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ДЗЕНЬ Не за леж нас ці гэ тым 
ра зам Пін шчы на бу дзе 

ад зна чаць у Па ра хон ску. Акра мя 
тра ды цый ных свя точ на га 
мі тын гу і ўскла дан ня кве так 
да пом ні ка ба я вой сла вы тут 
ура чыс та ад кры юць ад ра зу 
не каль кі но вых аб' ек таў. 
І ка лі но вы ма лоч на та вар ны 
комп лекс ААТ «Па ра хон скае», 
а так са ма цэх па сар ці роў цы 
і пе ра пра цоў цы ягад 
прад пры ем ства «Па лес кія 
жу ра ві ны» ўзве дзе ныя 
фак тыч на з ну ля, то дзі ця чая 
шко ла мас тац тваў пе ра жы ла 
та кую рэ кан струк цыю, што па 
сут нас ці ста ла фак тыч на но вай.

Для ўзор ных ка лек ты ваў
— На ша шко ла сё ле та ад зна-

чае сваё 40-год дзе, — га во рыць 
ды рэк тар Пётр СА ЛА МЯ НЮК. — 
Фак тыч на да юбі лею мы атрым лі-
ва ем та кі доў га ча ка ны па да ру нак. 
Ра монт па чаў ся ле тась. У на шым 
бу дын ку за мя ні лі сіс тэ му ацяп лен-
ня і пад ло гу, па ста ві лі но выя вок-
ны і дзве ры. Так са ма ад ра ман та-
ва ныя фа сад, га нак, з'я віў ся но вы 
дах. А ня даў на мы з за да валь нен-
нем вы нес лі ста рую мэб лю, якая 
слу жы ла вуч ням і на стаў ні кам з 
мо ман ту ад крыц ця шко лы, і рас па-
ка ва лі но вую. Усё вель мі зруч нае, 
су час нае, стыль нае. І вось пе рад 
ва мі — фак тыч на но вая шко ла.

На вы ка нан не ра монт ных ра-
бот на гэ тым аб' ек це з бюд жэ ту 
вы дат ка ва на 310 ты сяч руб лёў, 
яшчэ звыш 50 ты сяч  пай шло на 
мэб лю, па ве да мі лі ў Пін скім рай-
вы кан ка ме.

Ця пер у шко ле па кла сах 
ба я на, акар дэ о на, фар тэп' я на, ду-
 ха вых ін стру мен таў, а так са ма 
ў кла се ха рэа гра фіі зай ма юц ца 
125 хлоп чы каў і дзяў чы нак з Па-

ра хон ска і ін шых на ва коль ных 
вё сак. Рас клад са стаў ле ны так, 
каб дзя цей на за ня ткі пад во зіў 
школь ны аў то бус.

Па вод ле слоў на стаў ні каў, дзе-
ці зай ма юц ца з за да валь нен нем і 
па каз ва юць доб рыя вы ні кі як у му-
зы цы, так і тан цах. Вяс ко вая шко ла 
мае сем твор чых ка лек ты ваў, два 
з якіх у роз ны час атры ма лі зван-
не ўзор ных. Узор ны ан самбль на-
род най пес ні і му зы кі «Кра сач кі» 
вы сту паў не толь кі ў сва ім ра ё не, 
але і да лё ка за яго ме жа мі. А вось 
узор ны ду ха вы ар кестр акра мя
та го, што ня змен ны ўдзель нік ра ён-
 ных ме ра пры ем стваў, не раз
вы сту паў на сцэ нах роз ных фі -
лар мо ній, пры яз на быў пры ня ты 
ста ліч ны мі слу ха ча мі.

У шко ле ра зам з фі лі ялам у 
вёс цы Сош на пра цу юць 15 на-
стаў ні каў. Ці ка ва, што во сем з іх 
з'яў ля юц ца вы пуск ні ка мі Па ра-
хон скай дзі ця чай шко лы мас тац-
тваў. Сён ня аб ноў ле най шко ле 
ра ду юц ца пе да го гі, вы ха ван цы, 
іх баць кі і ад на вяс коў цы, якія па-

лю бі лі кан цэр ты юных спе ва коў, 
му зы кан таў, тан цо раў.

Элект рон ная 
ачыст ка ягад

Прад пры ем ства «Па лес кія жу-
ра ві ны», якое раз ме шча на ў вёс-
цы Се лі шча, у мно гім уні каль нае. 
Жу ра ві ны тут вы рошч ва юць ка ля 
30 га доў. А збор ура джаю, ка лі 
жу ра ві на выя план та цыі за паў ня-
юць ва дой, пе ра тва ра ю чы ў чыр-
во ныя азё ры, заў сё ды пры ваб-
лі вае фа то гра фаў. Ад мыс ло вы мі 
пры ста са ван ня мі — бо на мі — чыр-
во ныя яга ды пад цяг ва юць да мес-
ца збо ру. А трак тар спе цы яль ным 
агрэ га там збі вае жу ра ві ны, каб 
яны пад ня лі ся на па верх ню ва ды. 
Кар цін ка са праў ды ві до вішч ная, а 
ра бо та на план та цыі — ня лёг кая.

З гек та ра тут збі ра юць да 
30 тон буй на плод ных жу ра він. Прад-
 пры ем ства вы рошч вае так са ма 
бу я кі, ра бі ну, па рэч кі чор ныя, 
ма лі ны, ін шыя яга ды, а так са ма 
пе ра пра цоў вае ляс ную ві та мін-
ную пра дук цыю. Вя лі кая част ка яе 

ідзе на экс парт. Двац цаць га доў 
та му ўве дзе ны ў строй бель гій скі 
ніз ка тэм пе ра тур ны комп лекс на 
тры ка ме ры для ад на ча со ва га за-
хоў ван ня ка ля 500 тон ягад. Але ж 
прад пры ем ства раз ві ва ец ца.

— Узвя лі но вы пункт сар ці роў кі 
і пе ра пра цоў кі ягад най пра дук-
цыі, — рас каз вае ды рэк тар ААТ 
«Па лес кія жу ра ві ны» Ва сіль 
ЛЯ ГУС КІ. — У гэ тым вы твор чым 
пад раз дзя лен ні бу дзе ажыц цяў-
ляц ца поў ны цыкл пе ра пра цоў кі 
сы ра ві ны ўлас най вы твор час ці — 
ад улас на пе ра пра цоў кі да ўпа-
коў кі. За пуск но ва га цэ ха дасць 
маг чы масць па вя лі чыць пры бы-
так, пры цяг нуць но вых парт нё-
раў, вый сці на но выя рын кі збы-
ту, як унут ра ныя, так і за меж ныя. 
У но вым пунк це сар ці роў кі ўво-
дзіц ца ў экс плу а та цыю ма шы на 
па элект рон най ачыст цы ягад 
з ма гут нас цю больш за восем тон 
у зме ну. Вы ка ры стан не ўста ноў кі, 
не су мнен на, па леп шыць якасць 
пра дук цыі. А гэ та са мае га лоў нае, 
зна чыць, кан ку рэн та здоль насць
пра дук цыі на рын ку ўзрас це, 
і з'я вяц ца па тэн цы яль ныя маг чы-
мас ці пры цяг нуць но вых парт нё-
раў. У цэ ху так са ма ўста ноў ле на 
лі нія па вы твор час ці цу ка таў (су-
ша ных ягад) з ма гут нас цю вы пус ку 
больш за то ну пра дук цыі ў ме сяц. 
Лі нія ўкам плек та ва ная за меж ным 
і ай чын ным аб ста ля ван нем.

Да рэ чы, на прад пры ем стве 
вы рошч ва юц ца но выя куль ту-
ры — ай ва япон ская, ак тэ ні дыя 
(мі ні-кі ві), якія больш ні дзе ў Бе-
ла ру сі не су стрэ неш. А тут ін ша-
зем цаў адап та ва лі і пры ву чы лі да 
на шых умоў. У но вым цэ ху бу дзе 
пе ра пра цоў вац ца і гэ тая пра дук-
цыя. Да рэ чы, свой ві та мін ны та-
вар «Па лес кія жу ра ві ны» пра да-
юць у Ра сію, Ка зах стан, дзе вяць 
кра ін Еў ро пы і, вя до ма, спа жыў-
цам Бе ла ру сі.

Фаб ры ка ма ла ка
Па спя хо вае сель гас прад пры-

ем ства ў сель скай мяс цо вас ці — 
гэ та ра бо чыя мес цы, доб рая зар-
пла та, пад трым ка сац куль тбы ту 
на вёс цы. Ме на ві та та кім з'яў ля-
ец ца флаг ман аграр най ін дуст рыі 
Пін шчы ны — ААТ «Па ра хон скае». 
У Пін скім ра ё не на огул ад но з са-
мых вя лі кіх у кра і не па га лоўе буй-
ной ра га тай жы вё лы. Ра ён — дру гі 
ў Брэсц кай воб лас ці і чац вёр ты ў 
Бе ла ру сі вы твор ца ма ла ка. Най-
боль шая до ля ма лоч най пра дук-
цыі ў гэ тым склад ні ку — з «Па ра-
хон ска га».

— У нас па-ра ней ша му са мая 
вы со кая ў кра і не шчыль насць 
па га лоўя, — га во рыць ды рэк тар 
ААТ «Па ра хон скае» член Са-
ве та Рэс пуб лі кі Ула дзі мір ХРА-
ЛЕН КА. — А ўво гу ле ал га рытм 
та кі: да да ём зям лі — да баў ля ем
і жы вё лу, ад на ча со ва падымаем 
пра дук цый насць стат ка. Так і ру-
ха ем ся крок за кро кам, кож ны 
год на рошч ва ем ва ла вую пра-
дук цыю пры клад на на 10 пра цэн-
таў. Шмат бу ду ем. Ле тась па ча лі 
ўзво дзіць ма лоч на та вар ны комп-
лекс у вёс цы Дуб на ві чы, за раз ён 
га то вы да зда чы. Но вая фаб ры ка 
ма ла ка раз лі ча на на дой ны ста так 
ў ты ся чу га лоў. Уста ноў ле на тэх-
на ла гіч нае аб ста ля ван не да іль-
най за лы швед скай вы твор час ці. 
Увя дзен не ў строй но ва га комп-
лек су да зво ліць атрым лі ваць да 
ча ты рох ты сяч тон ма ла ка га тун-
кам «эк стра» ў год. Важ на, што 
ства ра ец ца 27 ра бо чых мес цаў. 
Пер са нал ужо па да бра ны.

Аб' ект уз ве дзе ны за кошт улас-
ных срод каў прад пры ем ства з 
пры цяг нен нем крэ дыт ных рэ сур-
саў. Яго кошт склаў ка ля 12 міль ё-
 наў руб лёў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

АМАЛЬ 200 ма лень кіх жы ха роў 
Пет ры ка ва, што на Го мель шчы не, 

ра зам з баць ка мі і пе да го га мі рых ту юц ца 
ла дзіць на ва сел ле ў цал кам ад ноў ле ным 
бу дын ку яс ляў-са да № 5. Ад крыц цё 
ўста но вы да школь най аду ка цыі 
пры мер ка ва на да свят ка ван ня Дня 
Не за леж нас ці Бе ла ру сі.

Яс лі-сад № 5 у Пет ры ка ве — са мая буй-
ная ўста но ва да школь най аду ка цыі ў ра ё -
не. Гэ та лі дар па ахо пу вы ха ван цаў і па
тэ ры то рыі. Тут так са ма знач ная ка рыс ная 
пло шча — дзве ты ся чы «квад ра таў». Сё ле та 
гэ ты пет ры каў скі са док ад зна чыў 40 га доў 
свай го іс на ван ня.

Два га ды та му бы ло пры ня та ра шэн не 
пра вес ці ка пі таль ны ра монт ты па во га бу-
дын ка і част ко вую ма дэр ні за цыю. Бо па вы-
ні ках аб сле да ван ня па мяш кан няў вы свет-
лі ла ся, што ёсць праб ле мы з апо рай сцен.

Пад час аб наў лен ня па мяш кан няў, згод-
на з пра ек там уз мац ні лі ўсе бу даў ні чыя 
кан струк цыі. Акра мя та го, зра бі лі тэр ма-
рэна ва цыю фа са даў, за мя ні лі акон ныя і 
вон ка выя дзвяр ныя бло кі. Знач ную част ку 
ра бот за ня ла і пе ра клад ка ўсіх унут ра ных 
ін жы нер ных се так. Пе ра кла лі элект ры ку, 
сіс тэ му ацяп лен ня, во да пра вод, ка на лі за-
цыю. Да та го ж у сад ку ўста ля ва лі но вую 
аў та ма тыч ную су праць па жар ную сіс тэ му.

Са срод каў аб лас но га бюд жэ ту на ўсе 
ра бо ты па ка пі таль ным ра мон це бы ло вы-
дат ка ва на амаль 1,7 міль ё на руб лёў і яшчэ 
80 ты сяч — на но вую зруч ную гуль ня вую і 
спаль ную мэб лю.

— Па пра ект най ма гут нас ці ахоп да-
школь най аду ка цы яй ва ўста но ве раз лі ча ны 
на 262 дзі ця ці. Між тым у нас пра цу юць спе-

цы яль ныя гру пы, інтэг ра ва ная і ла га пе дыч-
ныя, у якіх па нор мах па він на быць менш 
дзе так, та му са док звы чай на на вед ва юць 
200 дзя цей, — тлу ма чыць за гад чык ДУА 
«Яс лі-сад № 5 г. Пет ры ка ва» Ва лян ці на 
ЗЯР НО ВА. — Да гэ туль, на прык лад, ва ўста-
но ве не бы ло пры ста са ва ных па мяш кан няў 
для ра бо ты ла га пе даў. Ця пер у спе цы я ліс таў 
асоб ныя па коі для за ня ткаў, вы лу чы лі і вя лі-
кі гар дэ роб. У гас па дар чай част цы пры ста-

са ва лі па мяш кан не для вы ра бу свя точ ных 
дзі ця чых кас цю маў, — да дае Ва лян ці на Ула-
 дзі мі ра ўна ды не ха вае хва ля ван ня і ра дас ці 
за ўста но ву, у якой пра цуе 36 га доў:

— Зра бі лі вель мі зруч ны ме ды цын скі 
блок. Ця пер ёсць «іза ля тар» для дзе так, 
якія ад чу лі ся бе бла га ці кры ху за хва рэ-
лі. Праз вя лі кае шкло ў па коі мед ра бот нік 
змо жа са чыць за дзець мі. Ра ней бы ло не 
так утуль на і да во лі ня зруч на рас пла на ва-

на гэ тая тэ ры то рыя. Зра бі лі рэ кан струк цыю 
па мяш кан няў харч бло ка: вы лу чы лі асоб-
ныя цэ хі для сы рой і га то вай пра дук цыі.

Знач на аб на ві лі і доб ра ўпа рад ка ва лі тэ-
ры то рыю на во кал: за мя ні лі ўяз ныя ва ро ты і 
брам кі, зра бі лі ад мост кі і во да ад вя дзен не, 
за ас фаль та ва лі сцеж кі.

— Вель мі па ра да ваў па ды ход бу даў ні коў 
і да пра кла дан ня знеш ня га во да пра во да, — 
за зна чае за гад чык уста но вы. — Зра бі лі ча-
ты ры вы ха ды вод най сет кі. Вель мі зруч на 
мыць дзі ця чыя цац кі пас ля пра гу лак, па-
лі ваць квет ні кі і са джан цы. Усё квіт нее і 
ка жа «дзя куй!».

Ця пер на тэ ры то рыі раз мяс ці лі ся пры-
ваб ныя це ня выя на ве сы, но выя гуль ня выя 
комп лек сы, эле мен ты ма лых ар хі тэк тур-
ных фор маў. Ці ка вае ра шэн не бу даў ні кі 
пры мя ні лі да афарб оў кі і ўпры гож ван ня 
ма люн ка мі фа са даў бу дын ка.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

БРЭСТ ЧЫ НА

ШКО ЛА, ФЕР МА, ЦЭХШКО ЛА, ФЕР МА, ЦЭХ
На Пін шчы не га то выя да ад крыц ця тры знач ныя аб' ек ты

 У ТЭ МУ
Сё ле та ў Ма зы ры пач нец ца бу даў ніц тва дзі ця ча га сад ка на 350 мес цаў. 

Комп лекс бу дын каў бу дзе ўклю чаць ад мі ніст ра цый ны кор пус і во сем дзвюх- 
і трох па вяр хо вых бло каў для груп. Не ка то рыя з іх злу чаць пе ра ход ныя га ле рэі, 
а віт раж ныя вок ны ўпры го жаць лес віч ныя пра лё ты. Па пе ры мет ры ўсёй тэ ры-
то рыі раз мес цяц ца гуль ня выя пля цоў кі, зя лё ныя зо ны, пра ду гле джа ны не вя лі-
кая аква зо на, а так са ма спар тыў ныя пля цоў кі з бяс печ ным мяк кім па крыц цём.

У аг ра га рад ку Ліц ві на ві чы Кар мян ска га ра ё на з апя рэ джан нем гра фі ка 
пра цяг ва ец ца бу даў ніц тва шко лы. Па пра ек це тэр мін зда чы гэ та га са цы яль на 
знач на га аб' ек та мер ка ваў ся на 8 ліс та па да. Ад нак пад рад ная ар га ні за цыя — 
ААТ «Бу даў ні чы трэст № 14» — узя ла на ся бе аба вя за цель ства вы ка наць усе 
ра бо ты і здаць шко лу пад ключ да 1 ве рас ня. Бу даў ніц тва вяс ко вай шко лы — 
на асо бым кант ро лі стар шы ні Го мель ска га абл вы кан ка ма Ге на дзя Са лаўя.

У Го ме лі ў кан цы ле та пла ну юць ад крыць пас ля рэ кан струк цыі ба сейн 
СДЮ ШАР № 7. Аб' ект інф ра струк ту ры, у якім вы ву чы лі ся пла ваць і ста віць 
рэ кор ды шмат лі кія вы дат ныя спарт сме ны, быў па бу да ва ны ў 1978 го дзе. 
У 2018-м пры пра вя дзен ні аб сле да ван ня вы яві лі ся па ру шэн ні кан струк ты-
ваў, ба сейн за кры лі на рэ кан струк цыю. Пе рад бу даў ні ка мі па ста ві лі за да чу 
за мя ніць пе ра крыц ці, вен ты ля цыю, аб лі цоў ку ча шы ба сей на. Яго даў жы ня 
25 мет раў, а мак сі маль ная глы бі ня — 4,6 мет ра. Ман таж ныя ра бо ты і за ме на 
пе ра крыц цяў прак тыч на за вер ша ны. Ця пер — час аздаб лен ня.

Між тым да 3 лі пе ня ў Го ме лі пла ну ец ца ўвес ці ў экс плу а та цыю ба сейн на 
ву лі цы Пар то вай — ад ну з най леп шых на ву чаль на-трэ ні ровачных баз аб-
лас но га ву чы лі шча алім пій ска га рэ зер ву ў Го мель скай воб лас ці.

ГО МЕЛЬ ШЧЫ НА

ТЭ РЫ ТО РЫЯ СО НЕЧ НА ГА ДЗЯ ЦІН СТВАТЭ РЫ ТО РЫЯ СО НЕЧ НА ГА ДЗЯ ЦІН СТВА

Наладка абсталявання ў новым цэху «Палескіх журавін».


