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(За кан чэн не. 

Па ча так на 1-й стар.)

У мі ну лыя вы хад ныя шэсць збож жа ўбо-

рач ных экі па жаў гас па дар кі на кі ра ва лі ся на 

хлеб ныя па лет кі за вёс ку Ка лод ні ца: тут, 

на вы твор чым участ ку «Цве ці на», па се е ны 

шэсць дзя сят адзін гек тар азі май пша ні цы. 

Не ма ру дзя чы, кам бай ны (боль шаць з якіх 

бе ла рус кай вы твор час ці — «Па лес се») ста-

лі аб ма лоч ваць спе лую зба жы ну і за сы паць 

у бун ке ры пер шыя то ны но ва га ўра джаю. 

Доб ра му на строю ме ха ні за та раў спры я ла 

со неч нае і ў той жа час не спя кот нае на-

двор'е.

— Азі мая пша ні ца нас сё ле та ра дуе: ко-

лас у ко лас, быц цам бы сця на хле ба! — ка жа 

на чаль нік участ ка «Цве ці на», аг ра ном па 

спе цы яль нас ці Аляк сандр ВЕ ЯЛ КА, яко-

му да ру ча на ад соч ваць тэх на ло гію аб ма ло-

ту.— Пе рад гас па дар кай па стаў ле на за да ча 

мак сі маль на зні зіць стра ты хле ба!

Пра вес ці сё лет няе жні во ў Кля но ві чах да-

ру ча на во пыт ным хле ба ро бам, ся род якіх 

кам бай не ры Ула дзі мір Яку шэн ка і Аляк-

сандр Мяд ведзь, кі роў цы Юрый Ка ва леў-

скі, Ге надзь Кас пя ро віч, Сяр гей Шань коў. 

Кі роў ца МА За 30-га до вы Юрый Ка ва леў скі 

дзя ся ты год на жні ве, ле тась быў удзель ні-

кам аб лас ных «Да жы нак». А ша фёр Сяр гей 

Шань коў — на огул ле ген да сель скай гас па-

дар кі: ён ужо со рак га доў удзель ні чае ў гэ тай 

ад каз най кам па ніі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Больш здым каў са жніў на га по ля 

ка ля вёс кі Ка лод ні ца

 гля дзі це на на шым сай це zvіazda.by.

ШТО ПА СЕ ЕШ, ШТО ПА СЕ ЕШ, 
ТОЕ І ПА ЖНЕШТОЕ І ПА ЖНЕШ

Стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка-

ма ад зна чыў рост зва ро таў з га ра доў 

Лі да і Сло нім. Гэ та ад ны з са мых вя лі-

кіх рай цэнт раў рэ гі ё на. Так, Лі да ў лі ку 

11 га ра доў кра і ны ўвай шла ў комп-

лекс ны план па па ско ра ным раз віц ці. 

У Сло ні ме сё ле та прой дзе Дзень бе-

ла рус ка га пісь мен ства. Не дзі ва, што 

жы ха роў ці ка віць, як бу дуць вы ра шац-

 ца праб ле мы жыц це за бес пя чэн ня 

гэ тых на се ле ных пунк таў.

На прык лад, сла нім чан тур буе доб ра ўпа-

рад ка ван не го ра да. Яны звяр та юць ува гу 

на стан да рог і два ро вых тэ ры то рый. А між 

тым 1 ве рас ня тут прой дзе рэс пуб лі кан скае 

свя та — Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства. 

Ча ка ец ца вя лі кая коль касць гас цей. І го рад 

ак тыў на рых ту ец ца да гэ тай знач най па дзеі, 

част ко ва вы ра ша юц ца і пы тан ні доб ра ўпа-

рад ка ван ня. Ра бо та ў гэ тым кі рун ку бу дзе 

пра цяг ну та, за пэў ніў Ула дзі мір Краў цоў. На 

гэ тыя праб ле мы бу дзе скі ра ва на ўва га не 

толь кі ра ён ных, але і аб лас ных ула даў.

На ме ціў ся і рост зва ро таў з Лі ды. І гэ та 

не вы пад ко ва. У ад па вед нас ці з да ру чэн-

нем кі раў ні ка дзяр жа вы ў кра і не ад па вед-

ны комп лекс ны план па ско ра на га раз віц ця 

11 га ра доў з на сель ніц твам больш за 80 ты-

сяч ча ла век. У гэ ты спіс увай шла і Лі да. Для 

ра ё на рас пра ца ва ны план па ско ра на га раз-

віц ця да 2020 го да. У пер шую чар гу бу дуць 

вы ра шац ца клю ча выя праб ле мы рэ гі ё на, 

што па він на за бяс пе чыць рост эка но мі кі і 

яе кан ку рэн та здоль насць. У рэш це рэшт 

усе ме ра пры ем ствы на кі ра ва ны на рост да-

хо даў на сель ніц тва. Гэ та па він на ад быц ца 

за кошт ма дэр ні за цыі і эфек тыў на га вы ка-

ры стан ня пра мыс ло ва га, аграр на га, ту рыс-

тыч на га і пры род на га па тэн цы я лаў. Знач-

ная ро ля ад во дзіц ца прад пры маль ніц кай 

дзей нас ці і на рошч ван ню экс пар ту. Мяр ку-

ец ца, што пад час рэа лі за цыі комп лекс на га 

пла на бу дуць зня ты мно гія праб ле мы, якія 

хва лю юць жы ха роў Лід чы ны, пад крэс ліў 

Ула дзі мір Краў цоў.

Стар шы ня абл вы кан ка ма за ўва жыў пад-

час раз мо вы з жур на ліс та мі, што жы ха ры 

рэ гі ё на ак тыў на звяр та юц ца на пра мыя тэ-

ле фон ныя лі ніі, якія пра хо дзяць ва ўсіх ра ё-

 нах Гро дзен шчы ны.

— Па-ра ней ша му ня ма ла пы тан няў, якія 

да ты чац ца ка му наль най служ бы, а так са-

ма бу даў ніц тва жыл ля. У кра і не пры ня ты 

дзейс ныя ме ры па пад трым цы шмат дзет-

ных сем' яў, ад нак лю дзі імк нуц ца ўдак-

лад ніць тое ці ін шае пы тан не. Да та го ж 

ха рак тар па ды хо даў да вы ра шэн ня та кіх 

праб лем раз на стай ны, і сем'і роз ныя, ёсць 

свае асаб лі вас ці ў іх пра жы ван ні, — ад зна-

чыў Ула дзі мір Краў цоў.

Па яго сло вах, жы ха ры рэ гі ё на час та 

тэ ле фа ну юць з на го ды вы дзя лен ня зя-

мель ных участ каў, а так са ма на конт ста ну 

ра ё наў ін ды ві ду аль най за бу до вы. Па куль 

там шмат праб лем, звя за ных з інф ра струк-

ту рай, не паў сюль доб рыя да ро гі і пра кла-

дзе ны ін жы нер ныя сет кі.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

ЛІ ДА І СЛО НІМ У ЦЭНТ РЫ ЎВА ГІ
Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ пра вёў пра мую тэ ле фон ную лі нію з жы ха ра мі воб лас ці

Надвор'еНадвор'е

Цяп лець пач не 
з се ра ды

Аў то рак у кра і не вы дас ца даждж лі вы 

і пра ха лод ны. За тое пас ля на двор'е 

іс тот на па леп шыц ца, па ве дам ля юць 

спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт-

ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма-

ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 

Мінп ры ро ды.

Сён ня ўдзень на боль шай част цы тэ ры то-

рыі кра і ны прой дуць даж джы. Мес ца мі апад кі 

бу дуць моц ныя. У не ка то рых ра ё нах не абы-

дзец ца без на валь ніц. Але і па вет ра пра грэ-

ец ца не вы шэй 18—24 гра ду саў цяп ла.

А вось з се ра ды ў на шу кра і ну пач не вяр-

тац ца ле та. Ноч чу тэр мо мет ры па ка жуць 

ад 10 да 15 цяп ла, за тое ўдзень ртут ны 

слу пок да ста не да ад зна кі ў 21—27 гра-

ду саў. Не вя лі кія ка рот ка ча со выя даж джы 

ча ка юц ца толь кі ў асоб ных ра ё нах. Праў да, 

на паў днё вым ус хо дзе дзе-ні дзе пра гры-

мяць на валь ні цы.

З чац вяр га па цяп лее яшчэ на 1-2 гра ду сы. 

Ка рот ка ча со выя на валь ніч ныя даж джы не 

рас паў сю дзяц ца да лей за паў днё вы ўсход. 

Та кое ж на двор'е ча ка ец ца і ў пят ні цу.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

У тэмуУ тэму

БУ ДЗЕМ 
З ХЛЕ БАМ

Бе ла рус кія аг ра рыі 
збі ра юць 

дру гі міль ён тон збож жа 
но ва га ўра джаю

Аб гэ тым па ве да міў 21 лі пе ня мі-

ністр сель скай гас па дар кі і хар ча-

ван ня Ана толь ХАЦЬ КО на цы ры-

мо ніі ўша ноў ван ня пер шых у Го-

мель скай воб лас ці экі па жаў, якія 

на ма ла ці лі 1 тысячу 

тон збож жа, пе рад ае 

ка рэс пан дэнт Бел ТА.

Як ад зна чыў мі ністр, 

па вод ле апе ра тыў ных 

да ных, атры ма ных 21 

лі пе ня ад аб лас цей, 

у кра і не на ма ло ча на ўжо звыш 1 млн 

тон збож жа. «Усе рэ гі ё ны ўклю чы лі ся 

ва ўбор ку. У паў днё вых, на прык лад, у 

Брэсц кай воб лас ці аб ма ло ча на больш 

за 30 пра цэн таў пло шчаў, доб рыя тэм-

пы дэ ман струе Го мель ская воб ласць, —

ска заў ён. — Пер шы міль ён збож жа па-

каз вае, што тэм пы ўжо на бра ны, з кож-

ным днём яны па він ны на рошч вац ца». 

Ця пер, пад крэс ліў Ана толь Хаць ко, пе-

рад хле ба ро ба мі ста іць за да ча ўбі раць 

пяць пра цэн таў пло шчаў збож жа ва га 

па лет ка ў дзень, па куль гэ та му спры-

яе і на двор'е. Для ўбор кі збож жа так-

са ма пры цяг ну ты сі лы з пра мыс ло вых 

прад пры ем стваў, ак тыў на пад клю ча-

юц ца да ўбо рач най кам па ніі сту дэн ты

про філь ных ВНУ.

Ура джай у раз рэ зе аб лас цей ад роз-

ні ва ец ца, та му што вя лі кі ўплыў ака за лі 

ў гэ тым го дзе ўмо вы на двор'я. На прык-

лад, аг ра рыі Го мель ска га рэ гі ё на ак тыў-

на зма га лі ся з фак та рам на двор'я, вя лі 

пе ра сеў куль ту ры на мес цы за гі ну лых 

па се ваў, каб за ха ваць ба ланс па кор-

ма вы твор час ці і кам пен са ваць не да бор 

збож жа.

Па вод ле слоў мі ніст ра, сён ня ў кра і не 

ўжо дзя сят кі экі па жаў кам бай не раў пе-

 ра сяг ну лі ру беж 1 тысячы тон на ма ло ча-

на га ўра джаю. «У нас скла ла ся доб рая 

тра ды цыя ўша ноў ваць пе ра да ві коў жні-

ва, і яна па він на за хоў вац ца», — упэў-

не ны Ана толь Хаць ко. Ён так са ма лі-

чыць, што да сяг ну тае кам бай не ра мі — 

гэ та вы нік ра бо ты і бры га дзі раў, і аг-

ра но маў, і ін шых сель ска гас па дар чых 

служ баў.
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.


