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«КА ЖУЦЬ, ШТО Ў МА IМ 
МА ЛА ЦЭ НЯ МА ТЛУ ШЧУ»

З ад ной з вё сак Ган ца вiц ка га ра ё на на «га ра чую 
лi нiю» на шай га зе ты па тэ ле фа на ва ла мяс цо-
вая жы хар ка — здат чык ма ла ка. Як раз на гэ тую 
пра цэ ду ру ў жан чы ны бы ло шмат скар гаў, якiя 
яна да во лi эма цы я наль на спра ба ва ла нам вы-
клас цi. Га лоў ная праб ле ма за клю ча ла ся ў тлус-
тас цi ма ла ка. Пры пры ёме пра дук цыi, як сцвяр-
джа ла за яў нi ца, ёй за нi жа лi гэ ты па каз чык. А 
ка лi яна са ма ва зi ла ма ла ко на ма ла ка за вод, вы-
стаў ле ная тлус тасць бы ла вы шэй шай i цал кам 
за да валь ня ла здат чы цу.

Мы не на зы ва ем нi я кiх дак лад ных звес так пра 
за яў нi цу (у рэ дак цыi яны ёсць), па коль кi ў гэ тай спра ве 
мо жа быць за ме ша ны так зва ны ча ла ве чы фак тар. Ды 
i якiм чы нам га зе та мо жа пра ве рыць тлус тасць ма ла ка, 
якое здае жан чы на? Та му мы му сi лi звяр нуц ца па да-
па мо гу да на чаль нi ка ўпраў лен ня сель скай гас па дар кi 
i хар ча ван ня — на мес нi ка стар шы нi Ган ца вiц ка га рай-
вы кан ка ма Юрыя Ле ле са. Той па га дзiў ся, што ў гэ тай 
спра ве ў кож на га бо ка мо жа быць свая праў да. Леп-
шае вый сце — пра вес цi ка мi сiй ную пра вер ку з удзе лам 
прад стаў нi коў мяс цо вай гас па дар кi, сель ска га Са ве та i, 
вя до ма, са мой за яў нi цы.

— Ма ла ко ад здат чы каў зво зiц ца на фер му, ад куль 
яго за бi рае ма ла ка воз за во да, — ска заў Юрый Ула дзi мi-
ра вiч. — Трэ ба пра ве рыць пра дук цыю ў са мой здат чы цы, 
што i бу дзе зроб ле на ў най блi жэй шы час. У адзiн з дзён, 
пас ля та го, як яна вы ста вiць ма ла ко, ка мi сiй на, з за пра-
шэн нем са мой здат чы цы, бу дуць ада бра ныя про бы.

Як за ўва жыў да лей Юрый Ле лес, па па пе рах зда дзе-
нае ра ней жан чы най ма ла ко мае тлус тасць 3,6 пра цэн-
та — гэ та ба за вы па каз чык, не са мы гор шы. Ка неш не, 
ка лi ён вы шэй шы, ма ла ка здат чык толь кi ў вый гры шы, 
але пры ба за вым нi чо га не губ ляе.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

З но вым пра ек там вы сту пі ла Гро-
дзен ская аб лас ная на ву ко вая біб-
лі я тэ ка імя Я. Кар ска га. Пер шы 
се зон рас па чаў «Лет ні баль», які 
прай шоў на пля цоў цы ка ля до мі ка 
пісь мен ні цы.

Гас цей су стрэ ла са ма гас па ды ня. Яе 
воб раз вы дат на ўва со бі ла су пра цоў ні ца 
біб лі я тэ кі і сцэ на рыст Воль га Баг да но-
віч. Яна па ве да мі ла, што лет ні баль пад-
рых та ва ны ў ад па вед насці з тра ды цы-
ямі та го ча су — кан ца XІX — па чат ку XX 
ста год дзя. Да та пра вя дзен ня гро дзен скіх 
се зо наў так са ма вы бра на не вы пад ко ва. 
Па-пер шае, са ма пісь мен ні ца на ра дзі ла ся 
ў чэр ве ні, да та го ж роў на 110 га доў та му 
яна атры ма ла дып лом Га на ро ва га гра ма-
дзя ні на Грод на.

Ат мас фе ру бы лых ча соў уда ла ўва со-
бі лі па ры ў ад па вед ным адзен ні. Ураж ва лі 
і пыш ныя су кен кі дзяў чат, і стро гія фра кі 
хлоп цаў. Кас цю мы пад рых та ва лі ма ла дыя 
гро дзен скія ды зай не ры. На ад ну су кен ку 
спат рэ бі ла ся 8 мет раў тка ні ны і 25 мет раў 
сту жак і ка рун каў. Па ры тан ца ва лі па ла-
нэз, кад рыль, вальс, поль ку. Удзель ні кі 

ба лю зна ё мі лі пры сут ных з пра ві ла мі эты-
ке ту і пра во дзі лі май стар-кла сы. На вед-
валь ні кі слу ха лі вер шы Элі зы Ажэш кі на 
рус кай, бе ла рус кай і поль скай мо вах.

Іні цы я ты ву аб лас ной біб лі я тэ кі пад тры-
ма лі гро дзен скія пісь мен ні кі, на род ныя 
ан самб лі поль скай пес ні і тан ца «Ле хі ці» 
і «Хаб ры», на ву чэн цы гро дзен скіх ка ле-
джаў мас тац тва і бы та во га аб слу гоў ван-
ня, сту дэн ты і вы клад чы кі Гро дзен ска га 
дзярж уні вер сі тэ та імя Я. Ку па лы, му-
зы кан ты і са ліс ты аб лас ной фі лар мо ніі, 
спон са ры. Каб пе ра даць па дзеі тых ча соў, 
спат рэ бі ла ся пад рых тоў ка, якая доў жы ла-
ся не каль кі ме ся цаў.

На дум ку мяс цо вых ула д, но вы пра ект 
зой ме па чэс нае мес ца ў брэн да вых ме-
ра пры ем ствах Грод на і бу дзе ка рыс тац ца 
пос пе хам як у гараджан, так і ту рыс таў. 

Да рэ чы, спе цы яль на на баль пры еха лі 
гос ці з лі тоў ска га го ра да Друс кі нін кай. 
Ту рыст ка з Ні дэр лан даў зня ла свя та 
на ві дэа, каб па ка заць сва ім су ай чын-
ні кам.

На вед валь ні кі ба лю маг лі па чы таць, 
улад ка ваў шы ся на пле дах, па каш та ваць 
гар ба ту на ле ка вых тра вах па рэ цэп це 
Элі зы Ажэш кі. Пры сут ныя гу ля лі ў кра-
кет і ла то, ра бі лі ста ра даў нія пры чос кі, 
вы пра боў ва лі свой лёс у ла та рэі. Да рэ чы, 
са бра ныя ад гэ та га гро шы пой дуць на 
на ва год нюю даб ра чын ную ёл ку для дзя-
цей-сі рот. Гэ ту тра ды цыю, якую за кла ла 
Элі за Ажэш ка, так са ма ўзна ві лі ра бот ні кі 
біб лі я тэ кі.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. margo@zviazda.by



Ма та цык ліс ты і ве ла сі-

пе дыс ты, па кі ну тыя без 

на гля ду дзе ці і ва дзі це лі, 

якія вяр та юц ца з пік ні-

коў на пры ро дзе... Ня-

гле дзя чы на тое, што ў 

цёп лую па ру го да ўмо вы 

на двор'я знач на больш 

спры яль ныя для ванд ро-

вак, прос тай сі ту а цыю на 

да ро зе на зваць нель га.

Як рас ка заў стар шы ін-
спек тар упраў лен ня Дзяр-
жаў най аў та ма біль най ін-
спек цыі МУС, ма ёр мі лі цыі 
Аляк сандр БРУЙ, за 5 ме-
ся цаў гэ та га го да на да ро гах 
кра і ны ад бы ло ся 1042 ДТЗ, 
175 ча ла век за г і  ну л і , 
1141 атры маў траў мы. 43 ава-
рыі зда ры лі ся па ві не ма та цык-
ліс таў, 37 — з удзе лам ве ла сі-
пе дыс таў. У пер шым вы пад ку 
га лоў ныя пры чы ны — пе ра вы-
шэн не хут ка сці і яз да ў не цвя-
ро зым стане, у дру гім — вы ка-
ры стан не на вуш ні каў, рух па 

пра ез най част цы, іг на ра ван не 
спеш ван ня на рэ гу лю е мых і 
не рэ гу лю е мых пе ша ход ных 
пе ра хо дах. Аляк сандр Бруй 
пад крэс ліў, што ве даць пра-
ві лы да рож на га ру ху па він ны 
не толь кі кіроўцы ме ха ніч ных 
транс парт ных срод каў, але і 
ўсе ас тат нія ўдзель ні кі ру ху. 
Што да ты чыц ца пе ша хо даў, 
то ім вар та па мя таць, што 
свят ло ад бі валь ныя эле мен ты 
па трэб ныя не толь кі ў апра мет-
най цем ры, за сце раг чы ся бе 
ні ко лі не бу дзе ліш нім.

Ка тэ го рыя, вар тая асаб лі-
вай ува гі, — дзе ці. Сё ле та ўжо 
ад бы ло ся 85 ДТЗ з іх удзе лам, 
чац вё ра за гі ну лі.

— Аў та крэс ла або бус тар 
не аб ход на вы ка рыс тоў ваць 
заў сё ды, на ват ка лі вы пад' яз-
джа е це ўся го два кі ла мет ры 
да най блі жэй ша га во зе ра. Ка-
лі ра ней боль шасць зда рэн няў 
з удзе лам дзя цей ад бы ва лі ся 
па іх ві не, то ця пер у 70% вы-
пад каў пры чы на ў да рос лых. 

Час цей за ўсё гэ та звя за на з 

ня пра віль най пе ра воз кай дзя-

цей. Яшчэ адзін важ ны мо мант 

даты чыц ца не паў на лет ніх, якія 

хо чуць ад чуць ся бе да рос лы-

мі і бя руць клю чы ад баць коў-

скай ма шы ны. Ня во пыт насць 

пры во дзіць да страш ных на-

ступ стваў, та му баць кам не-

аб ход на стро га са чыць за пад-

лет ка мі, — ад значыў стар шы 

ін спек тар.

Усё ле та бу дзе ўзмоц не ны 

кант роль на да ро гах у свя-

точ ныя і пе рад свя точ ныя дні, 

бу дуць ар га ні зоў вац ца рэй да-

выя гру пы да мес цаў ма са ва га 

ад па чын ку, пра во дзіц ца тэ ма-

тыч ныя ак цыі. У ся рэ дзі не ле та 

прой дзе апе ра цыя «Хут касць». 

Су пра цоў ні кі ДАІ за клі ка юць 

гра ма дзян быць асця рож ны мі 

і па ве дам ляць пра за ўва жа ныя 

імі па ру шэн ні на да ро зе.

Да р'я КАС КО.
kasko@zvіazda.by



Пачатак года мож на на зваць для ляс ной 

гас па дар кі кра і ны спа кой ным, ня гле-

дзя чы на за суш лі вы май. Па апошняй 

інфармацыі, у ма сі вах, пад на ча ле ных 

Мі ніс тэр ству ляс ной гас па дар кі, ад бы ло-

ся 49 уз га ран няў. Агонь прай шоў 31 гек-

тар тэ ры то рыі. Што ад мет на, ле тась на 

гэ тую да ту па цяр пе ла ад па жа раў удвая 

больш на са джэн няў. Сум ны чэм пі ён 

тут — Брэсц кая воб ласць. Там уз га ран ні 

ля соў фік са ва лі ся 13 ра зоў на пло шчы 

7,5 гек та ра.

Але перш чым па жар па ту шыць, яго трэ ба 
за фік са ваць. Ра ней для гэ тай мэ ты лес ні кі му-
сі лі ўзды мац ца з ма гут ным бі нок лем на спе цыя-
ль ную выш ку і ма ні то рыць доб рую па па ме рах 
тэ ры то рыю не каль кі га дзін за пар. Але ўжо 70% 
вы шак аб ста ля ва ны ка ме ра мі на зі ран ня. Су-
час ная тэх ні ка да зва ляе на блі жаць «кар цін ку» 
ў не каль кі ра зоў без стра ты якас ці. А ляс нік, 
се дзя чы ў па мяш кан ні, мо жа са чыць у рэ жы ме 

рэ аль на га ча су, ці не за ку рыў ся дзесь ці ды мок, 
ад на ча со ва на не каль кіх аб' ек тах.

Але тэх ніч ныя на він кі гэ тым не аб мя жоў ва-
юц ца.

— На шу ма тэ ры яль на-тэх ніч ную ба зу сё-
ле та па поў ні лі 20 гу се ніч ных ша сі для ту шэн-
ня ляс ных па жа раў у цяж ка да ступ ных мес цах 
і 75 спе цы я лі за ва ных аў та ма бі ляў, пе ра да дзе-
ных з ба лан су Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 
сі ту а цы ях, — га во рыць кан суль тант упраў лен-
ня ляс ной гас па дар кі Мін ляс га са Аляк сандр 
УГРЫН. — Гэ та ад бы ло ся ў ад па вед нас ці з 
рас па ра джэн ня мі Прэ зі дэн та. А за кошт срод-
каў зай му Су свет на га бан ка рэ кан струк цыі і 
раз віц ця бы лі на бы ты 8 па жар ных аў та ма бі ляў 
і 31 ма шы на па вы ша най пра ход нас ці.

Акра мя та го, з 1 лі пе ня ў Бе ла ру сі за пра цуе 
но вае ле са па жар нае дзя лен не тэ ры то рыі па 
ра ё нах. Мяр ку ец ца, што яно да зво ліць больш 
аб' ек тыў на пла на ваць аб' ёмы су праць па жар-
ных ме ра пры ем стваў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. schklennik@zviazda.by
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Гро дзен скія се зо ны 
па ні Элі зы

18+: НЕ ПАЎ НА ЛЕТ НІМ 
ЗА РУ ЛЁМ НЕ МЕС ЦА

Да рож ная бяс пе ка ў лет ні пе ры яд

СУ ВЯ ЗІ БРАЦ КІЯ І ДЗЕ ЛА ВЫЯ
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ды рэк тар мінск ага ад-
дзя лен ня Бе ла рус кай ганд-
лё ва-пра мыс ло вай па ла ты 
Аляк сандр ФЕ ДАР ЧУК пад-
крэс ліў, што ў на шай кра і не 
ба чаць перс пек ты вы су мес-
най ра бо ты. «Два га ды та-
му на ана ла гіч най вы стаў цы 
бы ло за клю ча на больш за 
60 кант рак таў. Ужо ця пер 
па вод ле па пя рэд ніх ацэ нак 
за пла на ва на ка ля 400 дзе-
ла вых су стрэч. Мы ча ка ем 
боль шы эфект, чым мі ну лы 
раз», — вы ка заў над зею 
Аляк сандр Фе дар чук. Па яго 
сло вах прак тыч на 50% усіх пра грам, 
якія ажыц цяў ляе мін скае ад дзя лен-
не БелГПП, звя за ны з рэ гі ё на мі Ра сіі. 
«Што ме сяц мы ар га ні зоў ва ем ту ды ві зі-
ты або пры ма ем дэ ле га цыі з бо ку Ра сіі. 
У нас пад пі са на больш як 70 па гад нен-
няў. Кан так ты, якія бу дуць на ла джа ны 
пад час гэ тай вы стаў кі, — за лог на шай 

па спя хо вай ра бо ты ў бу ду чы ні», — 
да даў ён.

На «ЕХ РО-RUSSІА BЕLАRUS 2017» 
пры сут ні чае больш за 100 ра сій скіх прад-
пры ем стваў з 30 рэ гі ё наў. Прад стаў ле ны 
рэ гі я наль ныя стэн ды Ула дзі мір скай, Рас-
тоў скай, Пскоў скай аб лас цей, Вя лі ка га 
Ноў га ра да, Крас на яр ска га краю, Хан-

ты-Ман сій скай аў та ном най 
акру гі — Юг ры. Па асноў ных 
на прам ках су пра цоў ніц тва ад-
бу дуц ца круг лыя ста лы з удзе-
лам прад стаў ні коў про філь ных 
мі ніс тэр стваў Бе ла ру сі, упраў-
лен няў Мінск ага гар вы кан ка-
ма, а так са ма прад стаў ні коў 
біз нес-су поль нас ці Еў ра зій-
ска га эка на міч на га са ю за.

Ад ным з най больш важ ных 
раз дзе лаў дзе ла вой пра гра-
мы пра ду гле джа на аб мер ка-
ван не перс пек тыў раз віц ця 
эка на міч ных ад но сін з парт-
нё ра мі з Бе ла ру сі на ўзроў ні 
рэ гі ё наў Ра сіі. Бу дзе пра ве-
дзе на кан такт на-ка а пе ра цый-

ная бір жа ў фар ма це В2В, прэ зен та цыя 
рэ гі ё наў і кам па ній. Ме ра пры ем ства пры-
све ча на 25-год дзю ўста наўлен ня дып-
ла ма тыч ных ад но сін па між Бе ла рус сю 
і Ра сі яй, га да ві не пад пі сан ня Са юз на га 
Да га во ра і ўста наў лен ня Дня яд нан ня 
брац кіх на ро даў.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. krуzhеvісh@zvіаzса.bу

 У ТЭ МУ:
Элі за Ажэш ка, вя до мая бе ла рус-

кая і поль ская пісь мен ні ца, на ра дзі-
ла ся на Гро дзен шчы не, дзе пра вя-
ла ўсе жыц цё, па ха ва на ў Грод не. 
Ву лі ца, дзе ста іць яе дом, на зва на 
яе імем, тут па стаў ле ны пом нік пісь-
мен ні цы. У 1905 го дзе бы ла ў лі ку на-
мі нан таў на Но бе леў скую прэ мію, як 
і Леў Талс той, але ўзна га ро ду атры-
маў Ген рык Сян ке віч. Са мы вя до мы 
яе ра ман — «Над Нё ма нам».

З пры чы ны пра хо джан ня ў аў то рак над тэ ры то ры яй 
кра і ны на валь ніч на га фрон ту з па ры ва мі вет ру да 21 м/с 
бы лі за фік са ва ныя шмат лі кія вы пад кі па дзен ня дрэў.

Па вод ле ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту-
а цы ях, уся го іх бы ло 42: у Брэсц кай (6 вы пад каў), Ві цеб скай 
(11 вы пад каў), Го мель скай (1 вы па дак), Гро дзен скай (4 вы-
пад кі), Мін скай (19 вы пад каў) аб лас цях і Мін ску (1 вы па дак), 
у вы ні ку якіх па шко джа ны 8 лег ка вых аў та ма бі ляў. Па цяр-
пе лых ня ма.

Ра бот ні кі МНС і ін шых ар га ні за цый рас пі лавалі і прыбралі 
дрэвы. У Слуц кім ра ё не за фік са ва ны вы пад кі па шко джан ня 
да хаў жы лых да моў і гас па дар чых па бу доў, для вы зна чэн ня 
ўро ну пра цуе ра ён ная ка мі сія па над звы чай ных сі ту а цы ях. 
Вя ліся ад наў лен чыя ра бо ты. Па ін фар ма цыі «Бел энер га», на 
пра ця гу су так на тэ ры то рыі кра і ны пе ры я дыч на па ру ша ла ся 
элект ра за бес пя чэн не 483 на се ле ных пунк таў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



Сты хіяСты хія   ВЕ ЦЕР КІ ДАЎ СЯ ДРЭ ВА МІ

Ад ноў ле на тра ды цыя 
твор чых ве ча рын 

зна ка мі тай 
пісь мен ні цы Элі зы 

Ажэш кі

ЛЯ СЫ ПАД АХО ВАЙ КА МЕР

На кант ро ліНа кант ро лі  
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