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У гэ тым упэў ні лі ся 
дэ пу та ты Гро дзен ска га 
аб лас но га Са ве та 
пад час вы яз ной 17-й 
се сіі. Яны па бы ва лі на 
не каль кіх пры ват ных 
прад пры ем ствах, якія 
вы пус ка юць но вую 
пра дук цыю і ро бяць 
знач ны ўнё сак у га рад скі 
бюд жэт.

Пра тое, што ра ён са-
праў ды доб ра пра цуе ў гэ-
тым кі рун ку, свед чыць та кі 
факт. Сё ле та Рэс пуб лі кан-
ская кан фе дэ ра цыя прад-
пры маль ніц тва пры зна ла 
Шчу чын скі ра ён най леп-
шым для вя дзен ня біз не су 
ся род ра ё наў з на сель ніц-
твам менш за 50 ты сяч ча-
ла век. Эка на міч ная ак тыў-
насць ві да воч ная. Ка лі ў 
2005 го дзе тут бы ло толь кі 
тры пры ват ныя прад прыем-
ствы, то ця пер іх больш 
за дзвес це. Як пад крэс ліў 
стар шы ня рай вы кан ка-
ма Аляк сей СА ДОЎ СКІ, 
вы ка наў чая ўла да су мес-
на з дэ пу та та мі пра цуе на 
пры ват на га ін вес та ра. А гэ-
та — ніз кі кошт зя мель ных 
участ каў, доб рыя эка ла-
гіч ныя ўмо вы і стан да рог, 
іль гот ныя па да ткі, шы ро кі 
вы бар аб' ек таў бы лых вай-
ско вых час цей.

Адзін з апош ніх пра ек-
таў — фаб ры ка па вы твор-
час ці шам пінь ё наў. Яна па-
бу да ва на на мес цы бы ло га 
вай ско ва га аэ ра дро ма на 
ўчаст ку СЭЗ «Грод на інвест». 
Лі та раль на за два га ды тут 
вы рас лі два комп лек сы, 
адзін з якіх ужо год па спя-

хо ва пра цуе, а дру гі ўве дзе-
ны з апераджэн нем гра фі ка 
лі та раль на дня мі. Гэ та пер-
шая «грыб ная» фаб ры ка ў 
Гро дзен скай воб лас ці та ко-
га ўзроў ню. За год тут атры-
ма лі амаль 2,5 ты ся чы тон 
све жых гры боў, па ве да міў 
тэх но лаг прад пры ем ства 
«Ло гал-Біа» Кан стан цін 
КУЦ.

Па яго сло вах, пра дук-
цыя па спя хо ва рэа лі зу ец-
ца на ўнут ра ным і знеш нім 
рын ку. З пус кам но ва га 
комп лек су ма гут насць па-
вя лі чыц ца ўдвая. Не пра-
па дае і грунт. Ця пер ён ідзе 
для пад корм кі рас лін, але 
мяс цо вы фер мер мае на мер 
ра біць з яго кан цэнт рат і вы-
ка рыс тоў ваць на но ва. Гэ та 
зна чыць, што ў хут кім ча се ў 
Шчу чы не з'я віц ца яшчэ ад на 
пры ват ная вы твор часць.

Ка лі «грыб ны» за вод — 
най буй ней шы ў Гро дзен-
скай воб лас ці, то за вод 
«Прай мілк» па вы пус ку 
ма лоч на-тлу шча ва га кан-

цэнт ра ту — са мы маш таб ны 
па доб ны пра ект не толь кі 
ў Бе ла ру сі, але і ў кра і нах 
Ус ход няй Еў ро пы. Ён іс нуе 
тры га ды, і за гэ ты час па-
шы рыў асар ты мент, рын кі 
збы ту і аб за вёў ся са праўд-
най ка ман дай ад на дум цаў. 
Мік ра клі мат на кі ра ва ны на 
зда ро вы лад жыц ця.

— У нас на прад пры ем-
стве поў нас цю за ба ро не-
на ку рэн не, бо гэ та зай мае 
пра цяг лы ад рэ зак ча су — 
40 хві лін, ка лі ўліч ваць са-
ні тар ныя нор мы, — ад зна-
чыў ды рэк тар Ана толь 
БЯ ЛЯЎ СКІ. — А вы пад кі ку-
рэн ня не па срэд на ў вы твор-
чых кар пу сах бы лі жорст ка 
спы не ны — з усіх, не за леж-
на ад та го, ку рыў ра бот нік 
ці не, бы ло зня та 50 % над-
баў кі да зар пла ты. Не ка то-
рыя на ват уво гу ле ку рыць 
кі ну лі. За ба ро не ны і ма біль-
ныя тэ ле фо ны, гэ та су свет-
ная прак ты ка, ёсць кно пач-
ныя спе цы яль ныя тэ ле фо ны 
для су вя зі. За тое кож ны мае 

ме ды цын скую стра хоў ку. 
Ця ку час ці кад раў ня ма, на-
ад ва рот, у ад дзе ле кад раў 
ля жыць больш за ты ся чу ан-
кет, у тым лі ку ма ла дых спе-
цы я ліс таў. Перш чым пры-
няць на ра бо ту, су іс каль нік 
пра хо дзіць ста жы роў ку тры 
ме ся цы.

Прад пры ем ства па шы-
рае лі ней ку пра дук цыі. 
Ця пер тут асво і лі вы пуск 
ін грэ ды ен таў на асно ве 
ма лоч най сы ро ват кі, а на-
ле та пла ну юць вы пус каць 
сыр ры ко та на італь ян скім 
аб ста ля ван ні — 30 тон у су-
ткі. Як па ве да міў га лоў ны 
тэх но лаг Па вел ЮРЭ ВІЧ, 
шчу чын ская ры ко та бу-
дзе не толь кі тра ды цый на 
тва рож на га вы гля ду, але і 
ў зер нях. Спа жы вец атры-
мае но вую пра дук цыю ў 
шклян ках па 250 аль бо 
400 гра маў, а так са ма для 
ап то вых парт нё раў — у вёд-
рах і мяш ках.

Пос пе хі прад пры ем ства 
ста ноў ча ад бі ва юц ца і на 
эка но мі цы ра ё на. Рас туць 
па ступ лен ні ў бюд жэт. На-
прык лад, за вод сё ле та за-
пла ціў па дат каў на міль ён 
700 ты сяч до ла раў у эк ві-
ва лен це, з іх амаль па ло-
ва тра пі ла ў бюд жэт ра ё на. 
З гэ та га го да ў ра ён ны 
бюд жэт па ча ла ся вы пла та 
па дат ку на не ру хо масць у 
су ме, эк ві ва лент най 61 ты-
ся чы до ла раў што ме сяц.

У ра ё не бу дзе ў най-
блі жэй шы час рэа лі за ва на 
яшчэ не каль кі буй ных біз-
нес-пра ек таў. Адзін з іх — 
су мес ная бе ла рус ка-ту рэц-

кая вы твор часць бял ко вых 
да ба вак. З Поль шчай і Із раі-
лем ёсць пла ны ства рыць 
су мес ныя прад пры ем ствы 
па вы твор час ці пі ла ма тэ-
рыя лаў і дрэ ва ап ра цоў цы.

— Ме на ві та ма лы і ся-
рэд ні біз нес — гэ та ру ха вік 
лю бой эка на міч най сіс тэ мы. 
У мно гіх еў ра пей скіх кра-
і нах ён скла дае асноў ную 
част ку ва ла во га пра дук ту. 
У Бе ла ру сі, у тым лі ку ў Гро-
дзен скай воб лас ці, так са ма 
ро біц ца ак цэнт на раз віц цё 
пры ват най іні цы я ты вы. Але 
лю дзей трэ ба «раз ня во-
ліць». І ў гэ тым важ ная ро-
ля дэ пу та таў. За ка на даў цам 
трэ ба звяр нуць ува гу на гэ ты 
сек тар эка но мі кі, у пер шую 
чар гу на па дат ка аб кла дан-
не, яго да ступ насць для вя-
дзен ня біз не су, — ад зна чыў 
стар шы ня Гро дзен ска га 
аб лас но га Са ве та дэ пу-
та таў Ігар ЖУК.

Для та го каб гэ ты сек тар 
раз ві ваў ся, пра цуе і дэ пу-
тац кі кор пус. На прык лад, 
у аб лас ным Са ве це ця пер 
10 % — гэ та дэ пу та ты-прад-
пры маль ні кі, якія ве да юць 
праб ле мы знут ры і са дзей-
ні ча юць іх вы ра шэн ню. На 
ак ты ві за цыю дэ пу тац ка га 
кор пу са ў пы тан нях спры-
яль на га біз нес-клі ма ту 
звяр нуў ува гу па моч нік 
Прэ зі дэн та — ін спек тар 
па Гро дзен скай воб лас-
ці Іван ЛАЎ РЫ НО ВІЧ. Ён 
пад крэс ліў, што не аб ход-
на вы лу чыць пунк ты рос ту 
кож на га ра ё на, якія бу дуць 
да па ма гаць ру ху «ла ка ма-
ты ва» рэ гі ё на.

— У нас шмат рэ зер ваў 
у аграр ным сек та ры, та му 
трэ ба больш уклад ваць у 
ся ло, раз ві ваць аг ра біз нес, 
спры яць улас ным ін вес ты-
цы ям. Ка лі ча ла век бу дзе 
уклад ваць свае срод кі ў 
прад пры маль ніц кую дзей-
насць, ён бу дзе тры мац ца 
за яе, яму не бу дзе сэн су 
з'яз джаць, шу каць ней кі 
ін шы за ро бак, і дэ пу та ты 
па він ны пра ца ваць у гэ-
тым кі рун ку, — за ўва жыў 
Іван Лаў ры но віч. — Нам 
важ на вы пра ца ваць улас-
ную фор му лу для жыц ця, 
каб усім бы ло кам форт на, 
бо на ша га лоў нае ба гац це і 
па тэн цы ял — гэ та на шы лю-
дзі і зям ля.

Што да ты чыц ца ма дэ лі, 
то ў Шчу чы не яе ба чаць у 
пры цяг нен ні ін вес ты цый. 
Як бы ло ад зна ча на пад час 
се сіі спе цы я ліс та мі ра ё на, 
тут за ха ва ла ся прос та без-
ліч аб' ек таў бы лых ва ен ных 
га рад коў і баз, якія па сту-
по ва атрым лі ва юць дру гое 
жыц цё. Шмат ство ра на вы-
твор чых прад пры ем стваў, 
крам, май стэр няў, аб' ек-
таў «бы тоў кі», гра мад ска га 
хар ча ван ня, склад скіх па-
мяш кан няў. Ад пра ца ва ны 
ме ха нізм про да жу за ад ну 
ба за вую ве лі чы ню. Ня даў-
на на Шчу чын скім аэ ра дро-
ме на ват ад кры лі пры ват ны 
му зей ча соў «ха лод най вай-
ны», ад зі ны та ко га кштал ту 
ў Бе ла ру сі. Ён раз мяс ціў ся ў 
бы лым сак рэт ным бун ке ры 
пад зям лёй і вы клі кае вя лі кі 
ін та рэс бе ла рус кіх і за меж-
ных ту рыс таў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, 
фо та аў та ра.

На пра ця гу ся мі дзён жы ха ры сот няў 
га ра доў з 45 кра ін Еў ро пы, у тым лі ку 
і 76 бе ла рус кіх га ра доў, дэ ман стра ва лі 
аль тэр на тыў ныя аў та ма бі лю спо са бы 
і срод кі пе ра мя шчэн ня ў га рад скім 
ася род дзі. Ся род най леп шых быў 
на зва ны па сё лак Ла гі шын Пін ска га ра ё на.

— У па сёл ку па на ва ла асаб лі вая ат-
мас фе ра. Нас, яго жы ха роў, пе ра паў ня лі 
го нар і па чуц цё ад каз нас ці за да чы нен не 
да важ най між на род най спра вы. Ся род 
ла гі шын цаў абы яка вых да ідэй тыд ня не 
бы ло. Амаль усе жы ха ры ў той ці ін шай 
сту пе ні імк ну лі ся паў дзель ні чаць у яго 
ме ра пры ем ствах, — па ве да мі ла Іры на 
ПЕТ РУ КО ВІЧ, кі раў нік спраў Ла гі шын-
ска га сель ска га Са ве та ў час сва ёй прэ-
зен та цыі на кан фе рэн цыі, пры све ча най 
вы ні кам Еў ра пей ска га тыд ня ма біль нас ці 
(ЕТМ) — 2019.

У су вя зі з гэ тым ці ка ва пра са чыць што-
га до вую ды на мі ку ўдзе лу Бе ла ру сі ў тыд ні 
ма біль нас ці. На ша кра і на ад нос на ня даў на 
да лу чы ла ся да яго. На га да ем, у 2015 го дзе 
ў ЕТМ удзель ні ча лі толь кі Мінск, По лацк і 
На ва по лацк, у 2016-м ужо 19 га ра доў, у 
2017-м — 46 га ра доў і на се ле ных пунк таў, 
у 2018-м — 66. Да лу ча лі ся ў пе ра важ най 
боль шас ці аб лас ныя і ра ён ныя цэнт ры, га-
ра ды аб лас но га пад па рад ка ван ня.

А га рад скі па сё лак Ла гі шын з на сель-
ніц твам пры клад на 2200 ча ла век на роў ні 
з ку ды боль шы мі га ра да мі яск ра ва і крэ а-

тыў на ўдзель ні чае ў Еў ра пей скім тыд ні ма-
біль нас ці. У сэн се пры цяг нен ня не вя лі кіх 
на се ле ных пунк таў да гла баль ных эка ла-
гіч ных ак цый і маш таб ных кам па ній до-
свед Ла гі шын ска га сель са ве та і пры ваб ны, 
і вар ты вы ву чэн ня і пе рай ман ня. Гэ та тым 
больш ак ту аль на на фо не шэ ра гу га ра доў 
з ку ды боль шы мі маг чы мас ця мі і на сель-
ніц твам, якія фар маль на да лу чы лі ся да 
кам па ніі, пад пі са лі па пе ры, а па сут нас ці 
ні чо га іс тот на га не зра бі лі для па пу ля ры-
за цыі аль тэр на тыў на га аў та ма бі лю ру ху на 
га рад скіх да ро гах.

Сё ле та тэ ма тыд ня ма біль нас ці ў Ла гі-
шы не бы ла пры све ча на, як і ўсю ды ў кра і-
не, пры цяг нен ню ўва гі і за свой ван ню мяс-
цо вым на сель ніц твам бяс печ ных пе шых і 
ве ла сі пед ных марш ру таў.

— У рам ках тыд ня ма біль нас ці быў пра-
ве дзе ны шэ раг за га дзя пра ду ма ных і спла-
на ва ных ра зам з рай са ве там ме ра пры ем-
стваў. У гэ тым нам вель мі да па маг лі су пра-
цоў ні кі ад дзе лаў і ар га ні за цый рай вы кан-
ка ма. Мы імк ну лі ся су мес на пад рых та ваць 
ці ка вую і раз на стай ную пра гра му. Яна, па 
вод гу ках жы ха роў па сёл ка, атры ма ла ся. 
На пра ця гу тыд ня пра во дзі лі ся мэ та выя 
ме ра пры ем ствы. Гэ та эка ла гіч ная квэст-
гуль ня «Зя лё ная пла не та», май стар-клас, 
кон курс знаў цаў пра віл да рож на га ру ху 
на тэ му «Ве ла сі пед і да ро га». За вяр шыў ся 
ты дзень ма біль нас ці ве ла пра бе гам, — рас-
каз вае стар шы ня сель са ве та Ва ле рый 
ШУШ КО.

У той дзень са праўд ныя пры хіль ні кі зда-
ро ва га спо са бу жыц ця Ла гі шы на са бра лі ся 
ка ля мяс цо вай АЗС. Ся род іх бы лі за ўва жа-
ны, у пры ват нас ці, на мес нік стар шы ні рай-
вы кан ка ма Дзміт рый Па лхоў скі, стар шы ня 
сель са ве та Ва ле рый Шуш ко, ра бот ні кі ААТ 
«Ла гі шын», на ву чэн цы і ды рэк тар Ла гі-
шын скай ся рэд няй шко лы Сяр гей Нор бут 
і ін шыя. Уся го ў ве ла пра бе гу ўдзель ні ча лі 
15 прад пры ем стваў і ар га ні за цый па сёл ка. 
Са май шмат лі кай ака за ла ся ка ман да шко-
лы, якую прад стаў ля лі і пе да го гі, і тэх ніч-
ныя ра бот ні кі, і на ву чэн цы. Ве ла сі пе дыс ты 
пра еха лі па ву лі цах Ле ні на, Дзяр жын ска га, 
Свярд ло ва, Са цы я ліс тыч най і фі ні ша ва лі 
ка ля ма ла дзёж на га цэнт ра куль ту ры. Яго 
су пра цоў ні кі, да рэ чы, у пад трым ку ідэй ма-
біль нас ці пра вя лі флэш моб «Ма біль насць 
і ак тыў насць, зда роўе, крэ а тыў насць» пад 
дэ ві зам «Вы бі рай і ру хай ся!»

Гэ та толь кі на пер шы по гляд зда ец-
ца, што прос та пе ра ка наць заў зя та га аў-
та ма бі ліс та кі нуць лю бі ма га «жа лез на га 
ка ня» і пе ра сес ці на ве ла сі пед. Па вод ле 
слоў на чаль ні ка ад дзе ла ар га ні за цыі 
да рож на га ру ху і да рож най ін спек цыі 
УДАІ МУС Бе ла ру сі Дзміт рыя НА ВОЯ, 
сён ня ве ла сі пе дыс там ня рэд ка да во дзіц ца 
су ты кац ца з пра ява мі так зва на га ша ві-
ніз му кі роў цаў. Ёсць ся род іх агрэ сіў ная 
мен шасць, якая з пры чы ны не да свед ча-
нас ці ці пра бе лаў у аду ка цыі і вы ха ван ні не 
ўспры мае ак ту аль нас ці ства рэн ня ўстой лі-

вай га рад ской ма біль нас ці. Іх трэ ба пе ра-
кон ваць і пе ра кон ваць.

Тут не аб ход на пад крэс ліць, што на са-
мым па чат ку, ка лі ла гі шын ская мяс цо вая 
ўла да ва га ла ся на конт да лу чэн ня да Еў ра-
пей ска га тыд ня ма біль нас ці, яе пад тры маў 
Іван Раб ка вец, дэ пу тат Па ла ты прад стаў-
ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі. Ён 
пра па на ваў: да вай це па спра бу ем. Пер шы 
блін не быў ка мя ком. І ўжо трэ ці год за пар 
Ла гі шын ста но віц ца ак тыў ным і па спя хо-
вым удзель ні кам ЕТМ.

— У ра ё не гэ та но вая прак ты ка ра бо ты 
сель ска га Са ве та. У яго дэ пу та таў уво гу ле 
шмат ча го з за ду ма на га атры моў ва ец ца. 
Ча му? Уме юць знай сці па ды ход да лю дзей. 
Дзя ку ю чы на ма ган ням сель са ве та па сё лак 
пры го жы, утуль ны, з доб рай інф ра струк-
ту рай, амаль усе да ро гі за ас фаль та ва ны. 
Не со рам на гас цям па ка заць. Між ін шым, 
пер шы мі ў ра ё не вы са джваць квет кі на 
ву лі цах па ча лі ме на ві та ў Ла гі шы не. Ёсць 
тут дзе ад па чыць у воль ны час мо ла дзі. 
Дом мі ла сэр нас ці — прад мет асаб лі ва га 
кло па ту і го на ру дэ пу та таў, — рас каз вае 
стар шы ня Пін ска га ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў Іо сіф ГУ ЗІЧ.

На яго дум ку, па сё лак раз ві ва ец ца ў 
пра віль ным кі рун ку. І, ві даць, не да рэм на 
Ла гі шын раз гля да ец ца ця пер у якас ці кан-
ды да та на мес ца пра вя дзен ня аб лас ных 
да жы нак у 2021 го дзе. Да ве раць — сель-
са вет аба вяз ко ва спра віц ца.

Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.

КРО КІ ДА ЭКА ЛО ГІІ

РУ ХАЦ ЦА Ў ПРА ВІЛЬ НЫМ КІ РУН КУ
Як паў дзель ні ча лі га ра ды ў сё лет нім Еў ра пей скім тыд ні ма біль нас ці?

РАЗ ГЛЕ ДЖА НА НА СЕ СІІ

АД ШАМ ПІНЬ Ё НАЎ ДА РЫ КО ТЫ
Як у Шчу чын скім ра ё не спры я юць раз віц цю ма ло га і ся рэд ня га біз не су


