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• За яў кі на лет ні ЧС 

па бія тло не ў «Раў бі чах» 

па да лі 27 на цы я наль ных 

фе дэ ра цый.

• Бе ла рус кія мыт ні кі 

афарм ля юць пар тыю экс-

парт ных та ва раў пры ад да-

ле ным вы пус ку не больш 

за пяць хві лін.

• У Бе ла веж скай пу-

шчы прой дзе Дзень жы-

вой ар хеа ло гіі.

• У Япо ніі за ты дзень ад 

спё кі па мер лі 23 ча ла ве кі.

КОРАТКА

Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА,
на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра:

«Ту рызм — важ ная сфе ра 
эка но мі кі, па тэн цы ял 
якой да лё ка не цал кам 
рэа лі за ва ны. У 2018 го дзе 
экс парт ту рыс тыч ных 
па слуг склаў ка ля $230 млн, 
але я ўпэў не ны, што гэ ты 
па каз чык мо жа быць 
знач на вы шэй шы. Для 
раз віц ця турс фе ры ў кра і не 
пры ма юц ца кан крэт ныя 
кро кі. На мі ну лым тыд ні 
быў пад пі са ны ўказ 
аб аб' яд нан ні Гро дзен скай 
і Брэсц кай бяз ві за вых 
тэ ры то рый. Акра мя та го, 
бяз ві за вая зо на па шы ра на. 
Фак тыч на ні я кіх 
бар' е раў для на вед ван ня 
рэ гі ё наў ня ма. Гэ та яшчэ 
больш пра сты му люе 
экс парт ту рыс тыч ных 
па слуг. Ця пер за да ча 
за тур кам па ні я мі, 
пры ват ным біз не сам, 
за ня тым у гэ тай 
сфе ры. У Бе ла ру сі 
ёсць што пра па на ваць 
і па ка заць за меж ні кам 
і ў гіс та рыч ным, 
і ў азда раў лен чым, 
і ў ін шых ві дах ту рыз му. 
Ад нак важ на не прос та 
пры ва біць ту рыс та, 
а ства рыць яму 
кам форт ныя ўмо вы ў пла не 
пра жы ван ня, гра мад ска га 
хар ча ван ня. Тут ёсць над 
чым па пра ца ваць, асаб лі ва 
ў не вя лі кіх на се ле ных 
пунк тах».

ЦЫТАТА ДНЯ

АКУНУЦЦА 
Ў КРЫНІЦУ 
І МЁДУ 
ПАКАШТАВАЦЬ

ПРА ПАМЫЛКІ 
БАЦЬКОЎ 
ПЕРШАКЛАСНІКАЎ

13

Абед у школь най ста лоў цы ў но вым на-

ву чаль ным го дзе абы дзец ца баць кам 

не больш чым у 2,5 руб ля. Якім бу дзе 

ме ню вуч няў і якія стра вы больш за ўсё 

лю бяць бе ла рус кія школь ні кі, а так са ма 

ча го не ха пае ў ра цы ё не дзя цей і да-

рос лых бе ла ру саў, рас ка за лі ды е то ла гі, 

прад стаў ні кі кам бі на та школь на га хар-

ча ван ня і ін шыя спе цы я ліс ты.

Па пу ляр ныя стра вы 
за ста нуц ца

Рол «Ма лень кі Цэ зар» (або ша ўр ма, як пра-

зва лі яго са мі школь ні кі) — ад на з са мых лю-

бі мых страў бе ла рус кіх вуч няў. На зва лі яе па 

ана ло гіі з вя до мым са ла там «Цэ зар», бо скла-

да ец ца стра ва з амаль тых жа ін грэ ды ен таў. 

Мя са ку ры цы, апра ца ва нае ашча джаль ным 

спо са бам, ка пус та, па мі дор і со ус са смя та ны. 

Усё гэ та за горт ва ец ца ў тон кі ла ваш — і са мае 

па пу ляр нае блю да мін скіх школь ні каў га то ва.

— Нам на ват тэ ле фа на ва лі баць кі і скар дзі-

лі ся, што мы кор мім дзя цей ша ўр мой. Але ж гэ-

та ін шая стра ва. Тут усе пра дук ты да зво ле ныя 

для хар ча ван ня дзя цей, — дзе ліц ца на мес нік 

на чаль ні ка ад дзе ла ар га ні за цыі ганд лю і 

гра мад ска га хар ча ван ня Га лоў на га ўпраў-

лен ня спа жы вец ка га рын ку Мін гар вы кан-

ка ма Ма ры на ДЗЯ КА ВА. — У дзя цей жа гэ та 

лю бі мая стра ва.

Так са ма ся род упа да ба ных школь ні ка мі — 

за пя кан ка з сы ру-ры ко ты, кат ле ты «Вы дат нік» 

(з ку ра ці ны і сві ні ны) і «Кар пыч» (з кар па).

— Ры бу, у тым лі ку і кар па, дзе ці не вель мі 

лю бяць. Але мы вы ра шы лі паэ кспе ры мен та-

ваць: зра бі лі кат ле ту «Кар пыч». Дзе ці па пра сі-

лі да да ваць менш час на ку — і кат ле та пай шла 

на ўра, — рас каз вае спе цы я ліст. — Тра ды-

цый ная за пя кан ка з тва ра гу з ра зы нка мі не 

вель мі па да ба ла ся школь ні кам. Мы зра бі лі 

яе з бе ла рус кай ры ко ты — і ўсе з за да валь-

нен нем ядуць. На ват кан ды тар скія вы ра бы, 

якія пра да юц ца ў школь ных бу фе тах, мы імк-

нём ся ра біць больш ка рыс ны мі — у якас ці 

на чын кі для бу ла чак і пі раж коў вы ка рыс тоў-

ва ем фрук ты.

Ма ры на Дзя ка ва пад крэс лі ла, што су мес-

на з На цы я наль най ака дэ мі яй на вук бы лі рас-

пра ца ва ны бія ла гіч на ак тыў ныя да баў кі, якія 

ўтрым лі ва юць ві та мі ны А, Е, D, каль цый і маг-

ній, — яны бу дуць да да вац ца ў ежу. Так са ма 

дзе цям іль гот ных ка тэ го рый пра па-

ну юць ба тон чык «Ге ма та ге ша».

Рас клад на заўт раРас клад на заўт ра

ШТО Ў МЕ НЮ ШКОЛЬ НІ КА
Рол «Ма лень кі Цэ зар» 
і кат ле та «Вы дат нік» 

ста лі лю бі мы мі стра ва мі 
юных мін чан
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Свой ві зіт у паў ноч на-ўсход нія рэ гі ё-

ны Ма гі лёў скай воб лас ці Аляк сандр 

Лу ка шэн ка анан са ваў 29 лі пе ня пад-

час уз гад нен ня пры зна чэн ня кі раў-

ні коў мяс цо вых ор га наў ула ды. Доў-

га ча каць лі да ра кра і ны не прый-

шло ся — кры ху больш чым праз два 

тыд ні яго вер та лёт пры зям ліў ся на 

ўсхо дзе кра і ны.

Кас цю ко ві чы — на са мым ус хо дзе Бе-

ла ру сі, на мя жы з ра сій скай Бран шчы най. 

Рэ гі ён, які ба га ты ка рыс ны мі вы кап ня мі 

(цэ мент най, цэг ла вай сы ра ві най, гра ві ем, 

тор фам), пас ля чар но быль скай ка та стро-

фы стра ціў вель мі шмат. 40 пра цэн таў зя-

мель, 78 на се ле ных пунк таў, дзе пра жы-

ва ла 11 ты сяч ча ла век, бы лі за бру джа ны 

ра дые ак тыў ны мі рэ чы ва мі.

Пад час лі пень скай су стрэ чы Прэ зі дэнт 

пад крэс ліў: яго ці ка віць, як рэа лі зу ец ца 

ўказ па са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці 

паў ноч на-ўсход ня га рэ гі ё на Ма гі лёў шчы-

ны і ад па вед ная рэ гі я наль ная пра гра ма, 

раз лі ча ная да 2020 го да. Раз мо ва пра Кры-

чаў скі, Клі ма віц кі, Крас на поль скі, Кас цю ко-

віц кі, Слаў га рад скі, Чэ ры каў скі і Хо цім скі 

ра ё ны. Згод на з Ука зам № 235 ад 8 чэр-

ве ня 2015 го да, шэ раг прэ фе рэн цый, іль-

гот для прад пры маль ні каў і жы ха роў гэ тых 

мяс цо вас цяў па він ны па спры яць раз віц цю 

эка но мі кі і даб ра бы ту на сель ніц тва.

Вы ка нан не ўка за і пра гра мы раз віц ця 

ста ла га лоў най тэ май на ра ды, якая пра хо-

дзі ла ўчо ра ў Кас цю ко ві чах.

САК РЭ ТЫ МА ГІ ЛЁЎ СКІХ 
РЫ БА ВО ДАЎ

Пер шы пункт ві зі ту Аляк санд ра Лу ка-

шэн кі — Ад кры тае ак цы я нер нае та ва-

рыст ва «Фа рэ ле вая гас па дар ка «Лах ва». 

Прад пры ем ства скла да ец ца з не каль кіх 

комп лек саў. У Кас цю ко віц кім ра ё не раз-

ме шча ны вы твор чы ўчас так «Фа рэ ле вая 

гас па дар ка «Вы со кае», за сна ва ны ў са-

ка ві ку 2015 го да. У год у Кас цю ко ві чах 

мож на вы рошч ваць да 300 тон ра дуж най 

строн гі.

За апош ні час на комп лек се рас пра-

ца ва на ад мет ная стра тэ гія ры ба вод ства. 

Ка лі ра ней прад пры ем ства рэа лі зоў ва ла 

ў асноў ным жы вую ры бу, то ця пер пра дае 

80 % пе ра пра ца ва най пра дук цыі. Прэ зі дэнт 

даў да ру чэн не да кан ца го да ак ту а лі за ваць 

пра гра му па раз віц ці ры ба вод ства і сфар-

му ля ваць кан крэт ныя пра па но вы па пад ва-

ен ні вы твор час ці. Зай мац ца ры ба вод ствам, 

на дум ку лі да ра кра і ны, трэ ба 

не толь кі на Ма гі лёў шчы не.

ДЫС ЦЫП ЛІ НА 
ДА РА ЖЭЙ ЧЫМ ЗО ЛА ТА
Прэ зі дэнт на ве даў з ра бо чай па езд кай Кас цю ко віц кі ра ён
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Вы ба ры-2019Вы ба ры-2019

Ажыў лен не кампаніі 
ча ка ец ца з па чат кам во се ні

Пра гэ та па ве да мі ла стар шы ня Цэнт раль най ка-

мі сіі Бе ла ру сі па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб-

лі кан скіх рэ фе рэн ду маў Лі дзія ЯР МО ШЫ НА.

«Пер шы этап, які мы за раз пра хо дзім, — па да ча 

да ку мен таў у скла ды акру го вых вы бар чых ка мі сій з 

бо ку па лі тыч ных пар тый і гра мад скіх аб' яд нан няў. 

Не ка то рыя з іх ужо пра вя лі свае па ся джэн ні, пры но-

сяць да ку мен ты ў аб лас ныя і Мін скі га рад скі вы ка наў-

чыя ка мі тэ ты і ад па вед ныя мяс цо выя Са ве ты дэ пу та-

таў. Апош ні тэр мін па да чы да ку мен таў — 30 жніў ня. 

Ка мі сіі бу дуць утво ра ны да 2 ве рас ня ўключ на, — на-

га да ла яна ка лян дар ны план бя гу чай вы бар чай кам-

па ніі ў ніж нюю па ла ту бе ла рус ка га пар ла мен та. — 

Вось з 2 ве рас ня ўжо і пач нец ца ней кае ажыў лен не, 

бо з гэ та га мо ман ту па тэн цый ныя кан ды да ты ўжо 

мо гуць па да ваць да ку мен ты аб рэ гіст ра-

цыі іні цы я тыў ных груп па іх вы лу чэн ні». СТАР. 2


