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227 
іні цы я тыў ных груп 
па збо ры под пі саў 
гра ма дзян для вы лу чэн ня 
кан ды да таў у дэ пу та ты 
Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду 
шос та га склі кан ня 
за рэ гіст ра ва лі акру го выя 
вы бар чыя ка мі сіі па ўсёй 
Бе ла ру сі. Па вод ле звес так 
на ўча раш ні ве чар, у ЦВК 
бы ло па да дзе на 330 за яў 
на рэ гіст ра цыю та кіх 
груп. Пры гэ тым ад на з іх 
ад клі ка на, яшчэ ў ча ты рох 
вы пад ках атры ма ны ад мо вы. 
Ас тат нія за явы па куль 
апра цоў ва юц ца. Ка мі сіі 
пра цяг ва юць іх пры маць, але 
тэр мі ны ўжо за вяр ша юц ца. 
Да ку мен ты не аб ход на здаць 
не паз ней за 7 лі пе ня.
Рэ гіст ра цыя кан ды да таў 
прой дзе з 2 па 11 жніў ня 
ўключ на. Агі та цы яй 
кан ды да ты змо гуць зай мац ца 
з дня сва ёй рэ гіст ра цыі па 10 
ве рас ня. У дзень га ла са ван ня 
— 11 ве рас ня — агі та ваць 
ужо нель га.

ЛІЧ БА ДНЯ

«Патрыятызм — 
не захапленне 

знешнімі рэчамі»

Запрашаюць 
Аўцюкі
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Насця Жабко: 
«Без музыкі 
ўжо нікуды»

Ле тась у Ма гі лёў скай воб лас ці бы ла за цвер джа на пра гра ма, якая 
па він на даць да дат ко вы ім пульс раз віц цю эка но мі кі 7 ра ё наў воб-
лас ці — Кас цю ко віц ка га, Клі ма віц ка га, Крас на поль ска га, Кры чаў-
ска га, Слаў га рад ска га, Чэ ры каў ска га і Хо цім ска га. Ука зам №235 
для гэ та га пра ду гле джа ны сур' ёз ныя льго ты і прэ фе рэн цыі, вель мі 
пры ваб ныя для біз не су і ці ка выя для на сель ніц тва. Пра гра ма мае 
на мэ це спры яць ства рэн ню но вых пра цоў ных мес цаў, бу даў ніц тву 
жыл ля, ад ным сло вам — роск ві ту. У рам ках пра ек та «Паў днё вы 
ўсход» «Звяз да» пра цяг вае рас каз ваць, як вы ка рыс тоў ва юц ца 
пе ра ва гі Ука за, на коль кі яны ці ка выя прад пры маль ным лю дзям. 
Пер шыя на шы вы пус кі бы лі пры све ча ны Чэ ры каў ска му і Слаў га-
рад ска му ра ё нам. Ця пер ад праў ля ем ся ў Крас на поль скі.

Край бу ду чых са доў
Апош нія не каль кі га доў у Крас на поль скім ра ё не ак тыў на зай ма-

юц ца ад наў лен нем са доў. Па іні цы я ты ве мяс цо вых дэ пу та таў і з да-
па мо гай Між на род на га фон ду раз віц ця сель скіх тэ ры то рый быў рэа-
лі за ва ны пра ект «Зя лё ная эка но мі ка са ду для ад ра джэн ня вёс кі 
(«Дрэ вы су праць бед нас ці і дэ гра да цыі зям лі»)». На яго асно ве рас пра ца-
ва на мяс цо вая пра гра ма «Зя лё ная эка но мі ка ў Крас на поль скім ра ё не на 
2014—2018 га ды».

— Вель мі ўдзяч ны на ша му дэ пу та ту Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду Бе ла ру сі Тац ця не Ка нан чук, якая пад ка за ла нам гэ ту ідэю, — 
ка жа стар шы ня Крас на поль ска га рай вы кан ка ма Ігар БА ЛА ХО НАЎ. — 
З удзе лам аддзе ла аду ка цыі, спор ту і ту рыз му, а так са ма на сель ніц тва 
пры вя лі ў на леж ны вы гляд са ды ў Стай ках, Па ча пах, Кля сі не. На тэ ры-
то рыі Па ча поў ска га комп лек су «Дзі ця чы сад-шко ла» за кла дзе ны на ват 
га да валь нік. Ця пер з да па мо гай вы ра шча ных у ім са джан цаў ад наў ля юц ца 
са ды мяс цо вых жы ха роў. Так што ёсць усе шан цы, што ў 
бу ду чым Крас на поль скі ра ён ста не кра ем са доў. 
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Да га лоў най ку паль скай 
па дзеі за ста ло ся зу сім тро хі. 
Фес ты валь «Алек санд рыя 
збі рае сяб роў» ад бу дзец ца 
ўжо ў гэ тыя вы хад ныя — 9 
і 10 лі пе ня. Тра ды цый нае 
на род нае свя та на ма ляў ні чай 
пля цоў цы на бе ра зе Дняп ра ў 
Шкло ўскім ра ё не абя цае стаць 
са мым маш таб ным за ўсю 
гіс то рыю свай го іс на ван ня, бо 
пра хо дзіць сё ле та пад зна кам 
Го да куль ту ры. Ча ка ец ца, 
што яго на ве дае ка ля 100 
ты сяч гас цей з Бе ла ру сі, Ра сіі, 
Укра і ны, ін шых кра ін бліз ка га 
і да лё ка га за меж жа. 

Пра гра ма на столь кі на сы ча на роз ны мі куль тур ны мі па дзея мі, што ар га-
ні за та ры на стой лі ва ра яць пер шай спра вай здзейс ніць «Алек санд рый скую 
ванд роў ку». Пад час яе мож на бу дзе на ве даць «Прад мес це пры сма каў» 
з дэ гус та цы яй страў бе ла рус кай, рус кай і ўкра ін скай кух няў, прай сці ся 
па ганд лё вых ра дах «Алек санд рый скай гас ці ны», за ві таць на «Дру кар скі 
двор» ча соў Ся рэд ня веч ча, па каш та ваць ку паль скіх пры сма каў з «Ясел-
кі з ла сун ка мі», па дзі віц ца на цу ды хлеб на га мас тац тва на «Ка ра вай най 
ся лі бе», аку нуц ца з га ла вой у «ра ку сяб роў ства» з яе без ліч ным вы ба рам 
вы ра баў ад леп шых ай чын ных і за меж ных май строў.

Дзя цей і да рос лых ча кае шмат гуль ня вых ат рак цы ё наў, вы стаў ка жы-
вёл і рыб, па ка заль ныя вы ступ лен ні спарт сме наў па кон ным спор це, па-
вет ра нае авія шоу з удзе лам па ра шу тыс таў. Бу дзе маг чы масць на ве даць 
пля цоў кі лю бі мых на ро дам свят — Вя лі кай бард-ры бал кі і «Ула да ра ся ла». 
А тых, хто ці ка віц ца гіс то ры яй, ча кае экс па зі цыя «Ар хеа ла гіч ныя зна ход кі 
Верх ня га Па дняп роўя» ў Алек санд рый скай ся рэд няй шко ле. За ад но бу-
дзе маг чы масць азна ё міц ца з экс па на та мі, пры све ча ны мі 
дзей нас ці кі раў ні ка дзяр жа вы.

Фес ты ва лімФес ты ва лім  ��

У Алек санд рыю — 
па па па раць-квет ку
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