
Як ба лель шчы ца з Ві цеб ска па бы ва ла на мно гіх 
еў ра пей скіх ста ды ё нах і са бра ла най буй ней шую 
ка лек цыю фут боль най ат ры бу ты кі
З 25 ве рас ня ў На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі Бе ла ру сі пра хо дзіць вы-

стаў ка «Фут бол — гуль ня міль ё наў!». На ёй прад стаў ле на са мая вя лі кая 

ка лек цыя фут боль най ат ры бу ты кі ў кра і не, коль касць экс па на таў да ся гае 

трох ты сяч, гэ та ўжо афі цый на за рэ гіст ра ва ны рэ корд. Ка лек цыя на ле жыць 

ві цяблянцы Анас та сіі ПІ ШЧУ ЛА ВАЙ: у свае 25 га доў дзяў чы на з'яў ля ец ца 

ды рэк та рам Ві цеб ска га ра ён на га гіс то ры ка-края знаў ча га му зея, яр кай фут-

боль най ба лель шчы цай і не ар ды нар най ванд роў ні цай. У яе ка лек цыі ёсць 

аў то гра фы Ала на Шы рэ ра і Ды е га Ма ра до ны, яна па бы ва ла на мно гіх ста-

ды ё нах Еў ро пы і на ве да ла зна ка мі тае Эль-Класікa. Аб сва ім за-

хап лен ні фут бо лам Анас та сія рас ка за ла ў ін тэр в'ю «Звяз дзе».
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ЯК ПЕРААДОЛЕЦЬ 
АДЗІНОТУ 
ВА ЎЗРОСЦЕ 50+

КЛІМАТ 
МЯНЯЕЦЦА, 
І ГЭТА СУР’ЁЗНА

• «Амка дор» прад ста віў 

аў та грэй дар з сіс тэ май аў та-

ма тыч на га кі ра ван ня.

• Амаль 50 стан цый 

абез жа лез ван ня вады па-

бу ду юць у Го мель скай 

воб лас ці ў 2020 го дзе.

• Праф са юз ныя пяр віч кі 

пла ну ец ца ства раць у ІT-сек-

та ры.

• Па кет ак цый «Го мель-

аг ра камп лект» вы ста вяць 

на бір жу ў кан цы го да.

• Ва ен ныя Бе ла ру сі і РФ 

пра вя дуць на зі раль ны па лёт 

над Лат ві яй.

КОРАТКА

СТАР. 13
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Іры на КАС ЦЕ ВІЧ,

мі ністр пра цы 

і са цы яль най аба ро ны:

«На пра ця гу 2019 го да 
мы на зі ра ем, што 
ста но ві шча з сі ту а цы яй 
на рын ку пра цы 
ў праб лем ных рэ гі ё нах 
па ляп ша ец ца. Амаль 80 % 
з пе ра лі ку 53 рэ гі ё наў 
змаг лі яе па леп шыць. 
За раз Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най 
аба ро ны пры сту пае 
да фар мі ра ван ня спі са 
праб лем ных рэ гі ё наў 
на 2020 год. Гэ ты 
пе ра лік ад на знач на бу дзе 
ска ро ча ны. Для нас 
як рэ гу ля та ра сфе ры 
пра цы са мае га лоў нае, 
каб ча ла век, які стра ціў 
ра бо ту, хут ка знай шоў 
но вую. Апош нія да ныя — 
гэ та зай мае амаль 
7 ме ся цаў, у той час як 
ле тась — амаль 8 ме ся цаў. 
Пры гэ тым Мінп ра цы 
асаб лі вую ўва гу ад дае 
ска ра чэн ню гру пы тых, 
ка му да во дзіц ца шу каць 
ра бо ту больш за год, і тут 
так са ма ёсць ста ноў чыя 
тэн дэн цыі. Сё ле та 20 % 
бес пра цоў ных шу ка лі пра цу 
больш за год, у той час як 
ле тась — больш за 23 %».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 2

«У Іс па ніі з Бе ла рус сю аса цы ю ец ца «У Іс па ніі з Бе ла рус сю аса цы ю ец ца 
трак тар і Глеб»трак тар і Глеб»
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Не каль кі дзён та му Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў пад-

рых та ваць яму ма тэ ры я лы і пра па на ваць ме ры рэ ага-

ван ня на дзе ян ні па пе ра кід цы бры га ды аме ры кан скіх 

вай скоў цаў у Літ ву, на па лі гон Па бра дэ, што не да лё ка 

ад гра ніц Бе ла ру сі. Учо ра аб вы ка нан ні за га даў Прэ-

зі дэн ту да ла жы лі мі ністр аба ро ны Анд рэй РАЎ КОЎ, 

дзяр жаў ны сак ра тар Са ве та бяс пе кі Бе ла ру сі Ста ні слаў 

ЗАСЬ, на чаль нік га лоў на га раз вед валь на га ўпраў лен-

ня — на мес нік на чаль ні ка Ге не раль на га шта ба Уз брое-

ных Сіл Па вел ЦІ ХА НАЎ.

Лі дар кра і ны ўваж лі ва са чыў, як па дзеі ў Літ ве ўспры ма-

юц ца ай чын ны мі па лі то ла га мі, экс пер та мі, жур на ліс та мі, якая 

рэ ак цыя ў гра мад ства.

«Не ска жу, што яна пра віль ная (рэ ак цыя. — «Зв.»), з май-

го пунк ту гле джан ня, — ад зна чыў Прэ зі дэнт. — Паў ты ся чы 

дзесь ці ва ен ных, да 600 ча ла век, аме ры кан цаў, якія пе ра кід-

ва юц ца да на шых гра ніц, 29—30 тан каў, бро не тэх ні кі, бро не-

ма шын і гэ так да лей з усім пер са на лам, які спа да рож ні чае, — 

гэ та, ка неш не, бра ня тан ка вы ку лак, тут не трэ ба па мян шаць 

зна чэн не. Але 30 тан каў і 30 бро не ма шын — гэ та 

прос та смеш на су праць бе ла рус кай ар міі».

ПО РАХ ТРЫ МА ЕМ СУ ХІМ
Ні я ка га «браз ган ня збро яй», але сі ту а цыя ка ля гра ніц кра і ны пад кант ро лем

У Сен нен скім до ме ра мёст ваў га на-
рац ца, што пра цяг ва юць тра ды цыі ткац-
тва і вы шы ван ня най леп шых май строў, 
ся род які х бы ла і ства раль ні ца ар на-
мен ту на бе ла рус кім дзяр жаў ным сця гу 
Мат ро на Мар ке віч. У ка лек цыі ўста но вы 
за хоў ва ец ца ко пія ўзо ру руч ні ка, вы шы-
та га ру кой са мой Мат ро ны ў ся рэ дзі не 
мі ну ла га ста год дзя. Су час ныя на род ныя 
май стры Сен нен шчы ны ад на ві лі мяс цо-
вы жа но чы і муж чын скі строі, пер шы мі ў 
Ві цеб скай воб лас ці ства ры лі, мож на ска-
заць, уні каль ную калек цыю.

— У ка лек цыі, якую па каз ва ем на шым 
на вед валь ні кам, ужо со рак стро яў: трыц-
цаць жа но чых і дзе сяць муж чын скіх, — 
рас каз вае Воль га КВАШ КО, ды рэк тар 
і май стар До ма ра мёст ваў.

Ка лісь ці Сян но бы ло са праўд ным 
цэнт рам ган чар ства, і ў До ме ра мёст-
ваў пра цуе май стэр ня, у якой шчы руе 
муж Воль гі Яў ге наў ны Ула дзі мір КВАШ-
КО. Та му і бы ло вы ра ша на, што для 
фо та здым ка май стра ві тая сям'я Кваш ко 
пра дэ ман струе свае тво ры — і на род-
ныя кас цю мы, і глі ня ны тра ды цый ны 
по суд — ка ля ад ной з ад мет ных кры ніц 
го ра да, пом ні ка пры ро ды — кры ні цы 
«Пяш чан ка».

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.

Ар на мент як на тхнен не


