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ДОБ РА ЎПА РАД КА ВАН НЕ

ЯК У СВА ІМ ДО МЕ
Лёз нен скі ра ён ста но віц ца ад ным з самых да гле джа ных у Пры дзвін ні

Н
А ВЕС ЦІ ідэа льны па ра дак 
усю ды — важ на не толь кі 
та му, што сё ле та — Год 

ма лой ра дзі мы. Во сен ню бу дзе 
свят ка вац ца 75 га доў з да ты 
вы зва лен ня ра ё на ад фа шысц кіх 
за хоп ні каў. Лёз нен шчы на, 
да рэ чы, ста ла пер шай 
з вы зва ле ных на тэ ры то рыі 
Ві цеб шчы ны. І ад ной з пер шых 
ва ўсёй рэс пуб лі цы. Та му спра ва 
го на ру зра біць так, каб лю бы 
на се ле ны пункт, двор ці фер ма 
бы лі ў ідэа льным па рад ку.

Больш бы Больш бы 
не раў на душ ных...не раў на душ ных...

На су мес ным па ся джэн ні прэ зі ды у-
ма рай са ве та дэ пу та таў і рай вы кан ка-
ма ад бы ла ся кан струк тыў ная і шчы рая 
раз мо ва на гэ ты конт, не без кры ты кі.

Стар шы ня рай са ве та дэ пу та-
таў Та ма ра ДРЫ ЛЁ НАК рас ка за ла 
пра стан спраў па на вя дзен ні па рад ку 
на зям лі і пра не абы яка вых лю дзей, 
якія на ўлас ным пры кла дзе па каз ва-
юць, як мож на зра біць пры га жосць 
на сва ім пад вор ку. Ці ка ва, што ся род 
іх ёсць ба бу ля, якой за 90.

А яшчэ ад на зям ляч ка — са ма 
доб рая гас па ды ня. Та му хо ча, каб і 
ва кол бы ло пры го жа. Тэ ле фа нуе на 
пра мую лі нію ў рай вы кан кам, каб 
паў плы ва лі на су се дзяў, якія не спя-
ша юц ца на вес ці па ра дак ка ля до ма. 
Ёсць і кі раў ні кі, якія ак тыў на, не для 
спра ва зда чы, бя руць удзел у доб-
ра ўпа рад ка ван ні. Стар шы ня сель-
гас па да ркі «Чка лаў скі» Дзміт рый 
ГРЫ ГА РО ВІЧ ар га ні зуе ўкос траў у 
на се ле ных пунк тах. І ско ша нае — на 
корм для ска ці ны тым, хто тры мае 
пры ват ныя пад соб ныя гас па дар кі.

На чаль нік РАНС Ві таль ЧАЙ КІН 
ра зам з пад на ча ле ны мі доб ра ўпа-
рад коў вае тэ ры то рыі не толь кі пад-
час су бот ні каў. Як дэ пу тат рай са ве та 
агі туе лю дзей са мім ства раць неш та 
для дзя цей і ўну каў на тэ ры то рыі ка-
ля ўста ноў аду ка цыі, у цэнт раль ным 
скве ры. І ўжо мно гае зроб ле на. Ма-
ёр унут ра най служ бы ад зна чыў, што 
на род ныя вы бран ні кі ў лі ку ін ша га не 
шка ду юць аса біс тых гро шай. Аб' яў-
ля юць збор срод каў, каб вы ка рыс-
таць на доб ра ўпа рад ка ван не.

У Год ма лой ра дзі мы юры дыч ным 
асо бам, зем ля кам пра па ну юць, пры 
іх жа дан ні, зра біць імян ныя па да рун-
кі для Лёз на. А для аг ра га рад коў — 
спры яць у на быц ці або вы ра бе гуль-
нё вых дзі ця чых пля цо вак.

Ула да, зра бі!?Ула да, зра бі!?
На ме ра пры ем стве, да рэ чы, бы ло 

агу ча на, што трэ ба больш ак тыў на 
пры цяг ваць зем ля коў, прад пры ем-
ствы, ар га ні за цыі, прад пры маль ні каў 
да на вя дзен ня па рад ку.

І не аб ход на, па-доб ра му, мя няць 
мен та лі тэт лю дзей. Мно гія, на жаль, 
жы вуць па прын цы пе: «Ула да мне 
па він на!» Трэ ба пры ву чаць лю дзей 
са мім неш та ра біць, як ка жуць бе ла-
ру сы, та ла кой.

На прык лад, у за ход ніх ра ё нах 
воб лас ці тра ды цый на знач ны ўклад у 
на вя дзен ні па рад ку на мо гіл ках — ад 
сва я коў тых, хто там па ха ва ны. Кла-
по цяц ца яны, каб спі ла ва лі ста рыя 
дрэ вы, зрэ за лі кус тоўе, ад ра ман та-
ва лі ага ро джы ва кол усёй тэ ры то рыі. 
Та кую прак ты ку трэ ба ўка ра няць. І ў 
цэ лым, што да ты чыц ца на вя дзен ня 
па рад ку, не аб ход на вы ка рыс тоў ваць 
но выя больш плён ныя па ды хо ды. А 
для гэ та га трэ ба ак тыў на агі та ваць 
лю дзей, каб яны па-ін ша му ста ві лі ся 
да доб ра ўпа рад ка ван ня.

Та ма ра Дры лё нак рас ка за ла, што 
ў пы тан ні доб ра ўпа рад ка ван ня тых 
жа мо гі лак не аб ход на ак ты ві за ваць 
дзей насць ста рэй шын. І вя лі кі па тэн-
цы ял у дзей нас ці ста рэй шых па ву лі-
цах, да мах, пад' ез дах. А шэ фы, якія 
ад каз ва юць за вёс кі, не толь кі па він-
ны час цей там бы ваць, але зра біць 
неш та кан крэт нае і ка рыс нае.

Так са ма Та ма ра Дры лё нак ак цэн-
та ва ла ўва гу на тым, каб быў па ра дак 
на ўсіх аб' ек тах, якія зна хо дзяц ца на 
ба лан се сель ска гас па дар чых прад-
пры ем стваў. Та кую ж дум ку вы ка заў 
і стар шы ня рай вы кан ка ма Іван 
ЛАЎ РЫ НО ВІЧ. Па ра дак па ві нен 
быць, як у сва ім до ме. Трэ ба зра біць 
пры ват ны вы гляд на кож ным ма шын-
ным два ры ці фер ме. І не толь кі з фа-
сад най част кі, а на ўсіх тэ ры то ры ях.

Бы ло вель мі ка рыс на па чуць і тое, 
што хва люе мо ладзь. Пад ле так ад імя 
ра вес ні каў, та кіх жа ак ты віс таў мяс-
цо ва га ма ла дзёж на га пар ла мен та, 
звяр нуў ува гу пры сут ных, што не-
аб ход на, на прык лад, ва лей боль ная 
пля цоў ка ка ля ва да ёма, да дат ко вае 

доб ра ўпа рад ка ван не і раз віц цё пар-
ку рай цэнт ра. Хлоп цы і дзяў ча ты га-
то выя браць удзел у ра бо тах і на ват 
збі раць гро шы. Та кую шчы рую іні цы-
я ты ву пад тры ма лі пры сут ныя ў за ле. 
І, да рэ чы, ад ра зу пас ля па ся джэн ня 
скрын ку для доб ра ах вот ных ах вя ра-
ван няў ра зам на поў ні лі больш за 400 
руб лёў!

На кант ро ліНа кант ро лі
У ра ё не сё ле та пра вя лі тры су-

бот ні кі. За роб ле ныя больш за 4,5 
ты ся чы руб лёў вы дат ка ва лі на доб-
ра ўпа рад ка ван не. Ар га ні за ва лі агля-
ды-кон кур сы на най леп шыя аб' ек ты. 
На больш чым 9,2 гек та ра пра вя лі ра-
бо ты па зні шчэн ні бар шчэў ні ку.

А ра ён най ін спек цы яй пры род ных 
рэ сур саў і на ва коль на га ася род дзя 
да сле да ва ны ка ля 140 тэ ры то рый 
роз ных аб' ек таў. «Узя лі на кант роль» 
ка ля 280 па ру шэн няў, су ма штра фаў 
пе ра вы сі ла 4,1 ты ся чы руб лёў.

Вя лі кі «пласт» і па вы ні ках на гляд-
най дзей нас ці ўста но вы дзяр жаў на га 
са ні тар на га на гля ду ра ё на. У пры ват-
нас ці, су пра цоў ні кі ве дам ства па-
бы ва лі ў 105 на се ле ных пунк тах. І ў 
пры клад на чвэр ці вы яві лі па ру шэн ні. 
Боль шасць — 43,6 % — на конт утры-
ман ня кан тэй нер ных пля цо вак. Пра-
вя лі 54 ма ні то рын гі ўтры ман ня па лос 
ад во ду аў та ма біль ных і чы гу нач ных 
шля хоў. І пад час 21 так са ма вы яві лі 
па ру шэн ні.

Стар шы ня рай вы кан ка ма па тра-
ба ваў кан крэ ты кі ў тым, што бу дзе 
зроб ле на: хто і што па ві нны зра біць, 
і ў якія тэр мі ны.

Лёз нен шчы на — ра дзі ма сва я коў 
Мар ка Ша га ла. Ра ён мя жуе з Ві цеб-
скім ра ё нам — «уяз ны мі ва ро та мі» 
аб лас но га цэнт ра, праз яго тэ ры то-
рыю пра ля гае тра са ў Сма лен скую 
воб ласць. Мяс цо вая ўла да ста віць 
за да чу зра біць край ад ным з са мых 
да гле джа ных у Пры дзвін ні. І для гэ-
та га час та не трэ ба вя лі кіх гро шай, а 
га лоў нае — жа дан не і ак тыў ны ўдзел 
кож на га жы ха ра.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Пад час па ся джэн ня і свя та аграр на га га рад ка.

КАР ЦІН КІ З ГЛЫ БІН КІ

ПЛЮС НА МІ НУС
У Ля ха віц кім рай вы кан ка ме пад вя лі вы ні кі паў год дзя. 
Ка рэс пан дэнт «Ля ха віц ка га вес ні ка» раз бі раў ся, дзе 
стра ці лі, а дзе знай шлі.

На мес нік стар шы ні рай вы кан ка ма Анд рэй На ва гран 
пра ана лі за ваў най больш важ ныя са цы яль на-эка на міч ныя 
па каз чы кі. Ён ад зна чыў, што за пер шае паў год дзе ў ра ё-
не тэмп рос ту экс пар ту та ва раў без улі ку рэс пуб лі кан скіх 
прад пры ем стваў вы рас больш чым на трэць. Тым ча сам 
пра мыя за меж ныя ін вес ты цыі скла лі два міль ё ны до ла раў 
пры за дан ні 830 ты сяч до ла раў. Так са ма вы ка на на на 19 % 
больш за пла на ва на га бу даў ні ча-ман таж ных ра бот.

Ра зам з тым, кан ста та ваў Анд рэй На ва гран, па вась мі 
да ве дзе ных па каз чы ках ра ён па куль мі ну суе. Ня знач нае 
зні жэн не ма ец ца ў ства рэн ні но вых пра цоў ных мес цаў, 
у тэм пе рос ту роз ніч на га та ва ра аба ро ту, у энер га збе ра-
жэн ні. А тэмп рос ту экс пар ту па слуг (асноў ныя экс пар-
цё ры — прад пры ем ствы пры ват най фор мы ўлас нас ці) 
склаў 29,6 % пры за дан ні 103,8 %. У ча ты ры ра зы зні зіў ся 
экс парт транс парт ных па слуг, у тры — ту рыс тыч ных, бу-
даў ні чыя і зу сім не прад стаў ле ны. Да пу шча ны мі ну сы па 
ўзроў ні за ра бот най пла ты, вы твор час ці пра дук цыі сель-
скай гас па дар кі, увод зе жыл ля, рэн та бель нас ці про да-
жаў, атры ман ні чыс та га пры быт ку.

ПЫ ТАН НЕ З ДУШ КОМ
У су бо ту ў Свет ла гор ску прай шоў флэш моб су праць 
па ху, які да но сіц ца з но ва га за во да бе ле най цэ лю ло зы. 
Ка ля 200 да рос лых і дзя цей вый шлі на Цэнт раль ную 
пло шчу ў ме ды цын скіх мас ках і з па вет ра ны мі ша ра мі 
зя лё на га ко ле ру. На са мім Свет ла гор скім ЦКК за 
дзень да гэ та га ар га ні за ва лі су стрэ чу з прад стаў ні ка мі 
гра мад скас ці і СМІ, ку ды прый шоў і ка рэс пан дэнт 
«Свет ла гор скіх на він».

На вед валь ні кі прай шлі ўвесь цыкл вы твор ча га пра-
цэ су, уклю ча ю чы ачы шчаль ныя збу да ван ні. На ўсіх эта-
пах кі раў нік прад пры ем ства Юрый Крук і спе цы я ліс ты 
ў струк тур ных пад раз дзя лен нях ад каз ва лі на пы тан ні. 
Пас ля ад бы ла ся на ра да, дзе так са ма пра свят лі лі не ка-
то рыя мо ман ты. У пры ват нас ці, прад стаў ні кі вы твор час ці 
па цвер дзі лі яе бяс пе ку, але па га дзі лі ся, што пах іс нуе, 
та му бу дуць пры мац ца ме ры, каб яго па мен шыць.

НЕ ТОЛЬ КІ СПАР ТЫЎ НЫ 
ІН ТА РЭС

По бач з вёс кай Ма зур шчы на Са лі гор ска га ра ё на 
прай шоў Рэс пуб лі кан скі ту рыс тыч ны злёт, пры све ча ны 
60-га до ва му юбі лею Са лі гор ска. 14 ка ман даў з усёй 
кра і ны спа бор ні ча лі ў тэх ні цы вод на га, ве ла сі пед на га і 
пе ша ход на га ту рыз му, за імі са чыў ка рэс пан дэнт га зе ты 
«Шах цёр».

Злёт на кі ра ва ны на тое, каб пад рых та ваць удзель-
ні каў да спар тыў ных ту рыс тыч ных па хо даў, па вы сіць іх 
тэх ніч нае і так тыч нае май стэр ства. Ура чыс тае ад крыц цё 
спа бор ніц тваў на ве даў і стар шы ня Са лі гор ска га рай вы-
кан ка ма Алег Па скроб ка. «Ту рызм — гэ та асаб лі вы від 
спор ту, дзе спа лу ча юц ца тры ва ласць, сі ла во лі і та ва-
рыс кая ўза е ма да па мо га, — лі чыць ён. — Гэ тыя якас ці па-
трэб ныя і ў пра цы. Та му гар та ван не ха рак та ру і пра ява 
най леп шых яго ўлас ці вас цяў на спа бор ніц твах да зво ліць 
і на вы твор час ці па каз ваць год ны вы нік». Спарт сме нам 
прый шло ся пе ра бі рац ца па на вяс ной пе ра пра ве з ве ла сі-
пе дам, пе ра адоль ваць кру тыя спус кі і пад' ёмы, пра ля таць 
«ма ят ні кам» над умоў най пе ра шко дай і мно гае ін шае.

Пад рых та ва ла На дзея АНІ СО ВІЧ.

Шэ фы, якія ад каз ва юць 
за вёс кі, не толь кі 

па він ны час цей там бы ваць, 
але зра біць неш та кан крэт нае 
і ка рыс нае.


