
ПА ВА ЖА НЫЯ КА ЛЕ ГІ!
Шчы ра він шую вас з на ды хо дзя чым пра фе сій ным 

свя там — Днём ра бот ні каў сель скай пра мыс ло вас ці!
Вя до ма: зям ля не ро дзіць са ма па са бе, ка лі не за ся ваць 

яе, не апра цоў ваць і не да ваць ёй ад па чын ку. Гэ так са ма не 
бы вае доб ра га ўра джаю, ка лі толь кі ска рыс тоў ваць пры ро ду, 
не пад сіл коў ва ю чы яе. На ша з ва мі пра ца спры яе не толь кі 
зем ля роб ству. Мік ра ўгна ен ні, якія вы раб ляе на ша прад пры-
ем ства, так са ма за хоў ва юць у сель ска гас па дар чых куль ту-
рах мак сі мум рэ чы ваў, не аб ход ных і ка рыс ных для ар га ніз ма 

ча ла ве ка. Збе раг чы і па мно жыць сі лу зям лі і зда роўе 
су ай чын ні каў — вось якая звыш за да ча ста іць 
пе рад на мі. Дзя куй за тое, што вы вы кон ва е це 

яе сум лен на і ад каз на. Плё ну вам у пра цы, 
ша ноў ныя ка ле гі, шчас ця і зда роўя, даб ра-
бы ту і мо цы ва шым сем' ям! Са свя там!

Аляксандр КОЗЕЛ, 
ды рэк тар СТАА «Адоб-Аг ра» 

УНП 290507164

Ды рэк та ру УА «Пін скі дзяр жаў ны аграр на-тэх ніч ны ка ледж» 
СКУ ЛАЎ ЦУ Мі ха і лу Ула дзі мі ра ві чу з на го ды 60-год дзя з дня 
на ра джэн ня.

Ад імя кі раў ні коў усіх сель гас прад пры ем стваў АПК ра ё на він-
шую Вас, ша ноў ны Мі ха іл Ула дзі мі ра віч, з юбі ле ем. У род ным 
па лес кім краі Вас ве да юць як во пыт на га кі раў ні ка-аграр ні ка, 
а так са ма ды рэк та ра на ву чаль най уста но вы па пад рых тоў цы 
кад раў для сель ска гас па дар чай вы твор час ці. Жа даю Вам (а 
так са ма Ва шым вы ха ван цам) най леп шых вы ні каў на ні ве ад ра-
джэн ня бе ла рус кай вёс кі, за ста вац ца ак тыў ным аба рон цам яе 
ін та рэ саў. Гэ та зна чыць, што мож на па він ша ваць Вас так са ма з 
на ды хо дзя чым Днём ра бот ні каў сель скай гас па дар кі і пе ра пра-
цоў чай пра мыс ло вас ці. Ня хай Ва шы глы бо кія ве ды, тры ва лае 

зда роўе і ап ты мізм, вы со кая ад каз насць пе рад ча сам 
і людзь мі да па мо гуць рэа лі за ваць у жыц ці ўсё, што 

за ду ма на Ва мі ў леп шыя га ды пра цы на ка рысць 
на ша га на ро да.

З па ва гай, Аляк сандр Ля вонць е віч 
АНД РЫ Е ВІЧ, 

стар шы ня Пін ска га рай аг рап рам са ю за.
УНП 201016437

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Для ўдзе лу ў мін скім ад бо-
рач ным ту ры бы ло ада бра на 15 
за явак. Усе кан кур сан ты ста лі 
пе ра мож ца мі ў сва іх ВНУ, у тым 
лі ку і Сяр гей Каз ло віч, сту дэнт 
4 кур са фа куль тэ та тэ ле ка му ні-
ка цый БДУ ІР.

Да рэ чы, стаць удзель ні кам кон-
кур су мог да лё ка не кож ны: ад на 
з га лоў ных умоў для кан кур сан таў 
— пос пе хі ў ву чо бе (ся рэд ні бал 
не ні жэй чым 8,0), а так са ма ак-
тыў ны ўдзел у гра мад скім жыц ці, 
дзей нас ці Бе ла рус ка га рэс пуб лі-
кан ска га са ю за мо ла дзі і ор га нах 
сту дэнц ка га са ма кі ра ван ня.

У фі на ле га рад ско га кон-
кур су больш як тры га дзі ны 

леп шыя сту дэн ты ста лі цы 
дэ ман стра ва лі свае та лен ты 
і аба ра ня лі пра ек ты. Сяр гей 
Каз ло віч прад ста віў на суд жу-
ры тэ ле ві зій ны пра ект (цыкл 
пра грам) «Ве тэ ра ны: каб пом-
ні лі!»

— Гэ ты пра ект зу сім не па-
доб ны на мае па пя рэд нія, — 
пры зна ец ца Сяр гей. — Па-пер-
шае, ра бо та з ве тэ ра нам вы ма-
га ла асаб лі вай кан цэнт ра цыі, 
па-дру гое, бы лі вы яз ныя здым кі 
ў го ра дзе, ну і, без умоў на, скла-
да ны ман таж. Але сам пра цэс 
зды мак і пад рых тоў кі да іх заў-
сё ды да стаў ляе мне вя лі кае за-
да валь нен не...

Пе рад жу ры ста я ла ня прос-
тая за да ча — вы браць трой ку 

пе ра мож цаў, якія год на прад ста-
вяць ста лі цу ў рэс пуб лі кан скім 
фі на ле. Пра ва зма гац ца за га-
на ро вы ты тул «Сту дэнт го да—
2013» у фі наль най біт ве атры-
ма лі Сяр гей Каз ло віч (БДУ ІР), 
Анас та сія Лу фер чык (Ка манд-
на-ін жы нер ны ін сты тут МНС) і 
Іры на Мар цін ке віч (БНТУ).

— У пад рых тоў ку да кон кур-
су ўкла дзе на шмат сіл. Я вель-
мі хва ля ваў ся, але спа дзя ваў ся 
прай сці ў фі нал. Толь кі дзе ля 
ўдзе лу ня ма ча го іс ці на кон-
курс — трэ ба пе ра ма гаць. Мне 
вель мі да па маг ла вя лі кая гру па 
пад трым кі, і ўсё ў мя не атры ма-
ла ся, — з за да валь нен нем ад-
зна чае Сяр гей Каз ло віч.

Сён ня сяб ры да па ма га юць 

Сяр гею пад рых та вац ца да «фі-
наль на га акор да». У пер шай па-
ло ве дня хлоп ца ча кае ву чо ба 
ва ўні вер сі тэ це, а ў дру гой — 
пра ца ві дэа ін жы не рам на тэ ле-
ка на ле АНТ. Та му ўвесь дзень 
у яго лі та раль на рас пі са ны па 
хві лі нах...

У фі на ле кон кур су «Сту-
дэнт го да—2013», які менш 
чым праз ты дзень прой дзе ў 
На цы я наль най біб лі я тэ цы, жу-
ры бу дзе ацэнь ваць «ві зіт ку», 
твор чы кон курс, аба ро ну пра-
ек та, спар тыў ны кон курс і ара-
тар скае май стэр ства леп шых 
прад стаў ні коў бе ла рус ка га сту-
дэнц тва...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Пра но вы дзі ця чы са док 
даў но ма ры лі як ма лень-
кія са лі гар ча не, так і іх 
баць кі, што жы вуць у ра ё-
не но ва бу доў лі. Пы тан не з 
за бес пя чэн нем мес ца мі ў 
да школь ных уста но вах го-
ра да ста я ла да во лі вост ра, 
па коль кі ста лі ца шах цё раў 
пры рас та ла квар та ла мі, ра-
ё на мі...

Дзі ця чы сад на 230 мес цаў, 
які на зва лі «Ма ра», ад крыў ся 
зусім нядаўна на ву лі цы Су дзі-
лоў ска га. Ён бу дзе пра ца ваць у 
скла дзе ву чэб на-пе да га гіч на га 
комп лек су «Дзі ця чы сад — ся-
рэд няя шко ла». (Шко ла пры ня-
ла на вед валь ні каў на пя рэ дад ні 
но ва га на ву чаль на га го да — 31 
жніў ня.)

Комп лекс па бу да ва ны па 
да ру чэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы, 
якое ён даў ле тась. Тут уз во дзіц-
ца яшчэ адзін дзі ця чы са док — 
за кошт ААТ «Бе ла русь ка лій». З 
уво дам яго ў дзе ян не ў го ра дзе 
бу дзе цал кам вы ра ша на праб-
ле ма з за бес пя чэн нем мес ца мі 
дзя цей у да школь ных уста но-
вах.

Ву чэб на-пе да га гіч ны комп-
лекс па бу да ваў будт рэст №3 у 
рэ корд на ка рот кія тэр мі ны — 
менш чым за год. Кошт дзі ця-
ча га сад ка — 70 млрд руб лёў, 
а шко лы — 150 млрд руб лёў. 
У дзі ця чым сад ку ёсць ба сейн, 
спар тыў ная, му зы каль ныя за-
лы, кам п'ю тар ныя, гуль ня выя, 
спаль ныя па коі, ме ды цын скі 
блок. Тры па вер хі злу ча ны па-
між са бой лес віч ны мі мар ша мі з 

су час ны мі віт раж ны мі кан струк-
цы я мі з ме та лу і шкла.

Уся го ж у Мін скай воб лас ці 
на ліч ва ец ца ка ля 700 дзі ця чых 
да школь ных уста ноў. Сё ле та 
пла ну ец ца ўвес ці яшчэ ад ну ў 
Слуц ку. А ўво гу ле на Мін шчы-
не ся рэд няя за бяс пе ча насць 
да школь ны мі ўста но ва мі дзя-
цей ва ўзрос це ад 3 да 6 га доў 
скла дае амаль 90 пра цэн таў. 
На чаль нік упраў лен ня аду ка цыі 
Мі набл вы кан ка ма Га лі на Ка зак 
ад зна чае, што, у цэнт раль ным 
рэ гі ё не не іс нуе та ко га па няц ця, 
як чар га ў са док.

У вы ні ку рэа лі за цыі дзяр жаў-
най пра гра мы раз віц ця сіс тэ мы 
да школь най аду ка цыі на 2009—
2014 га ды на Мін шчы не ад кры та 
5 дзі ця чых сад коў, вы ра ша юц-
ца пы тан ні рэ кан струк цыі пад 

дзі ця чыя са ды ня вы ка ры ста ных 
бу дын каў. На іх ба зе ўжо пра цу-
юць 4 да школь ныя ўста но вы. 
На прык лад, ня даў на пас ля ад-
па вед най рэ кан струк цыі пры-
няў ма лень кіх на вед валь ні каў 
дзі ця чы са док з пры бу до вай на 
180 мес цаў у Мар' і най Гор цы. 
Толь кі сён ня ак тыў на раз ві ва-
юц ца Сма ля ві чы, ад па вед на, 
го рад мае па трэ бу ў дзі ця чых 
сад ках. Адзін з іх ужо бу ду ец ца. 
Ак тыў на ўзво дзяц ца да школь-
ныя ўста но вы і ў Мін скім ра ё-
не: у па сёл ку Ляс ны, у вёс ках 
Ха це жы на і Ка ло дзі шчы. У на-
ступ ным го дзе, як мяр ку ец ца, 
праб ле ма з мес ца мі ў дзі ця чых 
да школь ных уста но вах рэ гі ё на 
бу дзе зня та.

Тац ця на ЛАЗОЎСКАЯ

�

90-год дзе вы ха ду з дру ку паэ мы «Но вая зям-
ля» Дзяр жаў ны лі та ра тур на-ме ма ры яль ны му-
зей Яку ба Ко ла са ад зна чае шэ ра гам ці ка вых 
ме ра пры ем стваў — вы стаў ка мі, лі та ра тур ны мі 
ве ча ры на мі, твор чы мі су стрэ ча мі. Ад на з іх — 
пра ект «Но вая зям ля» ў кан тэкс це шэ дэў раў 
су свет най лі та ра ту ры». Гэ ты мі дня мі ў до ме 
пес ня ра ад кры ла ся экс па зі цыя, скла дзе ная з 
фо та здым каў, ко пій фак сі міль ных вы дан няў і 
ілюст ра цый да паэ мы Крыс ці ё ні са Да не лай ці-
са «По ры го да» і пры све ча на 300-год дзю на ра-
джэн ня паэ та. Вы стаў ка мае наз ву «Тут на ват 
па вет ра ства рае на тхнен не». Фо та здым кі зна ё-
мяць з мяс ці на мі, у якіх жыў і пра ца ваў сла ву ты 
лі тоў скі па эт-па стар, па чы наль нік лі тоў скай 
мас тац кай лі та ра ту ры.

— Мы ўба чы лі, на коль кі моц на су гуч ныя гэ тыя 
два зна ка выя для бе ла ру саў і лі тоў цаў тво ры — «Но-
вая зям ля» і «По ры го да», ня гле дзя чы на тое, што 
яны ство ра ны з роз ні цай амаль у паў та ра ста год-
дзя, — ска за ла ў час ад крыц ця ве ча ры ны ды рэк тар 
Ко ла саў ска га му зея Зі на і да Ка ма роў ская. — Паэ мы 
не толь кі з'яд на лі эпо хі, але па ка за лі нам бліз касць 
све та ўспры ман ня і жыц цё выя па зі цыі са міх твор цаў 
— Яку ба Ко ла са і Крыс ці ё ні са Да не лай ці са. Больш 
за тое, з бія гра фіч ных звес так вя до ма, што і ў сва ім 
по бы це гэ тыя асо бы ме лі шмат агуль на га.

Крыс ці ё ніс Да не лай ціс на ра дзіў ся ў 1714 го дзе не-
да лё ка ад го ра да Гум бі не на (ця пер Ка лі нінг рад ская 
воб ласць), ву чыў ся ў шко ле для бед ных, скон чыў тэ а-
ла гіч ны фа куль тэт Кё нігс берг ска га ўні вер сі тэ та і по тым 
да кан ца жыц ця слу жыў на ста я це лем лю тэ ран ска га 
пры хо да, пі саў вер шы. Ён пра ца ваў над паэ май «По ры 
го да», у якой па каз ва ец ца ся лян скае жыц цё лі тоў цаў. 
Паэ ма бы ла на дру ка ва на толь кі ў 1818 го дзе і, пе ра кла-
дзе ная на мно гія мо вы све ту, ста ла ад ным з са мых зна-
ка мі тых тво раў не толь кі лі тоў скай, але і еў ра пей скай 
лі та ра ту ры. Не здар ма паэ ма ўклю ча на ў спіс ЮНЕС КА 
«Шэ дэў ры еў ра пей скай лі та ра ту ры». Пе ра клад паэ-
мы на бе ла рус кую мо ву зра біў наш па эт-пе ра клад чык 
Аляк сей За рыц кі.

Па сол Лі тоў скай Рэс пуб лі кі ў Бе ла ру сі Эвал дас 
Іг на та ві чус з'яў ля ец ца фі ло ла гам па аду ка цыі, ня-
дрэн на ве дае бе ла рус кую мо ву і на шу лі та ра ту ру. Ён 
не ўтой ваў за да валь нен ня, што ў Бе ла ру сі ве да юць 
і ша ну юць імя слын на га лі тоў ска га пісь мен ні ка, які 
не толь кі сам зай меў су свет ную сла ву, але і пра-
сла віў на цы я наль ную лі та ра ту ру. Па сол за ўва жыў, 
што ў ву шах кож на га лі тоў ца гу чаць рад кі паэ мы 
Да не лай ці са, — як і ў бе ла ру саў на слы ху рад кі з 

Ко ла са вай паэ мы «Но вая зям ля». Яшчэ спа дар Іг-
на та ві чус трап на за ўва жыў, што лі тоў цаў і бе ла ру саў 
аб' яд ноў вае не толь кі ра ка Нё ман-Ня му нас, але і 
род насць твор чых душ двух кла сі каў — пер ша паэ таў 
сва іх кра ін Да не лай ці са і Ко ла са.

Са праў ды, Да не лай ціс быў па ста рам і паэ там-
асвет ні кам. Ко лас — на стаў ні кам і паэ там-асвет-
ні кам. Абод ва твор цы — пер ша па чы наль ні кі школ 
на цы я наль най рэа ліс тыч най лі та ра ту ры.

Пра на род ны па ча так сла ву тых па эм, ма раль ныя 
жыц цё выя прын цы пы, пры род ныя з'я вы, якія ад ноль-
ка ва моц на хва ля ва лі ду шы паэ таў, ка за лі і ін шыя 
ўдзель ні кі ве ча ры ны: док тар фі ла ла гіч ных на вук, 
пра фе сар Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да га гіч на га 
ўні вер сі тэ та імя Мак сі ма Тан ка і Ака дэ міі мас тац тваў 
Га лі на Ада мо віч; га лоў ны за ха валь нік Ка лі ніг рад ска га 
гіс то ры ка-мас тац ка га му зея Іры на Эй дэль ман, якая 
пры вез ла ў Мінск вы ста вач ную экс па зі цыю фі лі яла 
му зея Да не лай ці са; кан ды дат на вук, ка рэс пан дэнт 
га зе ты «Лі та ра ту ра і мас тац тва», аў тар цык ла да след-
ча-па раў наль ных ар ты ку лаў паэ мы «Но вая зям ля» 
з тво ра мі Тэ а до ра Герц ля, Эмі ля За ля, Крыс ці ё ні са 
Да не лай ці са Тац ця на Сту дзен ка. Гу ча лі ўрыў кі з па-
эм, пес ні, му зы ка ў вы ка нан ні вы ха ван цаў ста ліч най 
му зыч най шко лы № 19. Част ку сва ёй паэ мы пра чы таў 
зям ляк Ко ла са, па эт Мі ко ла Ма ляў ка. Асаб лі ва эма цы-
я наль на і пра нік нё на гу ча лі вер шы з вус наў ма лод ша-
га сы на на ша га пес ня ра Мі ха ся Міц ке ві ча.

Твор чае сяб роў ства і аб мен экс па на та мі з экс па зі-
цый му зе яў Яку ба Ко ла са і Крыс ці ё ні са Да ні лай ці са 
доў жыц ца не пер шы год. Дзя ку ю чы гэ тым ста сун кам 
му зей ныя су пра цоў ні кі ад кры лі шмат ці ка ва га. На-
прык лад, Да ні лай ціс лю біў май стра ваць ба ро мет ры, 
а Ко лас, як вя до ма, за хап ляў ся ка лек цы я ні ра ван нем 
гэ тых пры бо раў, меў не каль кі ў сва ім мін скім до ме. 
Абод ва бы лі вя лі кі мі ама та ра мі збі раць гры бы. Але 
най больш ураж ва юць фак ты, якія пад крэс лі ва юць 
аса біс тыя ма раль ныя і ду хоў ныя якас ці гэ тых асоб. 
Вя до мы факт, што Да ні лай ціс да па ма гаў сва ім па ра-
фі я нам ад бу да ваць спа ле ную ў па жа ры шко лу. Якуб 
Ко лас пас ля па жа ру ў Мі ка ла еў шчы не ў 1940 го дзе 
так са ма да па мог ад бу да ваць зем ля кам шко лу — на 
ўлас ныя срод кі.

— Чы та ю чы «По ры го да», нам ляг чэй ра зу мець 
і твор Ко ла са «Но вую зям лю», і са міх ся бе, — аб-
мень ва лі ся дум ка мі вы сту поў цы.

На жаль, да гэ туль ня ма пе ра кла ду «Но вай зям лі» 
на лі тоў скую мо ву. Маг чы ма, твор чая су стрэ ча ста не 
важ ным кро кам да здзяйс нен ня гэ тай мэ ты.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.

СУ СТРЭ ЧА КЛА СІ КАЎ ЛІ ТА РА ТУ РЫ

МЯС ЦО ВАЙ УЛА ДЗЕ 
ПА СІ ЛАХ 

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ула дзі мір Анд рэй чан ка вы ка заў мер ка ван не, што не зу сім пра віль-
на, ка лі ін тэр нат зна хо дзіц ца на ба лан се рай аг ра сэр ві су, бо ў гэ тай 
ар га ні за цыі сва іх про філь ных праб лем ха пае.

— Сель ска гас па дар чая ар га ні за цыя па він на вы рошч ваць хлеб, а 
ка му наль ні кі — зай мац ца ка му наль ны мі спра ва мі, — пад крэс ліў спі-
кер пар ла мен та.

Са май эма цы я наль най з лі ку тых, хто прый шоў на пры ём, бы ла ма ла-
дая ма ма. Жан чы на па ве да мі ла, што ў яе не за кон на ада бра лі дзі ця.

— Да па ма жы це вяр нуць сы на! — за па тра ба ва ла жы хар ка ра ё на.
Як рас тлу ма чы лі ад каз ныя асо бы, ма ло га ада бра лі за кон на. У до ме, дзе 

ён зна хо дзіў ся, жы вуць яго ба бу ля і дзядзь ка, якія зло ўжы ва юць спірт ным, 
час та кан флік ту юць і скан да ляць. Пе рад тым як «за браць» дзі ця, ад каз ныя 
асо бы піль на вы ву чы лі ўмо вы яго пра жы ван ня і пры зна лі іх не ад па вед ны мі 
нор мам. Двух га до ва га хлоп чы ка кар мі лі толь кі су хі мі су ме ся мі, якія дзяр-
жа ва вы дзя ляе на хар ча ван не ма лых. Прад стаў ні кі ўла ды кан ста та ва лі, 
што 47-га до вая ба бу ля хлоп чы ка і яе дач ка, якая ў дэ крэ це, фак тыч на жы лі 
толь кі на фі нан са вую да па мо гу, што вы дзя ля ец ца на до гляд дзі ця ці.

Ма лень ка га Ста ні сла ва пе рад алі на вы ха ван не ў пры ём ную сям'ю, 
дзе ён па чаў, на рэш це, раз маў ляць. Але ж ні хто не па збаў ляў пра воў 
на вы ха ван не дзі цяці бія ла гіч ную ма ці! На пра ця гу не каль кіх ме ся цаў 
у яе ёсць шанц вы пра віц ца. Жыл лё жан чы не пра па на ва лі ў ін шай 
вёс цы — у так зва ным «прэ зі дэнц кім до мі ку», пра ца ваць мож на на 
фер ме ці зер не та ку. Але яна не хо ча...

Дзве жы хар кі ра ё на па скар дзі лі ся, што іх му жам (а так са ма сы ну 
ад ной з жан чын) не вы пла ці лі гро шы за пра цу на ўбо рач най. І атры ма лі 
абя цан не ра за брац ца ў сі ту а цыі.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка па чуў і па дзя ку ад ка лек ты ву шко лы — за 
аў то бус для пе ра воз кі юных спарт сме наў. Стар шы ня пар ла мен та ра-
ней па абя цаў па спры яць юным спарт сме нам у гэ тым пы тан ні. І вось 
доб рая на ві на: аў то бус ужо ва Уша чах.

Пас ля пры ёму гра ма дзян Ула дзі мір Анд рэй чан ка па дзя ліў ся сва і мі 
ўра жан ня мі:

— Ра дуе тое, што не бы ло агу ча на ні ад ной скар гі па пы тан нях 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі. Зна чыць, ра ён ня дрэн на пад рых та-
ваў ся да чар го ва га ацяп ляль на га се зо на. Што да тых пы тан няў, якія я 
тут па чуў, — усе яны зна хо дзяц ца ў кам пе тэн цыі мяс цо вай ула ды. Але 
та кія су стрэ чы вель мі ка рыс ныя, бо на род ным вы бран ні кам не аб ход на 
ве даць, што хва люе лю дзей на мес цах.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. Уша чы — Ві цебск.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Ка лі га ла са ван не ад бы ва ец ца на без аль тэр на тыў най асно ве — 

кан ды да ту трэ ба на браць больш за 50% га ла соў вы бар шчы каў. Та кі 
па ды ход, па мер ка ван ні Лі дзіі Яр мо шы най, за бяс пе чыць «чыс ці ню і 
эфек тыў насць кам па ніі». Вы ба ры бу дуць пра во дзіц ца ў 1 тур, як вы-
нік — вы бар чая кам па нія «па тан нее».

На вы ба рах роз ных уз роў няў (у тым лі ку і прэ зі дэнц кіх) ста не аба-
вяз ко вым ука зан не, за кошт якіх срод каў іс нуе кан ды дат, ка лі ў яго 
ня ма афі цый ных кры ніц да хо ду.

Вя лі кую част ку агі та цый най пра цы возь ме на ся бе дзяр жа ва. На пя рэ-
дад ні вы ба раў у кож ную ква тэ ру бу дзе да стаў ле ны ўвесь ін фар ма цый ны 
ма тэ ры ял па кан ды да тах, а так са ма за пра шэн не на ве даць учас так для 
га ла са ван ня. За дзяр жа вай за ста нуц ца і са мыя да ра гія рас хо ды: эфір-
ны час, га зет ныя па ло сы. У за ко на пра ек це за ба ра ня ец ца пра па ган да 
бай ко ту вы ба раў як га лоў на га пра ва кож на га гра ма дзя ні на.

Зме ніц ца па ра дак фі нан са ван ня вы бар чых кам па ній. Кан ды да ты бу-
дуць аба вя за ны ства раць вы бар чыя фон ды, з якіх і бу дзе фі нан са вац ца 
іх кам па нія. Ства рэн не фон ду мо жа пра во дзіц ца за свой кошт, ка лі 
іс ну юць кры ні цы да хо ду. Па мер фон ду кан ды да та ў Прэ зі дэн ты — да 
9 ты сяч ба за вых ве лі чынь, кан ды да та ў дэ пу та ты — да 1 ты ся чы.

Акра мя гэ тых за ко на пра ек таў, се на та ры раз гля да лі да ку мен ты, 
што да ты чац ца ра ты фі ка цыі са мых роз ных да га во раў з ін шы мі кра і-
на мі (у тым лі ку па гад нен ня па між ура дам Бе ла ру сі і ўра дам Ту рэц кай 
Рэс пуб лі кі аб уза ем най ад ме не віз) і пра ект За ко на «Аб уня сен ні змен 
і да паў нен няў у За кон РБ «Аб рэ гіст ры на сель ніц тва».

Яра слаў ЛЫСКАВЕЦ.

ВЫ БА РЫ ДЭ ПУ ТА ТАЎ ПА ЛА ТЫ 
ПРАД СТАЎ НІ КОЎ ПРА ПА НОЎ ВА ЮЦЬ 

ПРА ВО ДЗІЦЬ У АДЗІН ТУР

З ад крыц цём!З ад крыц цём!  ��

«МА РА» ДЛЯ СА МЫХ МА ЛЕНЬ КІХ

Пра ект «100 ідэй для Бе ла ру сі» мае 
ўсе шан цы пе ра рас ці ў пра ект «100 
ідэй для СНД». Гэ тая маг чы масць 
аб мяр коў ва ла ся пад час па ся джэн ня 
Са ве та па спра вах мо ла дзі дзяр жаў 
— удзель ніц СНД, якое ад бы ло ся ў 
Мін ску.

Упер шы ню ідэя ства рэн ня і рэа лі за цыі 
мо ла дзе ва га пра ек та «100 ідэй для СНД» 
бы ла агу ча на пад час пра вя дзен ня ў ве рас ні 
VІІІ Фо ру му на ву ко вай і твор чай ін тэ лі ген-
цыі СНД .

— На ша іні цы я ты ва знай шла пад трым ку, 
і, каб ру хац ца да лей, мы вы ву чы лі во пыт, 
па ды хо ды і ме ха ніз мы рэа лі за цыі ана ла-
гіч ных мо ла дзе вых пра ек таў у кра і нах — 
удзель ні цах СНД, — рас ка заў жур на ліс там 
пер шы сак ра тар ЦК Бе ла рус ка га рэс-
пуб лі кан ска га са ю за мо ла дзі» Ігар БУ-
ЗОЎ СКІ. — Ва Укра і не, на прык лад, рэа лі зу-
ец ца пра ект «Іна ва цый ны пра рыў», у Ра сіі 
— «1000 ідэй», у Мал до ве — «Біз нес-ідэя», 
у Азер бай джа не — «Ёсць ідэя» і г.д.

Рэа лі зу ю чы пра ект «100 ідэй для Бе ла-
ру сі», мы зра зу ме лі, што на ша га лоў ная за-
да ча — не толь кі са браць мо ла дзе выя ідэі, 
але і да па маг чы ма ла дым вы на ход ні кам 
знай сці ін вес та ра як у на шай кра і не, так і 
за яе ме жа мі. З мэ тай по шу ку ін вес та раў мы 
раз мяс ці лі па ўсёй кра і не «Скар бон кі ідэй», 
пра во дзім рэ гі я наль ныя вы ста вы-кір ма шы, 
пры ду ма лі пе ра со вач ны аку му ля тар мо ла-
дзе вых ідэй «Ідэ я бус». Сён ня мы пра па ну ем 
Са ве ту па спра вах мо ла дзі раз гле дзець пы-

тан не аб пра вя дзен ні фо ру маў, кір ма шоў і 
вы стаў іна ва цый ных ідэй ужо ў рам ках СНД. 
У тым лі ку та кія вы ста вы маг лі б пра во-
дзіц ца і ў рам ках што га до ва га па ся джэн ня 
кі раў ні коў дзяр жаў СНД. Для мо ла дзі Са-
друж нас ці гэ та бу дзе цу доў ная маг чы масць 
не толь кі за явіць пра свой пра ект, але і знай-
сці за ці каў ле ных парт нё раў.

У якас ці ад на го з пры кла даў мо ла дзе вых 
іні цы я тыў Ігар Бу зоў скі пры вёў пра ект «Вір-
ту аль ныя па да рож жы па Бе ла ру сі», дзя ку ю-
чы яко му ма ла дыя лю дзі ма юць маг чы масць 
«ванд ра ваць» па род най кра і не, на ват не 
вы хо дзя чы з до му. Ана ла гіч ныя пра ек ты 
мож на бы ло б рэа лі за ваць і ў рам ках СНД, 
каб, ска жам, бе ла ру сы маг лі «на ве даць» 
Санкт-Пе цяр бург або Ерэ ван, а ма ла дыя 
лю дзі з Ра сіі ці Ар ме ніі — па ванд ра ваць па 
бе ла рус кіх сла ву тас цях...

Стар шы ня Са ве та па спра вах мо ла дзі 
СНД, на мес нік мі ніст ра мо ла дзі і спор-
ту Азер бай джан скай Рэс пуб лі кі Ін ці гам 
БА БА ЕЎ агу чыў, у сваю чар гу, іні цы я ты-
ву аб ар га ні за цыі і пра вя дзен ні ў рам ках 
СНД мо ла дзе вых сі му ля цый ных дзе ла вых 
гуль няў:

— Між на род ныя сі му ля цый ныя гуль ні ўжо 
не пер шы год пра вод зяц ца пад эгі дай ААН. 
У рам ках та кіх гуль няў ма ла дыя лі да ры імі-
ту юць па ся джэн не ААН, на якое вы но сяц ца 
да стат ко ва сур' ёз ныя і ак ту аль ныя пы тан ні. 
На дзень ці два дні ма ла дыя лю дзі пе ра ўтва-
ра юц ца ў мі ніст раў за меж ных спраў, дып ла-
ма таў, па лі тыч ных дзея чаў. На прык лад, сё-
ле та мы пра вя лі ў Ба ку па ся джэн не Са ве та 

Бяс пе кі ААН на тэ му «Бяс пе ка ў ін тэр нэ це», 
па коль кі гэ ты год быў пры све ча ны ў Азер-
бай джа не ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ным 
тэх на ло гі ям.

Сён ня ма ла дыя лю дзі яшчэ ся дзяць за 
школь най пар тай або «гры зуць гра ніт на ву кі» 
ва ўні вер сі тэ тах, а заўт ра яны мо гуць стаць 
па лі ты ка мі, гра мад скі мі дзея ча мі, кі раў ні ка мі 
на ву ко вых пра ек таў. Та му на вы кі ра бо ты ў 
ка ман дзе, умен не чуць ад но ад на го, пад стаў-
ляць сваё пля чо, пад стра хоў ваць, пра ліч ваць 
на пе рад на ступ ствы сва іх кро каў, якія на бы-
ва юц ца пад час дзе ла вых гуль няў, як і лі дар-
скія якас ці, ім вель мі спат рэ бяц ца.

Яшчэ ад на пра па но ва Азер бай джа на — 
пад трым ка між на род на га кон кур су сту дэнц-
кай пес ні «UnіVіsіon». Аў тар ідэі — Са юз сту-
дэн таў Азер бай джа на, але пра сту дэнц кія 
праб ле мы і ра дас ці пець ма ла дым вы ка наў-
цам не да вя дзец ца. Ар га ні за та ры па тра бу юць 
вы ка нан ня толь кі дзвюх аба вяз ко вых умоў: 
на сцэ не і ў жу ры па він ны быць сту дэн ты. Як 
вы ні кае з са мой наз вы кон кур су, гэ та бу дзе, 
так бы мо віць, сту дэнц кае «Еў ра ба чан не». 
Ва ўся ля кім ра зе, сіс тэ ма га ла са ван ня бу дзе 
дзей ні чаць та кая ж, як і на «Еў ра ба чан ні»: у 
рэ жы ме ан лайн кож ная кра і на бу дзе вы стаў-
ляць ад зна кі ўсім вы ка наў цам, акра мя сва іх. 
Ле тась у Ба ку ўжо прай шоў пер шы кон курс 
з удзе лам вы ка наў цаў з 20 кра ін, у тым лі ку з 
Бе ла ру сі. Пе ра мо гу свят ка ва ла Літ ва. За раз 
вя дзец ца між на род ная рэ гіст ра цыя брэн да 
кон кур су. І ўжо ў на ступ ным го дзе ў Ба ку ча-
ка юць яшчэ боль шую коль касць гас цей.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ДЗЕ ЛА ВЫЯ ГУЛЬ НІ — ДЛЯ МО ЛА ДЗІ СНД

ЗА КРОК АД ФІ НА ЛУ

Ганд болГанд бол  ��

«БАР СА» НЕ ПА ЗУ БАХ
У пя тым мат чы сё лет ня га ро зыг ры шу Лі гі чэм пі ё наў мін-
скае «Ды на ма» хоць і са сту пі ла на «Мінск-Арэ не» іс пан скай 
«Бар се ло не» (25:35), але са бра ла на тры бу нах над звы чай-
ную аў ды то рыю.

15321 гля дач. Ме на ві та столь кі лю дзей, ка лі ве рыць суд дзі-ін-
фар ма та ру, прый шло на арэ ну, каб пад тры маць ды на маў цаў у 
спрэч цы са сла ву тай «Бар се ло най». А гэ та, між ін шым, са праўд ны 
рэ корд для ганд боль ных мат чаў у Бе ла ру сі! Мі ну лым уні каль ным 
па ядын кам у ба лель шчыц кім кан тэкс це бы ла гуль ня па між на шай 
на цы я наль най збор най і ка ман дай Сла ва кіі, на якім пры сут ні ча ла 
больш за 13 ты сяч заў зя та раў. Рас цём!

Ганд боль ную «Бар се ло ну» па да сяг нен нях мож на па раў наць з 
фут боль ным сва я ком. Толь кі ўя ві це: ка та лон цы 8 ра зоў пе ра ма га-
лі ў Лі зе чэм пі ё наў і больш за ўсіх свят ка ва лі вік то рыю ў род ным 
чэм пі я на це. Асно ву гэ тай «Бар сы» скла да юць так са ма са праўд ныя 
«зор кі», ва ла да ры руч но га мя ча. Ся род іх наш доб ра вя до мы Сяр гей 
Ру тэн ка, чэм пі ён Еў ро пы ў скла дзе збор най Да ніі Ес пер Нё дэс ба, 
фран цуз серб ска-хар вац ка га па хо джан ня, двух ра зо вы пе ра мож ца 
Алім пій скіх гуль няў Ні ко ла Ка ра ба ціч... І вось гэ тую «ма шы ну пе ра-
мог» мін ча не, якія ўжо за рэ ка мен да ва лі ся бе доб рым еў ра куб ка вым 
бай цом, стрым лі ва лі ўвесь пер шы тайм, вя лі ў лі ку ў два мя чы і па да-
ры лі шмат лі кім ба лель шчы кам над зею на пе ра мо гу. Зда ва ла ся, вось 
яна птуш ка шчас ця, за якую трэ ба тры мац ца ўсім, чым толь кі мож на, 
ад нак яна знік ла пас ля пе ра пын ку, як не ве ра год на пры го жы сон... 
У гас цей, у ад роз нен не ад бе ла ру саў, па ча ло атрым лі вац ца лі та раль-
на ўсё. Пас ля пра цяг ла га без га ля во га ча су ды на маў ская ар ты ле рыя 
зноў за гу ча ла (Мак сім Ба бі чаў і Іван Нін ча віч на два іх за гуль ню 
за кі ну лі 11 мя чоў), ад нак сла ву та га апа не нта ўжо бы ло не да гнаць. 
Ня гле дзя чы на вы ні ко вы лік, «Ды на ма» са праў ды за слу жы ла гуч ных 
апла дыс мен таў. А лепш за ўсё дзе ян ні «бе ла-бла кіт ных» мо гуць апі-
саць сло вы Хаві Па ску а ля, га лоў на га трэ не ра «Бар се ло ны».

— Ве да лі, што «Ды на ма» атры ма ла дзве пе ра мо гі до ма, а ў 
ін шых мат чах са сту па ла з не вя лі кай роз ні цай. Су праць та ко га 
не бяс печ на га са пер ні ка заўж ды трэ ба быць уваж лі вым. У Мін ску 
ле там іс тот на змя ніў ся склад. «Ды на ма» не аб ход ны час на тое, каб 
згу ляц ца. Але сі лу гэ тай ка ман ды нель га не ад зна чыць.

Та рас ШЧЫ РЫ. Фо та аў та ра
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ЯК «СТА РЫ ОЛЬ СА» 
ВЫ ХОЎ ВАЕ БУ ДУ ЧЫ НЮ 

ПРАЗ ЗДА БЫТ КІ МІ НУ ЛА ГА
17 ліс та па да ў ДК МАЗ ад бу дзец ца прэ зен та цыя но ва га аль бо-

ма гур та «Ста ры Оль са» з не ча ка най для гэ та га ка лек ты ву наз вай 
«Sаntа Mаrіа». Не па срэд ная пра ца над но вым аль бо мам вя ла ся 
ця гам трох га доў. Увесь не толь кі твор чы, але і вы твор ча-тэх ніч ны 
пра цэс па ства рэн ні дыс ка ад быў ся на тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

«Ста ры Оль са» ні чо га не за піс ваў ця гам пя ці га доў, але за гэ ты час 
на за па сіў ма тэ ры я лу на два цэль ныя па змес це аль бо мы — па ла ца ва-
ка мер ны і за столь на-пе сен ны. Пер шы дыск «Sаntа Mаrіа» ўжо га то вы, 
а дру гі пра хо дзіць этап пад рых тоў кі да за пі су: «У пер шую чар гу мы 
вы ра шы лі за пі саць рэ не санс і ба ро ка. З на ступ най во се ні мы пла ну ем 
за пі саць пе сен ную спад чы ну — гэ та ў асноў ным за столь ныя і ры цар-
скія пес ні», — ка жа за сна валь нік і лі дар гур та Змі цер Са сноў скі.

У но вы аль бом увай шлі 13 тво раў. Больш за па ло ву кам па зі цый 
узя тыя з вя до ма га збор ні ка ба роч най му зы кі «По лац кі сшы так». 
Ад на кам па зі цыя за пі са ная па вод ле «Ві лен ска га сшыт ка» — ана-
нім на га збор ні ка п'ес для соль на га і ан самб ле вых вы ка нан ня, што 
быў скла дзе ны ў 1600 го дзе ў Віль ні. Да та го ж «Sаntа Mаrіа» ад роз-
ні ва ец ца ад па пя рэд ніх за пі саў «Ста ро га Оль сы» тым, што аль бом 
цал кам спра дзю са ва ны му зы кан та мі са ма стой на.

Ва дзім АЛЕК САНД РО ВІЧ
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ПРОДАЕТСЯ 
СКЛАДСКОЙ 
КОМПЛЕКС 
с офисными помещениями 

11 000 м2 
г. Бобруйск, ул. Рабочая, 23

Рассрочка. 
Тел. 8(029) 294 31 16.

Дзяр жаў ны фонд жы лых па мяш кан няў ка мер-
цый на га вы ка ры стан ня на шай ста лі цы на ліч вае 
590 ква тэр, па ве да мі ла га лоў ны спе цы я ліст ад-
дзе ла пра ва вой ра бо ты і рэа лі за цыі жыл лё вай 
па лі ты кі ўпраў лен ня жыл лё вай па лі ты кі Мін гар-
вы кан ка ма Свят ла на ВІШ НЕЎ СКАЯ на між на род-
най на ву ко ва-тэх ніч най кан фе рэн цыі «Дзяр жаў-
ная жыл лё вая па лі ты ка ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
і кра і нах СНД».

У фон дзе арэнд на га жыл ля, сфар ма ва ным ад мі-
ніст ра цы я мі ста ліч ных ра ё наў, на ліч ва ец ца 589 ква тэр, 
з іх 326 сва бод ных або вы зва ле ных жы лых па мяш кан-
няў і 263 ква тэ ры ў но вых да мах арэнд на га ты пу на тэ-
ры то рыі Пар ка вы со кіх тэх на ло гій. На ад ну арэнд ную 
ква тэ ру ў ад мі ніст ра цы ях ра ё наў бе ла рус кай ста лі цы 
звы чай на прэ тэн ду юць ка ля 100 ча ла век.

Га лоў ны спе цы я ліст на га да ла, што па мер пла-
ты за ка ры стан не арэнд ным жыл лём вы зна ча ец ца 
зы хо дзя чы з па ме ру ба за вай стаў кі пла ты за ка ры-
стан не та кі мі жы лы мі па мяш кан ня мі, якая ўста наў-
лі ва ец ца Саў мі нам, з пры мя нен нем ка э фі цы ен таў, 
вы зна ча ных абл вы кан ка ма мі і Мін скім гар вы кан ка-
мам у за леж нас ці ад сту пе ні доб ра ўпа рад ка ван ня і 
мес ца зна хо джан ня гэ та га жыл ля. Мін гар вы кан кам 
уста на віў пяць та кіх зон з пад ра бяз ным апі сан нем іх 
ме жаў і вы зна чыў ад па вед ныя ка э фі цы ен ты.

Цяпер пла та за ка мер цый ную арэн ду скла дае (без 
улі ку пла ты за жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі) ад 580 
ты сяч за ад на па ка ё вую ква тэ ру ў Пер ша май скім і 
Фрун зен скім ра ё нах да больш як 3 млн за трох па ка-
ё вую ква тэ ру ў Са вец кім ра ё не Мін ска.

Сяр гей КУР КАЧ.

АРЭНД НЫ ЖЫ ЛЫ ФОНД МІН СКА — КА ЛЯ 600 КВА ТЭР

У палёце дынамавец У палёце дынамавец 
Іван Нінчавіч.Іван Нінчавіч.

Удзельнікі вечарыны – студэнты, знаёмяцца Удзельнікі вечарыны – студэнты, знаёмяцца 
з выстаўкай пра Крысціёніса Данелайціса. з выстаўкай пра Крысціёніса Данелайціса. 

Міхась Міцкевіч чытае ўрывак 
з бацькавай паэмы «Новая зямля».

Зінаіда Камароўская з новым ілюстраваным Зінаіда Камароўская з новым ілюстраваным 
выданнем славутай выданнем славутай ККоласавай паэмы.оласавай паэмы.
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