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• У Ма гі лё ве з 20 жніў-

ня па 19 ве рас ня пра хо-

дзіць ме сяч нік па на вя-

дзен ні па рад ку.

• Агуль ны аб' ём ін вес ты-

цый у ства рэн не мэб ле вай 

вы твор час ці ў Іва цэ ві чах 

скла дзе 20 млн еў ра.

• 15 жніў ня на ўчаст ку 

аў та ма гіст ра лі М6 Мінск —

Грод на, які рэ кан стру я-

ваў ся, ад крыў ся рух.

• Рас сель гас на гляд 

з 20 па 24 жніў ня пра вя дзе ін-

спек цыю шэ ра гу бе ла рус кіх 

прад пры ем стваў — вы твор-

цаў яб лы каў і та ма таў.

• Праф са ю зы Брэсц-

кай воб лас ці пра вод зяць 

збор срод каў на ад наў-

лен не ра да вой ся дзі бы 

На па ле о на Ор ды ў Іва-

наў скім ра ё не.
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Больш за 150
узо раў пра дук цыі ва ен на га 
пры зна чэн ня пры вез лі на 
чацвёртую між на род ную 
ва ен на-тэх ніч ную 
вы стаў ку «Ар мія-2018», 
якая прой дзе 21—26 
жніў ня ў пад мас коў най 
Ку бін цы, прад стаў ні кі 
бе ла рус ка га ва ен на-пра-
мыс ло ва га комп лек су. 
Прад пры ем ствы ай чын най 
аба рон кі прэ зен ту юць 
до сыць шы ро кі спектр но вай 
і перс пек тыў най пра дук цыі, 
ство ра най
з пры мя нен нем іна ва цый ных 
тэх на ло гій. Як ад зна чы лі 
ў Дзярж кам ва енп ра ме, 
фо рум «Ар мія-2018» ста не 
не толь кі ад ной 
з клю ча вых пля цо вак для 
дэ ман стра цыі бе ла рус кай 
пра дук цыі ва ен на га 
пры зна чэн ня, але і мес цам 
для пры цяг нен ня но вых 
парт нё раў і ўста наў лен ня 
з імі доў га тэр мі но вых 
уза е ма ад но сін у сфе ры 
ва ен на-тэх ніч на га 
су пра цоў ніц тва. Ча ка ец ца, 
што ў ме ра пры ем стве 
пры муць удзел больш за 
1,2 ты ся чы най буй ней шых 
ра сій скіх кан цэр наў, 
вя ду чыя кан струк тар скія 
бю ро і на ву ко ва-да след чыя 
ін сты ту ты, кам па ніі 
з 15 кра ін.
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СВЯ ТАЯ СПРА ВА — ЗБОЖ ЖА ЖАЦЬ
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Улас ная гас па дар каУлас ная гас па дар ка  

БЕ ЛА РУС КАЯ МА РА ЛУ НЯ

«Шлях у ты ся чу лі па чы на ец ца з 

пер ша га кро ку», — ка жа кі тай ская 
пры каз ка. Ці не гэ ты вы раз на тхніў 
Вэнь Сю эч жэ ня пе ра адо лець во-
сем ты сяч кі ла мет раў па між Пе кі-
нам і Мінск ам, каб здзейс ніць сваю 
ма ру?

Зна ём це ся, гэ та Лунь. Так Вэнь 

Сю эч жэ ня на зы ва юць сяб ры і род ныя. 

Яму 31 год. Ён жы ве ў вёс цы Праль ні кі, 

што на Ва ло жын шчы не. І на гэ тай зям лі 

за чатыры га ды зра біў ужо мност ва кро-

каў, каб яго жа дан ні ажыц ця ві лі ся.

— Па каш туй, які са лод кі, ма лі на-

вы, — пра цяг вае гас па дар па мі дор.

З па дзя кай ад кус ваю ка ва лак са ка-

ві тай мя ка ці. Я не асаб лі вы экс перт у 

па мі до рах, але смак «свой скай» ага-

род ні ны ад ма га зін най ад роз ні ва ец ца 

знач на.

Лунь зна ё міць нас са сва ёй гас па-

дар кай. За хо дзім у цяп лі цу. Яна зда ец-

ца бяс кон цай, ва ўсю даў жы ню — рад кі 

вы со кіх па мі до раў, якія апус ці лі свае 

грон кі пад цяж кі мі пла да мі.

— А вось гэ та — чэ ры. Яны вель мі 

доб ра за хоў ва юц ца. А гэ ты сорт па-

мі до раў мае зя лё ны ко лер. Не здзіў-

ля й це ся, па каш туй це, якія 

са ка ві тыя. СТАР. 8 Фо
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Гіс то рыя пра тое, як кі та ец пра цуе 

фер ме рам на Ва ло жын шчы не

Гэ ты ты дзень для кра і ны па чаў ся як 

заў сё ды: лю дзі вый шлі на свае ра бо чыя 

мес цы і ро бяць сваю звы чай ную 

спра ву. На пэў на, гэ та га лоў ны па каз чык 

ста біль нас ці: зме на кі раў ніц тва ўра да 

не вы клі ка ла збо яў ні ў эка но мі цы, 

ні ў фі нан са вай сфе ры, ня ма ні я кай 

за не па ко е нас ці ся род абы ва це ляў. 

У ін тэр нэ це, тэ ле- і ра дыё эфі ры 

з'я ві ла ся на ві на, ін фар ма цыя пра но вых 

кі раў ні коў, раз ва гі пра іх жыц цё вы 

во пыт, спа дзя ван ні на плён насць 

пе ра мен, на рэш це, са мыя роз ныя 

ка мен та рыі чы та чоў.

Без умоў на, бы лі і аб мер ка ван ні пры чын ад-

ста вак. Яны з'я ві лі ся яшчэ на мі ну лым тыд ні, і 

ў су бо ту кі раў нік дзяр жа вы яшчэ раз па ка заў 

на іх пры чы ны, якія бы лі як на па верх ні, та к і ў 

глы бі ні пра цэ саў кі ра ван ня пэў ных га лін на шай 

эка но мі кі і са цы яль най сфе ры.

З та го, што ад бы ло ся, трэ ба зра біць вы сно вы, 

якія да ты чац ца не толь кі дзяржс лу жа чых са ма га 

вы со ка га ран гу, але і кож на га жы ха ра Бе ла ру сі: 

мі ну лі ча сы, ка лі мож на бы ло вы ехаць на па ка-

зу се. Гэ так са ма як даў но ўжо не трэ ба спа дзя-

вац ца, што нех та неш та зро біць за нас або для 

нас, а мы, маў ляў, па ча ка ем. І яшчэ — важ на 

на ву чыц ца пра ца ваць ка ман дай, ра зам, бо да-

сяг нен не мэ ты за ле жыць ад су мы на ма ган няў 

кож на га, і вель мі важ на з кож ным лі чыц ца. Пра-

цэс су пра цы па ві нен пры но сіць за да валь нен не, а 

са ма мэ та — па ляп шэн не та го, што ёсць. Хо піць 

ужо за спа кой вац ца тым, што дзень сён няш ні 

прай шоў не горш за ўча раш ні. Нам трэ ба пры-

звы ча іц ца імк нуц ца да леп ша га, і не ў ма рах, а 

сва і мі спра ва мі, ла дам жыц ця, стаў лен нем да 

та го, што ро бім. І не па воль на, а імк лі ва, бо час у 

нас та кі — не цер піць ад кла дан няў і спаз нен няў. 

Гіс то рыя па ка за ла, што мы не ба ім ся скла да най 

ра бо ты. Мы ўме ем пе ра ма гаць. І са праў ды здоль-

ныя зра біць на шу кра і ну пры ваб-

най у су свет ных маш та бах.

РА БІЦЬ СВАЮ РАБОТУ. НАЙ ЛЕП ШЫМ ЧЫ НАМ

Спе цы я ліс ты на ву чаль най гас па дар кі Ві дзаў ска га дзяр жаў на га пра фе сій на-тэх ніч на га ка ле джа Брас лаў ска га ра ё на да па ма га юць 

жы ха рам вёс кі Бо гі на — убі ра юць збож жа выя на пры ся дзіб ных па лет ках.


