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Як за бяс печ ва ец ца 
па трэ ба ў дзі ця чых 
сад ках

Гу бер на тар ад зна чыў, што ў 

гэ тым кі рун ку зроб ле ны знач ны 

ры вок. Толь кі сё ле та ўзве дзе на 

чатыры су час ныя дзі ця чыя сад кі з 

ба сей на мі — агуль най коль кас цю 

на ты ся чу мес цаў. Гэ та да зво лі ла 

знач на зні зіць на пру жа насць не-

да хо пу мес цаў у сад ках у кро ка-

вай да ступ нас ці ў Шчу чы не, На-

ва груд ку, Аст раў цы і мік ра ра ё не 

Аль шан ка аб лас но га цэнт ра. На-

ле та пла ну ец ца па бу да ваць сад кі 

на 230 мес цаў у Лі дзе і Грод не. За 

кошт рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту 

пла ну ец ца бу даў ніц тва ў на ступ-

ным го дзе дзі ця чых яс ляў-са дкоў 

ў го ра дзе атам шчы каў.

Сур' ёз ная рэ кан струк цыя ча кае 

да школь ную ўста но ву ў Ашмя нах. 

У рам ках тэх ніч най да па мо гі ЕС 

на кі ра ва на 500 ты сяч еў ра на 

энер га збе ра галь ныя ме ра пры ем-

ствы. Част ка срод каў па сту піць з 

аб лас ной ін вес ты цый най пра гра-

мы ў на ступ ным го дзе.

Ці бу дзе ан ка ла гіч ны 
цэнтр у Грод не?

Па трэ ба ў та кой уста но ве даў-

но на спе ла, пад крэс ліў Ула дзі мір 

Краў цоў. У Гро дзен скай воб лас-

ці на ўлі ку ста іць 26 ты сяч ан ка-

х во рых, якія вы му ша ны ез дзіць у 

Брэст аль бо ў Мінск. За ха ды па 

ства рэн ні та ко га цэнт ра ў Грод не 

пры ма лі ся не ад на ра зо ва. На жаль, 

не спраў дзі лі ся спа дзя ван ні па ўза е -

ма дзе ян ні дзяр жаў на-пры ват на-

 га парт нёр ства. Праб ле ма бу дзе 

вы ра шац ца па сту по ва. Да кан ца 

го да пла ну ец ца за вяр шыць пад-

рых тоў ку пра ек та рэ кан струк цыі 

комп лек су бу дын каў аб лас ной 

баль ні цы пад ан ка ла гіч ны дыс-

пан сер. На на ступ ны год, згод на 

з ін вес ты цый най пра гра май, бу дзе 

вы дзе ле на 10 міль ё наў руб лёў, каб 

мож на бы ло рас па чаць ра бо ты. 

Па ра лель на пла ну ец ца ад крыц цё 

крэ дыт най лі ніі з араб скі мі ін вес-

 та ра мі. Па пад лі ках аблвыканка-

ма, на ўвя дзен не аб' ек та па трэб на 

ка ля 100 міль ё наў до ла раў, па ло ва 

з якіх — гэ та кошт аб ста ля ван ня. 

Пра ект па дзе ле ны на ча ты ры чар гі 

і раз лі ча ны да 2020 го да.

Як раз ві ва ец ца 
го рад-спа да рож нік

Но вы ста тус го рад Скі дзель 

атры маў ча ты ры га ды та му. За 

гэ ты час зроб ле на ня ма ла. Па-

пер шае, рас пра ца ва ны і за цвер-

джа ны ге не раль ны план го ра да 

да 2025 го да, у якім важ нае мес-

ца ад во дзіц ца па бу до ве жыл ля. 

За мінулы час уве дзе на ў экс плу а-

 та цыю 30 ты сяч жылых «квад -

рат аў». Шмат па вяр хо вы дом 

на 105 ква тэр з'я віў ся ле тась, вя-

дзец ца бу даў ніц тва яшчэ двух да-

моў на 112 і 84 ква тэ ры. Ула дзі мір 

Краў цоў па ве да міў, што жыл лё-

вы фонд па ві нен па вя лі чыц ца 

на 260 ты сяч квад рат ных мет раў.

Знач ная ўва га ўдзя ля ец ца са-

цы яль най сфе ры. Сё ле та пач нуц-

ца ра бо ты па рэ кан струк цыі са май 

вялікай шко лы ў го ра дзе, дзе ву-

чац ца 500 хлоп чы каў і дзяў ча так. 

Ра бо та бу дзе за вер ша на ў на-

ступ ным го дзе. Яшчэ праз год — 

у 2020-м — бу дзе па бу да ва ны дзі-

ця чы са док. Пад рых та ва ны пра ект 

рэ кан струк цыі ста ды ё на.

Но выя ачы шчаль ныя збу да ван ні 

цук ро ва га кам бі на та зня лі праб ле-

му не пры ем на га па ху ва кол го ра-

да. Вя дзец ца бу даў ніц тва та ко га ж 

га рад ско га ка му наль на га аб' ек та. 

У го ра дзе-спа да рож ні ку ак тыў на 

раз ві ваец ца ма лы і ся рэд ні біз нес, 

рэа лі зу ец ца шэ раг ін вес ты цый ных 

пра ек таў. На прык лад, сё ле та па-

ві нен быць за вер ша ны пра ект з 

ін дый скай кам па ні яй па ўвядзенні 

за во да ме ды цын скіх прэ па ра таў.

Вя дзец ца аб грун та ван не маг чы-

мас ці пе ра во ду ў Скі дзель шэ ра гу 

гро дзен скіх прад пры ем стваў.

Вы зна ча на «вёс ка 
бу ду чы ні». Хто на чар зе?

Пер шай лас таў кай рэс пуб лі кан-

ска га пра ек та стаў аг ра га ра док 

Абу ха ва Гро дзен ска га ра ё на. Гэ та 

цэнтр ад ной з са мых па спя хо вых 

сель скіх гас па да рак рэ гі ё на. Сё ле-

та прад пры ем ства пе рай ме на ва на 

ў го нар бы ло га стар шы ні — Ге роя 

Са цы я ліс тыч най Пра цы, за слу жа-

на га ра бот ні ка сель скай гас па дар-

кі Ільі Сянь ко, які амаль паў ста год-

дзя кі ра ваў гас па дар кай. Ме на ві-

та з да па мо гай кал га са змя няў ся 

воб лік аг ра га рад ка, які сён ня мае 

ўсю не аб ход ную інф ра струк ту ру 

для кам форт на га пра жы ван ня.

Ула дзі мір Краў цоў па ве да міў, 

што за цвер джа ны ге не раль ны 

план раз віц ця «вёс кі бу ду чы ні», ён 

прай шоў гра мад скае аб мер ка ван-

не, ро бяц ца пер шыя кро кі па яго 

ажыц цяў лен ні. У най блі жэй шы час 

бу дуць аб ноў ле ны фа са ды шмат-

па вяр хо вых бу дын каў. Так са ма ў 

пла нах бу даў ніц тва ста ды ё на.

Вы зна ча ны аг ра га рад кі, якія не-

аб ход на да вес ці да ўзроў ню «вёс кі 

бу ду чы ні» ў якас ці пі лот ных пра ек-

таў. Так, на чар зе на 2019 год — 

аг ра га ра док Жы ро ві чы Сло нім ска-

га ра ё на, на 2020-ы — вёс ка Ва сі-

ліш кі, што на Шчу чын шчы не.

Так са ма вя дзец ца ра бо та па 

пра гра ме доб ра ўпа рад ка ван-

ня па сёл каў га рад ско га ты пу. 

У рэ гі ё не вы зна чы лі на се ле ныя 

пунк ты з ту рыс тыч ным ухі лам — 

гэ та Са по цкін і Мір. У пер шую чар-

гу тут вя дзец ца доб ра ўпа рад ка-

ван не да рог.

Аб чым рас ка жуць 
аб лас ныя «Да жын кі»?

У ліс та па дзе тра ды цый на бу-

дуць пад ве дзе ны вы ні кі сель ска-

гас па дар ча га го да і ўша на ва ны 

най леп шыя ра бот ні кі і сель гас-

прад пры ем ствы. Сё ле та аб лас ны 

фес ты валь «Да жын кі» прой дзе ў 

Іўі. І ха ця клі ма тыч ныя ўмо вы не 

да зво лі лі атры маць за пла на ва ны 

ўра джай збож жа вых, усе аг ра рыі 

спра ца ва лі ў поў ную моц. Атры-

ма ны ня дрэн ны ўра джай ку ку ру-

зы і цук ро вых бу ра коў. Па сі ту а цыі 

з не да бо рам фу раж на га збож жа 

пры ма юц ца ад па вед ныя ме ры, 

пад крэс ліў Краў цоў. Абл вы кан ка-

мам вы дзе ле на па зы ка прад пры-

ем ству «Лі дах ле бап ра дукт» у па-

ме ры 4 міль ё ны руб лёў для за куп кі 

збож жа і кам пен са цыі кам бі кар моў. 

На гэ тыя мэ ты бу дзе ўзя ты крэ дыт 

у ААТ «Бе ла рус банк». Ча ка ец ца 

пад трым ка з бо ку дзяр жаў на га 

ма тэ ры яль на га рэ зер ву ў па ме ры 

50 ты сяч тон збож жа. Пры ма юц ца 

ін шыя за ха ды, каб не да пус ціць зні-

жэн ня па га лоўя жы вё лы і птуш кі, а 

так са ма іх пра дук цый нас ці.

Што да ты чыц ца пад рых тоў кі 

да «Да жы нак», мно гае зроб ле на 

па доб ра ўпа рад ка ван ні Іўя. І ха ця 

кож ны рай цэнтр і го рад ма рыць 

пры няць у ся бе фес ты валь, тут 

ёсць свая чар га. На прык лад, на-

ле та «Да жын кі» прой дуць у Смар-

го ні, а яшчэ праз год — у го ра дзе-

спа да рож ні ку Скі дзе лі.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ГО РАД-СПА ДА РОЖ НІК, АН КА ЛА ГІЧ НЫ ЦЭНТР, 
«ВЁС КІ БУ ДУ ЧЫ НІ»...

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

На па чат ку 

прэс-кан фе рэн цыі, што 

прай шла ў Бе рас та віц кім 

ра ё не, гу бер на тар за зна чыў, 

што доб рая ды на мі ка 

раз віц ця рэ гі ё на за ха ва ла ся

і сё ле та. Тэмп рос ту ва ла во га 

рэ гі я наль на га пра дук ту — 

са мы вы со кі па рэс пуб лі цы. 

Та ко га ўзроў ню ў мно гім 

да сяг ну лі дзя ку ю чы ўпэў не най ра бо це пра мыс ло вас ці, 

бу даў ні ча га комп лек су. Апраў да лі ся бе і буй ныя 

ін вес ты цый ныя пра ек ты, рэа лі за ва ныя на «Мас тоў дрэ ве» 

і «Кра нас па не». Значна вырас экспарт тавараў і паслуг. 

Да кан ца го да пла ну ец ца пры цяг нуць за меж ных ін вес ты цый 

на 80 міль ё наў до ла раў. Ра бо чых мес цаў у рэ гі ё не ў не каль кі 

ра зоў больш, чым са іс каль ні каў, а ся рэд няя зар пла та

скла дае за 9 ме ся цаў 858 руб лёў. У Грод не і Аст раў цы — 

больш за ты ся чу.

Най больш ак тыў ны на пра мак раз мо вы пад час 

прэс-кан фе рэн цыі да ты чыў са цы яль най сфе ры.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Доб ры ўра джай?

— Вой... Яб лы кі плас том 

зям лю ўсы па лі. А груш — ні-

ко лі не бы ло столь кі. Ся джу 

ў га ро дзе, чую толь кі, як у 

су се да га лін ка — «хрусь» — 

пад ця жа рам груш аб ва лі-

ла ся. Пры яз джай це да мя не 

на ле ці шча, там доб ра — са-

праўд ны рай!

— Не цяж ка ста яць на 

рын ку?

— Не, люб лю. Па хаць 

трэ ба! — ка жа 78-га до вая 

пен сі я нер ка, якая за сваё 

жыц цё па спе ла па пра ца-

ваць і ў ба ры, і на за вод зе, 

і ў ап тэ цы. — Дач ка не пус-

кае, а я ўця каю ўсё роў на. 

Дый ве ся лей тут у кам па ніі. 

І па га ва рыў, і ка пей чы ну за-

ра біў. А до ма здур нець мож-

на ад на му.

Ка лі пас ля пра цоў на га 

дня за ста ла ся не рас пра да-

дзе ная ага род ні на, яе мож на 

здаць у ка ме ру за хоў ван ня. 

Ца на за су ткі — пяць ка пе ек 

за кі ла грам.

Аляк санд ра За ха раў на 

на огул не лю біць ся дзець на 

мес цы. Ез дзіць па са на то ры-

ях, ча сам па два ра зы на год 

на азда раў лен ні бы вае.

Люд мі ла Мі ка ла еў на Ма-

ка рэ віч свой ура джай пры-

вез ла з Са ма хва ла віч (Мін-

скі ра ён). Яб лы кі, гру шы, 

ка бач кі, гар бу зы, ка лі на... 

Муж на ма шы не да стаў ляе 

та вар на ры нак, а жан чы на 

ўжо ста іць за пры лаў кам — 

з ся мі ра ні цы да шас ці ве-

ча ра.

— Ча му дзе ці не да па ма-

га юць? Ды мы са мі спраў ля-

ем ся, нам тут ці ка ва, — усмі-

ха ец ца.

Бы лы май стар ЖЭС пры-

зна ец ца, што спа чат ку са ро-

 ме ла ся быць пра даў цом. 

А по тым пры вык ла.

— Каш тэль вель мі смач-

ны, час туй це ся, — пра па ноў-

вае. За ўва жае, што па куп ні кі 

лю бяць са лод кія яб лы кі і аба-

вяз ко ва та вар на га вы гля ду. 

Як вы рас ціць та кія? Ста ран на 

да гля даць, ко рат ка ад каз вае 

Люд мі ла Мі ка ла еў на.

— У гэ тым го дзе гру шы 

доб ра куп ля юць. У нас ёсць 

дэ серт ны сорт — ад на та кая 

гру ша паў кі ло ва жыць. А вунь 

які гар буз пры го жы, — жан-

чы на кла дзе ве лі зар ны плод 

на ва гу. — 14 кі ла гра маў!

Са ма яна ўжо на ста ві ла 

на зі му на рых то вак. З гар бу-

за і яб лы каў на ціс ну ла со ку, 

з ка бач коў і па мі до раў зра-

бі ла са ла ту.

На ад ным з радоў ганд-

люе Кан стан цін Пят ро-

віч Ду дар чык. Пад піс чык 

«Звяз ды», да рэ чы. Ён жы ве 

ў Пу ха віц кім ра ё не. Раз на 

ты дзень пры яз джае на Ка-

ма роў ку на элект рыч цы.

— Ча му не ў Пу ха ві чах 

пра даю? Коль кі там тых 

лю дзей, — ма хае ру кой. — 

А тут зу сім ін шы ры нак.

Учас так у Кан стан ці-

на Пят ро ві ча — цэ лы гек-

тар. Шчы ру юць там усёй 

сям' ёй. Сён ня пен сі я нер узяў 

на про даж хрэн, кроп, пе рац 

чы лі, фа со лю...

— Час нок каш туе 50—70 

ка пе ек за га лоў ку. Тан на? 

Дык куп ляй це!

— А гар бу зы ма лень кія 

дэ ка ра тыў ныя? — пы та ем-

ся пра пла ды па ме рам з да-

лонь.

— Ядо мыя! — за пэў ні-

вае.

Пен сі я нер ра ней пра-

ца ваў на Галоўпаш там це. 

Пры зна ец ца, ні ко лі не ду-

маў, што пой дзе ў ган даль. 

«Эх, ля жаць бы на пе чы, — 

уз ды хае. — Але трэ ба гро-

шы за раб ляць».

Каб па жы лым лю дзям 

атры маць бяс плат нае мес-

ца на рын ку, трэ ба мець пры 

са бе пэў ныя да ку мен ты. Гэ-

та пен сій нае па свед чан не 

ці па свед чан не ін ва лі да, 

да вед ка з сель са ве та аб 

тым, што сель ска гас па дар-

чая пра дук цыя вы ра шча на 

пен сі я не рам ці яго сва я ком, 

флю а раг ра фія і за клю чэн не 

ла ба ра то рыі.

У ся рэд нім на Ка ма роў цы 

ў дзень бы вае 40—60 та кіх 

пра даў цоў. Улет ку па пят ні-

цах і су бо тах гэ та коль касць 

да хо дзі ла да ста.

Ча му ж, ня гле дзя чы на 

прос тыя ўмо вы, мно гія ба-

бу лі і дзя ду лі пра цяг ва юць 

ганд ля ваць на пры пын ках 

і ў пад зем ных пе ра хо дах? 

Маг чы ма, спра ва ў тым, што 

там ста яць неаба вяз ко ва 

вы твор цы і гэ тым пра даў-

цам праз кож ныя паў га дзі-

ны прад пры маль нік пад во-

зіць пра дук ты. Та кі це ня вы 

біз нес.

Бяс плат ныя мес цы 

для пен сі я не раў і ін ва лі-

даў бу дуць вы дзя ляц ца да 

1 снеж ня.

— У ліс та па дзе пра цу-

ем пры ўмо ве, што тэм пе-

ра ту ра на ва коль на га ася-

род дзя не апус ціц ца ні жэй 

ну ля гра ду саў. На кры тым 

рын ку бяс плат ных мес цаў 

ня ма — пло шчы не да зва-

ля юць. Дый да зі мы ўсе

звы чай на ўжо ўра джай 

рас пра да юць, — ка мен-

туе Ан жэ ла БА РА НО ВІЧ, 

на чаль нік служ бы ар га ні-

за цыі ры нач на га ганд лю 

Ка ма роў ска га рын ку.

Цэ ны, якія вы стаў ля юць 

па жы лыя гандляры, ад мі-

ніст ра цыя не рэ гу люе. «Гэ та 

іх пра ва, па чым пра да ваць 

та вар».

Бяс плат ныя мес цы на 

рын ку раз мяр коў ва юц ца ў 

па рад ку чар гі. Хто ра ней 

прый шоў, той і за няў. На ме-

сяц ці на се зон, на прык лад, 

кан крэт нае мес ца за пен сі я-

не рам не за ма цоў ва ец ца.

У ад мі ніст ра цыі да да юць, 

што та ко га, каб ка мусь ці 

ад мо ві лі з-за не да хо пу пло-

шчаў, яшчэ не бы ло. Вось і 

сён ня шмат пры лаў каў пус-

туе. Ка лі ж по пыт з бо ку па-

жы лых пра даў цоў бу дзе вя-

лі кі, ад мі ніст ра цыя га то ва па-

ста віць да дат ко выя ста лы.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

«І ПА ГА ВА РЫЎ, І КА ПЕЙ ЧЫ НУ ЗА РА БІЎ»

Стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ 
рас ка заў жур на ліс там аб перс пек тыў ных пра ек тах рэ гі ё на

Кан стан цін Пят ро віч ДУ ДАР ЧЫК пры яз джае раз на ты дзень 
з Пу ха віц ка га ра ё на.

Ура джай сё ле та як ні ко лі доб ры.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


