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БЕЛАРУСЬ І РАСІЯ
НЕ АДСТУПЯЦЬ
АД МІЖНАРОДНЫХ
ЭКАЛАГІЧНЫХ
ДАГАВОРАЎ
Гэта адзначыў старшыня Пастаяннай камісіі
Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы
і мясцовым самакіраванні Міхаіл РУСЫ
на адкрыцці І Міжнароднага маладзёжнага
экалагічнага форуму Саюзнай дзяржавы.
Гэтымі днямі ён праходзіць у Беларускім
дзяржаўным тэхналагічным універсітэце.
«Ні Беларусь, ні Расія не адступяць ні ад
адной канвенцыі, ні ад аднаго міжнароднага дагавора. Мы ўсё будзем выконваць, але
гэта мусіць рабіць і ўвесь свет, — прызнаў сенатар. — Сёння кажуць: «Нам газ расійскі не
трэба, нам энерганосьбіты з атамных электрастанцый не трэба. Будзем здабываць вугаль,
будзем паліць і павялічваць выкіды». Дык дзе
эколагі?».
Паводле яго думкі, эканоміка і экалогія павінны дапаўняць адна адну. «Калі будзе толькі
экалогія, не будзе жыцця. І эканоміка, нягледзячы на экалогію, таксама спыніць існаванне.
Менавіта вы праз інавацыі, тэхналогіі дасце
краіне прадукт, які забяспечыць годнае жыццё і захавае біяразнастайнасць, прыродныя
рэсурсы», — звярнуўся член Савета Рэспублікі
да ўдзельнікаў цырымоніі адкрыцця.
Міхаіл Русы выказаў шкадаванне, што шмат
міжнародных канвенцый, законаў у сферы
навакольнага асяроддзя стала разбурацца ў
апошні год. «Ва ўнікальным краі, Белавежскай
пушчы, у сусветнай спадчыне ставіцца бетонная сцяна вельмі вялікімі аматарамі экалогіі,
палякамі. «Зялёныя» ў Германіі, якія прыйшлі
да ўлады, забыліся, што такое зялёная эканоміка. Таму ваш голас сёння найбольш важны,
і ён павінен быць пачуты сусветнай супольнасцю», — сказаў ён маладым эколагам.
Сенатар падзякаваў арганізатарам за ідэю
форуму і прапанаваў зрабіць яго штогадовым.
Міхаіл Русы паабяцаў дапамагчы ў гэтым і адзначыў, што секцыя, прысвечаная экалагічнай
тэматыцы, будзе і на маючым адбыцца Форуме рэгіёнаў Беларусі і Расіі.
«Мы гатовыя падставіць плячо, папрасіць
кіраўнікоў дзяржаў, кіраўнікоў Савета Рэспублікі і Савета Федэрацыі падтрымаць вашу ініцыятыву», — працягнуў Міхаіл Русы.
У Міжнародным форуме бяруць удзел
студэнты і выкладчыкі з расійскіх і беларускіх
профільных ВНУ — з Масквы, Новасібірска,
Санкт-Пецярбурга, Пскова, Мінска, Віцебска
і Магілёва.
Па праграме асноўныя мерапрыемствы запланаваны на базе Негарэльскага вучэбнадоследнага лясгаса БДТУ, дзе для студэнтаў
пройдуць лекцыі, практычныя заняткі, валанцёрскія акцыі на экалагічную тэматыку.
Падрабязнасці праграмы расказаў рэктар
БДТУ Ігар ВОЙТАЎ: «На працягу пяці дзён
нам неабходна разгледзець пытанні, звязаныя
з экалагічным лесавыкарыстаннем, развіццём
лясной прамысловасці на аснове новых тэхналогій, выкарыстаннем авіякасмічнай інфармацыі і распрацоўкай геасэрвісаў для спадарожнікаў Зямлі. Мы будзем разглядаць пытанні,
звязаныя з выкарыстаннем беспілотнай авіяцыйнай тэхнікі для лясной гаспадаркі, у тым
ліку аэрадронаў. Гэта абсалютна новы кірунак,
якога няма пакуль на тэрыторыі былога Савецкага Саюза. У нас вельмі добрыя распрацоўкі
ў апрацоўцы і вывучэнні лясоў».
Паводле Ігара Войтава, форум таксама
прысвечаны вырашэнню сусветных праблем,
звязаных з кліматам, захаваннем біялагічнай разнастайнасці, прыродных комплексаў.
«Пляцоўка БДТУ абрана ў сувязі з тым, што
ўніверсітэт мае вялікую, 90-гадовую гісторыю
вырашэння гэтых пытанняў на тэрыторыі былога Савецкага Саюза і сёння ў Беларусі», —
дадаў рэктар.
Для моладзі арганізатары падрыхтавалі
таксама выязныя экскурсіі — наведванне замкавага комплексу «Мір», Цэнтра экалагічнага
турызму «Станькава». Урачыстае закрыццё
форуму і падвядзенне вынікаў адбудзецца ў
Негарэльскім лясгасе 26 мая.
Марыя ДАДАЛКА.
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У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ
КАРЫСНЫ ДОСВЕД

«ПРЫЦЯГНУЦЬ МЕСЦІЧАЎ
ДА РАЗВІЦЦЯ СВАЙГО КРАЮ»
У Гродзенскай вобласці прыступілі да рэалізацыі праектаў,
якія ініцыіраваны абласной асацыяцыяй мясцовых Саветаў дэпутатаў
Работы вядуцца за кошт
сродкаў Банка развіцця, які
выдзеліў 100 тысяч рублёў
на гэтыя мэты. Выдаткі
размеркаваны паміж
14 пераможцамі. Такім чынам,
у сярэднім на адзін праект
прыходзіцца каля сямі тысяч
рублёў. Сродкі неабходна
асвоіць да канца лістапада.

Менавіта на гэтую акалічнасць падчас сустрэчы з пераможцамі конкурсу звярнуў
увагу старшыня Гродзенскай абласной асацыяцыі
мясцовых Саветаў Анатоль НІКІЦІН. Каб не было
непаразуменняў, для заяўнікаў нават правялі невялікі
фінансавы лікбез.
— Крыху грошы затрымалі, але яны прыйшлі, і сезон
для іх асваення адпаведны,
бо лета — галоўны будаўнік.
За гэты час праекты можна
рэалізаваць, а пры неабходнасці — папоўніць праектны
бюджэт мясцовымі сродкамі
ці выдаткамі ад спонсараў, —
заўважыў Анатоль Нікіцін.
Фі нан сіс ты па пя рэ дзі лі,
што сродкі мэтавыя і павінны выкарыстоўвацца непасрэд на на інф ра струк ту ру
і бу даў ні чыя ма тэ ры я лы.
А вось інструменты і інвентар у расходныя артыкулы
не ўва хо дзяць. Не пра дугле джа на тра ціць срод кі
на ўзна га ро джан ні, прэ міі
ці за ра бот ную пла ту. Купляць аб ста ля ван не лепш
зыходзячы з канкурэнтнага
кошту. Калі праект разлічаны на большае фінансаванне, трэ ба шу каць улас ныя
срод кі. Да га во ры бу дуць
заключацца паміж асацыяцыяй і балансаўтрымальнікам тэрыторыі. Пералічаныя
сродкі, напрыклад, у сельскі Савет ці УЖРЭП павінны
пай сці толь кі на да дзе ны
пра ект. Мэ та вае вы ка рыстанне правяраецца, у тым
ліку, Дзяржкантролем.
Усе гэтыя дэталі насамрэч
даволі важныя, бо падобны
конкурс у вобласці праводзіцца ўпершыню. Ён арганізаваны ў чэрвені мінулага
года ў адпаведнасці з праектам Указа «Аб рэалізацыі
гра ма дзян скіх іні цы я тыў».
А ўжо праз некалькі меся-

цаў у адрас абласной конкурснай камісіі паступіла 104
заяўкі па самых розных кірунках. Гэта і стварэнне дзіцячых пляцовак і вулічных
спар тыў ных комп лек саў, і
добраўпарадкаванне тэрыторыі, і захаванне аб'ектаў
гісторыка-культурнай спадчыны, і ачыстка прыродных
ва да ёмаў, і іншыя. Амаль
трэцяя частка заявак паступіла з горада Гродна. У праектную дзейнасць актыўна
ўключыліся ўсе раёны вобласці. Ініцыятывы зыходзілі як ад асобных дэпутатаў,
так і сельскіх Саветаў, грамадскіх арганізацый, іншых
устаноў. Камісія вызначыла
14 фіналістаў, чые праекты

ёсць, а для старэйшых дзяцей
няма. Раней стаялі турнікі, потым іх «спілавалі», на гэтым
усё і заціхла.
— Адзін падлетак дайшоў
да старшыні асацыяцыі, схадзіў на прыём, сказаў, што
моладзь хоча займацца спортам, таму мы рашылі для іх
стварыць такую спартыўную
пляцоўку. Я доўга шукала ў
інтэрнэце адпаведныя снарады. Нам падыдуць камбінаваныя турнікі з дошкай для
адціскання, шчыты з кальцом
для стрытбола, скалалазка,
арэлі, для малодшых школьнікаў — спуск. Зараз вызначаемся з коштам, — паведаміла аб сваіх планах старшыня
КТГС.

будуць рэалізоўвацца ў рамках конкурсу грамадзянскіх
ініцыятыў.
Ак цэнт быў зроб ле ны
на вы ра шэн не са цы яль на
значных пытанняў, рэалізаваць якія бяруцца самі грамадзяне. І ў гэтым галоўны
сэнс конкурсу. Месцічы будуць прыцягнуты да развіцця
свайго краю, добраўпарадкавання тэрыторыі, відавочна, што яны будуць цаніць
сваю працу. Да таго ж важна стымуляваць актыўнасць
жыхароў.
Старшыня камітэта тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання ЖЭСа
№ 15 Гродна Людміла ПАЎЛЮЧЭНКА расказала, што
падлеткі з іх двара даўно просяць спартыўныя трэнажоры.
Маўляў, для малых пляцоўкі

А вось на тэрыторыі ясляў-садка ў Гродне збіраюцца ўстанавіць метэастанцыю
для назірання за надвор'ем.
Аб'ект папоўніць экалагічную
сцежку, дзе ўжо ёсць дарожка з прыродных матэрыялаў — шышак, каменьчыкаў
і нават невялікіх бярвенняў.
Ёсць пту шы ная ста лоў ка:
дзеці кормяць птушак і назіраюць за імі, ёсць імправізаваны «дзікі лес». Гэту сцежку,
па словах загадчыцы садка
Алены Шуцікавай, тут пачалі рабіць два гады таму з
дапамогай бацькоў. Купілі
саджанцы, азелянілі. Летам
дзеці выходзяць сюды для
заняткаў. З'яўленне метэастан цыі знач на па поў ніць
іх кругазор, лічыць куратар
праекта.
Гаючы мінеральна-крынічны парк прапануе стварыць на тэрыторыі рэспублі кан ска га ланд шафт на га
заказніка «Гродзенская пушча» кіраўнік грамадскага
аб'яднання «Крыніца» Тэрэза БЕЛАВУСАВА. Яна расказала, што за сродкі фонду
прадугледжваецца правесці
мерапрыемствы па абароне крыніц ад забруджвання,
доб ра ўпа рад ка ваць тэрыторыі, размясціць інфармацыйныя стэнды, указальнікі,
творы рамеснікаў і народных
майстроў. Увогуле, ёсць планы па арганізацыі турыстычных і краязнаўчых сцежак,

веладарожак, аглядальных
пляцовак і зон адпачынку.
Стар шы ня Люб чанска га сель ска га Са ве та
Сяр гей КА ВЕЦ КІ су мес на
з дэ пу та там сель ска га Саве та Але гам Бе дун ке ві чам
вый шлі з іні цы я ты вай абсталяваць вясковы кірмаш
для ганд лю і пра вя дзен ня
куль тур на-ма са вых ме рапрыемстваў. Месцічы гатовы актыўна ўключыцца ў яго
стварэнне.
— Праект даўно выспяваў.
У пасёлку адсутнічае рынак, і
людзям няма дзе разгарнуць
сельскагаспадарчы гандаль.
Раней мы рабілі гэта на плошчы, перакрывалі вуліцы,
што патрабавала ўзгадненняў з ДАІ і стварала нязручнасці для кіроўцаў, — расказаў старшыня Любчанскага сельсавета. — Нядаўна на
плошчы знесены аварыйны
будынак былога Дома быту.
І цяпер на гэтым месцы плануем зрабіць кірмаш. Пляцоўку агародзім. Там будзе
не толькі рынак, але і месца
правядзення розных культур на-ма са вых ме ра прыемстваў. Да нас прыязджае
шмат музычных калектываў.
Ім будзе зручна выступіць, а
слухачам — сабрацца іх паслухаць.
Да пра ек та да лу чыц ца
таксама райвыканкам, лясгас, мясцовае ЖКГ, сельскагаспадарчае прадпрыемства,
за зна чыў Сяр гей Ка вец кі.
А пачнецца праект з асваення сродкаў, якія выдзеліў
Банк развіцця.
Дарэчы, першая ініцыятыва будзе мець працяг.
— Цяпер у нас у рабоце
праект па рэалізацыі ініцыятыў на сродкі, якія выдзелены не па срэд на аб лас ны мі
ўла да мі. Мяр ку ец ца, што
выдаткі на адзін праект будуць значна большыя, чым
тыя, якія атрыманы ад Банка
развіцця, — паведаміў Анатоль Нікіцін. — Цяпер асацыяцыя знаёміцца з тымі праек та мі, якія прад стаў ле ны
на абласны тур. Іх каля 20.
Для рэалізацыі будзе абрана
4-5 праектаў, кожны з якіх
атрымае да 50 тысяч рублёў.
Гэта эксклюзіўныя праекты ў
рэгіёне.
Па словах старшыні асацыяцыі мясцовых Саветаў,
та кія кон курсы мярку ец ца
праводзіць штогод, а да іх
удзе лу пры цяг ваць яшчэ
больш людзей, каб абудзіць
ініцыятыву месцічаў, зацікавіць людзей у справах сваіх
тэ ры то рый. Фонд гра мадзянскіх ініцыятыў дазволіць
падтрымаць і стымуляваць
ініцыятывы грамадзян, орга наў тэ ры та ры яль на-грамад ска га са ма кі ра ван ня,
сельскія Саветы, грамадскія
арганізацыі.
Маргарыта УШКЕВІЧ,
фота аўтара.

