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На ка мен най 
«па душ цы»

Ка лі пры гле дзец ца да 
гіс то рыі гэ тай мяс ці ны, ста-
не зра зу ме ла, што яе ства-
ра лі ра бо чыя. Упер шы ню 
Мі ка шэ ві чы — та ды яшчэ 
вё сач ка на па ру да моў — 
згад ва юц ца ў 1875 го дзе. 
Штурш ком да раз віц ця і 
рос ту па слу жы ла бу даў-
ніц тва чы гун кі. Яшчэ ад ну 
пры ступ ку па сё лак адо леў, 
ка лі тут за пра ца ваў фа нер-
ны за вод. Да 1939 го да пры 
поль скіх гас па да рах на ім 
вы раб ля лі пра дук цыю, 
якая ка рыс та ла ся по пы там 
за мя жой, на прык лад ма-
тэ ры я лы для та га час ных 
па вет ра ных апа ра таў.

Са май знач най і лё са-
вы ра шаль най для го ра да 
па дзе яй ста ла вы яў лен не 
по бач за ле жаў гра ніт на га 
ка ме ню. Фак тыч на ўсё тут 
па бу да ва на на ка мен най 
«па душ цы», пра якую ге о-

ла гі-да след чы кі за га ва ры лі 
яшчэ ў 60-я га ды, але з-за 
ма руд най рас пра цоў кі да-
ку мен та цыі зда бы ча па ча-
ла ся толь кі праз 15 га доў.

Ця пер з больш чым 
12 ты сяч жы ха роў ка ля 
2,5 ты ся чы пра цу юць на 
прад пры ем стве «Гра ніт».

— На па чат ку пры яз-
джа лі ра бо чыя, каб бу да-
ваць за вод, по тым — каб 
пра ца ваць на ім. Пер шыя 
пе ра ся лен цы з'яз джа лі ся 
з уся го Са вец ка га Са ю за. 
На пэў на, ад сюль і асаб-
лі вае стаў лен не жы ха роў 
адзін да ад на го, — лі чыць 
стар шы ня Мі ка шэ віц ка-
га га рад ско га вы ка наў-
ча га ка мі тэ та Га лі на СЫ-
ЦЭ ВІЧ. — Лю дзі бу да ва лі ся 
ўсім мі рам, жы лі по бач. Не 
дзі ва, што ад быў ся сім бі-
ёз куль тур. На прык лад, 
ка лі тут іш ло бу даў ніц тва 
жыл ля, жы ха ры не прос та 
ча ка лі, ка лі ім вы дзе ляць 
ква тэ ру, а пас ля пра цы іш-
лі да па ма гаць бу даў ні кам, 
агу лам вы са джва лі алеі, 
ства ра лі квет ні кі...

А да вай це 
па тан цу ем!

Пад па рад ка ва ны Лу-
ні нец ка му ра ё ну го рад 
мае жорст ка рас пла на ва-
ны бюд жэт. Ад нак част ка 
ра бот тут вы кон ва ец ца за 
кошт спон сар скай да па-
мо гі — за вод вы дзя ляе га-
рад скім служ бам тэх ні ку і 
пра дук цыю, той жа шчэ-
бень для пад сып кі да рог, 
а так са ма гра шо выя срод кі. 
Та кім чы нам га рад скія ўла-
ды атрым лі ва юць да дат ко-
выя маг чы мас ці ас фаль та-
ван ня ву ліц, пра клад кі тра-
ту ар най пліт кі і агуль на га 
доб ра ўпа рад ка ван ня.

Ці ка ва, што прад пры ем-
ства фак тыч на ад каз вае і за 
ўвесь куль тур ны ад па чы нак 
жы ха роў. Па лац куль ту ры 
ў Мі ка шэ ві чах па бу да ва ны 
за кошт «Гра ні та» і, па сут-
нас ці, пад па рад коў ва ец ца 
прад пры ем ству. Пло шча 
пе рад Па ла цам куль ту-

ры — гэ та цэнтр го ра да. 
Прад пры ем ства за пла на-
ва ла на гэ ты год ра бо ты па 
на вя дзен ні тут пры га жос-
ці. Ка лі ўсё атры ма ец ца, на 
пло шчы па ста вяць ад кры-
тую сцэ ну, фан тан і ар га-
ні зу юць зо ну ад па чын ку. 
Да рэ чы, з дру го га бо ку бу-
дын ка зна хо дзіц ца ву ліч ны 
трэ на жор ны комп лекс, які 
жы ха ры так са ма атры ма лі 
ў па да ру нак ад прад пры-
ем ства.

— Ка лі па мя таць, што 
больш за дзве ты ся чы 
ча ла век пра цу юць на 
«Гра ні це», атрым лі ва ем 
знач ную част ку га рад ско-
га на сель ніц тва. Мы раз-
ліч ва лі, што жон кі, дзе ці, 
баць кі на шых ра бот ні каў 
змо гуць ба віць тут час — 
ад па чы ваць, трэ ні ра вац-
ца, — ка мен туе на мес нік 
ге не раль на га ды рэк та-
ра РУВП «Гра ніт» Мар-
га ры та СЕ РА ВО КАЯ.

Прад пры ем ства мае 
во сем твор чых са ма дзей-
ных ка лек ты ваў, а га ра-
джа не мо гуць удзель-

ні чаць у тан ца валь ных, 
ва каль ных і тэ ат раль ных 
гур тах, якія ство ра ны на 
ба зе Па ла ца куль ту ры.

— У ма ім гур це зай ма-
ец ца 90 дзя цей уз рос там 
ад пя ці да ча тыр нац ца ці 
га доў, — рас каз вае На тал-
ля ТУ МА КО ВА, кі раў нік 
узор на га ка лек ты ву эст-
рад на-спар тыў на га тан-
ца «Эдэль вейс». — Уплыў 
прад пры ем ства на дзей-
насць гур тоў ад чу валь ны. 
Як прык лад — ха рэа гра-
фіч ны клас, дзе мы з ва мі 
ця пер зна хо дзім ся. Га ды 
тры та му тут уста ля ва лі 
люс тэр кі да пад ло гі, ба лет-
ныя стан кі, кан ды цы я не ры. 
Ка лі дзе ці вы яз джа юць ку-
ды-не будзь з кан цэр там, 
транс парт зноў жа аплач-
вае прад пры ем ства.

Акра мя га рад скіх і ра-
ён ных свят, твор чыя ка лек-
ты вы ўдзель ні ча юць у між-
на род ных, рэс пуб лі кан скіх 
кон кур сах. У якас ці па дзя кі 
за пры за выя мес цы для дзя-
цей ар га ні зу юць бяп лат ныя 
ра ніш ні кі, свя ты, дыс ка тэ кі. 
Да рос лыя ар тыс ты і кі раў-
ні кі гур тоў атрым лі ва юць 
ма тэ ры яль нае за ах воч ван-
не. Жы ха ры го ра да, як за-
ўва жае кі раў нік твор ча га 
ка лек ты ву MіkаDаnсе 
Іван НЯ МЧЭ НЯ, «лёг кія на 
пра па но ву». На прык лад, 
сам ма ла дзёж ны ка лек тыў 
MіkаDаnсе ўзнік з кі ну та га 
ад ной чы жар ту. Ма ла дыя 
баць кі пры во дзі лі дзя цей 
на тан ца валь ныя за ня ткі і 
ча ка лі ма лых тут жа, у ка-
лі до ры. І ад ной чы нех та 
на паў сур' ёз на пра па на ваў: 
«А да вай це па тан цу ем у су-
сед нім кла се?»

І наймальнік, 
і дэпутат

Буй ное прад пры ем ства 
ў мно гім вы зна чае лёс не-
вя лі ка га го ра да. Так, не-
ка то рыя прад стаў ні кі кі-
раў ні ча га звя на абра ны 
дэ пу та та мі мяс цо ва га Са-
ве та. Ге не раль ны ды рэк-
тар РУВП «Гра ніт» Эду ард 
Гаў рыл ко віч на огул з'яў-
ля ец ца «трой чы дэ пу та-
там» — га рад ско га, ра ён-
на га і аб лас но га Са ве таў.

Гэ та да зва ляе аказ ваць 
да па мо гу не толь кі аб' ек-
там прад пры ем ства, але і 
тэ ры то рыі го ра да, бліж нім 
на се ле ным пунк там. Раз на 
ме сяц кі раў нік прад пры-
ем ства пра во дзіць пры ём 
па аса біс тых пы тан нях як 
най маль нік і ад на ча со ва як 
дэ пу тат. Сё ле та, на прык-
лад, па прось бе жы ха роў 
бы ла ўста ноў ле на сот ня 
ла ва чак і смет ні цы ка ля 
да моў, а дзі ця чы са док у 
вёс цы Сін ке ві чы атры маў 
дзя ку ю чы прад пры ем ству 
гуль ня вы комп лекс. За-
вод за бяс печ вае жы ха роў 
ра бо чы мі мес ца мі, ся род 
су пра цоў ні каў шмат ся-
мей ных ды нас тый. Мяс-
цо вая мо ладзь час та вяр-
та ец ца пас ля ву чо бы на 
ра дзі му, і та му коль касць 
пры ез джых спе цы я ліс таў, 
на ад ва рот, не вя лі кая. Як 
пра ві ла, арэнд нае жыл лё 
час та па тра бу ец ца для ма-
ла дых ме ды каў, слу жа чых 
РАНС, РА УС. У ка лек тыў-
ным да га во ры пра пі са ны 
шэ раг са цы яль ных іль гот 
для ра бот ні каў...

Як ві даць, раз віц цё го-
ра да ў мно гім за ле жыць 
ад даб ра бы ту прад пры-
ем ства. Так што, акра мя 
пе ра ваг, іс нуе так са ма вя-
лі кая ад каз насць, бо ад іні-
цы я ты вы і кам пе тэнт нас ці 
кі раў ні коў-дэ пу та таў, іх 
умен ня слу хаць сва іх вы-
бар шчы каў-пад на ча ле ных 
за ле жыць кам форт насць 
жыц ця га ра джан.

* * *
Ужо пад рых та ваў шы 

ма тэ ры ял да дру ку, па-
ду ма ла: па між сель скі мі, 
ра ён ны мі і га рад скі мі Са-
ве та мі дэ пу та таў, які мі б 
роз ны мі яны ні бы лі, усё 
ж мож на ад са чыць па да-
бен ства: час цей за ўсё гра-
мад скі аба вя зак дэ пу та та 
ня се на са бе ча ла век, які 
зай мае кі раў ні чую па са-
ду. З ад на го бо ку, сі ту а цыя 
цал кам за ка на мер ная. Та кі 
на род ны абран нік ужо мае 
во пыт ар га ні за цыі пра цы, 
умее пра ліч ваць бюд жэт, 
скла даць пла ны раз віц ця 
і гэ так да лей. І ўсё ж та кі 
па да ец ца, што ра бо та мяс-
цо вых Са ве таў бы ла б яшчэ 
больш эфек тыў най, ка лі б 
у ёй шырэй пры ма лі ўдзел 
прад стаў ні кі шы ро ка рас-
паў сю джа ных па сад і пра-
фе сій: на стаў ні кі, ура чы, 
біб лі я тэ ка ры, бу даў ні кі, 
элект ры кі... Та кім чы нам, 
на вы кі кі раў ні коў маг лі б 
спа лу чац ца з «ні за вой» 
іні цы я ты вай гра ма дзян, 
якія ба чаць праб ле му не 
«звер ху», а «знут ры».

На рэш це, іс нуе да лі-
кат ны мо мант, ка лі пад час 
кан флік ту з на чаль ні кам на 
пра цы ча ла век не мо жа 

звяр нуц ца па да па мо гу 
да на род на га абран ні ка, 
бо кі раў нік і дэ пу тат — 
гэ та ад на асо ба. У вы-
пад ку, ка лі б мяс цо вы 
Са вет скла да ўся са спе-
цы я ліс таў роз ных уз роў-
няў, то і на кан флікт ную 
сі ту а цыю яны гля дзелі б 
па-роз на му.

У кож най мяс цо вас-
ці свая спе цы фі ка, а ў 
кож на га ча ла ве ка — сваё 
мер ка ван не. Ці ка ва, а 
што ду ма е це на конт гэ-
та га вы, па ва жа ныя чы-
та чы?

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.

МА ЛЫЯ ГА РА ДЫ

«ПАД КРЫ ЛОМ» 
ГО РА ДАЎ ТВА РАЛЬ НА ГА 
ПРАД ПРЫ ЕМ СТВА

Ка лі дэ пу тат 
і твой на чаль нік 

на пра цы — 
адзін і той жа 

ча ла век, ці да па ма гае 
гэ та хут чэй вы ра шаць пы тан ні 

жыц це за бес пя чэн ня?

Т
УТ заў сё ды бы ло та кое раз да рож жа. На па чат ку — 
мя жа па між са вец кі мі і поль скі мі тэ ры то ры я мі, 
по тым — мес ца, дзе «злу ча лі ся» Брэсц кая, Мін ская 

і Го мель ская воб лас ці. Ад нак сён няш нім ста ту сам го рад 
Мі ка шэ ві чы аба вя за ны гра ніт на му кар' е ру, на якім 
па бу да ва на ад но з най буй ней шых прад пры ем стваў 
па зда бы чы ка ме ню.

На тэ ры то рыі са на то рыя «Сві та нак», пад ве да мас най 
ар га ні за цыі прад пры ем ства, так са ма пра вод зяц ца ўра чыс тас ці, 

на прык лад рэ гіст ра цыя шлю бу.

Ву ліч ны трэ на жор ны комп лекс по бач з Па ла цам куль ту ры. 
Ве ча рам тут зай ма юц ца да рос лыя, днём — гу ля юць дзе ці.

Мес ца ад па чын ку ў цэнт ры го ра да.

СЫР НАЕ СЫР НАЕ 
СВЯ ТА СВЯ ТА 

Ў ЛЮБ ЧЫЎ ЛЮБ ЧЫ
«Па да іць» ца цач ную 
ка ро ву, вы піць 
на хут касць шклян ку 
са праўд на га ма ла ка, 
па каш та ваць хат ні сыр 
ці сыр ны пі рог маг лі ў 
ня дзе лю гос ці смач на га 
свя та — «Люб чан скі 
сы ра вар».

Га лоў ныя ге роі не звы-
чай на га ві до ві шча Ма лоч-
ні ца і яе ра гу ля Пе нач ка 
рас каз ва лі пра каш тоў ныя 
ўлас ці вас ці ма лоч ных пра-
дук таў, дзя лі лі ся ку лі нар-
ны мі сак рэ та мі і час та ва лі 
пры сут ных сыр ны мі пры-
сма ка мі.

Га рад скі па сё лак Люб ча, 
што ў На ва груд скім ра ё не, 
пе ра тва рыў ся ў той дзень у 
са праўд ную сыр ную краі-
ну. Гле да чы ўба чы лі шоу 
«Усе сма кі све ту — у ка-
вал ку сы ру», паў дзель ні-
ча лі ў кон кур се «Сыр ныя 
да сяг нен ні» і да ве да лі ся 
«Усё пра сыр» на тэ ма-
тыч най кніж най вы стаў-
цы. На прык лад, аб тым, 
што пер шы сыр больш за 
7000 га доў та му зра бі-
лі ста ра жыт ныя егіп ця не. 
А мяр ку ю чы па коль кас-
ці ах вот ных па каш та ваць 
і на быць пра па на ва ныя 
стра вы, сваю ак ту аль насць 
сыр не стра ціў і да гэ туль.

Іры на СІДАРОК.

ТЭХ НА ЛО ГІІ

У МЕТ РО — У МЕТ РО — 
ПА КАРТ КАХПА КАРТ КАХ
Да кан ца чэр ве ня 
тур ні ке ты бес кан так та вай 
апла ты з'я вяц ца на ўсіх 
стан цы ях мет ро.

Ужо ця пер тур ні ке ты 
з бес кан так та вай апла-
тай прад стаў ле ны ў вес-
ты бю лях стан цый мет ро 
«Пло шча Ле ні на», «Ка-
мен ная Гор ка» і «Пло шча 
Яку ба Ко ла са». Па да ных 
БПС-Ашчад бан ка, імі ўжо 
ска рыс та ла ся больш за 
50 ты сяч па са жы раў. Мяр-
ку ец ца, што ў чэр ве ні та кая 
маг чы масць бу дзе рэа лі за-
ва на на ўсіх стан цы ях ста-
ліч най пад зем кі.

Раз ліч вац ца за пра езд 
без жэ то наў і пра яз ных 
за раз мо гуць ула даль-
ні кі кар так Vіsа рауWаvе 
і MаstеrСаrd РауРаss. 
Неўза ба ве БПС-Ашчад-
банк за бяс пе чыць та кую 
маг чы масць тры маль ні-
кам бес кан так та вых кар так 
на цы я наль най пла цеж най 
сіс тэ мы.

Для апла ты пра ез ду 
трэ ба пры клас ці карт ку 
да ва лі да та ра на па верх-
ні тур ні ке та. З «плас ты ку» 
аў та ма тыч на спі шац ца 
65 ка пе ек, што раў на знач-
на кош ту жэ то на, пас ля ча-
го мож на сва бод на іс ці на 
плат фор му. Апла та зай мае 
ўся го 0,3 се кун ды.

Пра ект рэа лі зу ец ца бан-
кам ра зам з Мін скім мет-
ра па лі тэ нам, пла цеж ны мі 
сіс тэ ма мі Vіsа і MаstеrСаrd 
і кам па ні яй ІBА Grоuр.

Сяр гей КУР КАЧ.


