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Тут за мах ну лi ся на да во лi 

сур' ёз ны пра ект. Пер шы крок 

зроб ле ны ў рам ках пра гра мы 

транс гра нiч на га су пра цоў нiц-

тва. На рэ кан струк цыю вы-

дзе ле на 500 ты сяч еў ра, але 

гэ тых срод каў не хо пiць на 

ўвесь комп лекс ра бот. Та му 

ма юц ца спа дзя ван нi на бюд-

жэт i спон сар скую да па мо гу.

Як рас ка заў за гад чык сек та ра 

спор ту i ту рыз му ад дзе ла аду ка-

цыi Шчу чын ска га рай вы кан ка ма 

Дзмiт рый КI РЫ ЛАЎ, га рад ско му 

ста ды ё ну «Алiмп» амаль трыц-

цаць га доў. Час ад бiў ся на ста не 

аб' ек та. Праў да, га доў пяць та му 

част ко вая рэ кан струк цыя ўсё ж 

бы ла пра ве дзе на. Але праб ле ма 

кан чат ко ва га доб ра ўпа рад ка ван-

ня ста ды ё на не вы ра ша на.

Лi та раль на два га ды та му за яў-

ка аб рэ кан струк цыi «Алiм па» бы-

ла ўклю ча на ў еў ра пей скi пра ект. 

У ад па вед нас цi з апошнім ста ды ён 

па вi нен стаць не толь кi спар тыў-

ным, але i куль тур ным аб' ек там. 

Гэ та зна чыць ён па вi нен поў нас цю 

змя нiц ца, пры чым як унут ры, так i 

знад вор ку. У су вя зi з гэ тым бу дзе 

доб ра ўпа рад ка ва на на ва коль ная 

тэ ры то рыя — пе рад фа са дам з'я-

вяц ца су час ная тра туар ная плiт ка 

i зя лё ныя га зо ны, бу дуць уста ноў-

ле ны но выя лаў кi.

Мяр ку ец ца, што ста ды ён па вi-

нен стаць «транс гра нiч ным цэнт-

рам дыя ло гу куль тур Поль шчы — 

Бе ла ру сi — Укра i ны». Та му ў рам-

ках пра ек та бу дзе за куп ле на мо-

дуль ная сцэ на, якую пры не аб ход-

нас цi мож на бу дзе зман цi ра ваць 

i ўста на вiць на ста ды ё не пад час 

пра вя дзен ня кан цэр таў твор чых 

ка лек ты ваў Бе ла ру сi i кра iн-парт-

нё раў. Да рэ чы, кошт раз бор най 

сцэ ны i гу ка во га аб ста ля ван ня 

скла дае 60 ты сяч руб лёў. А вя лi кi 

лiч ба вы эк ран ка ля фут боль на га 

по ля па ме рам тры на шэсць мет-

раў бу дзе вы ка рыс тоў вац ца не 

толь кi як таб ло, але i для транс-

ля цыi кан цэр таў.

Част ка ра бот пра ве дзе на за 

кошт срод каў транс гра нiч на га 

пра ек та. Транш склаў 500 ты сяч 

еў ра. Мож на ўба чыць, як мя ня ец-

ца аб лiч ча ста рэй ша га га рад ско-

га ста ды ё на. На тры бу нах за мест 

бы лых ла вак з'я вi лi ся но выя яр кiя 

плас ты ка выя ся дзен нi на 3,6 ты ся-

чы ча ла век. Усе яны зна хо дзяц ца 

пад во да ахоў ным на ве сам. Шмат 

па трэб на га зроб ле на так са ма 

ўнут ры бу дын ка. Ад бы ла ся за ме-

на ўсёй элект ра пра вод кi i ка на лi-

за цый най сiс тэ мы. Ад ра ман та ва-

ны ду ша выя i сан вуз лы, а так са ма 

трэ нер скiя i бы та выя па мяш кан нi. 

Зра зу ме ла, ту ды за ве зе на i но вая 

мэб ля, уста ноў ле ны шаф кi ў рас-

пра наль нях.

— На но вым ста ды ё не гле да чам 

бу дзе ўтуль на: зруч ныя ся дзен нi, 

на вес, якi аба ра няе ад даж джу. 

Тут мы змо жам пра во дзiць спа-

бор нiц твы не толь кi аб лас но га, 

але i рэс пуб лi кан ска га маш та бу. 

На прык лад, для ганд бо ла та кая 

за ла ёсць, а вось спа бор нiц твы па 

лёг кай ат ле ты цы пра вес цi не мо-

жам. Пас ля ра мон ту ста ды ё на 

спа дзя ем ся, што та кая маг чы-

масць з'я вiц ца, — пра ка мен та ваў 

Дзмiт рый Кi ры лаў.

На пе ра дзе яшчэ знач ны аб' ём 

ра бот. За раз вы ра ша ец ца пы тан-

не скла дан ня пра ек та бе га вых да-

ро жак i фут боль на га по ля. На гэ та 

па трэб на ка ля 100 ты сяч руб лёў. 

А на ўсю рэ кан струк цыю ста ды-

ё на — ка ля мiль ё на. I гэ та ўжо 

не пра ект ныя срод кi, а ўлас ныя. 

Мiж тым ёсць пэў ныя абя цан нi з 

бо ку Фе дэ ра цыi лёг кай ат ле ты кi 

да па маг чы з су час ным тар та на-

вым па крыц цём. Та ды да рож кi 

бу дуць ад па вя даць мiж на род ным 

стан дар там. Па сло вах спе цы я лiс-

таў, у го ра дзе не ха пае бе га вых 

да ро жак для трэ нi ро вак, асаб лi ва 

для шы па ва на га абут ку.

Ёсць ве ра год насць, што i Федэ-

ра цыя фут бо ла вы дзе лiць та кое 

па крыц цё на фут боль нае по ле. 

За раз тут на ту раль ны га зон, якi 

не заў сё ды ад па вя дае па трэб-

ным нар ма ты вам — i па коль кас цi 

гуль няў у тым лi ку. А ў Шчу чы не 

пра хо дзiць ня ма ла спа бор нiц тваў, 

асаб лi ва дзi ця чых. Штуч нае па-

крыц цё за бяс печ вае роў ныя ўмо-

вы спарт сме нам на ўсiх участ ках 

по ля.

Ра ён ныя ўла ды не за ста юц-

ца ўба ку ад спар тыў на га жыц ця. 

Не каль кi га доў та му тут па ча ла ся 

ак тыў ная ма дэр нi за цыя спар тыў-

ных за лаў, за бюд жэт ныя срод кi iх 

пры вя лi ў на леж ны стан. «Скi ну лi-

ся» i не ка то рыя прад пры ем ствы, 

у пры ват нас цi Шчу чын скi мас ла-

сыр за вод. Гэ та да зво лi ла аб ста-

ля ваць на бе ра зе во зе ра ста ды ён 

па пляж ных вi дах спор ту. Як рас-

ка заў спе цы я лiст рай вы кан ка ма, 

ка ман да Шчу чы на па пляж ным 

фут бо ле — ад на з най мац ней шых 

у Беларусі, мае доб рыя вы нi кi на 

чэм пi я на це кра i ны, а ў мi ну лым го-

дзе вый гра ла Су пер ку бак у гэ тым 

вi дзе спор та. Ня даў на ў го ра дзе 

з'я вi ла ся пля цоў ка i пад пляж ны 

ва лей бол. Рэ кан струк цыя ста ды ё-

на «Алiмп» на дасць но вы iм пульс 

спар тыў на му i куль тур на му жыц-

цю го ра да i ў пла не мiж на род ных 

ад но сiн.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ.

• У тэ му
Вiк тар ШЫ МА НО ВIЧ, ды рэк тар уста но вы «ДЮСШ г. Шчу-

чына»:

— У дзя цей за раз ёсць жа дан не зай мац ца спор там, яны ма са ва 

пай шлi ў спар тыў ныя сек цыi. У асноў ным выбіраюць лёг кую ат ле-

ты ку, ганд бо л, фут бо л. За ня ткi пра хо дзяць у дзвюх за лах го ра да. 

Так са ма за дзей нi ча ны га рад скi ста ды ён, ста ды ён пер шай шко лы, 

для фут бо ла ёсць штуч ная пля цоў ка. Трэ нi роў кi пра хо дзяць i на 

спар тыў ных пля цоў ках на ба зе школ ра ё на.

Вя до ма, час ад ча су ўзнi кае праб ле ма кад раў. Лi чу, што са мае 

важ нае для ста наў лен ня спар тыў най трэ нер скай ка ман ды — гэ та 

за цi ка вiць сва iх, мяс цо вых спарт ме наў. Каб яны тут за ста ва лi ся i 

пра цяг ва лi трэ нi роў кi. Мно гiя так i ро бяць, вяр та юц ца сю ды, у род ныя 

мяс цi ны, i пра цяг ва юць вы рошч ваць но вых чэм пi ё наў. Пры ез джых 

амаль ня ма, i гэ та вель мi важ ны фак тар. Адзi ны мi нус — за ра бот ная 

пла та. Яна нiз кая. Трэ ба не як яе ўраў няць з зар пла тай на стаў нi ка 

фiз куль ту ры, бо тут трэ ба не прос та прый сцi да дзя цей, але i са браць 

iх, за цi ка вiць спор там. Тым больш што за ня ткi ў на шай спар тыў най 

шко ле бяс плат ныя.

СТА ДЫ ЁН-
ТРАНС ФОР МЕР

Спар тыў ны аб' ект у Шчу чы не 
пас ля рэ кан струк цыi ста не яшчэ 

i кан цэрт най пля цоў кай

З пер ша га ве рас ня нес цi на 

смет нiк не сар та ва ныя ад хо-

ды за ба ра ня ец ца. Гэ та не да-

зва ляе ра бiць ус туп лен не ў 

дзе ян не тэх нiч на га ко дэк са 

«Пра вi лы абы хо джан ня з ка-

му наль ны мi ад хо да мi». У ад-

па вед нас цi з iм плас тык, па пе-

ра i шкло па вiн ны ад праў ляц ца 

ва ўтыль асоб на, iнакш мож на 

атры маць ад мi нiст ра цый нае 

па ка ран не.

Эка ло гiя пе рад усiм
У Слаў га ра дзе ўжо год жы вуць 

па но вых пра вi лах. I гэ та нi ко га 

не на пруж вае. Хут чэй, на ад ва рот. 

На сель нiц тва на спра ве пе ра ка на-

ла ся, што та кi па ды ход са праў ды 

да па ма гае не толь кi за хоў ваць па-

ра дак, але i па леп шыць эка ло гiю. 

Ле тась жы ха ры пры ват ных до ма-

ўла дан няў атры ма лi ў сваё ка ры-

стан не на бор з дзвюх ёмiс тас цяў: 

жоў тыя — для збо ру шкла, плас ты-

ку, па пе ры, чор ныя — для ас тат ня-

га смец ця. Мiн скi апе ра тар дру гас-

ных рэ сур саў пе ра даў слаў га рад-

скiм ка му наль нi кам больш за 4 ты-

ся чы та кiх скрынь, а тыя раз вез лi 

iх па ад ра сах. Ад на ча со ва з ву лiц 

пры бра лi ме та лiч ныя кан тэй не ры, 

ку ды ра ней скла дзi ра ва лi смец це. 

I хо ць вы ваз ажыц цяў ляў ся па гра-

фi ку, не пры ем ныя па хi, ба дзяж ныя 

жы вё лы, роз ны бы та вы хлам ка му 

за ўгод на маг лi са пса ваць на строй. 

Усё змя нi ла ся дзя ку ю чы рэс пуб лi-

кан скай пра гра ме «Кам форт нае 

жыл лё i спры яль нае ася род дзе».

— Пер шы час бы ло, вя до ма, 

цяж ка ва та, жы ха ры пры ма лi зме-

ны тро хi на сця ро жа на, — ка жа эко-

лаг Слаў га рад ска га ка му наль на-

га прад пры ем ства «Жыл кам гас» 

Iры на РА ГОЎ СКАЯ. — I хоць пры 

пе ра да чы ма ё мас цi ўру ча ла ся па-

мят ка i тлу ма чы ла ся, на вош та гэ-

та i для ча го, не ўсе ад ра зу зра-

зу ме лi, ме на вi та ў чым пе ра ва га. 

Прый шло ся пра во дзiць на ву чан не, 

рас каз ваць, ча му змес цi ва чор ных 

i жоў тых кан тэй не раў вы во зiц ца 

па асоб на, ку ды ўсё гэ та на кi роў-

ва ец ца. Ад хо ды з чор ных скрынь 

цал кам уты лi зу юц ца, а з жоў тых — 

кан чат ко ва сар ту юц ца на асоб най 

пля цоў цы смец це ва га па лi го на. 

ПЭТ-бу тэль ка тут жа прэ су ец ца i 

ад во зiц ца ў Ма гi лёў на прад пры ем-

ства «Рэ пласт-М», па пе ра так са ма 

ў прэ са ва ным вы гля дзе ад во зiц ца ў 

Шклоў на за вод «Спар так», а шкло 

пры мае ў Ма гi лё ве ААТ «Бел рэ сур-

сы».

Ак цыi, май стар-кла сы, 
ан ке ты

У спра ве вы ра ша на бы ло за-

дзей нi чаць дзя цей. Па-пер шае, яны 

пры вык лi заў сё ды дзя лiц ца но вай 

iн фар мац ыяй з баць ка мi, па-дру гое, 

вар та пры ву чаць да куль ту ры збо-

ру бы та вых ад хо даў з юных га доў. 

На ка му наль ным прад пры ем стве 

скла лi план iн фар ма цый на-асвет-

нiц кай дзей нас цi ся род уста ноў 

аду ка цыi Слаў га рад ска га ра ё на, якi 

быў уз год не ны з ад дзе лам спор ту 

i ту рыз му Слаў га рад ска га рай вы-

кан ка ма i ДУ «Апе ра тар дру гас ных 

ма тэ ры яль ных рэ сур саў». У кi раў-

нiц тве да дзе ян ня 13 ме ра пры ем-

стваў — кон кур сы, iн фар ма цый ныя 

га дзi ны, ак цыi, май стар-кла сы, су-

мес ныя збо ры дру гас най сы ра вi ны, 

эк скур сii i гэ так да лей.

Тры ме ра пры ем ствы з гэ та га 

пла на ўжо рэа лi за ва ныя. Яшчэ 

ў жнiў нi стар ша клас нi кi Слаў га рад-

скай шко лы № 1 ра зам з ка рэс пан-

дэн там ра ён най га зе ты пра вя лi на 

ву лi цах го ра да ан ке та ван не на тэ му 

па асоб на га збо ру цвёр дых каму-

наль ных ад хо даў i раз да лi ка ля 

двух сот бра шур з па ра да мi.

— Для не ка то рых iн фар ма цыя 

пра ка рысць сар та ван ня смец ця 

ста ла ад крыц цём, — ка жа Iры-

на. — Ка лi ча ла век ро бiць неш та 

не ўсвя дом ле на, ён звы чай на не за-

дум ва ец ца пра на ступ ствы. Пас ля 

апы тан ня ў мно гiх кар ды наль на па-

мя ня ла ся мыс лен не. Лю дзi ўба чы лi 

праб ле му з iн ша га бо ку.

На «ўра» прай шло яшчэ ад но 

ме ра пры ем ства: «Мы за свет без 

ад хо даў». У вы нi ку яго ў не каль-

кiх кi ла мет рах ад Слаў га ра да на 

бе тон най сця не па лi го на для цвёр-

дых бы та вых ад хо даў з'я вiў ся не-

звы чай ны арт-аб' ект — ма люн кi на 

ак ту аль ную тэ му.

— Мяс цо выя мас та кi ства ры лi 

эс кi зы, а школь нi кi iх раз ма ля ва-

лi, — тлу ма чыць эко лаг. — Аб' ект 

зна хо дзiц ца ў не па срэд най блiз ка-

сцi ад да ро гi Слаў га рад — Ра га-

чоў, за дзень мi ма яго пра яз джа-

юць сот нi ма шын. I не за ўва жыць 

твор чы плён на шых юных сяб роў 

не маг чы ма. Кар цiн кi вель мi яр кiя i 

пры цяг ва юць ува гу.

А зу сiм ня даў на «Жыл кам гас» 

ар га нi за ваў для ся мi клас нi каў па-

езд ку на смец це пе рап ра цоў чы 

за вод у Ма гi лё ве. Школь нi кi бы лi 

са праў ды ўра жа ныя.

— З iмi пра вя лi iн струк таж, вы-

да лi кас кi, мас кi i па ка за лi ўвесь 

шлях пе ра пра цоў кi смец ця — ад 

ар га нi за цыi ўлi ку да ства рэн ня но-

вай пра дук цыi, — ка жа Iры на. — 

Тую ж ПЭТ-бу тэль ку за вод пе ра-

пра цоў вае ў гра ну лы.

Эк скур сiю пра вёў га лоў ны тэх-

но лаг смец це пе рап ра цоў ча га за-

во да Аляк сей СФЕ РАЎ.

— У апош нi час у нас час та бы-

ва юць школь нi кi i на ват вы ха ван-

цы дзi ця чых сад коў, — ка жа ён. — 

Сён ня гэ та вель мi ак ту аль ная тэ ма. 

Мы нi ко му не ад маў ля ем, для ўсiх 

пра во дзiм эк скур сii. Дзе цям усё цi-

ка ва, яны ўсё ўбi ра юць як губ ка. 

Тлу ма чым iм, што ра ней бы ла лi-

ней ная эка но мi ка i ад хо ды на огул 

не пе ра пра цоў ва лi ся, за раз рэ цык-

лiн га вая, гэ та зна чыць ад бы ва ец-

ца вяр тан не дру гас най сы ра вi ны 

i яе пе ра пра цоў ка, а ў бу ду чым бу-

дзе цыр ку ляр ная эка но мi ка — поў-

ная пе ра пра цоў ка ад хо даў. Як нi 

дзiў на, але дзе цi до сыць скла да ныя 

па няц цi вель мi хут ка за па мi на юць. 

Гэ тыя ве ды для пад рас та ю ча га 

па ка лен ня вель мi важ ныя. Сён ня 

вы пус ка ец ца шмат па лi ме раў, якiя 

не пе ра пра цоў ва юц ца па роз ных 

пры чы нах — той жа ад на ра зо вы 

по суд, по лi эты ле на выя па ке ты. Ад 

гэ та га мы бу дзем па сту по ва ады хо-

дзiць. Сён ня ў све це вы раб ля ец ца 

больш за 350 мiль ё наў тон плас ты-

ку, з яко га дру гас най пе ра пра цоў-

цы пад вяр га ец ца 8 %, яшчэ 12 % — 

спаль ва ец ца, а ўсё ас тат няе iдзе ў 

зям лю. Гэ та вя лi кi ўдар па на шай 

эка ло гii.

«Цы вi лi за цыя» 
для глы бiн кi

У Слаў га ра дзе на вя лi па ра дак 

не толь кi ў пры ват ным сек та ры, 

але i ў ра ё не шмат па вяр хо вай за-

бу до вы. Зу сiм ня даў на ў да да так 

да ўжо на яў ных еў ра кан тэй не раў 

«Жыл кам гас» атры маў яшчэ 66 — 

па 22 адзiн кi для плас ты ку, па пе ры 

i шкла.

— Апе ра тар дае нам ба не ры, 

кан тэй не ры, транс парт, да па ма-

гае з рэ клам ны мi бук ле та мi — усё 

ро бiц ца для та го, каб вы ха ваць у 

лю дзей куль ту ру абы хо джан ня з 

цвёр ды мi ка му наль ны мi ад хо да-

мi, — за ўва жае на мес нiк ды рэк та-

ра Слаў га рад ска га «Жыл кам га-

са» Дзмiт рый ЛУГАЎ ЦОЎ. — Зме-

ны вi да воч ныя. На кан тэй нер ных 

пля цоў ках ста ла больш па рад ку. 

Жы ха ры ўжо не склад ва юць там 

буй на га ба рыт ныя рэ чы, а за каз ва-

юць тэх нi ку для вы ва зу. Гэ та на-

шмат па ляг чае на шу пра цу. Ра дуе, 

што на сель нiц тва па ча ло ста вiц ца 

да пы тан ня сар та ван ня ад хо даў з 

ра зу мен нем. Гэ та вы нiк на шай вя-

лi кай асвет нiц кай ра бо ты. Iн фар-

ма цыя да ец ца ў ра ён най га зе це, на 

ра дыё — лю дзi ўсё чу юць i ро бяць 

вы сно вы. У шко ле вя дзец ца тлу-

ма чаль ная ра бо та ся род дзя цей. 

У вы нi ку ста ла больш збi рац ца дру-

гас най сы ра вi ны. Гэ та дае доб ры 

эка на мiч ны эфект.

У на ступ ным го дзе «цы вi лi за-

цыя» прый дзе i ў сель скую мяс цо-

васць.

— Пла ну ем атры маць на най-

больш буй ныя на се ле ныя пунк ты 

Слаў га рад ска га ра ё на кан тэй не ры 

i да дат ко выя смец ця во зы, — ка жа 

Iры на. — А ра ён ны ад дзел аду ка цыi 

абя цае да па маг чы нам на ла дзiць 

ра бо ту з сель скi мi школь нi ка мi. 

Ра зам мы змо жам зра бiць шмат 

ка рыс на га. Та кi спо саб ра бо ты да-

ка заў сваю эфек тыў насць.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

Фо та з ар хi ва Слаў га рад ска га 

ка му наль на га прад пры ем ства 

«Жыл кам гас».

Доб рая спра ваДоб рая спра ва

САР ТА ВАЦЬ СМЕЦ ЦЕ 
МОЖ НА ТВОР ЧА

Як у Слаў га ра дзе, што на Ма гi лёў шчы не, за год на ву чы лi ся 
па асоб на му збо ру цвёр дых ка му наль ных ад хо даў


