Прэс-канферэнцыя старшыні аблвыканкама
Напярэдадні новай пяцігодкі
На мінулым тыдні ў Ашмянах адбылася чарговая прэс-канферэнцыя
старшыні аблвыканкама Уладзіміра Краўцова для прадстаўнікоў сродкаў
масавай інфармацыі вобласці. Да ўдзелу былі запрошаны галоўныя
рэдактары і журналісты абласной, раённых газет, радыё і тэлебачання,
уласныя карэспандэнты па Гродзенскай вобласці рэспубліканскіх СМІ.
Напачатку журналістаў прывітаў старшыня Ашмянскага райвыканкама
Міраслаў Сарасек, які азнаѐміў прысутных са станам спраў у эканоміцы і
сацыяльнай сферы раѐна. Як асаблівы гонар, адзначыў выступоўца той факт,
што летась упершыню за апошнія два дзесяцігоддзі паказчык нараджальнасці
перабольшыў смяротнасць. Дэмаграфічны плюс у раѐне найбольшы ў
рэгіѐне. Міраслаў Эдмундавіч патлумачыў гэта тым, што разам з іншымі
спрыяльнымі прычынамі да такіх вынікаў прыводзіць і тое, што мясцовыя
ўлады шмат увагі надаюць развіццю сацыяльнай сферы. Кіраўнік раѐна
запрасіў на справе пераканацца ў гэтым і наведаць некаторыя аб’екты.

Удзельнікі мерапрыемства завіталі ў нядаўна пабудаваныя яслі-сад №7,
увядзенне ў строй якіх вырашыла напружаную сітуацыю з месцамі ў
дашкольных установах. Ці не самай крэатыўнай ва ўсѐй Беларусі можна
назваць СШ №1, дзе намаганнямі настаўнікаў, вучняў і ўсіх работнікаў
навучальнай установы ўвасоблена ў жыцццѐ задума дырэктара па стварэнні
адмысловага дызайну прышкольнай тэраторыі, якая пачынаецца англійскім
паркам і зачароўвае кветнікамі, фантанамі, вадаѐмамі, кампазіцыямі з
чырвонымі ветразямі.

Дасягненнямі сваіх выхаванцаў ганарацца трэнеры фізкультурнааздараўленчага комплексу, дзе, нягледзячы на канікулы, займалася вельмі
шмат юных спартсменаў цяжкаатлетычнага трохбор’я. Намеснік старшыні
Ашмянскага райвыканкама Аляксандр Саванец апавядаў пра адноўлены ў
адпаведнасці з сучаснымі патрабаваннямі і з выкарыстаннем сучасных
матэрыялаў гарадскі стадыѐн. Гэты аб’ект быў рэканструяваны ў тым ліку і
за кошт фінансавых сродкаў трансгранічнай праграмы “Супрацоўніцтва.
Дзейнасць. Будучыня”.

У другой палове дня ў актавай зале Ашмянскага райвыканкама адбылася
прэс-канферэнцыя
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аблвыканкама
Уладзіміра
Краўцова.
Характарызуючы сучасны эканамічны стан вобласці, Уладзімір Васільевіч
адзначыў, што складанасці найперш звязаны са знешнімі фактарамі. Валавы
рэгіянальны прадукт за пяць месяцаў ніжэй за ўзровень адпаведнага перыяду
мінулага года. Гэта адмоўная дынаміка захаваецца і да канца года. Разам з
тым сітуацыя дае магчымасць многае пераасэнсаваць, прадумаць новыя
шляхі развіцця і мадэрнізацыі вытворчасці, перагледзець асартымент
прадукцыі. Крызісы ўрэшце заканчваюцца і, хто робіць з іх адпаведныя
высновы, вучыцца працаваць у новых умовах, шукаць рынкі збыту выходзіць мацнейшым.
Кіраўніцтвам вобласці ў дадзеных умовах робяцца захады для захавання
працоўных калектываў і спрыяння тым, хто стварае новыя рабочыя месцы,
адкрывае новыя вытворчасці і аб’екты. Глабальнага абвалу вытворчасці не
назіраецца. Многія прадпрыемствы знайшлі свае шляхі для пераадолення
крызісу. У аграпрамысловым комплексе вобласці за шэсць месяцаў гэтага
года назіраецца рост вытворчасці малака на шэсць працэнтаў. Паказчык
вытворчасці мяса жывѐлы і птушкі вырас на тры працэнты. У раслінаводстве
крыху можа сапсаваць паказчыкі засуха ў паўднѐвых раѐнах вобласці. Разам з
тым ураджай зернебабовых чакаецца добры. Масавую ўборку збожжа
плануецца распачаць ужо ў дваццатых чыслах ліпеня.

Старшыня аблвыканкама адказаў на пытанні прысутных журналістаў. Што
да аграрнага сектара, то, па словах “губернатара”, са 150 гаспадарак АПК 30
працэнтаў маюць пэўныя эканамічныя цяжкасці. Большасць з іх самі
справяцца з імі. На мяжы банкруцтва застаюцца дваццаць, якія належыць або
рэарганізаваць, або прадаць. Ёсць жадаючыя іх купіць, але ў гэтых пытаннях
нельга спяшацца, усѐ павінна вырашацца прававым метадам.
Уладзімір Васільевіч асобна заўважыў, што гэты год завяршае чарговую
пяцігодку. На 2016-2020 гады ўрадам распрацоўваецца новая праграма
сацыяльна-эканамічнага развіцця. У абласцях таксама ствараюцца свае
праграмы.
Што да пытання адносна стратэгічнага планавання, якое павінна выводзіць
залежнасць эканомікі нашай краіны ад сельскай гаспадаркі, выступоўца
адзначыў, што многае будзе вырашацца праз развіццѐ сферы паслуг і з
дапамогай праграмы выкарыстання транзітнага патэнцыялу нашай краіны, у
тым ліку і развіццѐ прыгранічнага сэрвісу. Яшчэ адзін напрамак – адыход ад
залежнасці нашых рынкаў збыту сельгаспрадукцыі ад Расіі, куды пакуль
экспартуецца 96 працэнтаў мяса-малочнай прадукцыі.
Што тычыцца Смаргоншчыны, то Уладзімір Краўцоў згадаў раѐн у сувязі
са святкаваннем юбілеяў Францішка Багушэвіча і Міхала Клеафаса
Агінскага. Паведаміў адну абнадзейваючую навіну адносна далейшага
будаўніцтва і мемарыяла, прысвечанага ахвярам Першай сусветнай вайны.
Ёсць пэўныя абяцанні з расійскага боку ў фінансаванні гэтага буйнога
праекта.
У межах прэс-канферэнцыі адбылася цырымонія ўзнагароджання
пераможцаў абласнога спаборніцтва сярод рэдакцый газет, тэле- і
радыѐпраграм, жарналістаў сродкаў масавай інфармацыі і другога этапу
абласнога творчага конкурсу сярод мясцовых друкаваных і электронных
СМІ, прафесійных журналістаў вобласці на лепшы матэрыял, прысвечаны 70годдзю вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў,
Вялікай Перамогі.
Ала СТРАШЫНСКАЯ.
Фота аўтара.
1. Разам са старшынѐй аблвыканкама Уладзімірам Краўцовым (у цэнтры) у прэсканферэнцыі бралі ўдзел старшыня Гродзенскага абласнога аб’яднанняі прафсаюзаў
Рамуальд Юроўскі, старшыня Ашмянскага райвыканкама Міраслаў Сарасек, прэссакратар аблвыканкама Віктар Жалезняковіч, начальнік галоўнага ўпраўлення ідэалогіі,
культуры і па справах моладзі аблвыканкама Павел Скрабко.
2. Цудоўны ландшафтны дызайн СШ №1.

3. У фізкультурна-аздараўленчым комплексе трэніруюцца юныя цяжкаатлеты.

