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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

НАДВОР’Е СЁННЯ
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100,9 %
склаў ін дэкс спа жы вец кіх цэн 
на та ва ры і па слу гі ў лю тым 
2018 го да ў па раў на нні 
са сту дзе нем; са снеж нем 
2017 го да — 101,7 %, 
па ве да мі лі ў На цы я наль ным 
ста тыс тыч ным ка мі тэ це. 
Хар чо выя та ва ры ў лю тым 
па да ра жэ лі на 0,6 % 
у па раў на нні са сту дзе нем 
2018 го да і на 3,9 % у 
па раў на нні з лю тым 2017-га. 
Цэ ны на не хар чо выя та ва ры 
вы рас лі на 0,2 % у па раў на нні 
са сту дзе нем 2018 го да і на 
2,2 % у па раў на нні з лю тым 
па пя рэд ня га го да. Ін дэкс цэн 
і та ры фаў на плат ныя 
па слу гі ў лю тым склаў 
102,5 % да сту дзе ня 
2018 го да і 110,9 % 
да лю та га 2017 го да.

ЛІЧ БА ДНЯ

Ідзе падпіска на «Звязду» на II квартал 2018 года!
ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Пра заробкі 
педагогаў 
і не толькі

Чаму нельга 
запускаць 
гастрыт

Ку́пальных 
спраў 

майстры
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Тэ ма для аб мер ка ван няТэ ма для аб мер ка ван ня  

БА РАЦЬ БА 
ЗА «ЧЫС ТЫЯ» ПРА ДУК ТЫ
Што нам дасць За кон «Аб вы твор час ці 

і аба ро це ар га ніч най пра дук цыі»
За апош нія паў ста год дзя 

пры кмет на ўзмац ні ла ся 

за леж насць ін тэн сіў най 

сель скай гас па дар кі ад уня сен ня 

мі не раль ных угна ен няў, 

пес ты цы даў, гер бі цы даў, 

вы ка ры стан ня хі міч на 

сін тэ за ва ных срод каў аба ро ны 

рас лін, энер га ёміс тай тэх ні кі. 

Гэ та ста віць пад па гро зу зда роўе 

пры ро ды і ча ла ве ка. Рэшт ка выя 

до зы хі міч ных эле мен таў 

на за па шва юц ца ў гле бе, 

у пра дук тах хар ча ван ня. Ме на ві та 

та му ў све це з'я віў ся но вы трэнд — 

вы рошч ван не эка ла гіч на чыс тых 

пра дук таў. Не за ста ла ся ўба ку 

ад яго і на ша кра і на. Але для та го, каб па доб ная вы твор часць 

не ста ла сты хій най, па трэб на за ка на даў чая ба за. Па куль 

пра ект За ко на «Аб вы твор час ці і аба ро це ар га ніч най 

пра дук цыі» зна хо дзіц ца на раз гля дзе ў Па ла це прад стаў ні коў. 

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па бы ва ла на ад ным з яго 

аб мер ка ван няў у про філь най ка мі сіі.

ВОГ НЕН НЫЯ 
«БЫЧ КІ»

Да ча го мо жа пры вес ці ку рэн не на бал ко не?
Вяс на на ву лі цы ўжо па кры се ўсту пае ў свае пра вы.

На бал ко ны зноў па цяг нуц ца ку рыль шчы кі. Вось толь кі 

не да кур кі яны не заўж ды склад ва юць у по пель ні цу, 

а ад праў ля юць іх у «воль нае па дзен не». І не вя до ма, 

ці да ля цяць тыя да зям лі (за бру дзяць на ва кол ле) або ста нуць 

не пры ем ным «сюр пры зам» для ка гось ці з су се дзяў.

...З-за та го, што аў та ма бі лі ў су сед нім два ры ста я лі пры пар ка-
ва ныя ў тры шэ ра гі, пры браць снег ад туль бы ло не маг чы ма. Та му, 
каб не мя сіць ка шу і не пэц каць абу так, вы ра шыў пай сці ўздоўж 
дзе вя ці па вяр хо ві ка па пра чы шча най сцеж цы. І рап там пе ра да мной 
зва ліў ся чый сьці не да ку рак. Я тут жа ўзняў га ла ву, каб вы ка заць 
гас па да ру не да кур ка ўсё, што пра яго ду маю, — вя до ма ж, у ме жах 
пры стой нас ці. Але дзе ты там зной дзеш не ахай на га кур ца, ка лі над 
та бой вок ны 64 ква тэр?

А мі ну лым ле там «бы чок» за ля цеў і да мя не на ло джыю. На ву лі-
цы та ды бы ло ка ля трыц ца ці гра ду саў вы шэй за нуль. На ту раль на, 
ся дзець з за дра е ны мі вок на мі ў та кое спя кот нае на двор'е не вель мі 
ха це ла ся. І, ле жа чы на ка на пе, ба ка вым зро кам за ўва жыў, як звер ху 
«вер та лё ці кам» прос та на пад акон нік пла ні руе не да ку рак. На шчас це, 
по бач ста я ла бан ка з ва дой, якую я тут жа і вы плюх нуў на ня зва на га 
гос ця. Ад куль ён пры ля цеў — чорт яго ве дае...

— Дак лад най ста тыс ты кі, коль кі ж па жа раў уз нік ла з-за без ад каз-
ных кур цоў, у ра та валь ні каў ня ма, — ка жа афі цый ны прад стаў нік 

Мінск ага га рад ско га ўпраў лен ня МНС Воль га МЕЛЬ ЧАН КА. — Але 
та кія вы пад кі раз-по раз трап ля юць у звод кі. Уво сень 2016 го да экі паж 
ра та валь ні каў вы ехаў на ста ліч ную ву лі цу Ка лі ноў ска га. Па сту пі ла 
па ве дам лен не аб тым, што ў до ме на пер шым па вер се па лае бал кон. 
Ра та валь ні кі пры бы лі лі та раль на праз пяць хві лін, але... 
бал кон та ды зга рэў цал кам. СТАР. 4СТАР. 5

Кі сяя з Га рад каКі сяя з Га рад ка

Ды рэк тар Га ра доц ка га До ма ра мёст ваў і фальк ло ру на род ны 

май стар па ткац тве Ма ры на ГУ ШЧА (на фо та спра ва) і яе ву ча ні ца 

Яні на КЛІ МЕН КА, ма ла дая тка чы ха гэ тай уста но вы і кі раў нік гурт-

ка, ро бяць вэ люм для ма ла дой з іль ну для ка лек цыі Ві цеб ска га 

аб лас но га ме та дыч на га Цэнт ра тра ды цый най куль ту ры і на род-

най твор час ці. Ме на ві та га ра доц кія тка чы хі знай шлі і ад на ві лі 

ста ра жыт ную тэх на ло гію ажур на га ткац тва, якая па-на род на му 

на зы ва ец ца кі сяя. Гэ тая тэх на ло гія ў 2013 го дзе ўне се на ў Спіс 

не ма тэ ры яль най куль тур най спад чы ны Бе ла ру сі.

— Га ра доц кая кі сяя вя до ма з кан ца ва сям нац ца та га ста год-

дзя, — ка жа Ма ры на Ле а ні даў на. — Мы вы ка рыс тоў ва ем для 

ткац тва свой, бе ла рус кі, ма тэ ры ял — ніт кі Ар шан ска га льно-

кам бі на та.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.


