
У Лель чыц кім ра ё не 
мяс цо выя жы ха ры 

на ву чы лі ся за раб ляць 
не толь кі на збо ры ягад 

і гры боў, але і на... 
гар бу зах, якія на поўд ні 

Бе ла ру сі доб ра ро дзяць. 
Пры чым не на са міх 

жоў тых пла дах, а ме на ві та 
на се мачках-гар бу зі ках, 

вы су ша ных на ту раль ным 
спо са бам, 

якія ў іх з ах во тай 
куп ля юць і свае, 

і пры ез джыя 
прад пры мальн ікі. 

Пра цу юць на се мач ка вай 
вы твор час ці сем' я мі. 

На гэ тым фо та, на прык лад, 
жы хар аг ра га рад ка 

Удар нае Ула дзі мір ЛІ СІЦ КІ 
пры вёз пры чэп гар бу зоў 
на пе ра пра цоў ку да чцэ, 

якая жы ве ў вёс цы 
Сі ніц кае По ле.
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МУЗЕЙ – 
РАВЕСНІК 
ВЫЗВАЛЕННЯ

ГРАМАДСКІ 
ДОМ 
З КРАЮ

• На цы я наль ны ар га ні-

за цый ны ка мі тэт па пад-

рых тоў цы і пра вя дзен ні 

XXVІІ Дня бе ла рус ка га пісь-

мен ства, які прой дзе ў Бя лы-

ні чах 6 ве рас ня 2020 года, 

ство ра ны па ста но вай Са-

ве та Мі ніст раў. Кі раў ні ком 

арг ка мі тэ та пры зна ча ны на-

мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ігар 

Пет ры шэн ка.

• 250 ты сяч за меж ні каў 

на ве да лі Грод на ў бяз ві-

за вым рэ жы ме за тры 

гады.

• Авія кам па нія «Між на-

род ныя авія лі ніі Укра і ны» з 

16 ліс та па да спы ніць вы ка-

нан не рэй саў у Мінск.

• На цы я наль ны аэ ра-

порт Мінск з 1 ліс та па да 

па вы шае кошт па слу гі 

транс фе ру — яна скла дзе 

Br40 (ра ней Br30).

• У Го ме лі ка ля Ін сты ту та 

ме ха ні кі ме та ла па лі мер ных 

сіс тэм імя У. А. Бе ла га ад-

кры лі іна ва цый ны сквер.
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СТАР. 4

5

12

Мі ха іл РУ СЫ,

па моч нік Прэ зі дэн та — 

ін спек тар па Ма гі лёў скай 

воб лас ці:

«Заў сё ды трэ ба 
ста віць ся бе на мес ца 
ча ла ве ка, які пры хо дзіць 
па да па мо гу. 
Пры ёмы гра ма дзян 
па каз ва юць, што лю дзі 
га то вы да дыя ло гу. 
Яны не пе ра кла да юць 
ад каз насць 
на прад стаў ні коў 
ула ды, яны за ці каў ле ны 
ў па ляп шэн ні якас ці 
свай го жыц ця. Жы ха ры 
пры хо дзяць з ра зум ны мі 
пра па но ва мі. Сут насць 
та кіх пры ёмаў — зблі зіць 
лю дзей у вы ра шэн ні 
пы тан няў на мес цах».

ЦЫТАТА ДНЯ

Яко га ро ду пра фе сій ную пад рых тоў ку, 
пе ра пад рых тоў ку, па вы шэн не 
ква лі фі ка цыі мо гуць прай сці 
бес пра цоў ныя гра ма дзя не?

Алег Лі сей чы каў:

— Бес пра цоў ныя мо гуць прай сці пе ра пад рых тоў-

ку і па вы шэн не ква лі фі ка цыі на ба зе Рэс пуб лі кан-

ска га ін сты ту та па вы шэн ня ква лі фі ка цыі і пе ра пад-

рых тоў кі ра бот ні каў Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль-

най аба ро ны. На прык лад, у нас мож на атры маць 

дру гую вы шэй шую аду ка цыю па спе цы яль нас цях 

«пра грам нае за бес пя чэн не ін фар ма цый ных сіс тэм», 

«ла гіс ты ка», «бух гал тар скі ўлік і кант-

роль у пра мыс ло вас ці», «псі ха ло гія».

Ры нак пра цыРы нак пра цы Атры маць но вую спе цы яль насць 
праз тры ме ся цы...Бес пра цоў ным дзяр жа ва 

пра па нуе пе ра на ву чан не
Як і дзе мож на прай сці 

пра фе сій ную пад рых тоў ку, 

пе ра пад рых тоў ку, па вы сіць 

сваю ква лі фі ка цыю або асво іць 

аду ка цый ныя пра гра мы 

на ву чаль ных кур саў? Пра гэ та 

пад час ан лайн-кан фе рэн цыі, 

пры све ча най пра фе сій най 

пад рых тоў цы і 

пе ра пад рых тоў цы бес пра цоў ных 

гра ма дзян, на сай це Бел ТА 

рас ка за лі прад стаў ні кі 

Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 

аба ро ны і Мін гар вы кан ка ма.Фо
та
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У Нур-Сул та не ўчо ра быў дзень афі цый ных пе ра га во-

раў і гла баль ных да моў ле нас цяў. Па вы ні ках су стрэч 

Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі і Прэ зі-

дэн та Ка зах ста на Ка сым-Жа мар та Та ка е ва ў вуз кім і 

па шы ра ным скла дах пра гу ча ла, што ў кра ін па доб ныя 

не толь кі гіс то рыя, але і каш тоў нас ці, і по гляд на бу-

ду чы ню. Зда ец ца, роз ні ца ў ча се — адзі нае ра зы хо-

джан не па між Бе ла рус сю і Ка зах ста нам, ды і тая не 

пе ра шка джае кі раў ні кам дзяр жаў бу да ваць пла ны па 

зблі жэн ні.

НА НА ДЗЕЙ НЫМ ФУН ДА МЕН ЦЕ
Раз мо ву з Ка сым-Жа мар там Та ка е вым Аляк сандр 

Лукашэн ка па чаў з за явы, што Бе ла русь заў сё ды бу дзе на-

дзей ным парт нё рам для Ка зах ста на.

«На шы ад но сі ны з Ка зах ста нам ідуць углыб дзе ся ці год-

дзяў, ста год дзяў. Мы заў сё ды, асаб лі ва ў са вец кі пе ры яд, бы лі 

бліз кія. На шы эка но мі кі заў сё ды бы лі ўза е ма да паў няль ныя, 

гэ та ства рае но выя маг чы мас ці для нас і ця пер. Ва ўсім, што 

мы вы раб ля ем, мае па трэ бу наш дру жа люб ны Ка зах стан. Што 

вы раб ля е це вы, мы га то вы куп ляць з вя лі кім за да валь нен нем. 

Скла ла ся доб рая перс пек ты ва. Іс ну ю чы фун да мент, які ство-

ра ны за га ды не за леж нас ці, да ра го га варты», — 

на га даў Аляк сандр Лукашэн ка.

УЗА ЕМ НЫ СТРА ТЭ ГІЧ НЫ ІН ТА РЭС
Ка лі ў Бе ла ру сі бу дзе ка зах стан ская наф та і ча му прам ка а пе ра цыя — у пры яры тэ це
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Біз нес на гар бу зі кахБіз нес на гар бу зі ках


