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Ула дзі мір СЯ МАШ КА, 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«У 1990 го дзе ў сель скай 
гас па дар цы Бе ла ру сі бы ло 
за ня та больш за міль ён 
ча ла век. 
Па фак це мі ну ла га го да 
іх коль касць скла ла 
пры клад на 330 ты сяч. 
Коль касць пра цу ю чых 
змен шы ла ся ў 3,5 ра за, 
пры гэ тым вы твор часць 
збож жа, мя са, ма ла ка 
вы рас ла ў 2—2,7 ра за. 
Эфек тыў насць ра бо ты 
сель гас прад пры ем стваў 
вы рас ла ў 7 ра зоў. Та кіх 
вы ні каў уда ло ся да біц ца 
шмат у чым дзя ку ю чы 
раз віц цю пра мыс ло вай 
вы твор час ці кра і ны».
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Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2017 года!
ПАДПІШЫСЯ — І ВЫЙГРАЙ ЛЯДОЎНЮ АБО ВЯНДЛЯРНЮ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
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УБА ЧЫЦЬ 
ГУ ТЭН БЕР ГА

Уні каль ная кні га пры бы ла ў Бе ла русь з Гер ма ніі
Са мае ста ра жыт нае, зна ка мі тае і да ра гое вы дан не Еў ро пы 
ця пер мож на ўба чыць у Мін ску. 
У Бе ла русь з Гер ма ніі пры бы ла Біб лія Гу тэн бер га. Кніж ны пом нік, 
які свед чыць пра па ча так гіс то рыі кні га дру ка ван ня ў Еў ро пе, 
да 31 снеж ня мож на бу дзе ўба чыць на між на род най вы стаў цы 
«Фран цыск Ска ры на і яго эпо ха» 
ў На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі.

Ад крыц цё вы-
стаў кі па ча ло ся з 
ура чыс тай цы ры-
мо ніі ўскла дан ня 
кве так да пом ні ка 
Фран цыс ку Ска-
ры ну. У ёй пры ня-
лі ўдзел стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Мі ха іл 
Мяс ні ко віч, мі ністр 
куль ту ры Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь Ба рыс 
Свят лоў і ды рэк-
тар На цы я наль най 
біб лі я тэ кі Бе ла ру сі 

Ра ман Ма туль скі. З пры ві таль ным сло вам да пры сут ных звяр таў ся так са ма 
Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Фе дэ ра тыў най Рэс пуб лі кі 
Гер ма нія ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Пе тэр Дэ тмар.

Ёсць рэ зерв!Ёсць рэ зерв!  

АД ПЕР ШЫХ 
КРО КАЎ — 
ДА ЗА ЛА ТЫХ МЕ ДА ЛЁЎ

Брэсц кі аб лас ны цэнтр алім пій ска га рэ зер ву 
па вес ла ван ні за дзе ся ці год дзе стаў зна ка вым аб' ек там 

не толь кі для сва іх ві даў спор ту, але і для го ра да
Брас таў ча не на зы ва юць яго па звыч цы «вяс ляр ным ка на-

лам». Цэнтр, які па між на род най ква лі фі ка цыі ад но сіц ца да 

аб' ек таў гру пы «А» па вес ла ван ні, стаў ба зай пад рых тоў кі 

мно гіх спарт сме наў, а для па чат коў цаў шко лай і трамп лі нам 

для спар тыў ных вы шынь. Ме на ві та сё ле та вяс ляр ны ка нал 

ад зна чыў свой пер шы не вя лі кі юбі лей. Афі цый нае ад крыц цё 

аб' ек та ад бы ло ся ў 2007 го дзе.

Агляд га тоў нас ці
Ды рэк тар дзяр жаў най спе цы я лі за ва най ву чэб на-спар тыў-

най уста но вы «Брэсц кі аб лас ны цэнтр алім пій ска га рэ зер ву па 
вес ла ван ні» Па вел ДЗЕ НІ СЮК на зы вае са мыя знач ныя спа бор-
ніц твы, якія тут пра во дзі лі ся. Гэ та най перш чэм пі я нат Еў ро пы па 
ака дэ міч ным вес ла ван ні ся род да рос лых спарт сме наў у 2009 го дзе, 
праз год брэсц кі ка нал пры няў чэм пі я нат све ту ся род мо ла дзі да 
23 га доў, так зва ны ма ла дзёж ны чэм пі я нат. А сё ле та Еў ра пей ская 
фе дэ ра цыя ака дэ міч на га вес ла ван ня на зва ла Брэст мес цам пра-
вя дзен ня еў ра пей скіх спа бор ніц тваў 2018 го да ся род 
мо ла дзі. Чэм пі я нат пры зна ча ны на ве ра сень.
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На вы твор чых участ ках Ка лі нін ска га ляс ніц тва Іва цэ віц ка га ра ё на заў сё-

ды вы лу ча юц ца гэ тыя дзве жан чы ны — у пра цы за ся ро джа ныя, ад каз ныя, 

у час ад па чын ку — вя сё лыя, жар таў лі выя. Па моч нік ляс ні ча га Свят ла на 

ПА ЛЯ ЧОК і май стар ле су Та ма ра ШЫ ЛІК — пра фе сі я на лы-ле са во ды. 

Свят ла на (на фо та зле ва) двац цаць шэсць га доў та му скон чы ла По лац кі 

ляс ны тэх ні кум і пры еха ла ў Свя тую Во лю, — у гэ тай вёс цы зна хо дзіц ца 

кан то ра ўста но вы. Свя тая Во ля ста ла дру гой ра дзі май і для Та ма ры, якая ў 

свой час на бы ла пра фе сію ў Ве лі ка луц кім ляс ным тэх ні ку ме ў Пскоў скай 

воб лас ці. Кі раў нік Ка лі нін ска га ляс ніц тва Мі ка лай Брыч ка ле віч з за да-

валь нен нем ха рак та ры зуе сва іх пад на ча ле ных, ка жа, што гэ тыя жан чы ны 

знай шлі ся бе ў ляс ной спра ве, ста лі не за мен ны мі ў ляс ніц тве і, ня гле дзя чы 

на не вель мі лёг кія ўмо вы пра цы, за ста юц ца са праўд ны мі жан чы на мі.

На здым ку: Свят ла на ПА ЛЯ ЧОК і Та ма ра ШЫ ЛІК на праб лем ным участ-

ку хвой на га ле су, які трэ ба ра та ваць ад вяр шын на га ка ра е да, аб мяр коў-

ва юць, якія ме ры не аб ход на рас па чаць у пер шую чар гу.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Свя та воль скія ле са вод кіСвя та воль скія ле са вод кі


