
З джа лам 
на вы пе рад кі

Як за сце раг чы ся 
ад кры ла тых 
агрэ са раў?

Жні вень — час, ка лі па чы на ец ца пік ак тыў нас ці вос, 

пчол і шэрш няў. За ля цець не па жа да ны госць з джа лам 

мо жа ку ды за ўгод на — у па кой пад час пра вет ры ван ня, 

у са лон гра мад ска га транс пар ту, ды і прос та на кух ню, 

ка лі вы, на прык лад, ро бі це ва рэн не або яс це, ска жам, 

ка вун. Але ка лі ля ва шых вок наў ля та юць дзя сят кі 

вос — зна чыць, спра вы дрэнь, і не дзе не па да лёк 

зна хо дзіц ца іх гняз до.

ТЭСТ НА НЕ ПА ЖА ДА НЫХ «СУ СЕ ДЗЯЎ»
— Аб ста ноў ка ця пер склад ва ец ца ад нос на спа кой ная, — ад-

зна чае афі цый ны прад стаў нік Мінск ага аб лас но га ўпраў лен-

ня па над звы чай ных сі ту а цы ях На стас ся ШВАЙ БО ВІЧ. — 

У ад роз нен не ад мі ну лых га доў, лі пень і па ча так жніў ня ў нас 

пра ха лод ныя. А джа ла нос ныя на ся ко мыя лю бяць цяп ло, і та му 

ак тыў насць іх ніз кая. Але тым не менш яна ад зна ча ец ца.

Па ве дам лен ні пра зной дзе ныя ў жы лых да мах і на пры ся дзіб-

ных участ ках гнёз ды не бяс печ ных кры ла тых су се дзяў пра цяг ва-

юць па сту паць. Ця пер у ся рэд нім за су ткі па Мін скай воб лас ці 

коль касць та кіх зва ро таў ва га ец ца ад 10 да 20. Геа гра фія ж — 

па ўсіх ра ё нах.

Ці ка ва, што пер шыя гнёз ды вос ра таў ні кі зды ма лі сё ле та 

яшчэ ў... са ка ві ку. Але за вяс ну па цэнт раль ным рэ гі ё не на-

збі ра ла ся ўся го 68 та кіх прось баў ад лю дзей. За тое ў чэр ве ні, 

ка лі боль шую част ку ме ся ца ста я ла ана маль ная спя ко та, у пад-

раз дзя лен ні Мінск ага аб лас но га ўпраў лен ня МНС па сту пі ла 

ўжо 241 тэ ле фа на ван не. Як ка жуць, ад чуй це 

роз ні цу.
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• Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка су стрэў-

ся ўчо ра з экс-прэ зі дэн там 

Кыр гыз ста на Кур ман бе кам 

Ба кі е вым і па він ша ваў яго з 

70-га до вым юбі ле ем.

• У Бе ла ру сі на па ча так 

жніў ня ад кры та больш за 

71,5 ты ся чы дэ па зіт ных ра-

хун каў на ся мей ны ка пі тал 

на су му звыш $715 млн.

• Тэм пе ра тур ныя мі-

ні му мы аб на ві лі ся ноч чу 

6 жніў ня ў не ка то рых на-

се ле ных пунк тах Бе ла ру сі 

(да 3,1 гра ду са цяп ла).

КОРАТКА

Ге надзь СА ЛА ВЕЙ, 

стар шы ня Го мель ска га 

абл вы кан ка ма:

«Цес нае ўза е ма дзе ян не ба коў 
са цы яль на га парт нёр ства 
па між Го мель скім 
аб лас ным вы ка наў чым 
ка мі тэ там, аб лас ным 
са юзам най маль ні каў 
і аб' яд нан нем праф са юзаў 
рэ гі ё на рэа лі зу ец ца ўжо 
амаль 20 га доў. Прак ты ка 
пе ра ка наў ча па каз вае, што 
толь кі на асно ве ўза ем на га 
кан струк тыў на га дыя ло гу, 
пра вя дзен ня ўзгод не най 
па лі ты кі ў сфе ры пра цоў ных 
ад но сін маг чы мы ды на міч ны 
рост эка но мі кі і па ляп шэн не 
якас ці жыц ця на сель ніц тва. 
На ма ган ні ба коў са цы яль на га 
парт нёр ства ў апош нія 
га ды бы лі на кі ра ва ны 
на па вы шэн не ўзроў ню 
за ра бот най пла ты 
і са цы яль най аба ро не нас ці 
ра бот ні каў, на ска ра чэн не 
бес пра цоўя, ума ца ван не 
са цы яль на-эка на міч най 
ста біль нас ці ў рэ гі ё не. 
На прык лад, ле тась 
на 7,5 ты сячы вы рас ла 
коль касць ство ра ных 
ра бо чых мес цаў, больш чым 
на 700 — коль касць но вых 
прад пры ем стваў, на трэць 
па вя лі чы ла ся коль касць 
са ма за ня тых».
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Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны

ЗМЯ НІЦЬ ШКО ЛУ 
І... СЯ БЕ

Ча му ў пра ек та «На стаў нік для Бе ла ру сі» 
доб рая бу ду чы ня?

«Кож ны дзень мы ад кры ва лі ад но ад на го і са мі ся бе, змя ня лі ся, раз-

ві ва лі ся... Мы на ву чы лі ся пра ца ваць у ка ман дзе, на бы лі ве лі зар ную 

коль касць ка рыс ных ве даў... Па ад чу ван нях, за ча ты ры тыд ні нам да лі 

больш, чым за чатыры-пяць га доў ва ўні вер сі тэ це. На шы ар га ні за та ры 

Тац ця на Квя цін ская, Сяр гей Ба ро дзіч, Але на Мель чан ка і Змі цер Ма-

кар чук — са праўд ныя пра фе сі я на лы! Гле дзя чы на іх, хо чац ца рас ці і 

за ва ё ўваць вяр шы ні! У не да лё кай бу ду чы ні сіс тэ му аду ка цыі ча ка юць 

ка ла саль ныя пе ра ме ны, і яны па ча лі ся. Мы ста лі част кай но вай гіс то-

рыі, а якой яна бу дзе, за ле жыць толь кі ад нас...», — на пі са ла на сва ёй 

ста рон цы ў са цы яль най сет цы ад на з удзель ніц пра гра мы 

«На стаў нік для Бе ла ру сі», псі хо лаг Ксе нія ГАРШ КО ВА.

За ня ткі пад час лет ня га ін тэн сі ву рас па чы на лі ся ра ні цай 
і за кан чва лі ся толь кі блі жэй да но чы.

Белыя пачынаюць Белыя пачынаюць 
і выйграюць!і выйграюць!
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Летні выхадны ў Глыбокім.


