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НА ВАТ ЯГА ДЫ Ў ШО КУ
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па на зі ра ла за тым, 
як на рых тоў ва ец ца ві та мін ная пра дук цыя 

на ад ным з па спя хо вых 
прад пры ем стваў спа жыў ка а пе ра цыі

«Глус кі ко шык» — ад но з тых прад пры ем стваў, 
якія на слы ху. Ме на ві та пад гэ тай мар кай мяс цо вая 
райспа жыў ка а пе ра цыя па стаў ляе на на шы пры лаў кі 
то ны за ма ро жа най пра дук цыі. Учо ра гэ та бы лі са до выя 
яга ды, хут ка з'я вяц ца жу ра ві ны. Так што гас па ды ні мо гуць 
не тур ба вац ца — зі мой у іх бу дзе чым упры го жыць 
са лод кія стра вы.

Ліч бы га во раць са мі за ся бе. На рых тоў чы аба рот за восем ме-
ся цаў склаў тут 109,6 % у па раў на нні з ле таш нім! Чар ніц за куп ле-
на 220 тон — на 20 тон бо лей, чым ле тась, у раз га ры на рых тоў ка 
яб лыкаў — у пла нах за ку піць 370 тон. Клуб ніц на рых та ва лі сё ле та 
22 то ны і амаль усю пра да лі на рын ках у Мін ску, Ма гі лё ве і Баб руй-
ску. На за ма роз ку пай шло толь кі чатыры то ны. Пры ма лі тут так-
са ма чор ныя і чыр во ныя па рэч кі, брус ні цы, за раз ідзе на рых тоў ка 
са май ка рыс най бе ла рус кай яга ды — жу ра він. На пе ра дзе за клад ка 
буль бы, бу ра коў, морк вы, цы бу лі, яб лы каў — та ва рыст ва ро біць 
свае за па сы, каб по тым спа кой на ганд ля ваць імі зі мой: дэ фі цы ту 
ві та мі наў у кра мах Глус ка га рай спа жыў та ва рыст ва 
дак лад на не бу дзе.
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•  Упаў на ва жа ным 

прад стаў ні ком кі раў ні-

ка дзяр жа вы ў Брэсц-

кай воб лас ці пры зна ча-

ны дзяр жаў ны сак ра тар 

Са ве та бяс пе кі Ва ле рый 

Ва куль чык, у Ма гі лёў-

скай воб лас ці — на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра Ана толь 

Сі вак.

• Ко пію кры жа Еф ра-
сін ні По лац кай пры вя зуць 
у Брэст. Свя ты ня бу дзе 
зна хо дзіц ца ў ка фед раль-
ным са бо ры пра па доб на га 
Сі мя о на Стоў пні ка. Су стрэ-
ча ко піі кры жа на ме ча на 
24 ве рас ня на 17.00. Яе 
пра во дзі ны ад бу дуц ца на 
на ступ ны дзень у 14.30.

• Тэм пе ра тур ны рэ-

корд 72-га до вай даў ні ны 

па бі ты ў Мін ску. Тэм пе-

ра ту ра па вет ра 16 ве рас-

ня ў ста лі цы пра грэ ла ся 

да 26,2 гра ду са. Ра ней 

са мым цёп лым лі чыў ся 

гэ ты дзень у 1948 го дзе, 

ка лі бы ло 25 гра ду саў вы-

шэй за нуль.

КОРАТКА

18 ВЕРАСНЯ 2020 г.

ПЯТНІЦА
№ 182 (29296)

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2020 года
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ЯК «ПАМІРЫЦЬ» 
КАРТКІ

НАДЗЁННЫЯ 
ТУРБОТЫ 
МЯСЦОВЫХ 
УЛАД

Ула дзі мір КА РА НІК, 

стар шы ня Гро дзен ска га 

абл вы кан ка ма:

«Аса біс тыя пры ёмы, 
пра мыя лі ніі — гэ та доб ры 
ме ха нізм апе ра тыў най 
су вя зі, ка лі лю дзі мо гуць 
ад кры та рас ка заць 
пра свае праб ле мы 
прад стаў ні кам ула ды 
і атры маць зва рот ную 
су вязь у вы гля дзе 
вы ра шэн ня праб ле мы 
або тлу ма чэн ня тых 
ці ін шых ню ан саў. 
Пра мая лі нія ў пер шую 
чар гу на кі ра ва на на 
да па мо гу тым, хто 
апы нуў ся ў ня прос тай 
жыц цё вай сі ту а цыі. 
Пры чым ча сам, каб зняць 
васт ры ню праб ле мы, 
да стат ко ва свое ча со ва 
пра ін фар ма ваць лю дзей, 
якія ёсць шля хі вы ра шэн ня, 
што для гэ та га ро біц ца».

ЦЫТАТА ДНЯ

Ура джай 
з ха кей на га 

по ля
Чым жы ве ба ра на віц кі ха кей 
на тра ве і ча го яму не ха пае 

для поў на га шчас ця
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Крэ а тыў ным фан та зі ям сямідзесяцівасьмігадовага жы ха ра вёс кі Це раб лі чы 
Сто лін ска га ра ё на Іва на СУ ПРУН ЧЫ КА ня ма ме жаў. Ся ке ры ў яго ру ках пад па-
рад коў ва ец ца лю бое дрэ ва, ажыц цяў ля ец ца са мая вы кштал цо ная за ду ма твор-
цы. Ня даў на, на фес ты ва лі «Кліч Па лес ся» Іван Пі лі па віч вы ста віў сваю но вую 
се рыю драў ля ных скульп тур на тэ му ста ра жыт най мі фа ло гіі Па лес ся. За сваё 
са ма быт нае мас тац тва, якое на зы ва юць ін сіт ным, на род ным, аў тэнтычным, 

Іван Су прун чык атры маў зван ні не толь кі на род на га май стра Бе ла ру сі, але і 
«Га на ро ва га Па ле шу ка».

Ма ла хто ве дае, асноў ным пра фе сій ным за ня ткам це раб ліц ка га жы ха ра бы ла і 
ёсць біб лі я тэч ная спра ва —- роў на пяць дзя сят га доў, як Іван Пі лі па віч на па са дзе 
вяс ко ва га біб лі я тэ ка ра, пры чым пра цуе ён усе гэ тыя га ды на ад ным мес цы.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Па лес кі Па лес кі 
пан тэ онпан тэ он


