
18 жніўня 2020 г.РЭГІЁНЫ4
Жні во-2020Жні во-2020

ЛІ ДЗІ РУЕ 
МО ЛАДЗЬ

На мі ну лым тыд ні ў Ма гі лёў скім ра ё не ўша ноў ва лі лі да раў жні-

ва — ра ён пер шы ў воб лас ці да сяг нуў план кі ў 100 ты сяч тон па 

збо ры збож жа вых і зер не ба бо вых.

Пе ра да ві коў він ша ва лі прос та ў по лі ад ной з най леп шых гас па да-
рак — ЗАТ «Аг ра кам бі нат «За ра». Са сло ва мі па дзя кі да пра цаў ні коў 
звяр ну лі ся на мес нік стар шы ні абл вы кан ка ма Рус лан Стра хар і стар шы-
ня Ма гі лёў ска га рай вы кан ка ма Алег Чы кі да. Ра зам з пры ві таль ным ад-
ра сам абл вы кан ка ма яны ўру чы лі сер ты фі кат на трак тар «Бе ла рус».

Між тым жні во на бі рае аба ро ты. Зна мя наль на, што на ра ні цу ўча-
раш ня га дня лі дзі ра ваў ма ла дзёж ны экі паж стры еч ных бра тоў Анд рэя 
і Сяр гея Драз доў — кам бай не раў ААТ «Рас свет» імя К. П. Ар лоў ска га 
Кі раў ска га ра ё на. Іх вы нік — больш за 3025 тон.

Экі паж Мі ка лая Да рэч кі на і Кан стан ці на Са ла ду хі з СВК «Кал гас 
«Ра дзі ма» Бя лы ніц ка га ра ё на на ма ла ціў амаль 2751 то ну збож жа і 
больш за 593 то ны рап су. А кам бай не ры ААТ «Рас свет» імя К. П. Ар-
лоў ска га Кі раў ска га ра ё на Ва ле рый Піс ку ноў і Юрый Ні кі фа ра вец 
са бра лі 2383,8 то ны збож жа. Ме ха ні за тар ААТ «Алек санд рый скае» 
Шкло ўска га ра ё на Аляк сандр Яку цін у адзі ноч ку на ма ла ціў на сва ім 
КЗС 2236 тон.

Ся род кі роў цаў на ўча раш ні дзень лі дзі ра ваў Па вел Ці ха наў з 
ААТ «Амка дор-Шклоў» Шкло ўска га ра ё на, які пе ра вёз амаль ча ты ры 
ты ся чы тон збож жа і рап су.

Са мая вы со кая ўра джай насць збож жа вых па воб лас ці — 57,6 цэнт не-
ра з гек та ра — «Аг ра кам бі нат «За ра» Ма гі лёў ска га ра ё на. На 0,6 цэнт-
не ра са сту пае ААТ «Алек санд рый скае» Шкло ўска га ра ё на, 55,6 цэнт-
не ра з гек та ра ў СВК «Кал гас Ра дзі ма» Бя лы ніц ка га ра ё на.

На ра ні цу ўча раш ня га дня ў воб лас ці бы ло са бра на 844 ты ся чы тон 
збож жа, ся рэд няя ўра джай насць скла ла 36,2 % цэнт не ра з гек та ра.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

По лац кі ра ён — адзін 

з адзі нац ца ці ў кра і не, 

дзе рэа лі зу юц ца 

комп лекс ныя пла ны 

па ско ра на га раз віц ця.

Асаб лі васць рэ гі ё на ў тым, што 
ў гэ тай «ка лыс цы га ра доў бе ла-
рус кіх» і на ва кол лях заў сё ды шмат 
ту рыс таў. І ўсё больш за меж ных. 
Пра грэс у рэ гі ё не — гэ та доб рая 
«рэ кла ма» для кра і ны ў цэ лым.

Стар шы ня По лац ка га рай вы-

кан ка ма Ігар МАР КО ВІЧ кан ста-
туе, што кож ны жы хар мо жа пра-
па на ваць і зра біць, на яго по гляд, 
неш та знач нае і важ нае для краю. 
І ўжо па раў наль на шмат што зроб-
ле на.

Уся го ж трэ ба ажыц ця віць ка-
ля 250 ме ра пры ем стваў. Ся род 
ін ша га — па ляп шэн не дзей нас ці 
ЖКГ, прад пры ем стваў пра мыс ло-
ва га комп лек су, ахо вы на ва коль-
на га ася род дзя, па ве лі чэн не за ня-
тас ці і гэ так да лей. Ужо асвое на 
276,9 міль ё на руб лёў, або 72 % 
аб' ёму фі нан са ван ня, пра ду гле-
джа на га на два га ды. На прык лад, 
у сту дзе ні — маі тэм пы рос ту вы-
твор час ці пра дук цыі сель скай гас-

па дар кі скла лі 108,9 %. У па раў на-
нні з та кім жа пе ры я дам мі ну ла га 
го да, ін вес ты цый у асноў ны ка пі тал 
і аб' ёмаў бу даў ні ча-ман таж ных ра-
бот — ад па вед на 105,9 і 181,1 %.

Атры ма ны чыс ты пры бы так 
80,5 міль ё на руб лёў. Гэ та ў 4,8 ра-
за больш, чым за ад па вед ны пе-
ры яд ле тась. А рэн та бель насць 
про да жаў скла ла 4, 5 %.

Ня даў на пы тан не аб мяр коў-
ва ла ся на па ся джэн ні ў Ві цеб-
ску. Пер шы на мес нік стар шы ні 
Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Алег 
Мац ке віч да ступ на рас тлу ма чыў 
га лоў ную за да чу: «Пе ра за груз-
ка» па трэб на перш-най перш для 
та го, каб ба га цей, лепш жы ло ся, 
каб лю дзі ад чу ва лі, што і ў пра-
він цыі мож на доб ра жыць. А гэ та 
за ле жыць ад азда раў лен ня ста ну 
эка но мі кі, ад ад крыц ця но вых вы-
твор чых пло шчаў, з'яў лен ня но вых 
прад пры ем стваў, пры цяг нен ня ін-
вес ты цый у роз ныя га лі ны.

Ві цэ-гу бер на тар да ру чыў мяс-
цо вай ула дзе для па ска рэн ня 
«пе ра за груз кі» ак тыў ней шу каць 
кры ні цы фі нан са ван ня. У тым ліку 
і за кошт су пра цоў ніц тва з за меж-

ны мі струк ту ра мі (на прык лад, 
у рам ках пра грам ЕС, Са юз най 
дзяр жа вы).

Па ра лель на не аб ход на па ска-
раць раз віц цё і ін шых ра ё наў. 
На Ві цеб шчы не, на прык лад, гэ та 
На ва по лацк і Ар шан шчы на.

Ды і мяс цо выя жы ха ры яшчэ не 
рас кры лі цал кам свой па тэн цы-
ял у сфе ры прад пры маль ніц тва. 
Ад пры ёму ту рыс таў у вёс ках да 
ар га ні за цыі не вя лі кіх фір маў — 
мяс цо вая ўла да ў вы пад ку лю бой 
іні цы я ты вы га то ва пад ста віць 
пля чо. Пры гэ тым, ка неш не, трэ-
ба пад трым лі ваць і дзяр жаў ныя 
прад пры ем ствы. Пы тан ні апла ты 
пра цы на кант ро лі: за ро бак па-
ві нен вы плач вац ца свое ча со ва, 
у поў ным па ме ры, ды і зар пла та 
па він на быць год ная.

Пры гэ тым па моч нік Прэ зі дэн-

та — ін спек тар па Ві цеб скай воб-

лас ці Ана толь ЛІ НЕ ВІЧ за па тра-
ба ваў, каб рост за ра бот най пла ты 
не апя рэдж ваў пра дук цый нас ці 
пра цы. Зар пла та па він на быць рэ-
аль най, з улі кам пра ца здоль нас ці 
кож на га і кан чат ко вых вы ні каў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Тац ця на Дзміт ры еў на 
Са ло ха ва — ад на з са мых 
па ва жа ных жы ха роў не 
толь кі вёс кі, а і ра ё на.

Ча ла век га на ро вы, але 
пры гэ тым вель мі сціп лы.

Тац ця на Са ло ха ва ўвесь 
час зай ма ла ак тыў ную 

гра ма дзян скую па зі цыю, 
шчы ра пра ца ва ла. Бы ла 
дэ пу та там Вяр хоў на га Са-
ве та БССР (як і яе ма ту ля), 
не ад на ра зо ва вы бі ра ла ся 
ў аб лас ны Са вет на род-
ных дэ пу та таў. Пра ца ва ла 
аг ра но мам, бры га дзі рам. 

За сваю плён ную дзей насць 
уз на га ро джа на ор дэ нам Ле-
ні на, ся рэб ра ным ме да лём 
ВДНГ, ор дэ нам Каст рыч ніц-
кай Рэ ва лю цыі. Мае ме даль 
«Ве тэ ран пра цы», гра ма ту 
Вяр хоў на га Са ве та БССР. 
Не ка то рыя свае ўзна га ро-
ды яна пе рад ала ў аб лас ны 
му зей. Асоб нае мес ца ў яе 
«скар бон цы да сяг нен няў» 
зай ма юць пе ры я дыч ныя 
вы дан ні, дзе бы ло на пі са-
на пра Тац ця ну Са ло ха ву. 
Са мая каш тоў ная з іх — па-
жаў це лая ад ча су ста рон ка 
ра ён най га зе ты. Тут больш 
за паў ве ка на зад бы лі на-
дру ка ва ны ад на ча со ва дзве 

на тат кі пра дач ку (Тац ця ну) 
і яе ма ці. (Яны ста лі на род-
ны мі абран ні ка мі ў Вяр хоў-
ны Са вет БССР. Рас каз-
ва ла ся пра іх да сяг нен ні ў 
пра фе сіі).

— Так, як мы пра ца ва лі, 
на пэў на, ужо ні хто не ро-
біць. З ра ні цы і да поз ня га 
ве ча ра, без вы хад ных. У ад-
па чы нак ні ко лі не ха дзі ла. 
Ды што там ка заць, на ват у 
дэ крэ це па ся дзе ла з ма лы мі 
ўся го не каль кі ме ся цаў. Як 
жа я маг ла на доў га кі нуць 
сваю бры га ду?! За спра ву 
ўсім сэр цам пе ра жы ва ла. 
Без ра бо ты не ма гу і за-
раз, — за пэў ні вае Тац ця на 
Дзміт ры еў на.

Ня гле дзя чы на свой па-
ва жа ны ўзрост, Тац ця на 
Са ло ха ва (а яна ўжо раз-
мя ня ла вось мы дзя ся так) 
ра зам з му жам Аляк се ем 
Яў ме на ві чам па-ра ней ша му 
са дзіць га род, вы рошч вае 
шмат кве так, тры мае гас па-

дар ку). Пра чы на юц ца яны 
ра на і ўвесь дзень не чым 
за ня тыя. Да рэ чы, гас па дар 
так са ма быў у лі ку пе ра да-
ві коў у кал га се. Ён — ша-
фёр.

У Бы хаў скім ра ё не Са-
ло ха вых доб ра ве да юць і 
па ва жа юць. Яны — прык-
лад для мно гіх. Вы ха ва лі 
дзе так, сва і мі муд ры мі па-
ра да мі дзе ляц ца з уну ка мі 
і праў ну ка мі. І ўсім сэр цам 
лю бяць ра дзі му, асаб лі ва 
той ку то чак, дзе яны жы-
вуць.

— Коль кі б нас дзе ці ні 
ўга вор ва лі пе ра ехаць да іх 
хо ць бы на зі му, мы са сва ёй 
ха ты і род най вёс кі ні ку ды 
не па е дзем. Тут на ша ма лая 
ра дзі ма. Яе зям ля дае нам 
сі лы. Та кой Друж бы ня ма 
больш ні дзе, — за пэў ні ва-
юць Тац ця на Дзміт ры еў на і 
Аляк сей Яў ме на віч.

Тац ця на МА ЛІ НІ НА, 

фо та аў та ра.

Пе ра за груз каПе ра за груз ка
І Ў «ПРА ВІН ЦЫІ» 
МОЖ НА ЖЫЦЬ

Ма лая ра дзі маМа лая ра дзі ма

Сэр цам ад да ныя Друж бе
Ма лень кая вё сач ка Друж ба, што ў Бы хаў скім 

ра ё не, ле там сха ва на ад люд ско го во ка ў зе ля ні не 

шмат га до вых дрэў. Тут жы вуць у асноў ным 

ад ны пен сі я не ры, сэр цам ад да ныя сва ёй 

ма лень кай ра дзі ме, зям лі, дзе па чаў ся іх лёс. Гэ ту 

мяс цо васць з та кой цёп лай наз вай ад рай цэнт ра 

ад дзя ляе больш за трыц цаць кі ла мет раў. Па 

сло вах стар шы ні Абі да віц ка га сель са ве та Але га 

Ша ду ры на, лю дзі ў Друж бе вель мі доб ра зыч лі выя, 

пра ца ві тыя і са праў ды друж ныя. Та му наз ва 

мяс цо вас ці цал кам ад па вя дае рэ ча іс нас ці.


