
Алень свя то га Гу бер та з па за ло ча ным кры жам па між ра га мі кра су ец ца на гер бе 
Грод на і лі чыц ца ад ным з сім ва лаў ста ра жыт на га го ра да. А ў хут кім ча се ў го ра-
дзе па се ліц ца і яго гас па дар — скульп ту ра свя то га Гу бер та, апе ку на па ляў ні чых, 

ры ба коў і лес ні коў, бу дзе ўста ноў ле на тут да ХІ ІІ Рэс пуб лі кан ска га фес ты ва лю на-
цы я наль ных куль тур. Над воб ра зам пра цуе вя до мы гро дзен скі май стар Ула дзі мір 
ПАН ЦЯ ЛЕ ЕЎ.

Аг ра рыi паўд нё ва г а рэ гi ё на 

Бе ла ру сi — Го мель скай воб лас цi — 

тра ды цый на за да юць тэмп 

сяў бы ран нiх яра вых збож жа вых 

i зер не ба бо вых куль тур. За се я на 

больш чым 90 % ад ве дзе ных 

пло шчаў. Па сяў ны клiн у рэ гi ё не 

сё ле та зой ме ка ля 550 ты сяч 

гек та раў. Мяр ку ец ца за вяр шыць 

яра вую сяў бу да 9 мая. Мiж тым 

усе гас па дар кi Го мель ска га ра ё на 

па се я лi ран нiя яра выя — яч мень 

i авёс. Пры спры яль ных умо вах 

на двор'я ў най блi жэй шыя днi 

мож на бу дзе пры сту пiць 

да сяў бы пша нi цы.

Сён ня яго не па знаць. I не толь кi та-

му, што на гад вае гран ды ёз ную бу-

даў нi чую пля цоў ку, хоць гэ та са праў-

ды так. Мож на без пе ра боль шан ня 

ска заць: ма ла якi гiс та рыч ны аб' ект 

ад наў ляў ся з та кiм раз ма хам. I хоць 

ра бо ты яшчэ не за вер ша ны, яго воб-

лiк ужо на гад вае ве лiч ны палац.

КАМ ПРА МIС НЫ КУ ПАЛ
Ня даў на на ўяз ной ве жы з'я вiў ся блiс-

ку чы ку пал. Гэ та ад на з са мых яск ра вых 

кан струк цый зам ка. Ра бо та над iм вя ла ся 

доў гая i кар пат лi вая. Пра гэ та мож на мер ка ваць 

па па ме рах ку па ла, дыя метр яко га — шэсць мет-

раў, а вы шы ня — восем. На па чат ку быў ство ра ны 

сталь ны кар кас з драў ля най аб шыў кай — ме на вi-

та на гэ тай ста дыi во сен ню мi ну ла га го да ад бы ла-

ся пер шая «пры мер ка» не па срэд на на са мой ве-

жы. Гэ та не аб ход на бы ло зра бiць, каб па да гнаць 

усе па ме ры, бо ра бо ты вя лi ся на зям лi. Пас ля та го 

як ку пал i ве жа «сыш лi ся», яго зноў зня лi.

А вось кан чат ко вы вы гляд на да ла ку па лу 

ме та лiч ная кан струк цыя з ме дзi i во ла ва. Гэ та 

бы ла цал кам руч ная ра бо та, якую вы кон ва лi 

спе цы я лiс ты мiн скай фiр мы. I хоць ця пер iс-

ну юць су час ныя тэх на ло гii вы ра бу па доб ных 

рэ чаў, быў абра ны па ды ход, якiм ка рыс та лi ся 

май стры ў даў нiя ча сы. Пры гэ тым ме та лiч ныя 

плас цi ны на клад ва лi ся та кiм чы нам, каб пад 

ку пал не за ця ка ла ва да. Да ха вая медзь з тон-

кiм сло ем во ла ва па куль блi шчыць, але з ця гам 

ча су па цям нее i пры ме та кi са мы вы гляд, якi 

быў ка лiсь цi. За вяр шае ку пал ча ты-

рох мет ро вы шпiль.
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СА АЗ за явi ла аб на блi жэн нi да пi ка за ра жэн ня ка ра на вi ру сам у Еў ро пе
Су свет ная ар га нi за цыя ахо вы зда роўя за фiк са ва ла пры кме ты ста бi лi за цыi сi ту а цыi з 

рас паў сю джан нем ка ра на вi рус най iн фек цыi ў Еў ро пе, па ве да мiў Bloomberg. Пас ля та-

го як Iта лiя па ве да мi ла аб най мен шай за апош нiя два тыд нi коль кас цi но вых вы пад каў 

за ра жэн ня, вы ка наў чы ды рэк тар пра гра мы СА АЗ па над звы чай ных сi ту а цы ях у га лi не 

ахо вы зда роўя Майк Ра ян за явiў, што гэ тая кра i на, а так са ма Iс па нiя на блi жа юц ца да 

пi ка за хвор ван ня на COVID-2019. Ра ян ад зна чыў, што ўсе но выя ды яг нас та ва ныя вы-

пад кi iн фек цыi ста лi вы нi кам за ра жэн ня пры блiз на два тыд нi та му. Экс перт за клi каў 

усе кра i ны ак ты вi за ваць на ма ган нi па по шу ку i iза ля цыi па цы ен таў. «Гэ та не прой дзе са мо са бой. Нам трэ ба, каб 

кра i ны за ся ро дзi лi ся на гэ тай стра тэ гii», — пад крэс лiў Майк Ра ян.

Су свет ны банк праг на зуе эка на мiч ны рост Кi тая на ўзроў нi 2,3 %
У дак ла дзе бан ка праг на зу ец ца, што Кi тай, дру гая па ве лi чы нi эка но мi ка све ту, 

«пра дэ ман струе за па во лен не рос ту з 6,1 пра цэн та ле тась да 2,3 пра цэн та сё ле та». 

Мяр ку ец ца, што ад па вед ны па каз чык у кра i нах ус ход не азi яц ка га рэ гi ё на па мен-

шыц ца да 2,1 % у 2020 го дзе з 5,8 % у 2019-м. Гэ та ад бу дзец ца пры ўмо ве, ка лi су-

свет ная эка но мi ка, згод на з пра гно за мi, пач не ад наў ляц ца гэ тым ле там. Як вя до ма, 

Су свет ны банк вы дзе лiў 14 мiль яр даў до ла раў фi нан са вай пад трым кi для ўзмац нен ня 

здоль нас цi кра iн, якiя раз вi ва юц ца, про цi дзей нi чаць рас паў сюдж ван ню ка ра на вi ру са 

i пла нуе вы дат ка ваць яшчэ 160 мiль яр даў до ла раў на пра ця гу на ступ ных 15 ме ся цаў 

для аба ро ны бед ных i ўраз лi вых сла ёў на сель нiц тва.

ЕС за пус кае мi сiю па кант ро лi збро е ва га эм бар га ў Лi вii
Еў ра са юз з 1 кра са вi ка па чаў пра во дзiць но вую мi сiю ў Мiж зем ным мо ры. Пра гэ та га во рыц ца ў за яве Са ве та 

ЕС. У да ку мен це пад крэс лi ва ец ца, што IRINI з грэ час кай мо вы пе ра кла да ец ца як «мiр», а яе асноў най за да чай ста-

не ажыц цяў лен не эм бар га ААН на па стаў кi зброi ў 

Лi вiю з вы ка ры стан нем па вет ра ных, су ха пут ных i 

мар скiх шля хоў. Мi сiя бу дзе вы кон ваць i iн шыя за да-

чы — у пры ват нас цi, ажыц цяў ляць ма нi то рынг i збор 

iн фар ма цыi аб не за кон ным экс пар це з Лi вii наф ты 

i наф та пра дук таў. IRINI ўзна ча лiць контр-ад мi рал 

Фа бiа Агас цi нi ў якас цi ка ман ду ю ча га апе ра цы яй ЕС, 

а штаб-ква тэ ра мi сii бу дзе раз ме шча на ў Ры ме.
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• У Бе ла ру сi ство ра на ра бо чая 

гру па па рас пра цоў цы пра ек та 

Пра гра мы са цы яль на-эка на мiч на-

га раз вiц ця на 2021—2025 га ды.

• Па рад да Дня Пе ра мо гi прой дзе 

ве ча рам.

• Ляс га сы Бе ла ру сi на рых та ва лi 

ка ля 10 ты сяч тон бя ро за віку.

• Штаб тэ ры та ры яль най аба ро-

ны бу дзе раз гор ну ты ў Аст ра вец кiм 

раё не.

• Дру гi шун цi ру ю чы рэ ак тар 

Бел АЭС уклю ча ны ў ра бо ту.

• Мiн ча нiн пры га во ра ны да трох 

га доў ка ло нii за «мi нi ра ван не» баль-

нi цы.

• У Ба ры са ве служ бо вы са ба ка 

да па мог рас крыць пад пал до ма i 

ху лi ган ства.

КОРАТКА

У РЭЙД 
З СУПРАЦОЎНІКАМІ 
ДАI

ЯК ХАРЧАВАЦЦА, 
КАБ ВЯСНОЙ 
НЕ ХВАРЭЦЬ6 7

СТАР. 8

Пра ект — маш таб ныПра ект — маш таб ны

РЭ НЕ САНС СТА РО ГА ЗАМ КА
У Грод не за вяр ша ец ца пер шы этап рэ кан струк цыi 
ад на го з най ста рэй шых 
зам каў Бе ла ру сi

Бор кi бы лi цал кам сцёр тыя 

з зям лi пад час кар най апе ра цыi ў чэр ве нi 

1942 го да. Тую жах лi вую ра нi цу пад ра бяз-

на апi саў у сва ёй да ку мен таль най апо вес цi 

«Кар нi кi» Алесь Ада мо вiч. По тым па ёй быў 

па стаў ле ны не менш жах лi вы фiльм «Iдзi 

i гля дзi», ад пра гля ду яко га i ця пер сты не 

кроў у жы лах...

МЕС ЦА СМУТ КУ
Ра зам з жы ха ра мi так са ма бы лi спа ле ныя па-

сёл кi Доў гае По ле, За кры нiч ча, Чыр во ны Ара ты, 

Пра ле тар скi, Хва таў ка, Дзяр жын скi — усе яны зна-

хо дзi лi ся ў не па срэд най блiз ка сцi ад Бо рак. Сваю 

чор ную спра ву фа шыс ты скон чы лi да ся рэ дзi ны 

дня. Пас ля жах лi вай за чыст кi ў жы вых за ста ло ся 

толь кi 38 ча ла век з амаль дзвюх ты сяч.

Пом нiк, пры све ча ны ах вя рам гэ тай тра ге дыi, 

упер шы ню з'я вiў ся ў Бор ках у 1953 го дзе — сал-

дат i схi ле ная ў смут ку жан чы на. Ця пер гэ ты пом-

нiк зна хо дзiц ца на мо гiл ках, якiя пры мы ка юць да 

кап лi цы ў го нар iко ны Бо жай ма цi «Зной дзен-

не за гi нулых». Кап лi ца бы ла па бу да ва ная тут у 

2004-м з гра ма дзян скай iнi цы я ты вы. Ме ма ры яль-

ны комп лекс «Па мя цi спа ле ных вё сак у вёс цы 

Бор кi» ўклю чаў у ся бе так са ма ме ма ры яль ныя 

плi ты з наз ва мi на се ле ных пунк таў Ма гi лёў скай 

воб лас цi, спа ле ных ра зам з жы ха ра мi, 

так i не адноў ле ных. СТАР. 5 Ста ры пом нiк так са ма ўпi шац ца 
ў агуль ную кан цэп цыю. СТАР. 2

Кi раў нiк ад дзя лен ня «Ця рэ нi чы» УСП «Слаў Мол» Фё дар ПРА ХА РЭН КА, 
стар шы ня Ця рэ нiц ка га сель вы кан ка ма Але на КО ЗЫ РА ВА, стар шы ня 

Го мель ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Вiк то рыя ЛА ДУЦЬ КА, вя ду чы аг ра ном 
ад дзя лен ня «Ця рэ нi чы» УСП «Слаў Мол» Юрый АДЗIН ЦОЎ.

У вёс цы Бор кi Кi раў ска га ра ё на ства ра ец ца 
маш таб ны ме ма ры ял па мя цi, якi пе рад асць увесь 
жах та го, што тут ад бы ло ся больш за 70 га доў та му

МАЦ НЕЙ, ЧЫМ «IДЗI I ГЛЯ ДЗI»МАЦ НЕЙ, ЧЫМ «IДЗI I ГЛЯ ДЗI»

Святы Губерт 
паселіцца ў Гародні
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Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лi кi На тал ля Ка ча-

на ва шмат га доў зай ма ла па са ду кi раў нi ка 

Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та, та му яе мер ка-

ван не па шмат лi кiх праб ле мах важ нае для 

лi да ра кра i ны. На па рад ку су стрэ чы ся род 

та кiх бы лi i эка на мiч ныя, i са цы яль ныя, i па-

лi тыч ныя пы тан нi, у тым лi ку i бу ду чыя вы-

ба ры.

ЧЫМ НАМ КА РЫС НАЯ 
ФОР МУ ЛА ТРАМ ПА?

Як ад зна чыў сам Аляк сандр Лу ка шэн ка, прэ-

зi дэнц кую кам па нiю не аб ход на ўжо не толь кi аб-

мяр коў ваць, але i пла на ваць. «У нас пад стаў па-

куль ня ма для та го, каб пе ра но сiць прэ зi дэнц кiя 

вы ба ры, як не ка то рыя цi то во ра гi, цi то са пер нi кi 

пад каз ва юць», — за ўва жыў кi раў нiк кра i ны. Для 

на зна чэн ня тэр мi наў на пад рых тоў ку не аб ход на 

па ра iц ца з ЦВК, зве рыц ца з за ка на даў ствам. I тут 

да рэ чы бу дзе во пыт На тал лi Ка ча на вай, якая ў 

Ад мi нiст ра цыi зай ма ла ся гэ ты мi пы тан ня мi.

Са мая цяж кая праб ле ма сён ня, па вод ле слоў 

Прэ зi дэн та, — эка но мi ка. «Хоць мы i ста ра ем ся 

тут не як ка рас кац ца, каб прад пры ем ствы пра ца-

ва лi i лю дзi атрым лi ва лi за роб кi. Тут мне вель мi 

спа да ба ла ся фор му ла Трам па, ён шчы ра ска заў: 

ка лi мы не пач нём не ад клад на пра ца ваць (звяр-

нуў ся да аме ры кан цаў, дзе дру ку юць до лар, i гэ-

та пер шая эка но мi ка ў све це), то лю дзей па мрэ 

больш ад бес пра цоўя i го ла ду, чым ад ка ра на вi ру-

са», — зга даў Аляк сандр Лу ка шэн ка i ад зна чыў, 

што нам не аб ход на пра ца ваць i як толь кi маг-

чы ма ра та вац ца ад гэ та га кры зi су.

ПАЎ НОЧ НЫ РЭ ГI ЁН — 
ПАД АСАБ ЛI ВЫМ КАНТ РО ЛЕМ

Што да ты чыц ца сi ту а цыi з ка ра на вi ру сам, то 

Прэ зi дэнт вы ка заў мер ка ван не, што сён ня мы 

зна хо дзiм ся на пi ку за хвор ван ня: «Я ма лю Бо га, 

каб да Вя лi ка дня гэ ты пiк пай шоў унiз».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, што да ваў 

да ру чэн не стар шы нi верх няй па ла ты пар ла мен та 

за вы хад ныя на ве даць Вi цебск: «Вы, ве ра год на, 

ад чу ва е це ўсе тон ка сцi праб ле мы». Ён да даў, 

што гэ тая воб ласць кры ху ад роз нi ва ец ца ад iн-

шых рэ гi ё наў па клi ма це, i там кры ху змяс цiў ся 

пiк за хвор ван няў. Ця пер на Вi цеб шчы не пра цу-

юць мi нiстр ахо вы зда роўя i iн шыя аў та ры тэт ныя 

спе цы я лiс ты.

Прэ зi дэнт аба зна чыў яшчэ ад ну важ ную праб-

ле му: усе хва лю юц ца з-за ка ра на вi ру са, за бы ва-

ю чы ся, што ў кра i не шмат па цы ен таў з iн шы мi 

хва ро ба мi. Яны па тра бу юць не мен шай ува гi: 

«Не трэ ба за бы ваць, што ў нас ёсць i ан ка ла-

гiч на хво рыя, i хво рыя з сар дэч на-са су дзiс ты-

мi за хвор ван ня мi, у нас ёсць астма ты кi, прос та 

лю дзi, якiя хва рэ юць на пнеў ма нiю 

без уся кiх ус клад нен няў». СТАР. 2

«Старых трэба 
адназначна 
берагчы»

Аляк сандр Лу ка шэн ка на су стрэ чы з На тал ляй Ка ча на вай 
аб мер ка ваў са мыя на дзён ныя для кра i ны пы тан нi

АПКАПК ВЯС НО ВЫЯ КЛО ПА ТЫ
У Го мель скiм ра ё не 
пра цяг ва юць сяў бу


