Да 30-годдзя з дня ўтварэння
Красненскага сельскага Савета дэпутатаў
Прыналежнасць сучаснай тэрыторыі Красненскага сельсавета ў
старажытнасці неаднаразова змянялася. Да X стагоддзя тэрыторыя была ў
складзе гісторыка-этнаграфічнага рэгіёна Панямонне. З XІ і на пачатаку XIII
стагоддзяў у Старажытнай Русі, ў XIII і да сярэдзіны XVIII стагоддзяў у складзе
Вялікага Княства Літоўскага, затым у складзе Рэчы Паспалітай Навагрудскага
ваяводства і павета. У канцы XVII стагоддзя вёска Краснае ўваходзіла ў маёнтак
Карэлічы, які належаў князям Радзівілам і ўпамінаецца ўпершыню. З другой
паловы XVIII стагоддзя (1795 год) тэрыторыя знаходзілася ў складзе Расійскай
імперыі Навагрудскага павета Слонімскай губерні (з 09.09.1801г. Гарадзенскай)
Карэліцкай воласці, а з 1842 года Навагрудскага павета Мінскай губерні. З
кастрычніка 1915 года тэрыторыя была акупіравана кайзераўскай Германіяй, а з
22.12.1918г. вызвалена Чырвонай Арміяй і з 22.12.1918 ўвайшла ў склад ССРБ,
затым ЛітБел.
У гады першай сусветнай вайны паселішчы на тэрыторыі Красненскага
сельсавета былі ў большасці разбураны або спалены, а пасля адбудавання, ў
часы польскай акупацыі з 1921 года па 1939 год, адносіліся да Навагрудскага
павета i ваяводства. Замест валасцей былі ўтвораны вясковыя гміны.
Тэрытарыяльны падзел у той час склаваўся наступным чынам: сельскія
паселішчы, размешчаныя ў той час на сучаснай тэрыторыі сельсавета, ўваходзілі
ў склад некалькіх вясковых гмін. У вясковую гміну Гарадзечна (аграгарадок
Гарадзечна цяпер Навагрудскі раён) ўваходзілі вёскі: Амневічы Казённыя,
Амневічы Панскія, Бабнева, Барацін, Брольнікі, Горная Рута, Дольная Рута,
Мянюцічы, Паланая, Пятрыкі, Рутка І, Рутка ІІ, фальваркі Амневічы, Бабнева,
Барацін, Бікееўшчына, Вераб’евічы І, Вераб’евічы ІІ, Мілошава, Палона
(Паланая), Рута, Рутка; калонія Рутка, засценак Рутка. У вясковую гміну
Карэлічы ўваходзілі вёскі: Бушкі, Жукі, Загор’е, Заполле, Краснае, Лясок,
Руціца, Стрэльнікі, Тударава, фальварак Лазараўка, Міхалін фальварак. У
вясковую гміну Шчорсы (аграгарадок Шчорсы цяпер Навагрудскі раён)
ўваходзілі вёскі Вірышча, Востухава, Кальчычы І, Кальчычы ІІ, Камаровічы,
Навашыно, Пагор’е, леснічоўка Вуглы.
Як жа адбывалася стварэнне сучаснага Красненскага сельскага Савета? З
14.11.1939г. цяперашняя тэрыторыя сельсавета была вызвалена ад польскай
акупацыі і ўвайшла ў склад БССР. З 12.10.1940г. вёска Краснае ў Запольскім
сельсавеце Валеўскага раёна Баранавіцкай вобласці. Вёска Заполле цэнтр
сельсавета Валеўскага раёна Баранавіцкай вобласці, у складзе вёскі: Вірышча,
Востухава, Жукі, Камаровічы, Краснае, Лясок, Навашыно, Пагор’е (старшыні:
Копаць І.А., Арабей М.С., Шэўка З.М., Чужаўка В.В., Федарака А.П., Мялешка
М.І.). Вёска Дольная Рута цэнтр сельсавета Валеўскага раёна Баранавіцкай
вобласці ў складзе вёскі: Амневічы, Барацін, Горная Рута, Куцавічы, Паланая,
Пятрыкі, Бабнева (старшыні: Вайніла І.К., Лазарэвіч Ул.І., Станкевіч Б.А., Ламан

А.А.). Вёскі Бушкі, Загор’е, Кальчычы, Руціца, Стрэльнікі, Тударава ў складзе
Карэліцкага сельсавета Валеўскага раёна Баранавіцкай вобласці.
З 25.11.1940г. тэрыторыя сельсаветаў у складзе Карэліцкага раёна
Баранавіцкай вобласці, а ў пасляваенны перыяд, з 08.01.1954г. тэрыторыя
сельсаветаў у складзе Карэліцкага раёна Гродзенскай вобласці.
У сувязі з укрупненнем, 16.07.1954г. да Дольнаруцкага сельсавета
дабаўлены вёскі з Карэліцкага сельсавета і быў арганізаваны Паланаеўскі
сельсавет. У склад новага сельсавета ўвайшлі вёскі: Амневічы, Барацін, Бушкі,
Дольная Рута, Горная Рута, Загор’е, Кальчычы, Куцавічы, Паланая, Пятрыкі,
Руціца, Бабнева, Стрэльнікі, Тударава (старшыні: Дрозд М.І., Шах Ул.М., Лапата
Ул.М., Нагорная Л.І., Барышнікаў А.Дз., Кунашка В.К., тэрыторыя сельсаветаў
у складзе Навагрудскага раёна Гродзенскай вобласці, а з 06.01.1965г. тэрыторыя
сельсаветаў зноў знаходзіцца ў складзе Карэліцкага раёна Гродзенскай вобласці.
З 16.03.1987г. у сувязі з аб’яднаннем Запольскага і Паланаеўскага
сельсаветаў, пасля
ўкрупнення, арганізаваны Красненскі сельскі Савет
дэпутатаў. Вёска Краснае (цэнтр сельсавета) Карэліцкага раёна Гродзенскай
вобласці ў складзе вёскі: Амневічы, Барацін, Бушкі, Вірышча, Востухава, Горная
Рута, Дольная Рута, Жукі, Загор’е, Заполле, Кальчычы, Камаровічы, Куцавічы,
Лясок, Навашыно, Пагор’е, Паланая, Пятрыкі, Руціца, Садовая (да 30.06.1964г.
Бабнева), Стрэльнікі, Тударава. Старшыні сельсавета Кунашка В.К., Лейко Т.М.
Згодна з рашэннем Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў ад
28.12.2007г. № 56 да Красненскага сельсавета далучана вёска Працяневічы. З
28.12.2010г. вёска Краснае пераўтворана ў аграгарадок Краснае Карэліцкага
раёна Гродзенскай вобласці.

аграгарадок Краснае

Аграгарадок Краснае 2017 год

На цяперашні час Красненский сельскі Савет займае тэрыторыю плошчай
9765,5 гектара. У 24 населеных пунктах знаходзіцца 815 домаўладанняў, у якіх
пражывае крыху больш за дзве тысячы чалавек. Гэта адзін з найбольш развітых у
эканамічным і сацыяльным плане рэгіёнаў нашага раёна. На тэрыторыі
сельсавета размешчаны СВК "Маяк-Заполле", плошча сельскагаспадарчых
угоддзяў якога 7486 гектараў і іншыя аб'екты сацыяльнага і культурнага
прызначэння.

Красненскі Дом культуры,
адміністрацыйны будынак
Красненскага сельскага
Савета і сельскагаспадарчага
вытворчага кааператыва "Маяк-Заполле"

СВК "Маяк-Заполле" па выніках работы жывёлагадоўлі за 2016 год займае
адно з першых месцаў у раёне. Пры надоі ад каровы 7014 кілаграмаў малака,
валавая вытворчасць дасягнула 10360,1 тоны, а сярэднясутачныя прыбаўленні ў
вазе свіней дасягнулі 979 грам. Значныя поспехі гаспадаркі і ў раслінаводстве,
дзе кожны гектар дае важкую аддачу збожжам, карняплодамі, тэхнічнымі і
травяністымі культурамі, з якіх складаюцца кармавыя адзінкі для
жывёлагадоўлі.
На тэрыторыі сельсавета размешчаны камерцыйныя структуры ТАА
"Вікас", прыватнае вучэбнае ўнітарнае прадпрыемства "Ралітэкс", прыватнае
гандлёвае ўнітарнае прадпрыемства "Мілацвет", вытворчыя магутнасці
прыватнага гандлёвага ўнітарнага прадпрыемства "РІШаўтаМан", якія ўносяць
пэўны ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё.
Багата Красненская зямля матэрыяльнай і духоўнай спадчынай. У далёкіх
1920 - 1939 гадах спектаклі батлейкі па ўсёй Карэліччыне паказваў батлеечнік з
вёскі Краснае Аляксандр Моніч. 90 гадоў таму назад, ад музычнага гуртка,
створанага ў 1927 годзе, пачынае сваю гісторыю Запольскі народны хор калгаса
“Маяк”, атрымаўшы гэта званне
ў 1976 годзе. На сённяшні дзень
гэта народны хор народнай песні
Аддзела культуры і вольнага
часу "Красненскі Дом культуры".
У складзе калектыву хору
выступаў знакаміты за межамі
нашай
Радзімы
вакальны
ансамбль “Монічы”, а ў 1989
годзе з саставу Запольскага хору
выдзеліўся гурт народнай музыкі
і песні “Забава”, атрымаўшы ў
1996 годзе званне народнага.
Народны хор Красненскага сельскага Дома культуры

Жаночая вакальная група народнага хора Красненскага СДК

Амаль 27 год старшынёй Красненскага сельсавета
выбіраецца Лейка Тамара Мікалаеўна, чалавек шчодрай
душы, які ўмее працаваць з людзьмі, жыць іх праблемамі,
своечасова прыйсці на дапамогу, растлумачыць
жыццёвую сітуацыю пры немагчымасці выканання
канкрэтнай дапамогі. Абавязковасць і акуратнасць ва
ўсім, працавітасць і настойлівасць у дасягненні мэты,
павага да людзей - вось рысы характару Тамары
Мікалаеўны, якія дапамагаюць у працы ў сённяшні
складаны перыяд і даюць любоў да жыцця.
На сённяшні дзень у рэгіёне паспяхова развіваецца інфраструктура і
падтрымліваюцца сацыяльныя стандарты, што забяспечвае надзейнасць у
жыццядзейнасці мясцовага насельніцтва.

Педагагічны комплекс “Дзіцячы сад-школа” у аграгарадку Краснае

Дзякуючы ўмелай арганізацыі мясцовага кіравання і самакіравання,
падведамасная тэрыторыя Красненскага сельскага Савета знаходзіцца ў
належным парадку і з года ў год паспяхова ўдасканальваецца.
Няхай гэты юбілейны 2017 год прынясе новыя дасягненні ў развіцці
інфраструктуры рэгіёну і павышэнні дабрабыту насельніцтва.
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