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НОВЫЯ НАВЫКІ – 
ДЛЯ НОВЫХ 
СПРАЎ

АДЗІН 
З АНЁЛАЎ 
НАДЗЕІ

• Кіраўнік дзяржавы 
Аляк сандр Лукашэнка Ука-
зам № 27 упаўнаважыў урад 
на правядзенне пера гавораў 
з Казахстанам аб гандлё-
ва-эканамічным супрацоў-
ніцтве ў галіне паставак 
нафты і нафтапрадуктаў 
у Беларусь.

• Юрыс ты ФПБ пра кан-
суль ту юць гра ма дзян у 
рэ гі ё нах па но ва ўвя дзен-
нях у Пра цоў ны ко дэкс.

• Цэ ны на звад ка ва ны 
газ для ка му наль на-бы та-
во га спа жы ван ня па вы ша-
ны на 4 %.

• Ін ва лі дам мо гуць 
даць пра ва бяс плат на га 
ка ры стан ня аў та ма біль-
ны мі пар коў ка мі.

• Коль касць бан каў-
скіх кар так у кра і не за 
год вы рас ла на 3,4 % — 
да 15,5 міль ё на.

• Бе лАЗ ад праў ляе ў Ін-
дыю пер шую пар тыю са-
ма зва лаў з вась мі ма шын.

• Бе ла русь з 1 лю та га па-
вы шае экс парт ныя пош лі ны 
на наф ту і наф та пра дук ты.

• 2020 год прой дзе для 
БРСМ пад дэ ві зам #раЗАм. 

КОРАТКА

Іа а на 
КА ЗА НА-ВІШ НЯ ВЕЦ КІ, 
па ста ян ны ка ар ды на тар 
ААН у Бе ла ру сі:

«Ін вес ты цыі Бе ла ру сі 
ў аду ка цыю, ахо ву зда роўя 
і са цы яль ныя па слу гі 
за бяс печ ва юць кра і не 
ста біль ную па зі цыю ся род 
кра ін з вы со кім уз роў нем 
раз віц ця ча ла ве ча га 
па тэн цы я лу, у вы ні ку 
ча го Бе ла русь зай мае 50-е 
мес ца ў ін дэк се ча ла ве ча га 
раз віц ця. У 2019 го дзе 
Бе ла русь за ха ва ла 
ста ноў чую ды на мі ку 
і ў ін шых рэй тын гах, 
пад ня ўшы свае па зі цыі 
з пунк ту гле джан ня 
сва бо ды ў се ці ве, роск ві ту, 
пра ду хі лен ня зла чын нас ці, 
са цы яль на га пра грэ су».

ЦЫТАТА ДНЯ ДЗЕ ДОМ, ТАМ І САД

Не ка лі біб лі я тэ ка, якую за сна ваў у сва ім па ла цы ў Шчор сах пад 

На ва груд кам апош ні канц лер Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га Іа хім Лі та-

вор-Храп то віч, лі чы ла ся ад ным з най буй ней шых кніж ных збо раў на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі ХVІІІ—ХІХ ста год дзяў. Па роз ных звест ках, яна 

на ліч ва ла ад 10 да больш чым 20 ты сяч асоб ні каў кніг, ру ка пі саў, 

геа гра фіч ных кар таў і ўні каль ных гіс та рыч ных да ку мен таў. Тут пра-

ца ва лі Адам Міц ке віч, які ме на ві та ў Шчор сах пі саў сваю «Гра жы ну», 

Іг нат Да ні ло віч і Ула дзі слаў Сы ра ком ля, тут у 1846-м шчы ра ваў на 

па са дзе біб лі я тэ ка ра Ян Ча чот, пад трым лі ва ю чы асаб лі-

вую ін тэ ле кту аль ную ат мас фе ру...

Ша нуй сваёШа нуй сваё

Га доў дзе сяць та му па зна ё мі ла ся з жан чы най, якая пад ня ла 

не па пу ляр ную тэ му. Тац ця на рас па вя ла, што ёй 40 га доў, 

ма ці-адзі ноч ка, на ру ках — двое школь ні каў. Спе цы яль нас-

ці пэў най не на бы ла, але вось знай шла для ся бе ра бо ту, 

якая вель мі па да ба ла ся. І зар пла та пры стой ная, і ка лек тыў 

доб ры, але дзе ці са ро мяц ца, што яна пра цуе сар та валь ні-

цай смец ця на бія ме ха ніч ным сар та валь ным за вод зе.

— Дзе ці ка жуць: ты не леп шая за бам жоў, што жы вуць са 

смет ні ка, а я раб лю тое, што кож ны з нас па ві нен ра біць, 

але не жа дае за пэц кац ца. Ру ка мі пе ра бі раю плас тык, 

па пе ру, шкло, ад хо ды з ва шых кух няў. За зме ну праз 

та кіх, як я сар та валь ні каў пра хо дзіць не каль кі дзя сят каў 

тон смец ця.

Са ма не ра зу ме ю чы, жан чы на па ча ла не муд ра ге ліс та 

раз ва жаць пра бяс кон цае спа жы ван не, пра тое, што лю-

дзі вы кі да юць рэ чы і не ра зу ме юць іх каш тоў насці для 

не ка га ін ша га. Яна так апан та на рас каз ва ла пра ка рысць 

па асоб на га збо ру адходаў і пе ра пра цоў кі дру гас най 

сы ра ві ны, што за слу хаў ся б во пыт ны эко лаг.

Гіс то рыя той жан чы ны-сар та валь ні цы ўсплы ла ў па мя ці не 

так даў но, ка лі не каль кі ме ся цаў та му го мель скія ка му наль ні кі 

і эко ла гі ў адзін го лас за га ва ры лі: ма гут нас цяў бія ме ха ніч на га 

сар та валь на га за во да, які быў па бу да ва ны ў 2007 го дзе, адзі-

на га для паў міль ён на га Го ме ля і на ва коль ных вё сак, больш не 

да стат ко ва. Га рад скі па лі гон цвёр дых бы та вых ад хо даў пе ра-

поў не ны. На кар ды наль нае вы ра шэн не пы тан ня 

за ста ец ца менш двух га доў.

КАБ 
НЕ ЖЫЦЬ 

НА СМЕТ НІ КУ

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі
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ЗІГ ЗА ГІ ЛЁ СУ ЗІГ ЗА ГІ ЛЁ СУ 
СЯ ДЗІ БЫ СЯ ДЗІ БЫ 

ХРАП ТО ВІ ЧАЎХРАП ТО ВІ ЧАЎ

Ці вер не «Вяр тан не» Ці вер не «Вяр тан не» 
бы лую сла ву Шчор сам?бы лую сла ву Шчор сам?
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Учо ра ў Дра гі чы не ад крыў ся не звы чай ны дзі ця чы сад — ён убу да ва ны ў шмат-

па вяр хо вы жы лы дом. Па доб ны аб' ект пер шы ў Брэсц кай воб лас ці, та му не дзі ва, 

што на ад крыц ці пры сут ні чаў і кі раў нік рэ гі ё на Ана толь Ліс. У сад ку, які змо гуць 

на вед ваць шэсць дзя сят ма лых, асоб ны ўва ход, улас ны дво рык са спар тыў ны мі і 

гуль ня вы мі пля цоў ка мі. Дзет кам бу дзе зруч на, тым больш што мно гім лі та раль на 

з до му не да вя дзец ца вы хо дзіць, каб тра піць у са док.Фо
та
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