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Кошыкі ад Праскоўі

Аляксандр ТУРЧЫН,
першы намеснік
прэм'ер-міністра:

«Праблема эфектыўнасці
дзяржсектара —
ключавая сёння. Цяпер
мы працуем над тым,
каб правесці дыягностыку
нашых найбуйнейшых
прадпрыемстваў.
Каб разумець, хто пасля
аказання дзяржпадтрымкі
працуе, а каму трэба
падставіць плячо,
і прадпрыемства будзе
працаваць паспяхова.
І прадпрыемствы,
якім падстаўляй
ці не падстаўляй плячо,
з-за розных прычын
працаваць не будуць.
Гэта самае складанае —
што рабіць з апошняй
катэгорыяй. Выдзяленне
новых аб'ёмаў фінансавання
для праблемных арганізацый
урадам не разглядаецца.
Дзяржпадтрымка
можа быць аказана
толькі ў выглядзе
рэструктурызацыі наяўных
абавязацельстваў».

Былы медработнік з вёскі Альманы Столінскага раёна Праскоўя
ПАЛУКОШКА даўно марыла навучыцца плесці кошыкі з лазовых пруткоў. Калі выйшла на пенсію і займела больш вольнага часу, па кнігах і
часопісах асвоіла тэхніку незвычайнага пляцення мініяцюрных — у далонь — кошыкаў. У Альманах, як, зрэшты, і ў кожнай палескай вёсцы,

КОРАТКА
Да 2023 го да доля
ІT-сек тара ВУП Беларусі
можа вырасці да 10 %.
• Больш за 430 цяжар нас цяў за ха ва на ў
Мінскай вобласці летась
дзякуючы перадабортнаму кансультаванню.
• У Беларусі зацверджаны новы парадак афармлення правілаў арганізацыі
азартных гульняў.
• Ва ўзросце 85 гадоў
памёр сусветна вядомы
мадэльер і стыліст Карл
Лагерфельд.
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Чарговую
публікацыю
рубрыкі
«Чвэрць
стагоддзя»
аб самых
важных дакументах, падпісаных
кіраўніком дзяржавы, мы
прысвячаем Дэкрэту № 18. У аснове
матэрыялу — няпростая гісторыя
адной жанчыны, якой дзеянне гэтага
дакумента дапамагло захаваць
дачку і спыніцца на краі бездані.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

СТРАШНА БЫЦЬ
«НЕ АБАВЯЗАНАЙ»
СВАЙМУ ДЗІЦЯЦІ

Аповед жанчыны,
якая здолела вярнуць дачку
з сацыяльнага прытулку

Жанчыну, якая здолела не толькі вярнуць
дзіця з прытулку, але і далей выхоўвае яго,
знайсці аказалася не проста. Спецыялісты
сацыяльна-педагагічных цэнтраў не заўсёды
ахвотна ідуць на кантакт з журналістамі. Яны
маюць рацыю, бо іх мэта не толькі дапамагчы
сем'ям, якія аказаліся ў цяжкіх жыц цё вых аб ста ві нах,
але і пастарацца зберагчы
той далікатны спакой, якога
іх падапечныя дасягаюць не
заўсёды простым шляхам.
Але мне пашанцавала. Са
мной згадзілася пагаварыць
вельмі незвычайная і моцная
жанчына. Яна не пабаялася
расказаць аб сваіх памылках і пачуццях адкрыта. Мы
сустрэліся з ёй у адным з
мінскіх кафэ. Мне было прыемна ўбачыць перад сабой
прыгожую 36-гадовую жанчыну. Яна ўсміхнулася мне
Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.

•

адвеку была свая школа лозапляцення, але сувенірнымі, якія вырабляе Праскоўя Паўлаўна, не кожная вёска можа пахваліцца. Свае мінікошыкі — сапраўднае мастацтва — майстрыха «гатуе» на звычайнай
вясковай кухні.

і расказала, як ёй нязвыкла было першы час
хадзіць з... зубамі. І мы пасмяяліся разам.
А потым была доўгая размова. Некалькі разоў жанчына спыняла аповед: трэба было
стрымаць боль і слёзы. Ёй не
заўсёды гэта ўдавалася.

СТАР. 4–5

Зараз варта
далей
трымацца
ад вадаёмаў

ЗМАТВАЙ
ВУДЫ
Сёлетні люты зусім не адпавядае
сваёй назве і больш нагадвае пазачарговы вясновы месяц. Апошнімі
днямі і ўвогуле ўстанавілася сонечнае надвор'е, а слупок тэрмометра
ўпарта рухаецца за 0 градусаў у бок
павышэння. Адпавядае такой абстаноўцы і сітуацыя на вадаёмах.
Ледзяное покрыва пачынае імкліва
разбурацца.
— Надвор'е ўвогуле не характэрнае
для дадзенага перыяду часу, — адзначае старшыня Беларускага рэспубліканскага таварыства ратавання на
водах Анвар ІГАМБЕРДЫЕЎ. — Цёплае
сонейка, якое грэе ўжо па-вясноваму, топіць імкліва лёд. Мы ўвесь час праводзім
маніторынг лядовага пакрыцця. Мушу
зазначыць, што карціна дастаткова трывожная. Напрыклад, у Брэсцкай вобласці
такія рэкі, як Піна і Мухавец, не маюць
паўсюдна трывалага лёду. Што датычыцца Віцебскай вобласці, то там становішча
з лёдам на буйных азёрах
захоўваецца стабільнае.

СТАР. 3

