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(Працяг. 
Пачатак – на 1-й стар.)
– Вельмі прыемна быць на 

сваёй малой радзіме, сустрэц-
ца з землякамі, – адзначыў  
Міністр сельскай гаспадаркі і 
харчавання Рэспублікі Бела-
русь Леанід Канстанцінавіч 
Заяц. – Кожны прыезд на 
Случчыну для мяне вялікая ра-
дасць, тут мае карані, жывуць 
мая мама, сябры дзяцінства.
На жаль, бываю ў роднай 
вёсцы Гацук не так часта, як 
хацелася б. Родныя мясціны 
заўсёды акрыляюць, нада-
юць новыя сілы. Хочацца 
быць карысным для сваёй 
малой радзімы, і я з вялікай 
радасцю прыняў прапанову 
паўдзельнічаць у пасадцы 
лесу.  Відавочна, трэба далей 
развіваць  інфраструктуру 
аграгарадкоў, сельскіх населе-
ных пунктаў, больш набліжаць 
іх да гарадскіх умоў, магчыма 

Пад знакам Года малой радзімы

дарных участках. Усяго было 
задзейнічана 32 адзінкі тэхнікі. 

Спецыялістамі  аддзела 
адукацыі райвыканкама пра-
ведзены пэўныя работы па 
падрыхтоўцы да летняга се-
зона дзіцячых аздараўленчых 
лагераў. Наведзены парадак 
на набярэжнай ракі Случ з 
боку вуліцы Трайчанскай, 
у  Камсамольск ім скверы. 
Жанчыны-дэпутаты Слуцкага 
раённага Савета дэпутатаў 
дапамагалі  наводзіць па -
р а д а к  у  н о в ы м  буд ы н к у 
архіва.  Работнік і  аддзела 
ідэалагічнай работы, культуры 
і па справах моладзі Слуцка-
га райвыканкама, рэдакцыі 
газеты «Слуцкі край», ра-
ённай арганізацыі Белару-
скага прафсаюза работнікаў 
адукацыі і навукі, райкама 
БРСМ, іншыя наводзілі па-
радак ва ўрочышчы Гара-
ваха каля абеліска ахвярам 
фашысцк ага  генацыду.  У 
многіх вёсках у гэты дзень 
наводзілі парадак на могілках, 
месцах воінскіх пахаванняў, 
выконвалі іншыя работы па 
добраўпарадкаванні.  Гэта 
далёка не поўны пералік, 
дзе  працавал і  случчане. 
Многае было зроблена. За-
раз галоўнае – захаваць і 
падтрымл іваць  чысц іню, 
каб наша родная Случчына 
заўсёды была прыгожай і 
квітнеючай. 
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разгледзець варыянты да-
лейшай газіфікацыі буйных 
сельскіх населеных пунктаў.

– У родны горад Слуцк пры-
язджаю да бацькоў. З натхнен-
нем успрыняў прапанову па-
ўдзельнічаць у суботніку на 
роднай зямлі, – падзяліўся 
сваімі меркаваннямі галоўны 
трансплантолаг Міністэрства 
аховы здароўя Рэспублік і 
Беларусь заслужаны ўрач 
Рэспублік і  Беларусь Алег 
Алегавіч Руммо. – Хочац-
ца, каб Случчына і  нада -
лей развівалася, прыгажэ-
ла, уладкоўвалася. Удзел у 
суботніку  – яшчэ адна маг-
чымасць унесці свой уклад у 
гэтую справу.

Гэтай жа думкі прытрым-
ліваецца і дэпутат Палаты 
прадстаўнікоў Нацыяналь-
нага сходу Рэспублік і  Бе-
ларусь Валянціна 
Вітальеўна Ража-
нец,  якая адзна -
чыла, что лес на-
зываюць зялёнымі 
л ё г к і м і  к р а і н ы , 
ён – багацце Бе-
л а р у с і ,  р од н а га 
краю. Таму ўдзел 
у акцыі па пасад-
цы лесу Валянціна 
Вітальеўна лічыць 
сваім абавязкам.

 Случчанін, які 
жыве ў Мінску,  – 
так прадставіўся 
журналістам гене-
рал-маёр запасу, 
старшыня каміс і і 
былых партызан 
і  падпольшчыкаў 
Вялікай Айчыннай 
вайны 1941 – 1945 га-

доў пры Савеце Мі-
ністраў Рэспублік і 
Беларусь Мікалай 
Вітальевіч Скобелеў.

– Радасна і хва-
лююча прыязджаць 
на малую радзіму, 
унесці  свой прак -
тычны ўклад у яе 
ў л а д к а в а н н е ,  – 
адзначыў Мікалай 
Вітальевіч Скобелеў. 
–  Не так даўно я 
пабываў у  Латв і і , 
быў у Маскве. Ве-
даеце, лепей, чым 
дома, няма нідзе. 
Люблю мой родны 
горад Слуцк,  маіх 
землякоў.  Прыем -
на, што Случчына 

развіваецца, прыгажэе, мяня-
ецца да лепшага.

Вялікі аб’ём работы пад-
час суботніка зроблены сі-
ламі жыллёва-камунальнай 
гаспадаркі. Каля спартыўнай 
дзіцячай пляцоўкі на вуліцы 
Піянерскай садзілі дрэвы, 
фарбавал і  лаўк і ,  малыя 
архітэктурныя формы. Як 
адзначыла вядучы інжынер 
ЖЭУ-2 Тамара Мікалаеўна 
Ярашэв іч ,  к аля  дз іцячай 
пляцоўк і  пасадз іл і  сорак  
дрэўцаў (клёны, ліпы, бяро-
зы) з гадавальніка Слуцкага 
лясгаса. Работы па добра-
ўпарадк аванн і  праведзе -
ны на тэрыторыі пляжа на 
вуліцы Сацыялістычнай. На-
супраць дома №176 на вуліцы 
Сацыялістычнай прыбралі не-
санкцыянаваны сметнік, сухое 
лісце, высеклі старое галлё. 
У гарадскім парку культуры і 
адпачынку таксама наводзілі 
парадак: укладвалі плітку на 
пляцоўках пад будучыя атрак-
цыёны, чысцілі і фарбавалі 
помнікі, садзілі дрэвы. Выкон-
ваючы абавязкі намесніка ды-
рэктара КУП «Слуцкая жыллё-
ва-камунальная гаспадарка» 
па ідэалагічнай рабоце Віктар 
Іванавіч Гаркавы адзначыў, 
што на суботніку былі заняты 
больш за 440 работнікаў ЖКГ, 
яны бялілі дрэвы, фарбавалі 
малыя архітэктурныя формы, 
прыбіралі вытворчыя і пры-
лягаючыя да іх тэрыторыі, 
наводзілі парадак на безгаспа-


