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• У Між на род ны дзень 

без ін тэр нэ ту, 27 сту дзе ня, у 

Мін скім заа пар ку па ад ным 

бі ле це змо жа прай сці два ча-

ла ве кі. Для дзя цей да пяці га-

доў на вед ван не бяс плат нае.

• Да 1 ве рас ня бу дзе 

вы да дзе на 18 но вых на ву-

чаль ных да па мож ні каў для 

9 кла са. Пад руч ні кі вы да-

юц ца ў су вя зі з аб наў лен-

нем на ву чаль ных пра грам.

• Усіх сту дэн таў пры вы-

ся лен ні з ін тэр на таў у су вя зі 

з Еў ра пей скі мі гуль ня мі за-

бяс пе чаць жыл лём.

• Снеж ныя фі гу ры 

ўпры го жы лі пло шчу Пе ра-

мо гі ў Ві цеб ску. Іх ства ры лі 

пе да го гі аб лас но га цэнт ра 

пад час кон кур су «Снеж ная 

фе е рыя — 2019».
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Са цы яль ны пра ектСа цы яль ны пра ект

Ад вя ле ных та ма таў 
да чыр во най ры бы

Як вы ра та ваць пра дук ты 
ад вы кід ван ня на смет ні цу

Па ста тыс ты цы, бе ла ру сы вы кі да юць 30 пра цэн-

таў ежы, якую куп ля юць. Коль кі хар чо вых ад хо даў 

утва ра юць кра мы і вы твор цы, дак лад на не вя до ма. 

Час та на смет ні цу яны ад праў ля юць не толь кі пра-

тэр мі на ва нае, але і прос та пра дук ты не та вар на га 

вы гля ду: па мя тыя кан сер вы ў бля шан ках, пад га рэ-

лыя бу лач кі. Хоць іх, маг чы ма, па га дзі лі ся б 

за браць не ба га тыя сем'і. Для гэ та га ў кра і не 

ства ра юць хар чо вы банк: ар га ні за цыя бу дзе 

атрым лі ваць ад ганд лё вых се так «не пры го жыя», 

але якас ныя пра дук ты (ці тыя, у якіх хут ка скон-

чыц ца тэр мін пры дат нас ці) і пе ра да ваць іх лю дзям, 

што ма юць па трэ бу.

Па доб ныя бан кі ўжо пра цу юць за мя жой. На прык лад, 

ле тась у Літ ве ўда ло ся пе ра раз мер ка ваць во сем ты сяч тон 

пра дук таў на су му 20 міль ё наў еў ра. А Бер лін скі хар чо вы 

банк атрым лі вае з крам ка ля ты ся чы тон ежы ў ме сяц, з 

якіх 660 раз дае га ра джа нам. Але на ПІ ШЧУК, ад на з іні-

цы я та раў мінск ага пра ек та, на тхні ла ся гэ тым во пы там і 

вы ра шы ла пры вез ці яго ў на шу кра і ну.

— Сяб роў ка рас каз ва ла, як пра ца ва ла ў да стаў цы пра-

дук таў. Там, каб па збег нуць кан флікт ных сі ту а цый з па-

куп ні ка мі, пе ра стра хоў ва юц ца і вы кі да юць усё, што хоць 

мі ні маль на не ад па вя дае нор мам, — звяр тае дзяў чы на 

ўва гу на праб ле мы. — А ў кра мах, ка лі неш та ад бра коў ва-

ец ца, гэ та не раз мяр коў ва юць ся род сва іх па ад ной прос тай 

пры чы не: каб не бы ло ка руп цыі і крыў даў, ча му 

ад на му су пра цоў ні ку да лі, а дру го му — не.

Год ма лой ра дзі мыГод ма лой ра дзі мы

МУ ЗЕЙ ЁСЦЬ — 
ГАС ПА ДА РА НЯ МА
Як за ха ваць па мяць і спад чы ну ад ной асоб на ўзя тай вёс кі
Бы лая ста рас та вёс кі Га ра дзі шча Слуц ка га ра ё на Яў ге нія Сыць ко вель мі 

лю бі ла сваю ма лую ра дзі му. Яў ге нія Ва сі леў на жы ла яе мі ну лым, су час-

ным і ду ма ла пра бу ду чы ню, пра тое, каб на шчад кі ве да лі свае ка ра ні, 

спаз на ва лі са ма быт ную спад чы ну прод каў, гіс то рыю род на га краю. Яна 

шмат зра бі ла, каб род ны кут стаў больш пры го жым, утуль ным, кам форт-

ным для жыц ця. Ме на ві та дзя ку ю чы Яў ге ніі Ва сі леў не ўлад ка ва ны парк, 

ага ро джа ны мо гіл кі, па бу да ва на кап лі ца, за ме не ны ста ры пом нік зям ляч-

цы Ма рыі Грак, якая да па ма га ла пар ты за нам пад час Вя лі кай 

Ай чын най вай ны і бы ла рас стра ля ная фа шыс та мі.

У эт на гра фіч ным па коі.

Ула дзі мір ДВОР НІК, 

стар шы ня Го мель ска га 

абл вы кан ка ма:

«Пра мыс ло вас ці ў рэ гі ё не 
ад да ец ца асаб лі вая 
ўва га: 21—22 % ад усёй 
пра мпра дук цыі, што 
вы раб ля ец ца ў Бе ла ру сі, 
вы пус ка ец ца ў Го мель скай 
воб лас ці. У цэ лым сё ле та 
пра мыс ло вая сфе ра на цэ ле на 
на да сяг нен не са мых вы со кіх 
вы ні каў. Так, па ві нен на браць 
ма гут нас ці Свет ла гор скі 
ЦКК. Пла ну ец ца, што 
да кан ца го да пер шую 
пар тыю ка лій най пра дук цыі 
атры ма ем на Пет ры каў скім 
ра до ві шчы. У су куп нас ці 
гэ та па вя лі чыць 
пра мыс ло вы па тэн цы ял 
воб лас ці, што ў сваю 
чар гу дасць маг чы масць 
па вы сіць уз ро вень жыц ця 
лю дзей. За раз у рэ гі ё не 
функ цы я ну юць ка ля 
300 буй ных прад пры ем стваў, 
а з улі кам ма лых і ся рэд ніх 
гэ тая ліч ба да ся гае 
адной ты ся чы».

ЦЫТАТА ДНЯ

Чац вёр та курс ні кі Бе ла рус кай ака дэ міі мас тац тваў ад дзя лен ня 

скульп ту ры Га лі на БЛА ГА РЭН КА і Лі за ве та РО ЗЕН БЕРГ удзель ні-

ча юць у пя тым фес ты ва лі-кон кур се ля до вых і снеж ных скульп тур 

«Свет крыш та ляў у Ба та ніч ным са дзе». Ства рэн не мас тац кіх тво-

раў з лё ду і сне гу па ча ло ся толь кі ўчо ра, але ўжо ў аб ры сах бу ду-

чай скульп ту ры дзяў чат угад ва ец ца птуш ка, зда ец ца, звы чай ны 

ве ра бей ка. Але мы не бу дзем рас кры ваць усе та ям ні цы гэ тай дзі-

вос най ім прэ зы: у су бо ту ад бу дзец ца ад крыц цё экс па зі цыі ўсіх 

тво раў і на вед валь ні кі ўба чаць воб ра зы, зроб ле ныя з да па мо гай 

за сты лай ва ды. Да да дзім, што ў кон кур се пры ма юць удзел пра-

фе сі я наль ныя скульп та ры, на ву чэн цы ка ле джаў і сту дэн ты Ака-

дэ міі мас тац тваў. Агляд ле дзя ных фі гур, ка лі па спры яе на двор'е, 

бу дзе пра хо дзіць да трэ ця га лю та га.

На сай це «Звяз ды» мож на ўба чыць, як пра цу юць удзель ні кі 

фес ты ва лю «Свет крыш та ляў».

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

СВЕТ І СВЯТ ЛО СВЕТ І СВЯТ ЛО 
ЗА МЕРЗ ЛАЙ ЗА МЕРЗ ЛАЙ 
ВА ДЫВА ДЫ


