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На ба зе бы лой шко лы ў 
вёс цы Жа жэл ка год та му ад-
кры ла ся ад дзя лен не круг ла-

су тач на га зна хо джан ня для 

лю дзей па жы ло га ўзрос ту і 

ін ва лі даў Сма ля віц ка га тэ ры-

та ры яль на га цэнт ра са цы яль-

на га аб слу гоў ван ня на сель-

ніц тва. Бу ды нак знаходзіцца 

ў ці хім і пры го жым мес цы. 

Чыс тае па вет ра, свет лыя 
пра стор ныя цёп лыя па коі, 
дзе пра жы ва юць па тры-ча-

ты ры ча ла ве кі. Жыль цы лю-

бяць збі рац ца ра зам у вя лі кім 

хо ле, каб па гля дзець тэ ле ві-

зар, па спа бор ні чаць у на-

столь ных гуль нях, па чы таць 

га зе ту. І прос та па гу та рыць, 

аб мер ка ваць апош нія на ві ны, 
па слу хаць вы ступ лен не ар-
тыс таў, спе ва коў, якія пры-
яз джа юць да іх. У ад дзя лен ні 
ство ра на ўсё не аб ход нае, каб 
яно ад кры ла но вую ста рон ку 
ў жыц ці па жы лых.

— На сён няш ні дзень тут 
пра жы ваюць 22 гра ма дзя ні-
ны, якіх аб слу гоў ва юць 11 ча-
ла век пер са на лу, — рас ка за ла 
за гад чы ца ад дзя лен ня Тац-
ця на ПА ЛЯ ГОШ КА. — За па-

жы лы мі людзь мі пры бі ра юць, 
мы юць іх са міх, іх адзен не і 
бя ліз ну, пе ра адзя ва юць. Ма-
лод шая ме ды цын ская сяст ра 
да па ма гае ім за хоў ваць аса біс-
тую гі гі е ну. Мед сяст ра кож ную 
ра ні цу абы хо дзіць па коі, кант-
ра люе стан іх зда роўя, вы мя-
рае кры вя ны ціск. Ка лі хтось ці 
за хва рэў, ка лі ка мусь ці па трэб-
на спе цы я лі за ва ная да па мо га, 
то яна вы клі кае «хут кую», якая 
да стаў ляе па цы ен та ў ра ён ную 
баль ні цу. Хар ча ван не доб рае, 

зба лан са ва нае, ча-
ты рох ра зо вае.

У ад дзя лен ні 
жы вуць і свае ўні-
ку мы, та лен ты, на-
род ныя са ма род кі. 
Тац ця на Вік та раў-
на па зна ё мі ла нас 
з Пят ром За ля-
шчон кам.

— Доб ра тут 
жы вец ца, у па ко ях 
цёп ла, смач на кор-
мяць, ла дзяць для 
нас кан цэр ты, він-

шу юць з днём на ра джэн ня, — 
ка жа Пётр Ге ра сі ма віч.

У дзе вя нос та адзін год 
муж чы на за ха ваў свет лы ро-
зум і па мяць:

— На ра дзіў ся я ў вёс цы Бе-
лае Круп ска га ра ё на. Мо жа, чу-

лі, што ад туль ро дам кас ма наўт 

Ула дзі мір Ка ва лё нак. За тым 
пе ра браў ся ў вёс ку Сла ба да, 
што пад Сма ля ві ча мі. Жон ка 
па мер ла. Унук і ўнуч ка пра цу-
юць, не мо гуць па ста ян на зна-
хо дзіц ца по бач. На ле та, мо жа, 
пус цяць да до му па гу ляць.

На раз ві тан не Пётр Ге ра-
сі ма віч сыг раў нам на гар мо-
ні ку. «Ву чыў ся сам, па слы-
ху», — за ўва жыў ён не без го-
на ру. Да Пят ра За ля шчон ка 
што дзень на вед ва юц ца сяб-
роў кі з су сед ніх па ко яў, каб 
па спя ваць. І та ды па слу хаць 
зла джа ны ан самбль збя га-
юц ца з уся го ад дзя лен ня.

— Мы па куль част ко ва 
ўпа рад ка ва лі тэ ры то рыю 
ка ля бу дын ка, дзя ку ю чы 
спон са ру па ста ві лі аль тан кі. 
Увес ну пра доў жым ра бо ты, 
не аб ход на да рож кі ўлад ка-
ваць, лаў кі, раз біць квет ні-
кі, — дзе ліц ца пла на мі Тац-
ця на Па ля гош ка.

А яшчэ жыль цы ма раць 
пра свой ага род, дзе мож на 
бы ло б вы рошч ваць зе ля ні ну. 
Мно гія з іх з сель скай мяс-
цо вас ці, не мо гуць жыць без 
ра бо ты. Зі мой про сяць да-
зво ліць ім рас чыс ціць снег у 
два ры, па сы паць тэ ры то рыю 
пяс ком. На ле та су пра цоў ні кі 
ад дзя лен ня мяр ку юць на сы-
паць вы со кія град кі, каб не 
да вя ло ся ду жа гнуць спі ну 
вы ха ван цам. Ня хай зай ма юц-
ца пра цоў най тэ ра пі яй, ка му 
яна не су праць па ка за на.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. 

Фота Яў гена ПЯ СЕЦ КАГА.

На ста рас ці жы вуць у ра дас ці

Пер шы на мес нік 

стар шы ні Сма ля віц ка га 

рай вы кан ка ма — 

на чаль нік упраў лен ня 

сель скай гас па дар кі 

і хар ча ван ня 

Рус лан МІ ХА ЛЕ ВІЧ — 

пра пос пе хі 

ў жы вё ла га доў лі 

і перс пек ты вы 

яе раз віц ця.

— Сма ля віц кі ра ён зай-

мае пло шчу 1400 квад-

рат ных кі ла мет раў, з якіх 

56 210 гек та раў сель гас-

угод дзяў і 45 889 гек та раў 

не па срэд на во ры ва. Сё ле-

та, зрэш ты, як і рэ гі ё ны воб лас ці, 

кра і ны, мы спра ца ва лі па рас лі-

на вод стве горш, чым у па пя рэд ні 

год. Мож на спа сы лац ца на роз-

ныя пры чы ны, але асноў ны фак-

тар, які паў плы ваў на вы ні кі, гэ та 

не спры яль ныя ўмо вы на двор'я. 

Ка лі ў 2017 го дзе атры ма лі ся-

рэд нюю ўра джай насць збож жа-

вых 35,3 цэнт не ра з гек та ра, то 

ле тась — 27 цэнт не раў на круг. 

Па ва ла вым збо ры не даб ра лі 

20 ты сяч тон. Для па раў на ння: 

ка лі ў 2017-м са бра лі 75 ты-

сяч тон збож жа, то ў 2018-м — 

55 ты сяч тон.

— Ра зам з тым, Рус лан Ан-

фі ма віч, ра ён пры ба віў у жы-

вё ла га доў лі. Ці не так?

— Са праў ды, гэ та так. З го ду 

ў год ра ён да стой на вы гля дае па 

па каз чы ках пра дук цыі жы вё ла га-

доў лі, та му што яна ў нас комп-

лекс ная. Уклю чае вы твор часць 

птуш кі, яла ві чы ны і сві ні ны. Бяс-

спрэч на, наш ра ён у Мін скай воб-

лас ці, Бе ла ру сі — у лі да рах па 

вы твор час ці мя са птуш кі. Толь кі 

за апош нія тры га ды на Сма ля віц-

кай брой лер най птуш ка фаб ры цы 

тэм пы рос ту па пра дук цыі птуш-

ка вод ства скла лі 112 пра цэн таў. 

За кошт па каз чы каў прад пры ем-

ства ня дрэн на вы гля дае і ра ён. 

У гэ тым го дзе мы ў лі ку ня мно гіх, 

хто вы ка наў да ве дзе ныя па каз-

чы кі: 104,3 пра цэн та пры за дан ні 

102,2 пра цэн та.

Знач ны пры рост да ло нам і 

ма ла ко. Ся рэд ні на дой на ка ро ву 

за мі ну лы год — 7316 кі ла гра маў, 

што больш на 239 кі ла гра маў, чым 

у 2017 го дзе. Гэ та трэ ці па каз чык 

у воб лас ці і пя ты ў кра і не. У ад-

кры тым ак цы я нер ным та ва рыст-

ве «Азя рыц кі-Аг ра», вы твор чым 

ка а пе ра ты ве «Пер ша май скі» ААТ 

«Бе лАЗ», на сель ска гас па дар чым 

прад пры ем стве «Шы пя ны-АСК» 

атрым лі ва юць ад кож най ра гу лі 

больш як восем ты сяч кі ла гра маў 

ма ла ка. Гэ тыя гас па дар кі ў 

лі да рах, якія за бяс печ ва юць 

вы со кую пра дук цый насць 

жы вё лы. Што да ты чыц ца 

аб' ёмаў ма ла ка, то пер шае 

мес ца на ле жыць пры ват на му 

прад пры ем ству ААТ «Сма ля-

ві чы-Брой лер». Яно па бу да-

ва ла но вую фер му. Та ко га 

буй но га ма лоч на  тавар на-

га комп лек су ні дзе ня ма: ні 

ў воб лас ці, ні ў кра і не. Тут 

мож на раз мяс ціць ста так у 

4 ты ся чы га лоў ад на ча со ва. 

Жы вё ла скан цэнт ра ва на ў 

ад ным мес цы, до іц ца і да гля-

да ец ца па но вых тэх на ло гі ях, 

пры но вых па ды хо дах. У гас-

па дар кі ёсць ча му па ву чыц ца. Ха-

ця, на наш по гляд, тут яшчэ шмат 

рэ зер ваў, якія б да зво лі лі пры баў-

ляць па пра дук цыі жы вё ла га доў лі. 

У ра ё не так са ма ня дрэн на па стаў-

ле на вы рошч ван не ця лу шак, што 

дае маг чы масць па паў няць дой ны 

ста так.

— Рус лан Ан фі ма віч, у чым 

за лог па спя хо ва га раз віц ця 

жы вё ла га доў лі?

— У асно ве — шмат фак та-

раў. Гэ та вы ка нан не тэх на ло гій 

па вы рошч ван ні і до гля дзе стат-

ка, ства рэн не нар маль ных умоў 

па ўтры ман ні жы вё лы, а так-

са ма ўмоў пра цы для лю дзей. 

Знач ны ўплыў на пра дук цый-

насць жы вё лы аказ вае доб рая 

кар ма вая ба за. Мы не куп ля ем 

кар мы, а на ад ва рот, кож ны год 

пра да ём. Да вы ра шэн ня на огул 

усіх пы тан няў па ды хо дзім комп-

лекс на. У нас ство ра на ка ман да 

пра фе сій ных кі раў ні коў, спе цыя -

ліс таў, ра бот ні каў. Усе пра цу юць 

доб ра, зла джа на, та му ёсць і вы-

нік. І мяр кую, ды на мі ка за ха ва-

ец ца. Пе рад умо вы, маг чы мас-

ці для гэ та га ёсць. У сель скай 

гас па дар цы за дзей ні ча ны 5479 

ча ла век. Праў да, боль шая част-

ка на птуш ка фаб ры цы — ка ля 

3,5. Да рэ чы, ся рэд няя за ра бот-

ная пла та ў аг ра пра мыс ло вым 

комп лек се боль шая за ты ся чу 

руб лёў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

РЭ ЗЕР ВАЎ ЯШЧЭ ШМАТ

Пра спра вы пра цаў ні коў сель ска гас па дар чай 
га лі ны нам рас ка заў першы на мес нік стар шы ні 

рай вы кан ка ма Рус лан МІ ХА ЛЕ ВІЧ.

На паў ноч най ус кра і не го ра да рас туць но выя жы лыя бу дын кі.

Тут ад бы ва юц ца са праўд ныя 
цу ды. Дзет кі са скла да ны мі 
ды яг на за мі па чы на юць тры маць 
лыж ку ці ало вак, рэ ага ваць 
на ко ле ры і гу кі, ста но вяц ца 
спа кай ней шыя. Ма мач кі, 
якія ба чаць та кі пра грэс, 
ска чуць ад ра дас ці, яны 
га то вы па даць у но гі, ца ла ваць 

ін струк та раў і ко ней. 

Так, Ягор ка, які ча ты ры 

з па ло вай га ды амаль 

не ру хаў ся, дзя ку ю чы іпа тэ ра піі 

па чаў ха дзіць. І гэ та ўжо 

з пер шых за ня ткаў!

— Ін струк тар уга даў рытм хадзь-

бы — та кі, з якім ха дзі ла бы звы чай нае 

дзі ця ў ча ты ры з па ло вай га ды. Крок 

ка ня на гад вае крок ча ла ве ка. Мозг 
жы вё лы дае сіг нал мыш цам, та кім жа 
чы нам усё пра цуе і ў ча ла ве ка. І, дзі ця, 
ка лі яно едзе на ко ні ку, быц цам атрым-
лі вае пад каз ку, ву чыц ца кі ра ваць сва ім 
це лам, — рас каз вае Ва сіль Сін ка вец — 
гас па дар Green Ranch, дзе пра вод зяц-
ца за ня ткі па іпа тэ ра піі. — Да та го ж 
дзі ця, якое пад час та кіх ля чэб ных за-
ня ткаў ля жыць на ко ні ку (ці на спін цы, 
ці на жы во ці ку — кож ны раз ін струк тар 
пад бі рае роз ныя по зы), рас слаб ля ец-
ца, са гра ец ца, бо тэм пе ра ту ра це ла 
жы вё лы вы шэй, чым у ча ла ве ка. Не-
ка то рыя ма лыя пры гэ тым за сы на юць. 
Ва ўсіх дзе так, што да нас пры яз джа-
юць, праз не каль кі ме ся цаў за ня ткаў 
за ўваж ныя доб рыя вы ні кі...

Рэ абі лі та цыя дзе так з псі ха фі зіч-

ны мі асаб лі вас ця мі — адзін з даб ра-

чын ных пра ек таў «Зя лё на га ран ча». 

Ён пра во дзіц ца ра зам з Цэнт рам ка-

рэк цый на-раз віц цё ва га на ву чан ня 

і рэ абі лі та цыі Сма ля віц ка га ра ё на. 

І ме на ві та тут спраў джва юц ца над зеі 

баць коў дзе так з дзі ця чым цэ рэб раль-

ным па ра лі чам, што іх ма лым са праў-

ды змо гуць да па маг чы. За два га ды ў 

пра ек це паў дзель ні ча ла ка ля двац ца ці 

дзя цей. Хтось ці пры яз джае на за ня ткі 

па ста ян на. Ін шыя пра хо дзяць та кую 

рэ абі лі та цыю «кур са мі». Пра вод зяц ца 

за ня ткі бяс плат на. Усе вы дат кі на ся бе 

бя руць гас па да ры ча роў най фер мы. 

Да лу чы лі ся да пра ек та і ва лан цё ры. 

Спра ва ў тым, што, каб пра вес ці ад ны 

за ня ткі, да во дзіц ца за дзей ні чаць ка ля 

ча ты рох ча ла век. Ін струк тар-рэ абі лі то-

лаг зай ма ец ца з дзі цем, ка ня вод  вя дзе 

жы вё лу, а ва лан цё ры зна хо дзяц ца по-

бач — пад стра хоў ва юць.

Дру гая доб рая спра ва Green 

Ranch — бяс плат ная шко ла вер ха вой 

яз ды для дзя цей ра ё на, пе ра важ на з 

пры ём ных сем' яў. Вы ха ван цы спар-

тыў най сек цыі ўжо па каз ва юць доб рыя 

вы ні кі — у цэнт ры на ват пра во дзі лі-
ся не вя лі кія спа бор ніц твы. Дзе ці тут 
па да бра лі ся цу доў ныя. Яны ста ра юц-
ца не пра пус каць за ня ткі, да ма га юць 
да гля даць ко ней. Дзя ку ю чы кры та му 
ма не жу за ня ткі мо гуць пра во дзіц ца ў 
лю бое на двор'е.

(Заканчэнне на 11-й стар.)

ЦЭНТР НАД ЗЕІ

Ста расць, як ка жуць, не ў ра дасць. Не стае сіл, 

зда роўя ўпраў ляц ца з хат ні мі кло па та мі, пра па ліць 

печ ку, сха дзіць у кра му. У мно гіх па жы лых лю дзей 

дзе ці жы вуць да лё ка, не мо гуць кож ны дзень 

на вед ваць баць коў. У ка гось ці дзе ці пен сі я не ры, 

і ім са мім па трэб ны до гляд. І та ды кло пат 

аб са ста рэ лых, ня мог лых бя рэ на ся бе дзяр жа ва.

Кант роль за ста нам зда роўя пра жы ва ючых — 
кло пат мед сяст ры Але ны СЕ МЯ НО ВЫХ.

Пётр ЗА ЛЯ ШЧО НАК, які тут пра жы вае, — пер шы гар ма ніст (як і ў ма ла дыя га ды!).
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