
«Сплю па пяць га дзін на су ткі. 

Мак сі мум. Мі ну лай ноч чу толь кі 

тры з па ло вай па спаў», — 

пры зна ец ца за га рэ лы 

Ана толь ГАР БА ЦЭ ВІЧ. 

Муж чы на жы ве ў Бе ра зі не 

і кож нае ле та пра цуе 

на рых тоў шчы кам. 

Улад коў ва ец ца 

па да га во ры пад ра ду 

ў рай спа жыў та варыст ва 

і ез дзіць па вёс ках скуп ляць 

у лю дзей яга ды і гры бы. Ця пер 

та вар ну мар адзін — чар ні цы.

Па якой ца не іх пры ма юць 

сё ле та, ці шмат мож на 

за ра біць на да рах ле су 

і ку ды пра да юц ца бе ла рус кія 

чар ні цы — у на шым 

рэ партажы.

Ура джай ны год
На чыр во ным бу се Ана толь 

аб'яз джае ра ён. Марш рут на 

сён ня — 120 кі ла мет раў. Яшчэ ў 

шэсць ра ні цы за вёз збор шчы каў 

у лес пад вёс кай Га цец, у га дзі-

ну па е дзе за бі раць. «Так суе» бяс-

плат на, але з умо вай, што яга ды 

зда дуць яму. Ка жа, што за гэ ты 

час лю дзі па 15—16 кі ла грам чар-

ніц у вёд рах вы но сяць.

— Мы на шых збор шчы каў цэ-

нім і абе ра га ем. На рых тоў шчы каў 

жа шмат — лю дзі мо гуць да ін шых 

пай сці, — за ўва жае Ана толь. І ўспа-

мі нае, як ад ной чы вяс коў цам мас-

кіт ныя сет кі куп ляў: столь кі мо шак 

у ле се раз вя ло ся, што 

не бы ло па ра тун ку.
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• Па ся джэн не Са ве та 

мі ніст раў унут ра ных спраў 

СНД прой дзе 19—21 лі пе-

ня ў Ба ку.

• Мі ніс тэр ства ін фар-

ма цыі Бе ла ру сі аб ме жа-

ва ла до ступ да 12 ін тэр-

нэт-рэ сур саў за рас паў-

сюдж ван не ін фар ма цыі 

аб про да жы нар ка тыч-

ных срод каў, псі ха троп-

ных рэ чы ваў, іх прэ кур-

со раў і ана ла гаў.

• Ка мі тэт мі ніст раў 

Са ве та Еў ро пы па доў-

жыў Бе ла веж скай пу шчы 

Еў ра пей скі дып лом для 

ахоў ных тэ ры то рый на 

10 га доў.

• Гро дзен скія па гра-

ніч ні кі за ты дзень за тры-

ма лі амаль тры дзя сят кі 

па ру шаль ні каў гра ні цы.

КОРАТКА

ЦЫТАТА ДНЯ

Анд рэй КО ЦІК, 

на мес нік ге не раль на га 

ды рэк та ра 

ВА «Бе ла рус наф та»:

«Бе ла рус наф та» 
ста ла дзяр жаў ным 
апе ра та рам па ства рэн ні 
ў кра і не за рад най сет кі 
для элект ра ма бі ляў, 
да 2024 го да кам па нія 
сфар мі руе раз га лі на ва ную 
элект ра за рад ную сет ку. 
Ужо да кан ца 2018 го да 
сет ка элект ра за ра дак 
«Бе ла рус наф ты» 
па вя лі чыц ца да 100 стан цый. 
Больш за 40 з іх з'я віц ца 
ў ста лі цы. У 2019 го дзе 
ўла даль ні кі элект ра ма бі ляў 
змо гуць бес пе ра шкод на 
пе ра ся каць тэ ры то рыю 
Бе ла ру сі па ўсіх на прам ках 
асноў ных аў та ма гіст ра ляў, 
а да 2024 го да кам па нія 
па крые кра і ну раз га лі на ва най 
элект ра за рад най сет кай, 
за бяс пе чыў шы тран зіт 
элект ра транс пар ту 
па бе ла рус кіх да ро гах».
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Да ры ле суДа ры ле су  

«ЗА ДВА ТЫД НІ ЗА РА БІЎ 1400 РУБ ЛЁЎ»
Як пра цу юць на рых тоў шчы кі чар ніц у се зон
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Ма шы ны ка а пе ра цыі ча ка юць лю дзей на вы ха дзе з ле су.

Аб гэ тым га ва рыў Прэ зі дэнт 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ў сва ім 

вы ступ лен ні на цы ры мо ніі ад крыц ця ХХVІІ Між на род на га 

фес ты ва лю мас тац тваў «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску». 

Ён да даў, што та кое сяб роў ства іс нуе па-за дзяр жаў ны мі 

ме жа мі, па-за па лі тыч ны мі і рэ лі гій ны мі по гля да мі 

і пе ра ка нан ня мі, а сам фес ты валь слу жыць са мым 

вы са ка род ным мэ там.

«З го ду ў год наш «Сла вян скі ба зар» на паў няе лет няе жыц цё 

гэ та га сла вян ска га го ра да Ві цеб ска му зыч ны мі рыт ма мі, — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Пе ра тва рае пей за жы го ра да над Дзві ной 

у вя лі кую твор чую май стэр ню, дзе мас та кі ад кры ва юць для нас 

свет ста ра жыт ных і су час ных тра ды цый на род на га мас тац тва».

Па вод ле яго слоў, мі ну лае і су час нае не толь кі ў куль ту ры, але 

і ў лё се лю дзей спля та юц ца тут ра зам, ро бяць гэ тую па дзею бліз-

кай для ўсіх, хто ра зу мее пры ро ду ду хоў най род нас ці, 

ве дае свае ка ра ні і ша нуе на цы я наль ную спад чы ну.

З ЦЕП ЛЫ НЁЙ ДА КОЖ НА ГА
На «Сла вян скім ба за ры» заў сё ды 
па нуе ўні каль ная ат мас фе ра 
між на цы я наль най друж бы
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Аляк сандр Лу ка шэн ка ўру чае спе цы яль ную ўзна га ро ду 
«Праз мас тац тва — да мi ру i ўза е ма ра зу мен ня» спя вач цы Ро зе Рым ба е вай.


