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Ва ўсіх ра ё нах воб лас ці 

ар га ні за ва ны він ша ван ні 

ста лым лю дзям. 

Пра гра ма скла дзе на 

та кім чы нам, каб яны 

маг лі ці ка ва пра вес ці 

час. Бу дуць на ла джа ны 

эк скур сіі, спек так лі 

і май стар-кла сы. 

Ка лек ты вы 

прад пры ем стваў і 

ар га ні за цый уша ну юць 

сва іх ве тэ ра наў пра цы.

Ура чыс тае ад крыц цё дэ ка ды «За ла ты 

ўзрост» ад бы ло ся 28 ве рас ня ў га рад-

скім До ме куль ту ры з удзе лам аб лас -

ных ула д. Пер шы на мес нік стар шы ні 

Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Іван ЖУК 

ад зна чыў вы со кую ак тыў насць ста рэй-

ша га па ка лен ня. У гэ тым ві да воч ная і 

пад трым ка як пра мыс ло вых прад пры-

ем стваў, так і аг ра пра мыс ло ва га комп-

лек су. Тут і да дат ко выя вы пла ты, па слу гі 

па да стаў цы па лі ва ў сель скай мяс цо-

вас ці, да па мо га ў на рых тоў цы ага род-

ні ны. Асаб лі вая ўва га на да ец ца адзі-

но кім і адзі но ка пра жы ва ючым ста лым 

лю дзям.

Стар шы ня аб лас но га Са ве та ве тэ-

ра наў Іван ТУС ТАЎ па ве да міў, што пад-

рых та ва на ці ка вая і раз на стай ная пра гра-

ма ва ўсіх ра ё нах Гро дзен шчы ны. Пад час 

дэ ка ды ад бу дуц ца бес плат ныя эк скур сіі, 

пра гля ды кі на філь маў і спек так ляў, твор-

 чыя су стрэ чы, май стар-кла сы па бі се ра-

п ля цен ні, са ло ма пля цен ні, ва лен ні воў ны. 

Прой дуць свя точ ныя кан цэр ты, пры ёмы 

ве тэ ра наў на прад пры ем ствах і на ват 

спар тыў ныя спа бор ніц твы.

У Гро дзен скай воб лас ці пра жы вае 

больш за 300 ты сяч пен сі я не раў. Па сло-

вах стар шы ні куль тур на-ма са вай ка мі сіі 

Са ве та ве тэ ра наў Каст рыч ніц ка га ра ё-

на Грод на Іры ны МУ РА ШО ВАЙ, удзел 

у ме ра пры ем ствах да па ма гае лю дзям не 

су ма ваць, ства раць доб ры на строй, ад чу-

ваць ся бе ба дзё ры мі і за па тра ба ва ны мі.

За крыц цё дэ ка ды прой дзе ўра чыс та 

7 каст рыч ні ка.

Дэ ка да пры мер ка ва на да між на род-

на га Дня па жы лых лю дзей, які ад зна ча-

ец ца 1 каст рыч ні ка.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Шпар гал ка 
для «чай ні каў»

У Лёз нен скім ра ё не тым, 

хто хо ча пра ца ваць на ся-

бе — грэх скар дзіц ца на 

мяс цо вую ўла ду. Кож ны, 

хто па жа дае, мо жа, на ват не 

вы хо дзя чы за дзве ры жыл-

ля, па чаць на ву чац ца азам 

біз не су.

Так, у ра ён най га зе це 

«Сцяг пе ра мо гі» іс нуе пра ект 

«Свая спра ва: па ра ды 

для «чай ні каў» і не толь кі». 

У  рэ дак цыі кан ста ту юць, 

што мо ладзь, лю дзі ся рэд-

ня га, ды і не ка то рыя асо бы 

пе рад пен сій на га ўзрос ту і 

ра ды б стаць прад пры маль-

ні ка мі, але іх спы няе ад сут-

насць ра зу мен ня, чым ха це лі б 

за няц ца. Жур на ліс ты ка-

жуць, што эле мен тар нае 

ня ве дан не, з ча го па чаць, 

як афарм ляць да ку мен та-

цыю, пад атко выя ню ан сы не 

спры я юць па ве лі чэн ню коль-

кас ці дзе ла вых лю дзей. Та му 

газета вы ра шы ла вы сту піць 

пля цоў кай для свое асаб лі-

вай шко лы біз не су і за пра-

шаць да ся бе спе цы я ліс таў 

у роз ных сфе рах...

Тут ужо раз мяс ці лі ін фар-

ма цыю пра тое, як атры маць 

гро шы з бюд жэ ту для ад-

крыц ця сва ёй спра вы, рас-

па чаць біз нес без рэ гіст-

ра цыі ў якас ці ін ды ві ду аль-

 на га прад пры маль ні ка,

знай сці сваю ні шу на рын ку 

па слуг і гэ так да лей. У рам-

ках пра ек та пра вод зяц ца 

тэ ма тыч ныя се мі на ры, дзе

пад каз ва  юць, што ра біць, 

ка лі, як той ка заў, «прый шла 

пра вер ка», пра ро лю ма ло га 

біз не су ў эка но мі цы ра ё на.

Без умоў на, леп шая 

рэ кла ма біз не су — спо ведзь 

тых, хто ім па чаў зай мац ца 

ці на огул мае доб ры во пыт. 

Вель мі на тхня юць сло вы 

Сяр гея Ко зы ра, ста рэй шы-

ны вёс кі Ор дзеж, які ў ся-

рэ дзі не 1990-х вы ра шыў 

за няц ца фер мер ствам. Ён

над звы чай ці ка ва рас казаў 

пра пер шыя ня ўда чы, ва 

не ўра джай ныя га ды і, на ад-

ва рот, пра тое, як раз ві ваў 

гас па дар ку, аб тым, што як 

акуп ля ец ца...

У ад дзе ле эка но мі кі рай-

вы кан ка ма па ве да мі лі — на 

Лёз нен шчы не сем ся лян ска-

фер мер скіх гас па да рак.

Ра ды кож на му
Ма лы біз нес Лёз нен ска га 

ра ё на, акра мя гэ та га, прад-

стаў ле ны ка ля 140 ін ды ві ду аль -

ны мі прад пры маль ні ка мі,

пры бліз на 40 ар га ні за цы я мі 

пры ват най фор мы ўлас нас ці. 

Прад пры маль ніц тва вя-

 дзец ца ў пя ці га лі нах эка но-

мі кі: у ганд лі, вы твор час ці, 

па слу гах, транс пар це, бу-

даў ніц тве.

У рай вы кан ка ме на га да лі, 

што ва ўмо вах ры нач най

эка но мі кі раз віц цё ма ло га 

прад пры маль ніц тва — ас но-

ва ства рэн ня кан ку рэнт на га 

ася род дзя. Зра зу ме ла, што 

яно слу жыць і па шы рэн ню 

экс парт на га па тэн цы я лу, 

ін вес ты цый най дзей нас ці, 

па вы шэн ню ма біль нас ці і 

эфек тыў нас ці вы твор час ці. 

І, ка неш не, усё гэ та за бяс-

печ вае ста біль насць у раз-

віц ці лю бо га рэ гі ё на.

На мес нік стар шы ні рай-

вы кан ка ма па са цы яль ных 

пы тан нях Іры на ДЗЕР ВА ЕД 

па ве да мі ла, што для ах вот-

ных пра ца ваць на ся бе ў 

рай вы кан ка ме дзве ры ад-

чы не ны на ўсіх уз роў нях кі-

раў ніц тва, да стат ко ва толь кі 

пра явіць ін та рэс. Та ды пра-

кан суль ту юць па роз ных 

пы тан нях, пад ка жуць, чым 

лепш за няц ца, якая ні ша 

мо жа стаць той са май «за-

ла той жы лай». Аба вяз ко ва 

да дуць кан крэт ныя па ра ды, 

дзе ўзяць стар та вы ка пі тал, 

на быць тэх ні ку і ін стру мен-

ты, да па мо гуць знай сці па-

мяш кан ні.

Са ма за ня тасць у жы-

ха роў ра ё на ста но віц ца 

ўсё больш па пу ляр най. Ва 

ўпраў лен ні па пра цы, за ня-

тас ці і са цы яль най аба ро не 

Лёз нен ска га ра ён на га вы ка-

наў ча га ка мі тэ та па ве да мі лі, 

што ле тась за рэ гіст ра ва лі 

65 ра мес ні каў, трох ула даль-

ні каў аб' ек таў сель ска га ту-

рыз му і 64 пла цель шчы каў 

адзі на га па да тку.

Мас тац тва ра біць 
пры га жосць

Тац ця на Гі ла вей ня як раз 

і пла ціць адзі ны па да так, бо 

ро біць пры чос кі. Пра цуе на 

пер шым па вер се бу дын ка, 

дзе ра ней зна хо дзі ла ся 

ра ён нае спа жы вец кае та ва-

рыст ва.

Між ін шым, у га рад скім 

па сёл ку з на сель ніц твам 

ка ля 6,7 ты ся чы ча ла век 

ра зам з дзяр жаў най — аж-

но сем цы руль няў. І як яны 

зма га юц ца за клі ен таў? Мая 

су раз моў ні ца ка жа, што, на-

прык лад, да яе лю бяць пры-

хо дзіць жан чы ны з дзець мі. 

Зра зу ме ла, ма лым цяж ка 

доў га ся дзець на мес цы. Але 

Тац ця на, як са праўд ная ча-

раў ні ца, зна хо дзіць па ды ход 

да са май кап рыз най дзяў-

чын кі ці хлап чу ка.

Ды і да вель мі «зор ных» 

да рос лых зной дзе па ды ход. 

Яна — май стар-уні вер сал. 

Да рэ чы, на мой жарт на конт 

та го, што мо і бар бер, ска за ла, 

што, ка неш не, цы руль ні кі не 

вель мі лю бяць «ва зіц ца з ба-

ра дой», бо ча су трэ ба шмат, 

ды і ўсё-та кі, ад чу ва ец ца 

дэ фі цыт ад па вед ных ін стру-

мен таў. Але муж чы ны ве да-

юць, да ка го прый сці — і гэ-

та яна ўмее.

Тац ця на рас каз вае пра 

сваю спра ву, як па эт, уз-

нёс лы мі сло ва мі. Ну, на-

прык лад: «Гэ та пра фе сія 

на тхняе і раз ві вае». Цы руль-

нік з гу ма рам ка жа, што ў 

яе ёсць на ват му за — муж! 

Да рэ чы, ён так са ма твор чы 

ча ла век — мас так па аду ка-

цыі. Яго вы ра бы з ме та лу —

лаў ку і квет ку — мож на ўба-

чыць у цы руль ні.

Да рэ чы, на ву ча ла ся Тац-

ця на мас тац тву цы руль ні ка 

ў Ві цеб скім ін дуст ры яль-

на-пе да га гіч ным ка ле джы. 

Ез дзі ла ту ды што дня на ву-

чо бу, зна хо дзя чы ся пры гэ-

тым у дэ крэт ным ад па чын ку, 

з Л ёз на — гэ та пры клад на 

со рак кі ла мет раў. А пер шыя 

ўро кі яна атры ма ла ў па чат-

ку 1990-х, ка лі ву чы ла ся ў 

Ві цеб ску на швач ку-вы шы-

валь шчы цу. Та ды бы лая 

май стар пры чо сак за пра сі-

ла яе ў гур ток.

Да та го як па чаць за раб-

ляць са ма стой на, па пра ца-

ва ла ў ад ным з лёз нен скіх 

са ло наў пры га жос ці. І ў 

ра сій скую Руд ню, да якой 

пры клад на пят нац цаць кі ла-

мет раў, ез дзі ла. Там вель мі 

ца ні лі яе вет лі васць, сур' ёз -

насць у пла не асва ен ня 

прафесіі і жа дан не стаць 

май страм з вя лі кай лі та ры. 

У сваю чар гу жан чы на вель-

мі ўдзяч ная тым, хто да яе 

пры хо дзіў, ве рыў у тое, што 

яна змо жа іх зра біць больш 

пры ваб ны мі.

Але ж Тац ця на вы ра-

шы ла, што быць са ма са бе 

гас па ды няй на ра бо це — 

лепш.

Што да ты чыц ца па дат каў, 

кож ны ме сяц пла ціць кры ху 

больш за двац цаць руб лёў. 

Хо чаш пра ца ваць толь кі па 

вы клі ках, до ма ў клі ен таў — 

ка лі лас ка. Акра мя ня дзе лі, 

Тац ця на ўвесь час у са ло-

не. Ка неш не, на за роб ку 

ад бі ва ец ца се зон насць: у 

цёп лы час го да жан чы ны 

час цей пры хо дзяць, каб на-

вес ці пры га жосць. Бліз касць

аб лас но га цэнт ра ўплы-

вае так са ма, бо не ка то рыя 

прын цы по ва хо чуць зра біць 

пры чос ку ў го ра дзе, маў ляў, 

так больш прэ стыж на. Але, 

ка лі па раў ноў ва юць су ад но-

сі ны ца ны і якас ці, ня рэд ка 

адзін раз, звяр нуў шы ся да 

Та ні, больш не мар ну юць 

гро шы і час, каб да ехаць у 

Ві цебск.

Без умоў на, ча ла ве чы 

фак тар у біз не се — вель мі 

важ на. Ка лі ты да кож на га 

ад но сіш ся, як да ча ка на га 

гос ця, бу дуць ста яць і ў чар-

зе па па слу гу.

P.S. У глы бін цы біз не су 

пра па ну юц ца прэ фе рэн-

цыі. І гэ тым ка рыс та юц ца 

ўсё больш тыя, хто аказ вае 

па слу гі. Тут ба га ты вы бар 

аб' ек таў не ру хо мас ці, пра-

ца ві тыя лю дзі, якія з лёг кас-

цю змо гуць змя ніць сфе ру 

дзей нас ці, бліз касць да Ра-

сіі — «бо ну сы», якія ро бяць 

ін вес ты цыі ў пе ры фе рыю 

пры ваб ны мі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ, 

фо та аў та ра.

БО НУ СЫ ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НЫМ

Тац ця на ГІ ЛА ВЕЙ НЯ, цы руль нік з Лёз на.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У Го ме лі прай шла су стрэ ча стар шы-

ні Го мель ска га абл вы кан ка ма Ге на дзя 

СА ЛАЎЯ з гу бер на та рам Бран скай воб-

лас ці Аляк санд рам БА ГА МА ЗАМ.

Пры кла дам па спя хо вай вы твор чай 

ка а пе ра цыі па між бе ла рус кім і ра сій скім рэ-

 гі ё на мі з'яў ля ец ца прад пры ем ства «Бранс к-

сель маш», ство ра нае ў 2005 го дзе су мес на з 

ААТ «Гом сель маш». З Го ме ля ў Бранск ад гру-

жа юць ма шы на кам плек ты, а за тым су мес нае 

прад пры ем ства ў ра сій скім рэ гі ё не рэа лі зуе 

пра фе сій ным спа жыў цам га то выя ма шы ны.

«Сё ле та пла ну ец ца рэа лі за ваць на ад рас 

«Бранс ксель ма ша» больш за 800 адзі нак на 

су му больш за чатыры міль яр ды ра сій скіх руб-

лёў», — ад зна чыў стар шы ня Го мель ска га абл-

вы кан ка ма Ге надзь Са ла вей.

Акра мя та го, прад пры ем ства ААТ «Го мель-

аг ра камп лект» за вяр шае па стаў ку пер шай 

чар гі — кам плек ты стой ла ва га аб ста ля ван ня 

на шэсць ты сяч га лоў — на ма лоч на та вар ны 

комп лекс ААТ «Бра са ва» Бран скай воб лас ці. 

Так са ма на прад пры ем стве пра пра цоў ва юць 

но вы від да іль на га аб ста ля ван ня ка ру сель-

на га ты пу.

Па сло вах кі раў ні ка Го мель ска га рэ гі ё на, 

ле тась та ва ра аба рот па між рэ гі ё на мі вы рас 

больш чым на 10 % у па раў на нні з 2018 го-

дам. «Ця пер удзель ная ва га та ва ра аба ро ту 

Го мель скай воб лас ці з Бран скай пе ра вы шае 

5 % у ганд лі з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй, у экс-

пар це — больш чым 9 %, у ім пар це — ка ля 

3 %», — ад зна чыў ён.

Го мель скія прад пры ем ствы па стаў ля юць на 

Бран шчы ну сель гас тэх ні ку, ма лоч ныя пра дук-

ты, кар дон і па пе ру, чор ныя ме та лы і вы ра бы 

з іх, а так са ма ін шыя та ва ры.

Між рэ гі я наль нае су пра цоў ніц тва раз ві ва ец-

ца і ў ін шых кі рун ках.

«На жаль, эпі дэ мі я ла гіч ная аб ста ноў-

ка ўнес ла ка рэк ты вы ў су стрэ чы і пра мыя 

стасункі. Спа дзя ю ся, што па ляп шэн не сі ту а-

цыі да зво ліць нам рэа лі за ваць но выя пра ек ты 

і су мес ныя ме ра пры ем ствы», — пад крэс ліў 

Ге надзь Са ла вей і вы ка заў га тоў насць да ўсе-

ба ко ва га ўза е ма дзе ян ня, по шу ку но вых фор-

маў і кі рун каў су пра цоў ніц тва. «Для нас вель мі 

важ ныя парт нёр скія ад но сі ны і су пра цоў ніц тва 

з Бран скай воб лас цю. Нас звяз вае агуль ная 

гіс то рыя, мы гэ та ша ну ем і па ва жа ем. Мы і да-

лей бу дзем раз ві ваць су пра цоў ніц тва ў роз ных 

кі рун ках», — ад зна чыў стар шы ня Го мель ска га 

абл вы кан ка ма.

Цес нае ўза е ма дзе ян не ў ганд лё ва-эка на-

міч най, на ву ко ва-тэх ніч най, гу ма ні тар най і 

куль тур най сфе рах Го мель і Бранск ак тыў на 

раз ві ва юць з 1999 го да, ка лі бы ла пад пі са на 

да мо ва аб су пра цоў ніц тве.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

ЧА ТЫ РЫ МІЛЬ ЯР ДЫ — 
НЕ МЯ ЖА

Кі раў ні кі Го мель скай і Бран скай аб лас цей вы зна чы лі 
перс пек тыў ныя кі рун кі да лей ша га су пра цоў ніц тва

Пра ектПра ектСу пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва

СТАЛАСЦЬ — 
НЕ ПЕ РА ШКО ДА

Дэ ка да «За ла ты ўзрост» стар та ва ла ў Грод не дзя ся ты раз
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