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НАМ  ЗАСТАЛАСЯ  
СПАДЧЫНА… 
І ШТО ДАЛЕЙ? 5

СТАР. 4

• На цы я наль ная біб лія-

тэ ка Бе ла ру сі ўзна га ро-

джа на дып ло мам На цы я-

наль най ка мі сіі па спра вах 

ЮНЕС КА.

• Пар кі ся мей ных дрэў 

з'я вяц ца ў Бе ла ру сі ў 2019 

го дзе. Гэ та бу дуць мес цы, 

дзе кож ная сям'я змо жа па-

са дзіць сваё дрэ ва з на го ды 

шлю бу, на ра джэн ня дзі ця ці.

• Прэм' е ра опе ры «Са-
ла мея» ў На цы я наль ным 
тэ ат ры опе ры і ба ле та пе-
ра не се на.

• Сям'я — пе ра мож ца рэ-
гі я наль на га эта пу кон кур су 
«Ула дар ся ла» ў Ві цеб скай 

воб лас ці ў якас ці пры за 

атры мае ця ля.

• Два но выя дзі ця чыя 

сад кі — у ра ё не Ля бя жы 

і мік ра ра ё не Су ха ра ва — 

ад кры лі ў Мін ску да Дня 

го ра да.

КОРАТКА

Ігар ЖУК, стар шы ня 
Гро дзен ска га аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў:

«Дак лад ны ал га рытм ра бо ты 
са ста рым і пус ту ю чым 
жыл лём па спры яе на вя дзен ню 
па рад ку ў сель скіх на се ле ных 
пунк тах і га ра дах. Ска ра чэн не 
вы дат каў і да ку мен та а ба ро ту, 
больш апе ра тыў ныя спо са бы 
ўклю чэн ня ў аба рот, 
маг чы масць пра мо га про да жу 
або вы стаў лен ня на аў кцы ён 
ста ноў ча ада б'юц ца на 
вы ра шэн ні гэ та га пы тан ня. 
У Гро дзен скай воб лас ці 
ра бо та па ўклю чэн ні ў аба рот 
ста рых і пус ту ю чых да моў 
вя дзец ца сіс тэм на. Для 
вы ра шэн ня праб ле мы ство ра на 
ра бо чая гру па. Рас пра ца ва ны 
ме та дыч ныя ме ра пры ем ствы, 
дзе бы лі да дзе ны тлу ма чэн ні 
роз ных ню ан саў, а іх пры гэ тым 
пра цэ се ня ма ла. Ак тыў на 
вы ка рыс тоў ва ец ца во пыт 
ра ё наў, дзе най больш па спя хо ва 
пра цу юць у гэ тым кі рун ку. Но вы 
ўказ да зво ліць ак ты ві за ваць 
і зра біць пра цу ў гэ тым кі рун ку 
больш эфек тыў най».

ЦЫТАТА ДНЯ

За ня тасцьЗа ня тасць  

Ці ха пае ў Ор шы 
пра цоў ных мес цаў?
І ча му на асоб ных прад пры ем ствах 

бя да са спе цы я ліс та мі
«Ма ла дых на ват мес ца ў ін тэр на це не тры мае. 

305 руб лёў — ну што гэ та, нар маль ны за ро бак 

для іх? Ад пра цоў ва юць два га ды і з'яз джа юць: 

хто — у Ві цебск, хто — у Го мель», — пры зна юц-

ца на ад ным з ар шан скіх за во даў. Дня мі ў Ор шы 

прай шоў кір маш ва кан сій. «Звяз да» па бы ва ла 

там, каб да ве дац ца пра сі ту а цыю з ра бо тай у 

буй ным пра мыс ло вым ра ё не, які апош ні час 

зна хо дзіц ца пад піль най ува гай усёй кра і ны.

Ад груз чы ка 
да вя ду ча га ін жы не ра-энер ге ты ка

На па ча так ве рас ня ў ра ё не на ліч ва ла ся 816 ва-

кан сій. Боль шасць з іх (77 пра цэн таў) — па ра бо чых 

пра фе сі ях.

Так, шмат ра бот ні каў па тра бу ец ца ў будт рэст № 18. 

Па дзе сяць ма ля роў-тын коў шчы каў і му ля раў, ча ты ры 

элект ра ман цё ры, тры стра ха ры...

— Но вых аб' ек таў ха пае, уз во дзім ця пер жы лыя 

да мы, та му па трэб ны лю дзі. Бя ром толь кі са спе цы-

яль най аду ка цы яй, за вы клю чэн нем пад соб ных ра бо-

чых, — рас каз вае прад стаў ні ца прад пры ем ства. — За-

ро бак здзель на-прэ мі яль ны, у асноў ным 

400—450 руб лёў у нас атрым лі ва юць.

Экс пер ты раз ліч ва юць, што сё ле та ва 

ўсіх ка тэ го ры ях гас па да рак збя руць ка-

ля 6,2 міль ё на тон буль бы, 1,8 міль ё на 

тон ага род ні ны і 534 ты ся чы тон пла доў 

і ягад, па ве да мі ла на мес нік на чаль ні-

ка га лоў на га ўпраў лен ня рас лі на вод-

ства Мі ніс тэр ства сель скай гас па дар кі і 

хар ча ван ня Тац ця на КАР БА НО ВІЧ. Гэ ты 

ўра джай да зво ліць за бяс пе чыць як па-

трэ бы ўнут ра на га рын ку, так і па стаў-

кі на экс парт. Ар га ні за цыі ўжо па ча лі 

збор ага род ні ны і са да ві ны.

Пла доў і ягад ужо ў ра зы больш
Па да ных на 5 ве рас ня, у кра і не ўжо ўбра-

на 3,5 ты ся чы гек та раў буль бя ных па лет каў 

(12 %), на ка па на 113 ты сяч тон клуб няў пры 

ся рэд няй ура джай нас ці 332 ц/га. Са бра на 

121 ты ся ча тон ага род ні ны (113 % у ад но сі нах 

да да ных на ана ла гіч ную да ту мі ну ла га го-

да), 10,4 ты ся чы тон пла доў і ягад (у тры ра зы 

больш, чым ле тась). Ура джай насць па мно гіх 

куль ту рах вы шэй шая за мі ну ла год ні ўзро вень. 

У пры ват нас ці, ча ка ец ца ба га ты ўра джай яб-

лы каў. Най боль шыя аб' ёмы пла доў збя руць 

аг ра рыі ў Брэсц кай і Гро дзен скай аб лас цях.

За пас бя ды не чы ніць
Сё ле та пла ну ец ца нарыхтаваць на на сен не 

190 ты сяч тон буль бы, на пра мыс ло вую пе ра-

пра цоў ку — 180 ты сяч тон, у ганд лё выя ар га ні-

за цыі, на за клад ку ста бі лі за цый ных фон даў — 

165 ты сяч тон. Ка ля 645 ты сяч тон ка ра няп-

ло даў пла ну ец ца рэа лі за ваць на рын ках і кір-

ма шах, а так са ма на кі ра ваць на экс парт. Што 

даты чыц ца ага род ні ны, то 180 ты сяч тон па сту-

піць у ганд лё вую сет ку, яшчэ 40 ты сяч тон — на 

пе ра пра цоў ку, 349 ты сяч тон — у про даж на 

кір ма шах і рын ках. Для за хоў ван ня пра дук-

цыі ў сель гас ар га ні за цы ях ство ра ны не аб ход-

ныя ўмо вы. Так, ма гут насць буль ба схо ві шчаў 

скла дае 775 ты сяч тон, ага род ні нас хо ві шчаў — 

158 ты сяч тон, пла да схо ві шчаў — 

103 ты сячы тон. СТАР. 3

Ба га ты часБа га ты час  

БУ ДЗЕМ З БУЛЬ БАЙ 
І З ЯБ ЛЫ КА МІ

А яшчэ сё ле та ў нас ура дзі лі чар ні цы — А яшчэ сё ле та ў нас ура дзі лі чар ні цы — 
у сем ра зоў больш, чым ле тасьу сем ра зоў больш, чым ле тась

Па лі на Паў ла вец і Па лі на Стры га, Ма рыя Ха-
дар ке віч і Аляк санд ра Сі ва ко ва, удзель ні цы сту-
дыі мінск ага мас та ка Ула дзі мі ра Сай ко, пры еха лі 
на ад на дзён ны пле нэр, каб ма ля ваць ар хі тэк-
ту ру ста ра жыт на га Ра ка ва — бы ло га мяс тэч ка, 
а ця пер — аг ра га рад ка ў Ва ло жын скім ра ё не. 
На гэ тым фо та дзяў чын кі са сва і мі ра бо та мі, 
на якіх — па ра фі яль ны кас цёл Ма ці Ру жан цо-
вай і Свя то га Да мі ні ка. Юныя мас тач кі вы бра-
лі мес ца для ма ля ван ня на су праць фран то на 
бу дын ка, але, зга дзі це ся, ра бо ты атры ма лі ся 

роз ныя — і па ра кур се, і па кам па зі цыі, і па ко-
ле рах: у кож на га твор цы сваё ба чан не, на строй, 
стыль — мо ва, якой яны пе ра да юць ад но сі ны 
да на ва коль на га све ту. І ў тым лі ку да Ра ка ва і 
яго сла ву тас цяў.

Не пер шы год дзяў чын кі на вед ва юць мас тац-
кую сту дыю. Аляк санд ра СІ ВА КО ВА (на фо та 
спра ва) сё ле та па сту пі ла ў Бе ла рус кі дзяр жаў ны 
пе да га гіч ны ўні вер сі тэт на фа куль тэт мас тац тва 
і кам п'ю тар най гра фі кі. По бач з Аляк санд рай па-
зі руе Ма рыя ХА ДАР КЕ ВІЧ, якая ста ла сту дэнт кай 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га эка на міч на га ўні вер-
сі тэ та, але па-ра ней ша му пра цяг вае зай мац ца 
жы ва пі сам, з эцюд ні кам і маль бер там ез дзіць 
у твор чыя экс пе ды цыі, удзель ні чае ў пле нэ рах. 
Дзве Па лі ны — ПАЎ ЛА ВЕЦ і СТРЫ ГА — ву чац-
ца ў сё мым кла се (да рэ чы, у ад ной шко ле — 
у па сёл ку Ба раў ля ны і на ват у ад ным кла се). 
Іх аб' яд на ла за хап лен не ма ля ван нем, і дзяў ча ты 
з пос пе хам пра клад ва юць сваю да ро гу ў свет 
вы со ка га мас тац тва.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

РА КАЎ СКІ ПЛЕ НЭРРА КАЎ СКІ ПЛЕ НЭР


