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• Бе ла русь зна хо дзіц-

ца ся род су свет ных лі да-

раў па вы твор час ці льно-

ва лак на, жы та і жу ра він.

• Ор дэ нам Ма ці за на-

ра джэн не і вы ха ван не пя ці 

і больш дзя цей уз на га ро-

джа ны 85 жы ха рак Мін скай 

воб лас ці.

• Ак цыі пра тэс таў «жоў-

тых ка мі зэ лек» абы шлі ся

фран цуз скай эка но мі цы 

ў 2,5 міль яр да еў ра.

• Рэ аль ныя гра шо выя 

да хо ды бе ла ру саў у сту-

дзе ні — ве рас ні вы рас лі 

на 6,8 %.

• У Го ме лі ўзна га ро дзі-

лі ра та валь ні ка Аляк сея 

Яр ша, які ў свой вы хад-

ны вы нес трох ча ла век з 

па ла ю ча га до ма ў Пет ры-

каў скім ра ё не.

КОРАТКА

Пад час ка ман дзі роў кі ў Ві цеб скую воб ласць, а ме на ві та ў га-

рад скі па сё лак Бе шан ко ві чы, мне да вя ло ся па каш та ваць мяс цо вы 

хлеб — ён здаў ся на  дзі ва смач ным, дух мя ным і пыш ным. Ня-

цяж ка бы ло да ве дац ца, якое прад пры ем ства вы пя кае яго, і на ват 

ад шу каць аў та раў — май строў вы печ кі хле ба бу лач най пра дук-

цыі ў кан ды тар скім цэ ху Бе шан ко віц ка га рай спа жыў та ва рыст ва. 

Вось яны, на гэ тым здым ку, — Вік то рыя ГАЙ ДУ КО ВА і Ва лян ці на 

КУР МЕЛЬ — сціп лыя, прос тыя, але ўлю бё ныя ў пра фе сію, у сваё 

хлеб нае ра мяст во, з за ла ты мі ру ка мі лю дзі. Вік то рыя — ма ла ды 

хле ба пёк-кан ды тар, пер шы год пра цуе ў цэ ху, за кон чы ла Ві цеб скі 

ін дуст ры яль на-пе да га гіч ны ка ледж. А Ва лян ці на — спе цы я ліст шос-

та га раз ра ду, пра цуе больш за трыц цаць га доў. Ва лян ці на Ва лер' еў-

на да па ма гае сва ёй ма ла дой на пар ні цы ава ло даць усі мі сак рэ та мі

спра вы, пра ца ваць хут ка, вы кон ва ю чы тэх на ло гію пры га та ван ня 

і вы печ кі хле ба бу лач ных і кан ды тар скіх вы ра баў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

На ўлас ным эн ту зі яз меНа ўлас ным эн ту зі яз ме

СТВА РЫЦЬ ПРЫ ГА ЖОСЦЬ 
БЕЗ ГРО ШАЙ

Ра бот ні кі дзі ця чай шко лы мас тац тваў пе ра ўтва ра юць 
100-га до вы бу ды нак і на ва коль ную тэ ры то рыю

Ад ной чы яны раз зла ва лі ся і вы ра шы лі па кон чыць са стэ рэа ты пам, што 

ўста но ва куль ту ры на ся ле, асаб лі ва ка лі яна пра цуе ў ста рым пры-

ста са ва ным бу дын ку, гэ та неш та за кі ну тае, убо гае, ну зу сім ня гег лае. 

І вы ра шы лі зра біць сваю шко лу мас тац тваў ра ман тыч ным, уз нёс лым, 

стыль ным па мяш кан нем, у якое хо чац ца вяр тац ца зноў і зноў. Не прос-

та вы ра шы лі — зра бі лі. Ка лі з ган ка за хо дзіш у там бур, за тым у ка лі-

дор Це ля хан скай 

дзі ця чай шко лы 

мас тац тваў, ад ра-

зу па чы на еш з ці-

каў нас цю раз гляд-

ваць сце ны, столь. 

По тым за зір неш 

у ка бі не ты —

во ка на ты ка ец ца 

на не звы чай ныя 

га рад скія пей за-

жы, аб стракт ныя 

сю жэ ты. Аду сюль 

па ты хае па зі ты-

вам. Аказ ва ец ца, 

мож на.

Бяс пе ка і ІТБяс пе ка і ІТ

«ДА ПА МО ГА 
ПО БАЧ»

Пра гра ма для са ма стой на га ра та ван ня
і ма ні то рынг ва ды, сне гу і агню

Рас пра ца ва ная Мі ніс тэр ствам па над звы чай ных 

сі ту а цы ях (МНС) пра гра ма пад ка жа, што ра біць, 

ка лі вы за блу ка лі ў ле се, ці апы ну лі ся 

ў па ла ю чым до ме, ці да вас у ха ту за па ўзла змяя 

або зда ры ла ся неш та ін шае. Ня даў на пра гра ма 

ста ла да ступ ная не толь кі на тэ ле фо нах-анд ро і-

дах, але і на ай фо нах, па ве дам ля юць ра та валь ні кі. 

А над зем ная, авія цый ная і кас міч ная сіс тэ мы 

ма ні то рын гу МНС-ні каў да зва ля юць ім свое ча со ва 

ін фар ма ваць лю дзей пра ін шыя не бяс печ ныя 

мо ман ты і пры маць ме ры па лік ві да цыі зда рэн няў

і іх на ступ стваў ця гам вось ужо 20 га доў. 

З но вай пра гра май пра па ну ем па зна ё міц ца больш 

дэ та лё ва.

ІН ТЭР АК ТЫЎ НЫЯ КАР ТЫ
І СА МА АР ГА НІ ЗА ЦЫЯ

У пра гра ме «Да па мо га по бач» пад ра бяз на апі са на, што 

ра біць у лю бой над звы чай най сі ту а цыі, якая мо жа зда рыц ца 

ў кра і не. Інтэрфейс асна шча ны кноп кай хут ка га 

вы клі ку служ бы 101. СТАР. 5 СТАР. 4У кла се кам п'ю тар най гра фі кі.

Ула дзі мір УЛА ХО ВІЧ, 

стар шы ня Бе ла рус кай 

ганд лё ва-пра мыс ло вай 

па ла ты:

«Удзел у вы стаў ках — 
вель мі важ ны кі ру нак 
раз віц ця экс пар ту і 
знеш не эка на міч ных 
су вя зяў. Як па каз вае 
прак ты ка, пра мы 
кан такт больш 
эфек тыў ны і пры но сіць 
кан крэт ныя вы ні кі. 
У апош ні час ці ка васць 
прад пры ем стваў 
да ўдзе лу ў вы стаў ках 
рас це. Гэ та звя за на 
з ра зу мен нем та го, 
што ка лі не ез дзіць 
і не пра соў ваць сваю 
пра дук цыю, то не бу дзе 
і плё ну».

ЦЫТАТА ДНЯ

Сак рэ ты хлеб на га Сак рэ ты хлеб на га 
май стэр ствамай стэр ства

Ня лёг кая, але та кая 
важ ная пра ца

Ра бот ні кам сель скай гас па дар кі, ар га ні за цый 
аг ра пра мыс ло ва га комп лек су і фер мер скіх гас па да рак

Да ра гія пра цаў ні кі ся ла!
Пры мі це сар дэч ныя він ша ван ні з пра фе сій ным свя там — 

Днём ра бот ні каў сель скай гас па дар кі і пе ра пра цоў чай пра мыс-
ло вас ці АПК.

Вы пра цу е це ў ад ной з най важ ней шых га лін на цы я наль най 
эка но мі кі, за бяс печ ва ю чы хар чо вую бяс пе ку, за хоў ва ю чы да-
стой ныя па зі цыі кра і ны на між на род ным рын ку. Сён ня Бе ла русь 
ува хо дзіць у пя цёр ку най буй ней шых су свет ных экс пар цё раў 
ма лоч най пра дук цыі. Вы бі ра ю чы спра вай уся го жыц ця гэ ту ня-
лёг кую, але та кую важ ную пра цу на сель скай ні ве, вы па пра ве 
ка рыс та е це ся ўсе на род най па ва гай, за слу гоў ва е це са мыя шчы-
рыя сло вы ўдзяч нас ці.

Дзя куй вам за ад да насць род най зям лі, бе раж лі выя ад но сі ны 
да пры род ных ба гац цяў на шай Бе ла ру сі, вер насць тра ды цы ям 
са ма ах вяр на га слу жэн ня на ка рысць сва ёй кра і ны. У гэ ты свя точ-
ны дзень жа даю вам, па ва жа ныя ра бот ні кі і ве тэ ра ны сель скай 
гас па дар кі, моц на га зда роўя, ба дзё рас ці ду ху, ува саб лен ня 
ў жыц цё ўсіх на ме ча ных пла наў і ня змен на ба га тых ура джа яў.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.


