
На пад вор ку сям'і БА ЗІЛЬ ЧУ КОЎ з вёс кі Га ла ва Шар каў шчын ска га 
ра ё на, як і ва ўсіх іх ад на вяс коў цаў, поў ным хо дам ідзе жні вень ская 
ўра джай ная кам па нія. Ця пер гас па ды ня Але на з мен шы мі доч ка-
мі Ва лян ці най і Ка ця ры най ро бяць вя зан кі цы бу лі, на чар зе — коп ка 
буль бы, за кат ка па мі до раў і ва рэн ня, на рых тоў ка і ма ры на ван не гры-
боў... Вя до ма, на ся лян скім пад вор ку ра бо ты заў сё ды ха пае, асаб лі ва 

жнівеньскай па рой, ка лі спе юць са да ві на і ага род ні на. Ва лян ці на — сту-
дэнт ка, буду чы тэх нік ляс ной гас па дар кі, ву чыц ца ў По лац кім ляс ным 
ка ле джы, Ка ця ры на пе рай шла ў дзя вя ты клас ба за вай шко лы. У дзяў-
чы нак пра цяг ва юц ца ка ні ку лы, але яны — пер шыя па моч ні цы баць кам 
па гас па дар цы.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Па мяцьПа мяць

Унуч ка 
знай шла мес ца, 
дзе рас стра ля лі 

яе дзе да
Ма ры на Каль чы ба ад на ві ла ім ёны 
не каль кіх дзя сят каў рэ прэ са ва ных 

зем ля коў і ста ла іні цы я та рам уста ноў кі 
пом ні ка за гі ну лым бе ла ру сам на Са лаў ках

Жы хар ка Чэ ры ка ва Ма ры на Каль чы ба — ча ла век 

моц най ве ры і вя лі ка га сум лен ня. На пэў на, 

гэ та і да па маг ло ёй вый сці на след рас стра ля на га 

на Са лаў ках дзе да Іва на Каль чы бы, а за ад но вы свет ліць, 

што ён не быў здрад ні кам. Не ве ра год нае ў гэ тай гіс то рыі 

тое, што сям'я ні чо га, акра мя та го, што яго рас стра ля лі 

па пры су дзе ва ен на га тры бу на ла, не ве да ла. І шан цаў 

знай сці за што і дзе амаль не іс на ва ла. Але Ма ры на 

не ве ра год ным чы нам не толь кі вый шла на кан крэт нае 

мес ца рас стрэ лу і па ха ван ня дзе да, але на ват цал кам 

ад на ві ла ўвесь лан цу жок тра гіч ных па дзей 

амаль 80-га до вай даў ні ны.
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СТАР. 5СТАР. 5

• Больш за 24,5 ты ся-

чы ча ла век па да лі за явы 

ў ССНУ на бюд жэт, 12 ты-

сяч — на плат нае.

• На гля даль ны са вет 

Бе ла рус бан ка ўзна ча ліў 

Дзміт рый Кру той.

• Бе ла рус кія ва ен ныя 

пра вя дуць комп лекс нае 

так тыч нае ву чэн не на 

гро дзен скім на прам ку.

• У Бе ла ру сі ў І паў год-

дзі ўвя лі ў экс плу а та цыю 

612 кі ла мет раў га за пра-

во даў.

• Генп ра ку ра ту ра пра-

па нуе ўвес ці ў Ка АП па ка-

ран не ў вы гля дзе гра мад-

скіх ра бот.

• Фес ты валь на род ных 

про мыс лаў і ра мёст ваў збя-

рэ ў Крас на пол лі май строў 

Ма гі лёў скай воб лас ці.

• Больш за тра ці ну про-

да жаў сель гас пра дук цыі 

праз БУТБ прый шло ся на 

шрот алей ных.

КОРАТКА

Ры нак пра цыРы нак пра цы

КIР МАШ ВА КАН СIЙ 
У РЭ ЖЫ МЕ АН ЛАЙН

У Ма гi лё ве ад быў ся 

элект рон ны кiр маш 

ва кан сiй, дзе ўсе 

ах вот ныя па мя няць 

або знай сцi ра бо ту 

маг лi азна ё мiц ца з 

пра па но ва мi прад-

пры ем стваў i ар га-

нi за цый. Аб мя няц-

ца мер ка ван ня мi з 

ра бо та даў ца мi i ад-

пра вiць сваё рэ зю-

мэ мож на бы ло на 

элект рон най плат-

фор ме дзяр жаў най служ бы за ня тас цi.

— Та кая фор ма ра бо ты прак ты ку ец ца ўжо не каль кi ме ся цаў, яна бы ла 

ўка ра нё ная ў су вя зi са скла да най эпi дэ мi я ла гiч най аб ста ноў кай, — ка жа 

пер шы на мес нiк на чаль нi ка ўпраў лен ня па пра цы, за ня тас цi i са цыяль-

най аба ро не Ма гi лёў ска га гар вы кан ка ма Ма рыя ШАП НЕЎ СКАЯ. — 

Прын цып дзе ян ня та кi: спа чат ку на сай це анан су ец ца да та пра вя дзен ня 

кiр ма шу, а ў пры зна ча ны час ак ты вi зу ец ца iн фар ма цыя па най маль нi ках 

i ва кан сi ях. Коль касць на вед ван няў сай та за ле жыць ад коль кас цi ар га нi-

за цый-удзель нi каў. Ка лi мы ар га нi зоў ва ем вя лi кi кiр маш ва кан сiй, у якiм 

удзель нi чае 30—40 прад пры ем стваў, ад па вед на i лю дзей збi ра ец ца больш. 

У цэ лым жа звяр та ла ся ад 200 да 500 ча ла век. Пра во дзi лi так-

са ма i мi нi-кiр ма шы па ней кай асоб най га лi не. СТАР. 4СТАР. 4

Ігар КАР ПЕН КА, 

мі ністр аду ка цыі:

«Пан дэ мія пад ка за ла: 
трэ ба па ска ра цца 
ў пы тан нях дыс тан цый на га 
на ву чан ня. І за раз 
мы ак тыў на пра цу ем 
над адзі най аду ка цый най 
плат фор май, якая па він на 
быць прэ зен та ва ная 
да кан ца гэ та га 
ка лян дар на га го да. У вы ні ку 
мы па він ны атры маць 
плат фор му, якая бу дзе 
пра ца ваць не за леж на 
ад функ цы я на ван ня 
шко лы. Пла ну ец ца, што 
поў на маш таб на яна 
за пра цуе з на ступ на га 
на ву чаль на га го да. Дзе ці 
хва рэ лі і да пан дэ міі, 
па роз ных пры чы нах 
пра пус ка лі за ня ткі. 
Плат фор ма да зво ліць 
дзі ця ці па гля дзець тыя 
ўро кі, якія пра хо дзяць 
школь ні кі ў пэў ны мо мант».

ЦЫТАТА ДНЯ Цы буль ка ко ле ру сон цаЦы буль ка ко ле ру сон ца
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