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ЦІ ХА ПАЕ Ў ОР ШЫ ПРА ЦОЎ НЫХ МЕС ЦАЎ?
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«Ор ша буд ма тэ ры я лы» шу кае то ка ра і 

фрэ зе роў шчы ка (і той, і той на паў стаў кі за 

250 руб лёў у ме сяц), кі роў цу па груз чы ка 

(ад 500 руб лёў) і пад соб ных ра бо чых. Кам-

бі на ту хле ба пра дук таў па тра бу юц ца трак та-

рыс ты-ма шы ніс ты, кі роў ца аў то, сле сар-ра-

монт нік. Для тых, у ка го ня ма ква лі фі ка цыі, 

ад кры та ва кан сія груз чы ка — з за роб кам 

у 350 руб лёў.

Прад пры ем ства «Ор ша-Сэр віс» аб' яд-

ноў вае сет ку крам і ка вяр няў. Га то вы ўзяць 

пры бі раль шчы ка і ку ха ра ў школь ную ста-

ло вую.

— Бя ром і тых, хто быў на на ву чан ні ад 

цэнт ра за ня тас ці, — тлу ма чыць кад ра вік па 

апош няй ва кан сіі. — Яны пра хо дзяць прак-

ты ку, по тым ужо гля дзім, ці па кі нем. Вя-

до ма, кан ды дат му сіць быць без шкод ных 

звы чак: по бач жа дзе ці.

Сю ды ж не аб ход ны пра да вец чац вёр та га 

раз ра ду — па жа да на жан чы на, бо ка лек тыў 

жа но чы.

Ін жы не ры-энер ге ты кі па трэб ны на спец -

аў та ба зу. З вы шэй шай тэх ніч най аду ка цы яй 

і во пы там пра цы па пра фе сіі. «Вя ду ча га спе-

цы я ліс та ўжо паў та ра ме ся ца шу ка ем», — 

за ўва жа юць на прад пры ем стве. За ро бак на 

гэ тай па са дзе — 575 руб лёў.

Спец кам бі нат, які аказ вае ры ту аль ныя 

па слу гі, шу кае пры бі раль шчы ка тэ ры то рыі. 

Ра бо та, ска жам так, спе цы фіч ная, бо пра ца-

ваць да вя дзец ца на мо гіл ках, якіх на ба лан-

се прад пры ем ства больш за 200.

У Ар шан скай цэнт раль най па лі клі ні цы 

па трэ бу ў ся рэд нім мед пер са на ле ня даў на

за кры лі: на бра лі ма ла дых спе цы я ліс таў. 

А вось дак та роў па-ра ней ша му не ха пае. 

Ка лі ка заць пра апла ту, то «го лы» аклад 

аку шэ ра-гі не ко ла га, на прык лад, скла дае 

412 руб лёў. Мед сёст ры з улі кам усіх над-

ба вак ма юць ка ля 450 руб лёў у ме сяц.

На кір ма шы ва кан сій пры сут ні чаў і прад-

стаў нік Ар шан ска га ін стру мен таль на га 

за во да — та го са ма га, чый стан ня даў на 

жорст ка рас кры ты ка ваў Прэ зі дэнт.

— Вы ве да е це, што за вод ця пер у ста дыі 

ма дэр ні за цыі, ідзе ра монт, але вы твор часць 

не ста іць, — ад зна ча юць на прад пры ем-

стве. — Нам па трэб ны га то выя спе цы я ліс-

ты, трэ ці раз рад і вы шэй — шлі фоў шчы кі, 

фрэ зе роў шчы кі, ін жы нер-тэх но лаг. На ву-

чан не па куль не пра во дзім, да но ва га го да 

не бу дзе маг чы мас ці.

За роб кі абя ца юць не вя лі кія. Ра бот ні кі са 

ста жам, ква лі фі ка цы яй атрым лі ва юць па 

500—600 руб лёў, па чат коў цы, вя до ма, знач-

на менш. На прад пры ем стве пры зна юц ца: 

са спе цы я ліс та мі бя да (з улі кам умоў пра цы 

ві да воч на, ча му).

— Сё ле та ў на ву чаль ныя ўста но вы 22 за-

яў кі па да лі — толь кі 12 за кры лі, і тое на сён ня

з іх за ста лі ся ча ты ры ча ла ве кі: ас тат нія бу-

дуць да лей вучыцца.

«Га то вы рва нуць у Маск ву»
Па афі цый най ста тыс ты цы, ся рэд ні за-

ро бак у ра ё не за лі пень склаў 795 руб лёў. 

У сель скай, ляс ной і рыб най гас па дар ках 

пла цяць 743 руб лі, у пра мыс ло вас ці — 800, 

у бу даў ніц тве — 618, у ап то вым і роз ніч ным 

ганд лі — 731, у сфе ры транс пар ту — 1217. 

У га лі не аду ка цыі ся рэд ні заробак — 

558 руб лёў, ахо ве зда роўя — 666, твор час ці, 

спор ту, за баў, ад па чын ку — 481.

Aле, па на зі ран нях га ра джан, даходы ку-

ды больш сціп лыя.

— Прак тыч на ўсе мае зна ё мыя атрым-

лі ва юць ад 400 да 500 руб лёў, — дзе ліц ца 

Ва лян ці на. Са ма яна ў по шу ках ра бо ты ўся-

го ты дзень, да гэ туль пра ца ва ла пры ём най 

ма ці — за мі ні мал ку.

— Дзі ця бы ло вель мі скла да нае, — ус-

па мі нае жан чы на. — Дру го га ўзяць ужо не 

зма гу. Ад бы ло ся пра фе сій нае вы га ран не.

Па аду ка цыі Ва лян ці на на стаў нік па чат ко-

вых кла саў. Але па спе цы яль нас ці пра ца ва-

ла даў но, та му трэ ба пе ра вуч вац ца. «А мне 

50 га доў, ужо маз гі не тыя і пра гра ма змя-

ні ла ся цал кам».

Жан чы на ду ма ла ўлад ка вац ца вы ха валь-

ні цай у гру пу пра доў жа на га дня — там не 

ака за ла ся мес цаў. У цэнт ры за ня тас ці пра-

па ноў ва лі пе ра ву чыц ца на ку ха ра, але гэ та 

не яе — Ва лян ці не бы ло б больш па ду шы 

мець спра ву з рас лі на мі ці жы вё ла мі.

Яшчэ ад на мяс цо вая жы хар ка, ін жы нер-

тэх но лаг хар чо вай вы твор час ці з во пы там, 

15 ме ся цаў не мо жа знай сці пра цу. Ка жа, у 

асноў ным трап ля юц ца «муж чын скія» ва кан-

сіі — ін жы нер па ме та ле, ін жы нер-элект рык. 

Яе сі ту а цыю ўсклад няе яшчэ і ня даў на атры-

ма ная гру па ін ва лід нас ці.

— А за роб кі абя ца юць мі зэр ныя! — абу ра-

ец ца Але на. — Мак сі мум 500 руб лёў — гэ та

пры вы со кай ква лі фі ка цыі і вя лі кім ста жы. 

А на не ка то рых прад пры ем ствах і яшчэ 

менш, 300 руб лёў — на ват ня ма сэн су ха-

дзіць на та кую ра бо ту.

Праў да, да дае яна, ёсць у ра ё не ар га ні за-

цыі, дзе доб ра пла цяць. На прык лад, «Бел тэ-

ле кам», «Лег маш», чы гун ка. Але шмат мо-

 ла дзі ўсё роў на з'яз джае на за ро б кі — у 

кра і ны Пры бал ты кі, Поль шчу.

На пер шым па вер се адзін з муж чын вы-

ву чаў стэнд з ва кан сі я мі. Ці ка віў ся пра па-

но ва мі для тын коў шчы каў.

— Хоць бы 500 руб лёў пра па ноў ва лі! Мне ж 

мно га не трэ ба, дзе ці ўжо да рос лыя, ся бе 

толь кі за бяс пе чыць.

Ця пер муж чы на пад пра цоў вае ў пры-

ват ні ка, але, ка лі што, га то вы «рва нуць у 

Маск ву». 

Па да браць ва кан сіі ўсім
Па сло вах на мес ні ка на чаль ні ка ўпраў-

лен ня па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 

аба ро не Ар шан ска га рай вы кан ка ма На-

тал лі ДРАЗ ДО ВАЙ, сі ту а цыя на рын ку сё-

ле та па леп шы ла ся. Уся го за сту дзень-жні-

вень па са дзей ні чан не ў по шу ку ра бо ты да 

спе цы я ліс таў звяр ну лі ся 4128 ча ла век (з іх 

1776 бы лі за рэ гіст ра ва ны ў якас ці бес пра-

цоў ных). Амаль 70 пра цэн там змаг лі па да-

браць ва кан сіі. На пе ра на ву чан не ад пра ві лі 

6,8 % гра ма дзян — кож на га чац вёр та га з іх

рых та ва лі пад за каз най маль ні ка. Яшчэ 

22 жы ха рам ра ё на вы да лі суб сі дыю на ар га ні-

 за цыю прад пры маль ніц кай дзей нас ці, 7 — 

на ад крыц цё ра мес ніц кай спра вы.

На па ча так ве рас ня на ўлі ку ў якас ці не-

за ня тых ста я ла 403 ча ла ве кі — гэ та амаль 

на па ло ву менш, чым бы ло год та му. Уз ро-

вень за рэ гіст ра ва на га бес пра цоўя скла дае 

0,6 пра цэн та. Ледзь не кож ны дру гі, хто афі-

цый на не мае ра бо ты, скон чыў толь кі шко лу. 

З вы шэй шай аду ка цы яй — дзя ся тая част ка 

бес пра цоў ных.

У Ор шы зна хо дзяц ца дзве па праў чыя 

ка ло ніі. Але ў цэнт ры за ня тас ці тлу ма чаць, 

што ім не так час та да во дзіц ца мець спра ву 

з бы лы мі асу джа ны мі: пас ля вы зва лен ня 

тыя з'яз джа юць па мес цы пра піс кі. Так, з 

па чат ку го да ў ра ё не бы ло пра ца ўлад ка ва на 

14 ча ла век, якія вый шлі з па праў чых уста-

ноў. Ва кан сіі роз ныя: за бой шчык жы вё лы, 

трак та рыст-ма шы ніст, швач ка, пад соб ны 

ра бо чы.

— У асноў ным гэ та не ква лі фі ка ва ная 

пра ца. На ват ка лі ў бы лых асу джа ных ёсць 

спе цы яль ныя аду ка цыя, то стаж не вя лі кі, — 

ка мен ту юць ва ўпраў лен ні. — І, вя до ма, у 

гэ тай ка тэ го рыі час та ня ма жа дан ня пра-

ца ваць. Рэ гіст ру юц ца ў нас, каб атры маць 

ма тэ ры яль ную да па мо гу, а не са дзей ні чан-

не ў по шу ку ра бо ты.

Служ ба за ня тас ці ста ра ец ца на ла дзіць 

кан такт бес пра цоў ных з ад дзе ла мі кад раў 

прад пры ем стваў. На ват ка лі там ця пер ня-

ма ва кан сій, маг чы ма, у бу ду чы ні з'я вяц ца 

пра па но вы.

...Пад час ня даў ня га ві зі ту сю ды кі раў ні-

 ка кра і ны гу бер на тар Ві цеб скай воб лас ці 

Мі ка лай Шарс нёў ад зна чыў, што ак цэнт у 

раз віц ці бу дзе ра біц ца на тыя ра ё ны, якія ва-

ло да юць асноў най пра цоў най сі лай. Ся род 

іх — і Ар шан скі. Гэ та ак ту аль нае пы тан не 

не толь кі для за ня тас ці, але і для на паў няль-

нас ці бюд жэ ту. Сён ня да та цыі Ар шан шчы ны 

раў ня юц ца су ме да та цый дзе ся ці ра ё наў.

Та ды ж гу бер на тар па ве дам ляў, што ў 

воб лас ці пад рых та ва на спе цы яль ная пра-

гра ма, якая мае на ўва зе рэа лі за цыю ін-

вес ты цый ных пра ек таў у кож ным ра ё не на 

агуль ную су му ка ля 6,5 міль яр да руб лёў. Па 

пад лі ках, гэ та да па мо жа пра ца ўлад ка ваць 

пры клад на па ло ву не за ня тых у эка но мі цы 

гра ма дзян. Пра ду гледж ва ец ца ства рэн не 

но вых прад пры ем стваў, раз віц цё сфе ры 

ту рыз му, ле са на рых тоў кі і дрэ ва ап ра цоў кі, 

бу даў ніц тва транс парт на-ла гіс тыч ных цэнт-

раў. Абя ца юць так са ма ства рыць да дат ко-

выя пры ваб ныя ўмо вы для мо ла дзі, каб тая 

не імк ну ла ся з'яз джаць з ма лых на се ле ных 

пунк таў і рай цэнт раў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ,

г. Ор ша.

Зва жайЗва жай  

Пра вы зва лен не — у сац сет ках
Бе ла рус кі дзяр жаў ны му зей гіс-

то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны 

аб' яў ляе ад мет ную ак цыю ў са-

цы яль ных сет ках.

23 ве рас ня спаў ня ец ца 75 га доў 

з дня па чат ку вы зва лен ня Бе ла ру сі 

ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. 

У гэ ты дзень у 1943-м быў вы зва ле-

ны пер шы ра ён ны цэнтр рэс пуб лі-

кі — гар па сё лак Ка ма рын Па лес кай 

воб лас ці. Пад час на сту паль ных апе-

ра цый во сен ню і зі мой 1943—1944 

га доў уда ло ся ска ваць сі лы гру пы 

ар мій «Цэнтр», на нес ці вя лі кія стра-

 ты во ра гу і вы зва ліць 36 ра ён ных і 

2 аб лас ныя цэнт ры — Го мель і Ма зыр.

Са вец кія вой скі за ня лі вы гад ныя па зі-

цыі, з якіх улет ку 1944 го да па ча ла ся 

пе ра мож ная бе ла рус кая на сту паль-

ная апе ра цыя «Баг ра ці ён».

Бе ла рус кі дзяр жаў ны му зей гіс то-

рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны за пра-

шае ай чын ныя і за меж ныя му зеі, а 

так са ма ар хі вы і біб лі я тэ кі 23 ве рас ня 

ўзяць удзел у ак цыі «Вы зва лен не Бе-

ла ру сі», пры мер ка ва най да юбі лей-

най да ты. Удзель ні кам пра па ну ец ца 

на пра ця гу дня на ста рон ках у са цы-

яль ных сет ках пуб лі ка ваць ін фар ма-

цыю аб сва іх экс па на тах і му зей ных 

прад ме тах, да ку мен тах, фо та здым-

ках і ін шых ма тэ ры я лах, звя за ных з 

вы зва лен нем Бе ла ру сі. Так са ма ар-

га ні за та ры за пра ша юць пад тры маць 

ак цыю ўсіх ах вот ных, чые ся мей ныя 

ар хі вы за хоў ва юць па мяць аб гэ тай 

ста рон цы гіс то рыі.

Як за ўва жы лі ў Бе ла рус кім дзяр-

жаў ным му зеі гіс то рыі Вя лі кай Ай-

чын най вай ны, пуб лі ка цыі мо гуць 

быць пры све ча ны асноў ным да там 

і эпі зо дам вы зва лен ня, яго ўдзель-

ні кам, гіс та рыч най па мя ці. За пі сы 

вар та па зна чаць тэ га мі #Освобожде-

ниеБеларуси75 і #BеlаrusLіbеrаtіоn75. 

Ві та юц ца спа сыл кі на акаў нты Бе ла-

рус ка га дзяр жаў на га му зея гіс то рыі 

Вя лі кай Ай чын най вай ны як іні цы я-

та ра ак цыі: «УКан так це» — vk.соm/

wаrmusеumbу, «Фэй сбук» — fасеbооk.

соm/wаrmusеumbу, «Ін стаг рам» — 

іnstаgrаm.соm/wаrmusеumbу



Дру гі ты дзень ве рас ня пра-

цяг вае ра да ваць нас кам-

форт ным лет нім на двор'-

ем. Гэ так жа цёп ла і су ха 

ча ка ец ца ў на шай кра і не і 

ў вы хад ныя, па ве дам ля юць 

спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан-

ска га цэнт ра па гід ра ме тэа-

ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак-

тыў на га за брудж ван ня і 

ма ні то рын гу на ва коль на га 

ася род дзя Мінп ры ро ды.

А сён ня на двор'е ў асноў-

ным бу дзе вы зна чаць воб ласць 

па вы ша на га ат мас фер на га 

ціс ку, сфар мі ра ва ная ў цёп-

лым па вет ры. Ча ка ец ца не-

вя лі кая воб лач насць, бу дзе ў 

асноў ным без апад каў. Ве цер 

праг на зу ец ца ўсход ні ўме ра-

ны. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра 

па вет ра ў дру гой па ло ве дня 

бу дзе да ся гаць ад плюс 21 да 

плюс 27 гра ду саў.

На гэ тых вы хад ных на двор'е 

бу дзе вы зна чаць у асноў ным 

воб ласць па вы ша на га ат мас-

фер на га ціс ку ад шы ро ка га 

ан ты цык ло ну, які ата ба рыў ся 

над еў ра пей скай част кай Ра сіі. 

Ра зам з ім да нас прый дзе цёп-

лая па вет ра ная ма са. У Бел гід-

ра ме це спе цы яль на ад зна чы лі, 

што пры ро да па ра дуе мін чан і 

гас цей ста лі цы цу доў ным лет нім 

су хім на двор' ем у Дзень го ра да. 

У су бо ту па кра і не ча ка ец ца пе-

ра мен ная воб лач насць. Бу дзе 

пе ра важ на без апад каў, толь кі 

ра ні цай і днём у асоб ных ра ё-

нах па край нім поўд ні кра і ны 

прой дуць ка рот ка ча со выя даж-

джы. Уна чы і ра ні цай мес ца мі 

маг чы мы сла бы ту ман. Ве цер 

праг на зу ец ца ўсход ні ўме ра-

ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна-

чы скла дзе ад плюс 8 да плюс 

15 гра ду саў, днём ста не знач на 

цяп лей — 20—26 гра ду саў вы-

шэй за нуль.

Пе ра важ на без апад каў бу-

дзе і ў ня дзе лю. Вось толь кі 

ўна чы і ра ні цай мес ца мі маг-

чы мы сла бы ту ман. Ве цер 

праг на зу ец ца ўсход ні, паўд нё-

ва-ўсход ні ўме ра ны. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 

8—15 цяп ла, а днём сон ца пры-

грэе ад плюс 21 да плюс 27 гра ду-

саў. Згод на з па пя рэд нім пра гно-

зам ай чын ных сі ноп ты каў, у па-

чат ку на ступ на га тыд ня ат мас-

фер ны ціск пач не па воль на зні-

жац ца. З'я віц ца больш аб ло каў, 

па сту по ва на блі зяц ца да на шых 

рэ гі ё наў фран таль ныя па дзе лы, 

пач нуц ца даж джы. Тэм пе ра тур-

ны фон па ні зіц ца. Маг чы ма, да 

ся рэ дзі ны ме ся ца ён вер нец ца 

да клі ма тыч най нор мы, ад зна-

чы лі ў Бел гід ра ме це.

І яшчэ. Цёп ла ў пер шыя дні 

во се ні бы вае не так час та: за 

апош нія 70 га доў гэ та трэ ці раз. 

Ва да на рэ ках і ва да ёмах кра і ны 

доб ра па да гра ва ец ца: па звест-

ках гід ро ла гаў, яе тэм пе ра ту ра 

ця пер у асноў ным у ме жах ад 17 

да 22 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ



На двор'еНа двор'е   А Ў НАС ЯШЧЭ ЛЕ ТА
Тэм пе ра тур ны фон гэ тых дзён на 3-8 гра ду саў пе ра вы шае нор му


