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КА ПІ ТАЛ 
З АГА РО ДА
Жы хар кі Ар шан ска га ра ё на 

ста лі ўдзель ні ца мі 
ці ка ва га са цы яль на га пра ек та

Вёс ка з цяп ліц, ла ба ра то рыя па вы рошч ван ні рас лін у пра бір ках, 

лек цыя па фі нан са вай аду ка ва нас ці, апра цоў ка зям лі гек та ра мі, 

два ўра джаі за се зон... Гэ та і шмат ін ша га ўба чы лі ўдзель ні цы 

са цы яль на га пра ек та «Прад пры маль ная зем ле ўлас ні ца» пад час 

эк скур сій па аг ра ся дзі бах і аса біс тых пад соб ных гас па дар ках 

Брэсц кай воб лас ці. На дум ку ар га ні за та раў пра ек та, каб упэў ніц ца, 

што ў руп лі вых гас па да роў пра ца з ага род ні най пе ра тва ра ец ца ў 

ста біль ны пры бы так, трэ ба па ба чыць гэ та на ўлас ныя во чы. Звяз-

доў цы так са ма да лу чы лі ся да гэ та га па да рож жа.

ЛІ ЧЫЦЬ СВАЕ ГРО ШЫ, А НЕ СУ СЕД СКІЯ
Перш чым ру шыць у па лі ды ага ро ды, адзін з ар га ні за та раў пра ек та — 

Ма ла дзёж ная са цы яль ная служ ба — зла дзіў на ба зе свай го біз нес-ін ку-
ба та ра ў ста лі цы трэ нінг па фі нан са вай аду ка ва нас ці. Удзель ні цы са мі на 
пры кла дзе бюд жэ ту ся рэд не ста тыс тыч най вяс ко вай сям'і з Ар шан ска га 
ра ё на пад лі чы лі да хо ды і рас хо ды і зра зу ме лі, як мож на за хоў ваць срод кі, 
не вы кід ва ю чы іх на ве цер.

Раз біў шы ся на гру пы па ча ты ры ча ла ве кі, бу ду чыя біз нес-лэ дзі скла лі 
бюд жэт на год і да ве да лі ся, з якіх срод каў мож на ства рыць «па душ ку бяс пе-
кі», што пад тры мае сям'ю ў не прад ба ча ных вы пад ках. А яшчэ трэ ба ўмець 
ста віць да ся галь ныя мэ ты на ка рот кі, ся рэд ні і доў гі тэр мі ны. І пры пла на-
ван ні заўж ды за да ваць са бе пы тан не «ча му?», каб вы свет ліць, 
на коль кі нам па трэб ная тая мэ та і што дасць яе рэа лі за цыя.
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• У Лос-Ан джэ ле се 
аб'яві лі спіс на мі нан таў на 
прэ мію «Ос кар».

• Бел тэ ле ра дыё кам па-

нія па чы нае пры ём за явак 

для ўдзе лу ў на цы я наль-

ным ад бо рач ным ту ры 

«Еў ра ба чан ня-2019».

• Вы стаў ка гіс та рыч на га 
абут ку з му зея Ка ва ле ра 
Він чэн ца Ан доль фі (Іта лія) 
ад кры ла ся ў Ві цеб ску.

• У вёс цы Буй на ві чы 

Лель чыц ка га ра ё на са пё-

ры да ста лі са сто га се на 

100-кі ла гра мо вую авія-

цый ную бом бу.

КОРАТКА

Мі ха іл РУ СЫ, 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«Ся рэд ні за ро бак 
у аг ра пра мыс ло вым 
комп лек се Бе ла ру сі сё ле та 
па ві нен пе ра вы сіць 
Br700, але для гэ та га 
не аб ход на на рошч ваць 
пра дук цый насць. У лю бой 
га лі не кад ра вае пы тан не — 
ад но з асноў ных. Са мае 
га лоў нае — ства рыць 
лю дзям кам форт ныя 
ўмо вы пра цы і жыц ця, 
даць жыл лё і на леж ную 
зар пла ту. У цэ лым па 
зар пла це сё ле та мы 
вый дзем за Br700, гэ та 
ў ся рэд нім. Ад нак ёсць 
яшчэ, на жаль, шэ раг 
гас па да рак, на прык лад, 
у Ві цеб скай, Ма гі лёў скай, 
Го мель скай аб лас цях, 
дзе ўзро вень за ра бот най 
пла ты ні жэй шы. 
Ра шэн не ад но — трэ ба 
вы раб ляць пра дук цыю. 
Для фі нан са ва га ж 
азда раў лен ня праб лем ных 
прад пры ем стваў 
пры ма юц ца ме ры 
на за ка на даў чым уз роў ні».

ЦЫТАТА ДНЯ

НАРАДЖЭННЕ ЭЛІТЫ: 
УЛАДЗІМІР ПІЧЭТА

НЕ КУПІЦЬ 
ТАВАР 
З ПАДМАНАМ
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ЛЁД СТА НЕ 
ГА РА ЧЫМ

Сён ня стар туе 
адзін з най ста рэй шых 

тур ні раў Еў ро пы
111-ы чэм пі я нат Еў ро пы па фі гур ным ка тан ні пачынаецца на 

«Мінск-Арэ не» жа но чы мі вы ступ лен ня мі адзі но чак. На пра ця-

гу двух дзён спарт сме ны пра во дзі лі афі цый ныя трэ ні роў кі. 

Так са ма ў па ня дзе лак ад бы ла ся тэх ніч ная на ра да 

ме не джа раў ка ман даў і ме ды цын скай ка мі сіі.
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СТАР. 3

Пры ро да як на тхнен не

Вя до мы на Ві цеб шчы не мас так і рэз чык па дрэ ве Іван БУ ДЗІЧ ка лісь ці ста яў ка-
ля вы то каў Ле пель скай дзі ця чай мас тац кай шко лы. Сё ле та гэ тай, ужо вя до май, 
уста но ве — трыц цаць га доў. А Іван Мі ка ла е віч па-ра ней ша му да лу чае дзя цей да 
пры го жа га, ву чыць іх ма ля ваць алоў ка мі і пэнд зля мі, асвой ваць плас ты ку ў дрэ ве. 
А ў воль ны час мас так сам лю біць вы ра заць з дрэ ва скульп ту ры жы вёл і пту шак, 

май стра ваць па но, ства раць кам па зі цыі — асаб лі ва на тхняе яго на твор часць пры-
ро да. Ця пер Іван Мі ка ла е віч у сва ёй хат няй май стэр ні за кан чвае чар го вы «пры род-
ны» твор, дак лад ней цэ лую се рыю, якая ўпры го жыць до мі кі для ад па чын ку мяс цо-
ва га ляс га са.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.


