
Активисты первичной организации ОО «БРСМ» ГУО "СШ № 4 

г.Осиповичи" поздравили мам с днем Матери! 
 
 

 
 

 

11 октября #Интервьюеры Белорусского комитета молодежных 

организаций #БКМО в Осиповичах провели #exitpoll  

 

Все интервьюеры предварительно прошли специальное обучение техникам 

социологического опроса и были аккредитованы в Комиссии по опросам 

общественного мнения при НАН Беларуси. 

 

http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%9A%D0%9C%D0%9E
http://vk.com/feed?section=search&q=%23exitpoll


 
 

 
Большую частку года школьнікі, навучэнцы і студэнты наведваюць свае 

навучальныя ўстановы — гэта абавязкова. А вось канікуламі маюць права 

распараджацца па-свойму. Апошнім часам маладыя людзі, якія яшчэ 

атрымоўваюць адукацыю, не праводзяць летнія месяцы дарма — імкнуцца 

зарабіць сваю «капейку». 
Ужо традыцыйна ў раёне працуюць так званыя студэнцкія атрады, што 

арганізуе БРСМ. Напрыклад, у маі-жніўні бягучага года 323 прадстаўнікі 

моладзі Асіповіччыны — 34 атрады — атрымалі працоўныя месцы менавіта з 

яго дапамогай. Было створана 6 будаўнічых, 18 сельскагаспадарчых, 

экалагічны і 9 сэрвісных атрадаў. Вучняў школ горада і раёна, гімназіі і 

навучэнцаў каледжа прымалі райспажыўтаварыства, Жорнаўская 

эксперыментальная лясная база, заводы аўтаагрэгатаў і кансервавы, ААТ 

«Гандаль», АДУКВП «Райсэрвіс», ААТ 

«Асіповічыаграпрамтэхзабеспячэнне» і ўсе калгасы. Узрост маладых 

працаўнікоў — у асноўным ад 15 да 18 гадоў, але былі і старэйшыя. Лепшыя 

ж атрады ўшаноўвалі падчас святкавання «Дажынак». 

Прапаноўваў занятасць і аддзел адукацыі, спорту і турызму 

райвыканкама. Па-першае, былі створаны спецыяльныя лагеры працы і 

адпачынку: у 11 установах адукацыі — з дзённым знаходжаннем, а яшчэ 2 — 

на базе летніка «Крыніца» — з кругласутачным. Дарэчы, у лагерах з дзённым 

знаходжаннем адпрацавала каля сотні школьнікаў ва ўзросце ад 14 гадоў. 

Напрыклад, вучні Осаўскай школы працавалі ў ААТ 

«Асіповічыаграпрамтэхзабеспячэнне», Жорнаўскай — ААТ 

«ЖорнаўкаАГРА», СШ № 4 — АДУКВП «Райсэрвіс», СШ № 3 — лясгасе. У 

філіяле «Белшына-агра» ААТ «Белшына», СВК «Калгас «Карытнае», ААТ 

«Заходні-Агра» і інш. моладзь была задзейнічана ў паляводчых работах, на 

зернесушыльных комплексах, а таксама ў якасці пастухоў і памочнікаў 

камбайнёраў. Дапамагалі вучні і на прышкольных тэрыторыях. 

Таксама РААСіТ быў заключаны дагавор на 148 мільёнаў рублёў з 

упраўленнем па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне райвыканкама. 

Сфарміравалі 14 брыгад — 126 маладых людзей. У асноўным яны займаліся 

пашывам пасцельнай бялізны і штор, а таксама рамонтам вучнёўскай мэблі. 

Асобна разглядалася і індывідуальная занятасць падлеткаў і моладзі. 

Напрыклад, некаторыя працавалі падсобнымі рабочымі ў будаўніцтве, у 



прадпрымальнікаў, на фабрыцы «Сонца», у краме на станцыі Талька, 

санаторыі «Свіслач» і нават у аднаго з сотавых аператараў у Мінску. Як 

кажуць, было б жаданне. 

«Летняя занятасць сёння — сацыяльныя гарантыі моладзі», — адзначыла 

галоўны спецыяліст аддзела адукацыі, спорту і турызму райвыканкама Алена 

Хаецкая. Дарэчы, маладыя людзі звычайна з задавальненнем накіроўваюцца 

на працу. І не дзіўна: грошы не лішнія, усё не ў бацькоў прасіць. Сума 

заробку залежала ад цяжкасці і працягласці працы: ад 100-400 тысяч да 2-3 

мільёнаў. 

Як бачыце, прапановы існуюць. Попыт — таксама. Усё яшчэ ёсць 

сумненні: паспрабаваць зарабіць грошы самастойна ці не? Адкіньце іх убок! І 

рыхтуйцеся да наступнага — працоўнага — лета. 

Мария ТАЛЕЙКО (газета Асiповiцкi край) 

 
 

 

C 16 по 19 ноября прошла республиканская антитабачная информационно-

образовательная акция, приуроченная ко Всемирному дню некурения. В ходе 

акции прошли традиционные флэшакции «Поменяй сигарету на конфету», 

флэшмобы. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мисс Осень 2015 выбрали в первичной организации БРСМ ГУО "СШ 

№ 4 г. Осиповичи". Мероприятие стало волнительным для семи участниц. 

Себя девушки проявили в конкурсе "Дефиле", "Визитка", боди-арт, "Осенняя 

композиция", домашние задание. 

В итоге звание "Мисс Улыбка" получила Екатерина Кащенко, "Мисс 

Оригинальность" - Ксения Елуфимова", "Мисс Очарование" - Яна Логвина, 

"Мисс Скромность" - Каролина Ланевская, "Вторая вице мисс" - Ольга 

Дударенок, "Первая вице мисс" - Яна Стельмах". А главный приз и звание 

"Мисс Осень 2015" досталось Виолетте Гамульской.  

 

 

Областная молодежная интернет-акции "Вместе ради жизни!», 

приуроченная Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 


