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СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

У Кі раў скім ра ё не 
на вед валь ні кам са на то рыя 
пра па ну юць ля чэб нае 
га ла дан не. 
Ці за па тра ба ва ная 
па слу га?

Ды е та 
для ту рыс та

стар. 13

Чэм пі я нат кра і ны 
па гі ра вым спор це 
прой дзе ў су бо ту.

Асіл кі 
ў Асі по ві чах

стар. 16

стар. 16
У Дры бін скім ра ён ным 
Са ве це дэ пу та таў — 
но вы стар шы ня.

Зме на 
лі да раў

На Па дняп роўі 
пра хо дзіць ме сяч нік 
па добраўпарадкаванні
тэрыторый.

Час наводзіць 
парадак

стар. 15

Пад час V Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, 
які пра хо дзіў ле тась у Ма гі лё ве, сель скай гас па дар цы 
бы ла пры све ча на цэ лая сек цыя. Ад ной з на дзён ных 
праб лем у гэ тай га лі не на зы ва ла ся праб ле ма 
кад раў. Раз мо ва іш ла аб тым, што не ў поў най ме ры 
за дзей ні ча ны на ву ко вы і пра фе сар ска-вы клад-
чыц кі па тэн цы ял, ёсць пы тан ні па бес пе ра пын най 
аду ка цыі. Удзель ні кі сек цыі прый шлі да вы сно вы, 

што трэ ба кар ды наль ным чы нам мя няць пра цэс 
пе ра пад рых тоў кі і па вы шэн ня ква лі фі ка цыі кад раў. 
На гэ тую тэ му «МС» па гу та ры ла з вя до мым у Бе ла ру сі 
ву чо ным-аг ра ры ем, ды рэк та рам Цэнт ра па вы шэн ня 
ква лі фі ка цыі кі ру ю чых ра бот ні каў і спе цы я ліс таў 
ка мі тэ та па сель скай гас па дар цы і хар ча ван ні 
Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма ў Гор ках 
Яка вам ЯРОЦ КІМ.

КАД РА ВАЕ ПЫ ТАН НЕ

стар. 15

Трэць Ма гі лёў шчы ны па цяр пе ла ад чар но-
быль скай ава рыі, але жыц цё на за бру джа ных 
тэ ры то ры ях не пры пы ні ла ся. Зна мя наль на, што 
ад ра джэн не са ма га «ра ды я цый на га» ра ё на 
воб лас ці — Слаў га рад ска га — па ча ло ся ме на-
ві та з іні цы я тыў нас ці і ак тыў нас ці са мо га на-
сель ніц тва. На яго тэ ры то рыі рэа лі за ва ны ўжо 
не адзін дзя ся так ма лых і буй ных пра ек таў, якія 
да па маг лі пры цяг нуць гро шы тэх ніч най між на-
род най да па мо гі і ар га ні за ваць та кія за па тра-
ба ва ныя тут мес цы для са ма за ня тас ці, ства-
рыць цэнт ры ад па чын ку і аду ка цыі для дзя цей 
і да рос лых, зра біць мес ца свай го пра жы ван ня 
больш кам форт ным і пры ваб ным. Сён ня гэ-
ты ра ён ра зам з яшчэ ча тыр ма за пус ціў па куль 
што бес прэ цэ дэнт ны для Бе ла ру сі рэ гі я наль ны 
пра ект, каб су мес ны мі на ма ган ня мі па леп шыць 
эка на міч нае ста но ві шча на сва іх тэ ры то ры ях. 
Пра ект ажыц цяў ля ец ца па іні цы я ты ве і пры не-
па срэд ным удзе ле дэ пу та таў.

Рэ гі ён вя до мы сва і мі жы ва твор ны мі кры ні-
ца мі, пом ні ка мі ар хі тэк ту ры і гіс то рыі. Гас цей 
тут ча ка юць кам форт ныя гас ці ні цы, утуль ныя 
ся дзі бы, да мы ад па чын ку, здраў ні цы. Коль-
касць за меж ных ту рыс таў ле тась знач на ўзрас-
ла, і тэн дэн цыя пра цяг вае за хоў вац ца.

Ма гі лёў ская воб ласць гэ та яшчэ і буй ны 
сель ска гас па дар чы рэ гі ён. Вя лі кая ўва га тут 
ад да ец ца пад рых тоў цы кад раў для ся ла. Бе-
ла рус кая сель ска гас па дар чая ака дэ мія ў Гор-
ках — най ста рэй шая і най буй ней шая шмат-
про філь ная ўста но ва аграр на га кі рун ку ся род 
кра ін СНД і Еў ро пы. Во пыт і ве ды го рац кіх ву-
чо ных заў сё ды да па ма га лі вы бу да ваць эфек-
тыў ную стра тэ гію вя дзен ня сель ска гас па дар-
чай га лі ны. Усё гэ та ра зам і ёсць Ма гі лёў шчы-
на. Лю дзі, на род ныя абран ні кі, ула да — яе не-
па срэд ныя ру ха ві кі і 
ства раль ні кі.

МА ГІ ЛЁЎ ШЧЫ НА: МА ГІ ЛЁЎ ШЧЫ НА: 
АЛ ГА РЫТМ ДЗЕ ЯН НЯАЛ ГА РЫТМ ДЗЕ ЯН НЯ

МА ТЫ ВА ВАЦЬ АГ РА РЫЯ

Ма гі лёў шчы на — гэ та край вя лі кай 
пра мыс ло вас ці. Ма гі лёў, Баб руйск, 
Асі по ві чы, Кры чаў — цэнт ры рос ту 
эка но мі кі рэ гі ё на. Тут ства ра юц ца 
іна ва цый ныя пра дук ты, 
бу ду юц ца су час ныя пе ра да выя 
прад пры ем ствы, вя дзец ца 
бес пе ра пын ная ма дэр ні за цыя 
іс ну ю чых ма гут нас цяў. 
Пра мыс лоў цы ары ен ту юц ца 
ў сва ёй ра бо це на вы со ка тэх на-
ла гіч ную ар га ні за цыю пра цы, 
ства рэн не кан ку рэн та здоль най 
пра дук цыі. А ка лі на ча ле 
прад пры ем ства ста іць дэ пу тат, 
мож на ўпэў не на сцвяр джаць, 
што яно па спя хо вае. Гэ та яшчэ 
адзін до каз та го, што лю дзі ў сва іх 
абран ні ках не па мы ля юц ца. ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 

на 3—16-й стар.
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