
Но вы му зей і ву ліч ны га дзін нік ця пер 

ёсць у Дуб роў не. Іх ства ры лі ў го нар 

прад пры ем стваў, якія па спя хо ва функ-

цы я на ва лі ў да рэ ва лю цый ны час.

Су стрэ нем ся пад га дзін ні кам
Ня даў на го ра ду споў ні ла ся 625 га доў. 

Юбі лей ура чыс та ад зна чы лі ў дру гой па ло-

ве чэр ве ня, у дні пра вя дзен ня XXV Між на-

род на га фес ты ва лю «Дняп роў скія га ла сы ў 

Дуб роў не».

З на го ды «імя нін» прэ зен та ва лі і не каль кі 

но вых аб' ек таў куль ту ры, якія ад ра зу спа да-

ба лі ся ту тэй шым і гас цям. На прык лад, ву ліч-

ны га дзін нік, за ма ца ва ны на ве жы ў га рад-

скім скве ры. Ён стаў без пе ра больш ван ня 

зна ка вым мес цам. Ця пер тут пры зна ча юць 

спат кан ні. А на вас пе ча ныя сем'і ад ра зу пас-

ля рэ гіст ра цыі шлю бу пры яз джа юць сю ды 

на ват з Ор шы, ін шых га ра доў, вё сак. А не-

ка то рыя — на ват са Сма лен ска.

Ці ка ва, што на яго ства рэн не не па тра ці лі 

ні руб ля бюд жэт ных гро шай: усе 

вы дат кі ўзя лі на ся бе ме цэ на ты.
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• Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

па він ша ваў кі раў ніц тва, 

аса бо вы склад, ве тэ ра-

наў мыт най служ бы з 

пра фе сій ным свя там — 

Днём мыт ні ка.

• У Бе ла ру сі 36,7 % уве-

дзе на га ў сту дзе ні — жніў ні 

жыл ля па бу да ва на для тых, 

хто мае ў ім па трэ бу.

• МПЗ пра па нуе аб мер-

ка ваць пра ект за ко на аб 

аб ме жа ван ні до сту пу ў 

ан лайн-ка зі но.

• У Гро дзен скай вобласці 

школь ні кі-ва лан цё ры да па-

ма га юць па жы лым лю дзям, 

у якіх ёсць пры ся дзіб ныя 

па сад кі.

• Да р'я До мра ча ва па-

спра буе свае сі лы ў ка ра-

тэ ў пра ек це Brіght Team 

ды рэк цыі ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў 2019 го да.

• Кам па нія Wаrgаmіng 

ад кры вае сту дыю ў Гіл-

фар дзе (Вя лі ка бры та нія) 

і пач не ра бо ту над но вай 

кам п'ю тар най гуль нёй.

КОРАТКА

ВЕГАНЫ: 
ХТО ЯНЫ?

З САМБІСТКІ — 
У ДЗЮДАІСТКІ

2 568,4 тыс. тон 
тор фу зда бы та ў кра і не 
па ста не на 16 ве рас ня 
бя гу ча га го да, што 
скла дае 110,4 % 
ад га да во га за дан ня 
і 119 % у ад но сі нах 
да ана ла гіч на га 
пе ры я ду мі ну ла га го да. 
Усе 23 прад пры ем ствы 
га лі ны, якія зда бы ва юць 
торф, вы ка на лі 
да ве дзе нае се зон нае 
за дан не. Вы твор чыя 
ма гут нас ці ар га ні за цый 
тар фя ной пра мыс ло вас ці 
Мі ніс тэр ства 
энер ге ты кі да зва ля юць 
што год зда бы ваць 
ка ля 2,5 млн тон 
тор фу і вы раб ляць 
да 1,4 млн тон па ліў ных 
бры ке таў. Па ўзроў ні 
зда бы чы гэ та га 
ка рыс на га вы кап ня 
Бе ла русь зай мае 
дру гое мес ца ў Еў ро пе 
пас ля Фін лян дыі, 
пра ін фар ма ва лі 
ў Мі нэ нер га.

ЛІЧ БА ДНЯ

Праблема і рашэннеПраблема і рашэнне  

Квад ра коп тар 
су праць 

«за хоп ні каў»
Што та кое бар шчэў нік Са сноў ска га, мне не ка лі 

да вя ло ся спа сціг нуць на сва ёй ску ры. Во пыт 

быў вы пад ко вы, але над звы чай за па мі наль-

ны. На дру гі дзень пас ля та го, як па зма га ла ся 

з не вя до май мне вя лі кай тра вой на да чы сва-

я коў, ру кі да плеч па кры лі ся вя лі кі мі пу хі ра мі. 

Па бег ла да дэр ма то ла га, які па ве да міў, што 

трэ ба звяр тац ца ў апё ка вае аддзя лен не.

Ця пер гэ тую рас лі ну заўважаю зда лёк. Ба чу 

яе сён ня, у асноў ным, ка лі вы яз джаю за мя-

жу. Вось у Ра сію ня даў на ез дзі ла — там прос-

та за рас ні кі ўздоўж да рог, у тым лі ку ка ля 

чы гун кі. Зда ва ла ся б, у нас на Го мель шчы не 

бар шчэў ні ку зу сім ня ма. Ад нак спе цы я ліс ты 

Го мель ска га аб лас но га ка мі тэ та пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 

за пэў ні ва юць: ёсць. На па ча так го да бы ло 

вы яў ле на амаль 100 гектараў ва ўсіх ра ё нах 

воб лас ці. Не вы яў ле ны гі ганц кі бар шчэў нік 

па куль толь кі ў Бра гін скім, На раў лян скім 

і Лель чыц кім. А ў Ель скім, дзе да гэ туль яго не 

зна хо дзі лі, сё ле та з'я ві лі ся асоб-

ныя ўчаст кі з рас лі на мі. СТАР. 4СТАР. 4

ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2018 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ве жа з га дзін ні кам у цэнт ры Дуб роў на.СТАР. 4

Ма лая ра дзі ма для па ля шуч кі Пра-

скоўі ПА ЛУ КОШ КІ — гэ та най перш яе 

вёс ка Аль ма ны — ста ра жыт нае па се-

лі шча на краі ба ло та, най вя лік ша га ў 

Еў ро пе. Тут яна на ра дзі ла ся, скон чы ла 

шко лу, ства ры ла сям'ю. Ста ла не толь кі 

ўме лай гас па ды няй, але і са праўд ным 

май страм па ло зап ля цен ні, удзель ні-

чае ў вяс ко вых, ра ё нных і аб лас ных 

свя тах. Та му ў па няц ці ма лой ра дзі мы 

для Пра скоўі то іц ца яшчэ і кры ні ца яе 

на тхнен ня. Пра ца ві тая жан чы на пе ра-

ня ла най леп шае ад са ма быт ных аль-

ман цаў, якія ста год дзя мі ву чы лі ся не 

толь кі вы жы ваць у не спры яль ных умо-

вах пры ро ды, але і ства ры лі не паў тор-

ную па лес ка-аль ман скую куль ту ру, за-

ха ва лі спрад веч ныя звы чаі і тра ды цыі, 

ра мёст вы і про мыс лы, ка рыс та юц ца 

сва ім не паў тор ным дыя лек там і асаб-

лі вас ця мі мо вы, не за бы ва юць фальк-

лор — пес ні, каз кі, ле ген ды і ба ла ды. 

Жан чы ны-аль ман кі і да сён ня но сяць 

свя точ ныя строі. На гэ тым фо та здым-

ку дач ка аль ман скіх ба лот дэ ман струе 

і свае мас тац ка-по бы та выя вы ра бы: 

ка шы, кар зі ны і та ра бан — вя лі кі кош 

з са сно вай дран кі (шча пы), і аль ман скі 

строй, у які ўва хо дзяць тра ды цый ныя 

ка шу ля-вы шы ван ка (з шоў ку), ка мі-

зэль ка, спад ні ца з кос ні ка мі (стуж ка-

мі), фар ту шок з квет ка мі, вы шы ты мі 

кры жы кам.

Аль ман скія ба ло ты — так са ма ма-

лая ра дзі ма Пра скоўі. І не здар ма фо-

нам для фо та ста лі ку пі ны і ба лот ныя 

трыс ня гі. Ба ло та, на якое з ма лен ства 

ха дзі ла збі раць яга ды — ле там чар ні-

цы, во сен ню — жу ра ві ны, Пра скоўя, 

як ні хто, ве дае. Ве дае і час та рас па-

вя дае, што на дзя сят кі кі ла мет раў ба-

лот най пра сто ры не су стрэ неш ні вод-

най жы вой ду шы. Толь кі не кра ну тая 

пры рода!

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Вы то кі ма лой ра дзі мыВы то кі ма лой ра дзі мы  

Дач ка Аль ман скіх Дач ка Аль ман скіх 
ба лотба лот


