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Вы яз ное па ся джэн не прэ зі ды у ма 
Ма ла рыц ка га ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў раз гле дзе ла пы тан не 
пад рых тоў кі ра бо чых кад раў як 
фак тар па спя хо ва га раз віц ця 
сель ска гас па дар чых прад пры ем стваў 
ра ё на.

У Ма ла ры це ёсць свой пра фе сій ны 
лі цэй сель гас вы твор час ці. Вар та ска-
заць, што ўста но ва ад на з най ста рэй шых 
у воб лас ці, хут ка ад свят куе 70-га до вы 
юбі лей. Трак та рыс ты і кі роў цы, што ву-
чы лі ся ў лі цэі ў роз ныя га ды, скла да юць 
кад ра вы кас цяк мно гіх і мно гіх гас па да-
рак, па спя хо ва пра цу юць. Але на сель-
гас прад пры ем ствах пе ры я дыч на ўзні-
ка юць пы тан ні пе ра пад рых тоў кі кад раў. 
Тэх ні ка ця пер пры хо дзіць з за во даў вы-
со ка тэх на ла гіч ная, кі ра ван не ёю па тра-
буе не толь кі ўмен ня, але і тэ а рэ тыч ных 
ве даў. Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца ра бот ні-
каў ста рэй ша га па ка лен ня. Лі цэй жа мае 

маг чы масць пра во дзіць кур сы пе ра пад-
рых тоў кі, ад кры ваць гру пы пад па трэ бы 
на ват кан крэт най гас па дар кі. Але ча сам 
не ха пае ме ха ніз маў уза е ма дзе ян ня.

Вось аб гэ тым і іш ла га вор ка пад час 
па ся джэн ня, на якое пры еха лі ўсе кі раў-
ні кі гас па да рак ра ё на.

Пе рад на ра дай прай шла эк скур сія па 
лі цэі. На вед валь ні кі змаг лі па гля дзець 
ву чэб ную ба зу, на ву чаль ны пра цэс, па-
га ва ры лі з вуч ня мі, пе да го га мі. На ву чэн-
цы пра дэ ман стра ва лі сваё май стэр ства, 
на прык лад, у кі ра ван ні та кой ма гут най 
тэх ні кай, як «Амка дор». Адзін з іх каў-
шом па груз чы ка за крыў ка ра бок ад за-
па лак, які па ста ві лі на бер вя не. «Та кія 
кад ры па трэб ныя на прад пры ем ствах», — 
ска за лі ў адзін го лас кі раў ні кі. Па вод ле 
ацэн кі стар шы ні рай са ве та Але га 
ЯКУБ ЧЫ КА, раз мо ва атры ма ла ся прад-
мет най і ка рыс най для ўсіх ба коў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Сем сель скіх Са ве таў, восем ста рас таў 
і два ка мі тэ ты тэ ры та ры яль на га 
гра мад ска га са ма кі ра ван ня ста лі 
пе ра мож ца мі кон кур су ся род ор га наў 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня Гро дзен шчы ны.

Як па ве да міў стар шы ня праў лен ня аб-
лас ной аса цы я цыі мяс цо вых Са ве таў дэ-
пу та таў Ана толь НІ КІ ЦІН, у кон кур се пры-
ня лі ўдзел 52 сель скія Са ве ты, 64 ста рас ты, 
22 ка мі тэ ты тэ ры та ры яль на га гра мад ска га 
са ма кі ра ван ня.

Кры тэ рыі для ацэн кі ра бо ты раз на стай-
ныя — ад кон кур саў на са мую леп шую тэ ры-
то рыю да свят ву ліц і мік ра ра ё наў, ака зан не 
да па мо гі ве тэ ра нам Вя лі кай Ай чын най вай ны 
і пра цы, шмат дзет ным сем' ям, ін ва лі дам, ма-
ла ма ё мас ным і адзі но кім гра ма дзя нам, фіз-
куль тур на-азда раў лен чая і спар тыў ная ра бо-
та, даб ра чын насць і яшчэ шмат ча го ін ша га.

Пе ра мож ца мі кон кур су ся род сель скіх 
Са ве таў ста лі Броль ніц кі сель скі Са вет На ва-
груд ска га ра ё на, Пер ша май скі сель скі Са вет 
Шчу чын ска га ра ё на, Рос кі сель скі Са вет Ваў-
ка выс ка га ра ё на, Дзе раў ноў скі сель скі Са вет 

Сло нім ска га ра ё на, Са по цкін скі і Вер ця ліш-
каў скі сель скія Са ве ты Гро дзен ска га ра ё на, 
Ры тан скі сель скі Са вет Аст ра вец ка га ра ё на.

Най леп шы мі ста рас та мі Гро дзен шчы ны 
ста лі ўпаў на ва жа ны аг ра га рад ка Ва леў ка 
На ва груд ска га ра ё на Ак са на Ма шчэн ская, 
ста рас та вёс кі Берш ты Шчу чын ска га ра ё на 
Аляк сандр Ва сі ле віч, ста рас та аг ра га рад ка 
Азё ры Гро дзен ска га ра ё на Ула дзі мір Ле-
мяш ко, ста рас та аг ра га рад ка Ёд кі Лід ска га 
ра ё на Лі лія Голь мант, ста рас та вёс кі Мац кі 
Аст ра вец ка га ра ё на Тэ рэ са Буц ві ла, ста рас та 
вёс кі Ва ро ні чы Сло нім ска га ра ё на Аляк сандр 
Пяць ко, ста рас та вёс кі Міль ка ві чы Мас тоў-
ска га ра ё на Ван да Ду ба тоў ка, ста рас та вёс кі 
Ку ве кі Ваў ка выс ка га ра ё на Ма рыя Вя ліч ка.

Пе ра мож ца мі кон кур су ся род КТГСаў ста-
лі ка мі тэт тэ ры та ры яль на га гра мад ска га са-
ма кі ра ван ня пры ЖЭ Се № 6 Але на Зен ка вец 
і На тал ля Са сім з ЖЭСа № 11 Грод на.

Пе ра мож цы атры ма лі гра ма ты аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў і аса цы я цыі, каш тоў ныя 
па да рун кі.

Мі ка лай ШЛЫК.

ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА ЎЗНА ГА РОДЖ ВА ЕЦ ЦАКаў шом «Амка до ра» 
за крыў ка ра бок ад за па лак

Узо ры ўда ла га су пра цоў ніц тва 
мяс цо вых ор га наў ула ды, ка му-
наль ні каў і не абы яка вых жы ха-
роў дэ пу та там па ка за лі ў Са вец кім 
ра ё не. Ак ты віст гар са ве та Мі ха іл 
Прус лі чыць, што па-за вы шэй-
ад зна ча ным тры ум ві ра там да сяг-
нуць пры кмет ных вы ні каў на ўрад 
ці атры ма ла ся б, бо вы ра шаць 
на дзён ныя праб ле мы ўтры ман ня 
тэ ры то рый ле пей ра зам.

— Срод каў з бюд жэ ту на ра-
монт два роў вы дзя ля ец ца ўсё 
менш, і доб ра, ка лі за іх мож на 
за мя ніць ас фальт. Гуль ня вое і 
спар тыў нае аб ста ля ван не лю дзі 
куп ля юць ужо за свае аса біс тыя 
гро шы, а мы яго ман ці ру ем, — ка-
жа Мі ха іл Прус.

Мі ха іл Юль е віч як ды рэк тар 
ка му наль на га прад пры ем ства 
ўжо пе ра ка наў ся, што жы ха ры, 
якія ўкла лі ру бель у доб ра ўпа-
рад ка ван не два ра, не зла ма юць 
арэ лі са мі і не да зво ляць ра біць 
гэ та сва ім дзе цям.

Со чаць яны і за па во дзі на мі 
на вед валь ні каў збо ку. Прус пры-
вёў прык лад, ка лі і да яго пры на-
вед ван ні ад на го з пад' ез даў звяр-
ну лі ся жы ха ры з пы тан нем, хто 
ён та кі і на вош та за ві таў.

У та кім пад' ез дзе су мнеў ныя 
кам па ніі з на по ямі на доў га не за-
тры ма юц ца, а зна чыць, ні чо га і 
не са псу юць, упэў не ны дэ пу тат 
гар са ве та.

Да та го ж мож на пе ра тва рыць 
свой ра ён у ка зач ны амаль з ні-
чо га. Ста нуць пры дат ны мі ста рыя 
пад до ны і ка туш кі ад пра ва доў, 
згні лыя драў ля ныя фі гу ры і са ста-

рэ лыя кве тач ні цы з пры пын каў. 
Трэ ба зу сім кры ху на ма ган няў, 
каб пры вес ці іх у нар маль ны стан 
і па фар ба ваць. КТГС «Пра спект 
цу даў» так і па чы наў — з ра мон ту 
зла ма най пя соч ні цы. А ця пер да 
іх вод зяць эк скур сіі.

Пачалі з два роў. Пер шым 
на гэ та ад ва жыў ся КТГС «Каст-
рыч ніц кі». Пры ар га ні за цый-
най пад трым цы ад мі ніст ра цыі і 
камунальнікаў лю дзі ма дэр ні за-
ва лі свае два ры, якія за мі ну лыя 
со рак га доў з мо ман ту за бу до вы 
хі ба што пад мя та лі. Рас ка за лі пра 
свой во пыт уся му на ва кол лю і ў 
пер шы ж год за ня лі дру гое мес ца 
ў аб лас ным кон кур се ка мі тэ таў 
са ма кі ра ван ня. Гэ та на тхні ла.

На на ступ ны год ужо на ўсю 
кра і ну пра гу ча ла ўда ла рэа лі-
за ва ная ма дэр ні за цыя два ра за 
срод кі жы ха роў на ву лі цы Да вы-
даў скай. За ва да тар доб рых спраў 
ра зам з су се дзя мі Іры на Піс кун, 
пад кі раў ніц твам якой ве лі зар ны 
двор па між 11 шмат па вяр хо вы мі 
да ма мі быў пе ра тво ра ны ў спар-
тыў на-за баў ляль ны цэнтр пад 
ад кры тым не бам, раз лі ча ны на 
дзя цей усіх уз рос та вых груп.

Эн ту зі язм быў за раз лі вы, і лю дзі 
пай шлі. Ка па лі, фар ба ва лі, са джа-
лі дрэ вы, зда ва лі гро шы на на быц-
цё спар тыў на га ін вен та ру і сер ты-
фі ка ва ных гуль ня вых комп лек саў 
за вад ской вы твор час ці. Двор 
зна хо дзіц ца на ўскра і не го ра да, 
але ця пер у ім пра вод зяц ца ўсе 
дзі ця чыя свя ты, у тым лі ку ра ён-
на га маш та бу. Бо гэ та не за кры тая 
тэ ры то рыя за вы со кай ага ро джай, 

тут ра ды ўсім, хто бе раж лі ва ста-
віц ца да чу жой пра цы.

У На ва бе ліц кім ра ё не аб' яд-
ноў вае лю дзей дэ пу тат мі ну ла га 
і ця пе раш ня га склі кан няў Ка ця-
ры на Му раш ка. Яна ўзя ла на ся-
бе ад каз насць за двор на ву лі цы 
Урыц ка га, што ў са мым сэр цы 
ра ё на. Тэ ры то рыя вя лі кая і да-
зва ляе многа ча го доб ра га зра-
біць. Шмат га доў яна слу жы ла 
не ар га ні за ва най пля цоў кай для 
вы гу лу хат ніх жы вёл.

У пер шых жы ха роў до ма з'я-
ві лі ся ўну кі, за еха лі ў ква тэ ры і 
но выя сем'і. Па гу та ры лі па між 
са бой, звяр ну лі ся да дэ пу та та па 
да па мо гу. І бур' ян знік. А за мест 
яго з'я ві лі ся мес цы ад па чын ку для 
дзя цей і пен сі я не раў, раз ме шча-
ныя пад свят ло ды ёд ны мі ліх та-
ра мі, якіх тут не бы ло з мо ман ту 
ўзвя дзен ня до ма. Ра зам па бу да-
ва лі спар тыў ную пля цоў ку, зра бі лі 
клум бу для кве так, не па са ро ме-
лі ся звяр нуц ца да прад пры маль-
ні каў па спон сар скую да па мо гу.

Зрэш ты, ра зам — гуч на ска за-
на. У до ме 60 ква тэр, а ак тыў-
на ўдзель ні ча юць у доб ра ўпа-
рад ка ван ні 25 сем' яў. Ас тат нія 
абы яка ва со чаць за вал туз нёй 
у два ры з вок наў. Што так са-
ма не са мы дрэн ны ва ры янт. 
Мі хаіл Прус пры знаў ся, што ў 
кож ным два ры, які пе ра жыў 
рэ кан струк цыю з удзе лам жы-
ха роў, ім жа да во дзі ла ся су ты-
кац ца з про ці дзе ян нем. Пе ра-
важ на з бо ку па жы лых лю дзей, 
якім пе ра шка джа юць жыць 
шчас лі выя дзі ця чыя вок лі чы. У 
ад ным вы пад ку гру ба аб ла я лі 
мас та чак, якія ўпры гож ва лі сце-
ны пад' ез да. У ін шым — ба бу лі 
пад пі ла ва лі стой кі гуль ня во га 
комп лек су, тра піў шы пры гэ тым 
у аб' ек тыў рэ гіст ра та ра. Мі ха іл 
Прус па раіў не звяр таць на та кія 
вы па ды ўва гі, інакш ста ноў ча га 
вы ні ку не да маг чы ся.

Вось ак ты віс ты і не звяр та юць. 
За мест гэ та га пра па ну юць но выя 
ідэі. У КТГС «Але ся» пад лі чы лі, 
што ў на ва кол лі жы вуць 59 сем'-
яў, якія вы хоў ва юць 88 дзя цей-
ін ва лі даў. Ця пер вя дуць збор 
срод каў на за куп ку два ро ва га 
аб ста ля ван ня, адап та ва на га для 
за ня ткаў гэ тай ка тэ го рыі пад рас-
та ю чых жы ха роў ра ё на. Уста лю-
юць у тым жа два ры на Урыц ка га 
і за про сяць усіх ах вот ных дзе так, 
якія змо гуць гу ляць са сва і мі ад-
на год ка мі на роў ных.

Стар шы ні рай са ве таў дэ пу та-
таў пры ня лі атры ма ную ін фар-
ма цыю да ве да ма, але па жа да лі 
ўба чыць вы ні кі та кой дзей нас ці 
на свае во чы. Гас па да ры бы лі га-
то выя да гэ та га і вы ра шы лі згу-
ляць на кант рас це. 

Жы ха ры да моў за аф таль-
ма ла гіч най па лі клі ні кай сабралі 
грошы, і ця пер у іх ёсць ма ляў ні-
чы спар тыў на-гуль ня вы га ра док. 
А вось два да мы пе рад па лі клі ні-
кай ідэю не пад тры ма лі. Іх жы ха-
рам да во дзіц ца за да воль вац ца 
вы бі вал кай для ды ва ноў, лаў ка мі 
і смет ні ца мі. Чыс та, аку рат на, але 
ўжо за над та сціп ла ста ла ў іх пас-
ля ра мон ту.

Сціп ла бы ло і на Рэ чыц кім пра-
спек це, 77, ку ды на род ныя абран-
ні кі ад пра ві лі ся для зна ём ства з 
гас па ды няй «Пра спек та цу даў» 
Ма ры най Мар ці но віч. Гэ та тая 
са мая ма ла дая ма ма, якая са гі-
та ва ла су се дзяў на ра монт згні лай 

пя соч ні цы. Атры маў шы да бро, 
спы ніц ца не змаг ла. За ру чыў шы-
ся пад трым кай дэ пу та таў Дзміт-
рыя Ні ла ва, Ула дзі мі ра Рэз ні ка ва 
і Аляк санд ра Ган ча ро ва, су се дзі 
спла на ва лі двор і цэ лы год на паў-
ня лі яго но вы мі эле мен та мі.

Спа чат ку прый шло ся па тра-
ціц ца. Збі ра лі з жы ха роў два ра па 
40 руб лёў, але по тым част ку гро-
шай атры ма лі ад спон са раў — пра-
мыс ло вых прад пры ем стваў ра ё на. 
Адзін з іх кі раў ні коў ка заў, што не 
даў бы і ржа вай тру бы, ка лі б не 
ба чыў, як ак ты віст кі са мі з дня ў 
дзень вы хо дзяць на ву лі цу з пэнд-
злі ка мі ў ру ках, а па ве ча рах іх му-
жы збі ва юць з до шак лаў кі і сто лі кі. 
Як маг лі, да па ма га лі і дзе ці.

На пі ку ак тыў нас ці жы ха ры 
«Пра спек та цу даў» пры му сі лі 
па ве рыць у свой пра ект на ват 
ста ліч ных жы ха роў. Тэ ры то рыя 
пе ра маг ла ў даб ра чын ным кон-
кур се «Соч ны дво рык», за што 
атры ма ла ў па да ру нак вя лі кі су-
час ны гуль ня вы комп лекс.

Дэ пу та ты пры еха лі ў гэ ты двор 
аку рат да па чат ку доб ра су сед-
ска га свя та з кан цэр там, рос та-
вы мі ляль ка мі і час та ван нем усіх 
ах вот ных гар ба тай з са ма ва ра і 
хат ні мі пі раж ка мі. Па куль у Са-
вец кім ра ё не ўся го пяць два роў, 
у якіх ла дзяц ца та кія свя ты. Але 
іх во пыт па каз вае, што гра мад-
скае са ма кі ра ван не мо жа быць 
па спя хо вым.

Яў ген ЗА ХА РАЎ.
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ХО ЧАШ ЗРА БІЦЬ НЕШ ТА ДОБ РА — ЗРА БІ САМХО ЧАШ ЗРА БІЦЬ НЕШ ТА ДОБ РА — ЗРА БІ САМ
Дэ пу та там па ка за лі пры кла ды па спя хо ва га гра мад ска га са ма кі ра ван ня ў Го ме лі
Не ка то рыя вы дат на ра зу ме юць гэ тую прос тую іс ці ну і не ча ка юць, 
ка лі прый дзе хто-не будзь і на вя дзе па ра дак у іх пад' ез дзе, 
два ры, ар га ні зуе воль ны час і ва ўсім да па мо жа. Та кія га ра джа не 
аб' яд ноў ва юц ца ў ка ле гі яль ны ор ган — ка мі тэт тэ ры та ры яль на га 
гра мад ска га са ма кі ра ван ня (КТГС). Пра тое, коль кі такіх у Го ме лі 
і па якіх кры тэ ры ях ацэнь ва ец ца іх пра ца, іш ла раз мо ва на вы яз ным 
пле ну ме стар шы няў ра ён ных Са ве таў дэ пу та таў, на якім па бы ва лі 
і жур на ліс ты га зе ты «Са вец кі ра ён».


