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Ліпеньскія клубніцы
На Лунінеччыне руплівыя гаспадары маюць дадатковы заробак

З Валянцінай Аляксандраўнай мяне пазнаёміў старшыня Сінкевіцкага
сельскага Савета Валерый Краснікевіч. Паводле яго слоў, ягадніца з
Мокрава — працаўніца — пашукаць
такую.
І праўда, цэлых 25 сотак у яе занятыя плантацыяй клубніц. Валянціна
Аляксандраўна адразу вядзе карэспандэнта ў поле, ёй хочацца паказаць сваю зялёную гаспадарку.
— Вось гэта я сёння прапалола —
паказвае на граду, на вока, так, сотак
на восем.
А там ні травінкі, ягадныя кусцікі стаяць на роўнай адлегласці, як на карцінцы! Можна ўявіць, якую нялёгкую працу становіць сабой догляд гэтай ягады.
Гаспадыня кажа, што яе рабочы дзень
пачынаецца а пятай раніцы, а ў сезон
збору ягад — яшчэ раней. Гэтым летам
ураджай быў добры, і штодня яны з сынам вазілі ў Дварэц, дзе размяшчаецца

аптовы рынак і куды прыязджаюць пакупнікі, па 170—200 кілаграмаў ягады.
У апошнія дні мая клубніцы здавалі па
тры рублі, а бліжэй да завяршэння сезона кошт вагаўся ў межах ад 1,5 да
1,2 рубля.
Ас таткі ўраджаю Валянціна Аляксандраўна раздае цяпер сваякам і знаёмым. Толькі прапануе самім выбраць
ягады з поля. А ў яе наступіў сезон праполкі і догляду раслін. Летась ягадніца
набыла расаду новага сорту і вельмі

ім задаволеная. Клубніцы выраслі
буйныя, сакавітыя — адна ў адну.
Цяпер трэба іх рассадзіць.
Асабліва актыўна занялася клубніцамі гаспадыня з Мокрава, калі
выйшла на пенсію. Расказвае, што
працавала санітаркай ва ўчастковай
бальніцы. Зарплата была маленькая, і хоць мае жанчына 32 гады стажу, пенсія атрымалася 200 рублёў
з хвосцікам. А хочацца і жыць прыстойна, і дзецям дапамагчы. Таму і
шчыруе з ранку да вечара гаспадыня на сваім участку. Калі разбіць на
12 месяцаў даход, атрыманы за сезон ураджаю клубніц, якраз выйдзе
штомесячная дадатковая зарплата.
У розныя гады яна адрозніваецца па
памеры, усё залежыць ад уражаю.
Але ж справа таго вартая. Калі сядзець у хаце ці на падворку склаўшы
рукі, нічога не заробіш, разважае
жанчына.
Кіраўнік мясцовай улады гаворыць, што ў Сінкевіцкім сельсавеце
не надта многа вяскоўцаў займаюцца
вырошчваннем клубніц на продаж. Гэтым знакаміты Дварэц і яго наваколле.
Але і тутэйшыя гаспадары паступова
пачынаюць апрабоўваць на сваіх сотках
развядзенне салодкай ягады. І атрымліваюць ад гэтага дадатковы заробак.
Словам, хто не лянуецца, той мае.
Святлана ЯСКЕВІЧ. yackevich@zviazda.by
Лунінецкі раён



ЧУЖЫЯ ТУТ НЕ ХОДЗЯЦЬ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
— Сёлета ў сакавіку затрымалі арганізаваную злачынную групу, якая на працягу некалькіх гадоў здзяйсняла кваліфікаваныя кватэрныя крадзяжы ў Мінску
і іншых гарадах — Брэсце,
Гродне — шляхам падбору
ключа, — працягвае Андрэй
Мікуліч. — Прычым працавалі так прафесійна, што ў
кватэры не заставалася ніякіх слядоў таго, што тут нехта быў. А праз тыдзень-другі
гаспадары высвятлялі, што
грашовая «заначка» кудысьці падзелася ці некуды прапалі дарагія ўпрыгажэнні...

...але на сігналізацыі
эканоміць усё ж
не варта
— На сёння самы эфектыўны сродак абароны вашага жылля і маёмасці — заключаны з намі дагавор, —
расказвае намеснік начальніка ўпраўлення сродкаў і
сістэм аховы Дэпартамента
аховы Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі Алег
ШАБЛЫКА. — Мы цяпер
сцеражом больш за 170 тысяч кватэр і дамоў. Кошт нашых паслуг за месяц складае

ўсяго 7 беларускіх рублёў.
Праўда, неабходна будзе выдаткаваць грошы на абсталяванне кватэры сігналізацыяй.
А вось гэты цэннік вар'іруецца ў залежнасці ад таго, на
якім паверсе знаходзіцца ваша кватэра, і ад яе метражу.
Напрыклад, поўная блакіроўка аднапакаёўкі на першым
паверсе абыдзецца ў суму
350 рублёў, бо пранікнуць
туды можна не толькі праз
уваходныя дзверы, але і праз
вокны, разбіўшы шкло. Таму
датчык у кожным памяшканні, якое мае акно, будзе ўсталяваны абавязкова. Акрамя
таго, у стандартны камплект
сістэмы ўваходзяць магнітакантактны апавяшчальнік, які
рэагуе на адкрыццё дзвярэй,
і інфрачырвоны выпраменьвальнік у калідоры, які кантралюе выхады з пакояў і праход каля ўваходных дзвярэй.
Яны, як правіла, ставяцца на
прамежкавых паверхах дома.
Сёлета кватэрных крадзяжоў з ахоўваемых кватэр за
пяць месяцаў не было. Хаця
спроб пранікнуць туды было
некалькі дзясяткаў. Між іншым, карыстальнікі ахоўнай
сігналізацыі атрымліваюць
прыемны бонус. Наша абсталяванне рэагуе на цеплавое
выпраменьванне. І дзякуючы
гэтаму былі своечасова выяўлены 6 пажараў.

На канчатковы кошт абсталявання могуць паўплываць і архітэктурныя асаблівасці дома.
— Напрыклад, вы жывяце на другім паверсе, і ваша
акно выходзіць роўненька
на дах казырка пад'езда. Ці
ля якога-небудзь з вокнаў
праходзіць пажарная лесвіца, — пералічвае магчымыя
сітуацыі начальнік Мінскага гарадскога ўпраўлення
Дэпартамента аховы МУС
Беларусі Юрый ФЕДАРЭНКА. — У такім выпадку ў гэтым памяшканні абавязкова
будуць усталяваны датчыкі
на разбіццё шкла і на рух.
Але «экіпіраваць» падобным
чынам кватэру можна на любым паверсе. Усё залежыць
ад жадання заказчыка. А для
фізічных асоб мы прапануем сістэму трывожнай кнопкі,
якая каштуе штомесяц тры
з паловай рублі. Таксама ў
нашым арсенале ёсць кнопкі пацвярджэння зняцця кватэры з сігналізацыі. Скажам,
вы трапілі ў кватэру пад прымусам. Але калі ад вас у пэўны тэрмін не паступіць сігнал
на пульт, то да вас выедзе
група затрымання.
Датчыкі спрацоўваюць на
вагу і памеры. Ёсць апавяшчальнікі з «імунітэтам» ад
жывёл. Але калі ваш гадаванец занадта вялікі, то мы
не зможам дапамагчы. Напрык лад, ня ма дат чы каў,
якія б не рэагавалі на сабаку
вышынёй у холцы, скажам,
сантыметраў 80. Але і сэнсу ў гэтым няма. Памеры гэтай жывёлы супастаўныя з
памерамі чалавека. А мэта
сігналізацыі якраз у тым, каб
засячы ў кватэры пабочных
асоб.
Доўгія гады сігналізацыя
пад клю ча ец ца пе ра важ на
з дапамогай тэлефоннага
кабеля. І калі раней усе кабелі сувязі былі медныя, то і

ПЯРУН РАЗБУШАВАЎСЯ
У аўторак па Беларусі пракаціўся магутны навальнічны фронт. Удар стыхіі першымі на сабе адчулі заходнія рэгіёны краіны. Сёлета, аднак, непагадзь разгулялася значна цішэй, чым летась, калі былі павалены
тысячы дрэў, а дзясяткі дамоў засталіся без даху.
Аднак у сацыяльных сетках з'явіліся фотаздымкі з
Салігорска, дзе некаторыя аўтамабілі былі затоплены
ажно да ветравога шкла.

 Глыбінка

Сёлета чэрвеньская ягада
з-за капрызаў надвор'я крыху
спазнілася. «Такога ніколі не
было, каб у ліпені яшчэ ўраджай з клубнічных палёў збіралі», — гаворыць Валянціна
Гоза. А цяпер яшчэ два-тры
кашы салодкай ягады штодня
можна прынесці з градак. Але
гэта ўжо апошнія клубніцы.
Таму і на рынках вялікіх гарадоў ягада рэзка падскочыла
ў цане.

 Факт

ахоўная апаратура доўгі час
выпускалася менавіта для
іх. Але тэхналогіі змяніліся
ў апошні час.
— Цяпер РУП «Белтэлекам» у Мінску актыўна замяняе кабелі сувязі, — працягвае Юрый Федарэнка. — На
змену класічнай медзі прыходзіць оптавалакно. Што
гэта азначае для жыхароў?
Калі ў кагосьці яшчэ застаўся
стары працуючы тэлефонны
кабель, то мы можам прапанаваць падключыцца па
GSM-канале з выкарыстаннем паслуг аператараў сотавай сувязі Velcom і МТС.
А апараты, якія працуюць
толькі па медзі, мы ўжо не
ставім. Таму што не выключана, што праз месяц туды
прыйдуць прадстаўнікі «Белтэлекама» і абвесцяць пра
тое, што медзь мяняецца
на оптавалакно. І чалавеку
давядзецца мяняць сістэму
сігналізацыі за свой кошт.
Гэта было б з нашага боку
няправільна. Зрэшты, калі
вя дома, што опта ва лакно
падключаць літаральна праз
некалькі тыдняў ці пару месяцаў, то мы можам прапанаваць апарат, які разлічаны
на работу з оптавалакном,
але абсталяваны спецыяльным адаптарам для работы
па старой тэлефоннай лініі.
Праўда, гэта будзе каштаваць крыху даражэй.
— А што будзе, калі я забыўся зняць кватэру з сігналізацыі, але ў яе ўвайшоў? —
пацікавіўся я.
— На першы раз мы ніякіх штрафных санкцый не
ўжываем. Міліцыянеры адпра цу юць вы клік і пра вядуць тлумачальную гутарку.
А вось калі вам захацелася
другі раз патрэніраваць групу затрымання — то ўжо, калі ласка, сплачвайце штраф
у 5 рублёў.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.
schklennik@zviazda.by

— У Брэсцкай вобласці пацярпела 9 населеных пунктаў
у 4 раёнах. Пашкоджаны дахі на 3 жылых і 21 сельскагаспадарчым будынку, — паведамілі
ў прэс-служ бе
Міністэрства па
над звы чай ных
сітуацыях. — Усяго моцны вецер
паваліў 18 дрэў —
6 у Брэсцкай, 7 у
Гродзенскай і 5 — у Магілёўскай абласцях. На Гродзеншчыне было падтоплена 13 прыватных дамоў, а ў Ваўкавыскім
раёне блізу вёскі Новае Сяло размыла дарогу.
Да таго ж непагадзь часова пакінула без электрычнасці 333 населеныя пункты. У час навальніцы на Брэстчыне
загарэліся тры гаспадарчыя пабудовы. Мяркуецца, што іх
падпаліла маланка. А ў Пінскім раёне вецер сарваў дахі з
13 малочнатаварных фермаў. Па прагнозах сіноптыкаў, ветранае надвор'е з дажджамі захаваецца да выхадных.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.

ІНФЛЯЦЫЯ Ў ЧЭРВЕНІ
СКЛАЛА 0,7%
Пра тое, што цэны ў мінулым месяцы выраслі нязначна, паведамляе Нацыянальны статыстычны камітэт. Спецыялісты гэтага ведамства канстатуюць,
што прадукты за першы месяц лета падаражэлі на
1,3%, паслугі — на 0,7%, а кошты на непрадуктовыя
тавары паменшыліся на 0,12%.
Асобна ў харчаванні адзначыліся агародніна і бульба. Агародніна паднялася ў кошце на 14,91%, дзе больш за ўсё падаражэлі свежая белакачанная капуста — на 66,63%, морква —
на 25,87% і буракі — на 16,63%. Пры гэтым патаннелі свежыя
агуркі і памідоры (на 19,86% і 10,06% адпаведна). Бульба
падаражэла на 35,46%. Патаннелі мяса і мясапрадукты на
0,19% (курыца, кураняты, уключаючы бройлераў, — на 1,31%),
рыба і рыбапрадукты (уключаючы морапрадукты) — на 0,06%,
курыныя яйкі — на 2,99%, кава — на 0,44%. Ужо традыцыйна
падаражэў алкаголь на 0,27%, а цыгарэты — на 0,45%.
Другі месяц запар назіраецца падзенне коштаў на нехарчовыя тавары. Адзенне патаннела на 0,92%, абутак — на 1,01%.
Аднак мэбля стала даражэйшая на 0,03%, электратавары — на
0,1%. За мінулы месяц падаражэлі паслугі — на 0,74%. Паслугі
дашкольных устаноў падняліся ў кошце на 9,77%, чыгуначнага
транспарту — на 7,54%. Санаторна-аздараўленчыя паслугі
падаражэлі на 6,91%, турпаслугі — на 3,34%.
Сяргей КУРКАЧ.

ДЗВЕ БУТЭЛЬКІ — І ЗА РУЛЬ
У Брэсце зафіксаваны чарговы сумны рэкорд. 31-гадовага вадзіцеля затрымалі пры кіраванні машынай у
п'яным выглядзе. Медыцынскае асведчанне выявіла
4,36 праміле алкаголю. Такой дозы ап'янення яшчэ не
было выяўлена ў вадзіцеляў транспартных сродкаў,
прынамсі сёлета.
Патрульны нарад аўтаінспекцыі звярнуў увагу на машыну, якая няўстойліва рухалася па вуліцы Прамысловай прыгараднай вёскі Тэльмы-2, паведамілі ў прэс-службе Брэсцкага абласнога ўпраўлення ДАІ. Інспектары падалі сігнал
спыніцца, пасля чаго сумненняў у іх не засталося: шафёр
быў моцна п'яны. Ён растлумачыў, што вяртаўся пасля святкавання дня нараджэння калегі. А чаму так дрэнна зрабіў
саслужывец, што адправіў таварыша дадому ў п'яным выглядзе за рулём, застаецца нявысветленым. Зразумела адно, што адказваць нядбайнаму вадзіцелю давядзецца, як той
казаў, па поўнай праграме. Тым больш што за аналагічнае
правапарушэнне ён ужо быў аштрафаваны ў 2011 годзе.
Святлана ЯСКЕВІЧ.

ПРАЗ МЯЖУ — БЯГОМ!
Адзіны ў Еўропе трансгранічны марафон «Гродна—Друскінінкай» сёмы раз сабраў бегуноў з 15-ці
краін свету.
Сёлета рамкі значна пашырыліся. У спаборніцтве прынялі
ўдзел прадстаўнікі Польшчы, Літвы, Латвіі, ЗША, Германіі,
Украіны, Англіі, Чэхіі, Нарвегіі, Расіі і іншых краін. Многія
спартсмены не першы раз удзельнічаюць у марафоне. Дарэчы, гэты прабег не толькі для прафесійных бегуноў, але і
для ўсіх аматараў актыўнага ладу жыцця. Сёлета набралася
больш за 140 «марафонцаў», што на траціну больш, чым
раней. Начальнік упраўлення спорту і турызму Гродзенскага аблвыканкама Алег Андрэйчык, сам актыўны удзельнік
прабегу, тлумачыць узросшы інтарэс дзеяннем бязвізавага
рэжыму на тэрыторыі парка «Аўгустоўскі канал», у зону якога ўваходзіць і траса маршруту.
Ідэя прабегу ўзнікла невыпадкова. Неяк у спартыўным
асяроддзі заўважылі, што адлегласць паміж беларускім
Гродна і літоўскім горадам-пабрацімам Друскінінкай складае
тую самую марафонскую дыстанцыю ў 42 км 195 м. Вось і
вырашылі гэту асабліваць замацаваць сяброўскім забегам.
З тае пары мінула сем гадоў, а марафон «Гродна—Друскінінкай» толькі набірае абароты.
Самым хуткім на трасе быў Юрый Капцяроў з Магілёва
(2 гадзіны 28 хвілін), а сярод жанчын перамагла Алена Шумік
(3 гадзіны 7 хвілін) з Брэста.
Маргарыта УШКЕВІЧ



