рый за ня ты 

больш важ ны мі спра ва мі — ідзе 
бу даў ніц тва но ва га кор пу са, акра-
мя та го, у ку рор та ёсць свая зо на 
ад па чын ку з тап ча на мі і ўлас ны 
аква парк. Па леп шыць стан пля жа 
тут пра па на ва лі са срод каў ра ён-
на га бюд жэ ту, у які, да рэ чы, па сту-
пае ку рорт ны збор і ад са на то рыя 
«Па рэч ча».

Свят ло на бу ду чы ню пра лі лі мяс-
цо выя ўла ды. Стар шы ня Гро дзен-
ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 
Ігар Ля бец кі па ве да міў, што спра ва 
зру шы ла ся з мес ца. Згод на з ра-
шэн нем се сіі рай са ве та, на пра ект 
доб ра ўпа рад ка ван ня пры бя рэж най 
тэ ры то рыі і пляж най зо ны вы дзе-
ле на з бюд жэ ту 50 ты сяч руб лёў. 
Гро шы па він ны быць асвое ны да 
кан ца го да. За тым трэ ба бу дзе шу-
каць срод кі на са мо доб ра ўпа рад-
ка ван не. Па куль тэ ры то рыя, а гэ та 
два гек та ры, на ле жыць сель са ве-
ту, а по тым бу дзе ві даць, за зна чыў 
Ігар Ля бец кі.

Ча со вае ка ры стан не зя мель ным 
участ кам ажыц цяў ляе Скі дзель ская 
ЖКГ. Ка му наль ні кі вы сту па юць у 
ро лі за каз чы каў пра ек та і бу ду-
чых ра бот. Па сло вах на чаль ні ка 
Ула дзі мі ра Ха не ві ча, доб ра ўпа-
рад ка ван не бу дзе зроб ле на ў ляс-
ной зо не, пры бя рэж най тэ ры то рыі 
і не па срэд на ў аква то рыі во зе ра. 
Тут з'я вяц ца да рож кі, асвят лен-
не, ма лыя ар хі тэк тур ныя фор мы, 
зо ны ад па чын ку. Не па срэд на на 
пля жы — на ве сы, раз дзя валь ні, 
ду ша выя... Не бу дзе не да хо пу і ў 
кан тэй не рах для смец ця (іх тут за-
раз ня ма ні вод на га). Пра ект пра ду-
гледж вае вы ра та валь ную стан цыю 
і пра кат ло дак. Ка ра цей ка жу чы, 
на ле та абя ца юць пе ра ўтва рыць тэ-
ры то рыю ў са праўд ную зо ну ад па-
чын ку, якая б ад па вя да ла ста ту су 
ку рорт на га па сёл ка. На га да ем, што 
ле тась аг ра га ра док Па рэч ча ўклю-
ча ны ў спіс 16 на се ле ных пунк таў 
Бе ла ру сі, якія па він ны стаць цэнт-
рам ту рыз му і ад па чын ку на цы я-
наль на га зна чэн ня.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ШТО ЧА КАЕ 
«МА ЛОЧ НЫ» 

БЕ РАГ
У ку рорт ным па сёл ку Гро дзен ска га ра ё на абя ца юць 

на ле та доб ра ўпа рад ка ваць пляж ную зо ну
Вось ужо тры га ды ў па пу ляр най пляж най зо не ку рорт на га па сёл ка 
Па рэч ча за ба ро не на ку пан не. У гэ тым се зо не за па ру шэн не бы ло скла дзе на 
не каль кі пра та ко лаў. Мі лі цэй скі па труль вы яз джае на бе раг Ма лоч на га 
во зе ра, каб кант ра ля ваць сі ту а цыю.

Згод на з ра шэн нем се сіі 
рай са ве та, на пра ект 

доб ра ўпа рад ка ван ня 
пры бя рэж най тэ ры то рыі 
і пляж най зо ны вы дзе ле на 
з бюд жэ ту 50 ты сяч 
руб лёў. Гро шы па він ны 
быць асвое ны да кан ца 
го да. За тым трэ ба бу дзе 
шу каць срод кі на са мо 
доб ра ўпа рад ка ван не.

Са на то рый за ня ты 
больш важ ны мі 

спра ва мі — ідзе бу даў ніц тва 
но ва га кор пу са, акра мя 
та го, у ку рор та ёсць свая 
зо на ад па чын ку з тап ча на мі 
і ўлас ны аква парк.


