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Доб рая маг чы масць за даць пы тан не
16 каст рыч ні ка, у се ра ду, пра мую тэ ле фон ную лі нію пра-

вя дзе ўпаў на ва жа ны па спра вах рэ лі гій і на цы я наль нас цяў 

Ле а нід Паў ла віч ГУ ЛЯ КА. За даць пы тан ні яму мож на бу дзе 

з 10.00 да 12.00 па тэ ле фо не 8 017 284 89 65.

Больш за пят нац цаць ты сяч 

ча ла век са браў Мін скі аб лас-

ны фес ты валь пра цаў ні коў 

ся ла «Да жын кі» на «Ба рысаў-

Арэне». На га лоў нае свя та 

ўра джаю пры еха лі дэ ле га цыі 

з 22 ра ё наў воб лас ці і го ра да 

Жо дзі на, прад стаў ні кі га ра доў-

па бра ці маў Ба ры са ва, хле ба-

ро бы са сва і мі сем' я мі. Га на ро-

вы мі гас ця мі ста лі дып ла ма ты 

дзе вя ці за меж ных кра ін.

Удзель ні каў жні ва цэнт раль на га 

рэ гі ё на па він ша ваў кі раў нік дзяр-

жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка. Він-

ша валь ны ліст за чы таў па моч нік 

Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр КО СІ НЕЦ.

— Сар дэч на він шую вас з па-

спя хо вым за вяр шэн нем асноў на га 

эта пу ўбо рач най кам па ніі 2019 го-

да. Сё ле та ўнё сак Мін шчы ны ў рэс-

пуб лі кан скі ка ра вай — са мы важ кі. 

Вы з'яў ля е це ся лі да ра мі і па ін шых 

клю ча вых па каз чы ках сель ска гас-

па дар чай вы твор час ці, — ад зна ча-

ец ца ў ліс це.

На га да ем, на ма лот збож жа вых і 

зер не ба бо вых на Мін шчы не сё ле та 

склаў 1,7 міль ё на тон. Кож ная чац-

вёр тая то на збож жа вы ра шча на на 

па лях воб лас ці. Ся рэд няя ўра джай-

насць збож жа вых — 34 цэнт не ры з 

гек та ра, што на шэсць цэнт не раў 

вы шэй за ле таш нюю. У асоб ных 

ра ё нах гэ ты па каз чык да сяг нуў 

50 цэнт не раў з гек та ра і больш.

І, вя до ма, га лоў най па дзе яй 

свя та ста ла ўша на ван не пе ра да ві-

коў жні ва. Пе ра мож цам аб лас но га 

спа бор ніц тва за да сяг нен не вы со кіх 

вы ні каў на хлеб най ні ве стаў Ня-

свіж скі ра ён. На дру гім мес цы — 

Ма ла дзе чан скі, на трэ цім — Сма-

ля віц кі. Ся род гас па да рак не бы ло 

роў ных ад кры та му ак цы я нер на му 

та ва рыст ву «Хах ло ва». Най леп-

шым стар шым кам бай не рам пры-

зна ны Аляк сандр Ан ціп цаў з саў га-

са «Рач ка ві чы». Па тра ды цыі ўзна-

га ро ды ўру чы лі не толь кі кам бай-

не рам, кі роў цам, апе ра та рам КЗС, 

але і спе цы я ліс там, якія пры кла лі 

шмат на ма ган няў, каб вы рас ціць 

ура джай. Пры ем на і тое, што не за-

бы лі ся пра жо нак хле ба ро баў, якія 

вя лі хат нія спра вы, ства ра лі ўтуль-

нас ць для спа да рож ні каў па жыц ці, 

па куль тыя шчы ра ва лі ў по лі. Яр кім, 

ві до вішч ным атры ма ла ся шэс це дэ-

ле га цый ра ё наў і го ра да Жо дзі на. 

Яны прай шлі ся па «Ба ры саў-Арэ-

не» ў на цы я наль ных стро ях, з па-

лот ні шча мі, аздоб ле ны мі гер ба мі 

сва іх га ра доў. За вяр шы ла ся шэс-

це вы на сам па лот ні шча з гер бам 

Мін скай воб лас ці. Гэ тую па чэс ную 

мі сію да ру чы лі ма ла дым лю дзям, 

з які мі ста рэй шае па ка лен не звяз-

вае бу ду чы ню і роск віт Бе ла ру сі.

Пас ля гэ та га ўдзель ні каў жні ва, 

гас цей свя та па він ша ваў стар шы-

ня Мінабл вы кан ка ма Ана толь 

ІСАЧАНКА. Ана толь Мі хай ла віч 

пад крэс ліў, што фес ты ва лі-кір ма-

шы пра цаў ні коў ся ла — ад на з са-

мых яр кіх тра ды цый на ша га краю. 

Хлеб — уся му га ла ва, та му свя та 

ўра джаю ў нас ад зна ча юць усім 

на ро дам. Гу бер на тар так са ма пад-

крэс ліў, што Ба ры саў знач на па ха-

ра шэў. Не ўсё да ва ла ся лёг ка, тым 

не менш вы нік ёсць. Ра зам з тым, 

як кан ста та ваў стар шы ня Ба ры-

саў ска га рай вы кан ка ма Ге надзь 

ДЗЕН ГА ЛЁЎ, доб ра ўпа рад ка ван не, 

улад ка ван не аб' ек таў пра цяг нец ца і 

пас ля «Да жы нак».

Шмат ці каў ных са браў і кон-

курс ка ра ва яў, у якім удзель ні ча лі 

ўсе раё ны Мін шчы ны. Са праў ды, 

цяж ка бы ло вы браць най леп шы з 

іх — май стры па ста ра лі ся на сла ву, 

па ка за лі свае ўмен не і фан та зію. 

А га ла са ва лі ўдзель ні кі свя та за гэ-

тыя шэ дэў ры... суш ка мі. Най боль-

шую коль касць «ач коў» на браў ка-

ра вай Клец ка га ра ё на. Стар шы ня 

рай вы кан ка ма Ана толь ЛА ДЫ ГА 

атры маў сер ты фі кат на ка лек тыў-

ную эк скур сію ў Брэст.

Больш за дзве ты ся чы гле да чоў 

на ве да ла кан цэрт з удзе лам са ма-

дзей ных ка лек ты ваў і зо рак бе ла-

рус кай эст ра ды. Гуч ны мі апла дыс-

мен та мі гле да чы ві та лі Ана то ля 

Яр мо лен ку, Ан жа лі ку Агур баш, ан-

самбль «Сяб ры», Аляк санд ра Са-

ла ду ху.

А тыя, ка му не ха пі ла мес цаў на 

тры бу нах, маг лі знай сці за ня так па 

ду шы. Удзель ні ча лі ў гуль нях, кон-

кур сах, роз ных за ба вах. Ама та ры 

смач на па ес ці абы хо дзі лі ім пра ві-

за ва ныя сель скія пад вор кі, якія 

зладзілі ўсе ра ё ны. Гас па да ры за-

пра ша лі па час та вац ца хат ні мі на-

рых тоў ка мі, на цы я наль ны мі стра-

ва мі, у тым лі ку і ты мі, якія здаў на 

га ту юць толь кі ў іх мяс цо вас ці.

Прад пры ем ствы воб лас ці пра па-

ноў ва лі сваю пра дук цыю: як хар чо-

вую, так і шы ро ка га спа жы ван ня. 

Нагадаем, што на ле та «Да жын кі» 

бу дзе пры маць Чэр вень.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

«Да жын кі-2019»«Да жын кі-2019»

СА МЫ ВАЖ КІ КА РА ВАЙ — 
НА МІН ШЧЫ НЕ

ЗАЎТ РАШ НІ ДЗЕНЬ 
ДЛЯ РЭ АЛЬ НАС ЦІ
Уні вер сі тэт вы со кіх тэх на ло гій мо жа па чаць 

пры ём сту дэн таў ужо на ле та
Ка лі бу ду чы ня кра і ны — у ліч ба ві за цыі, то бу ду чы ня са мой 

ліч ба ві за цыі — у ад па вед най аду ка цыі. Да гэ тай вы сно вы 

прый шлі ўсе ўдзель ні кі на ра ды, якую Прэ зі дэнт пра вёў 

па пы тан нях раз віц ця ІТ-сфе ры. Гу тар ка ста ла пра ця гам 

тэ мы, уз ня тай пад час на вед ван ня кі раў ні ком дзяр жа вы 

Пар ка вы со кіх тэх на ло гій у кра са ві ку. Та ды пра гу ча ла пы-

тан не аду ка цыі, а ўчо ра Аляк сандр Лу ка шэн ка раз гле дзеў 

кан крэт ныя пра па но вы і пад тры маў ідэю па ства рэн ні ўні-

вер сі тэ та «заўт раш ня га дня».

На ра да, якая доў жы ла ся ка ля дзвюх з па ло вай га дзін, на са мрэч 

больш на гад ва ла раз мо ву кам пе тэнт ных і за ці каў ле ных кі раў ні коў. 

Пад час гу тар кі бы лі аб мер ка ва ныя дак лад ныя кро кі на шля ху да 

ІТ-кра і ны. Так, ва ўра дзе ёсць пра па но вы, як удас ка наль ваць сіс тэ-

мы кі ра ван ня ін фар ма ты за цы яй і ліч ба вы мі пра цэ са мі. Але спектр 

ак ту аль ных за дач на шмат шы рэй шы, ад зна чыў Прэ зі дэнт.

«Ме на ві та та му ў пя ці га до вай пра гра ме са цы яль на-эка на міч-

на га раз віц ця ін фар ма ты за цыя вы лу ча на як адзін з пры яры тэ таў. 

Па куль у гэ тым кі рун ку хва ліц ца асаб лі ва ня ма чым», — кан ста-

та ваў кі раў нік дзяр жа вы і на га даў, што на пя тым Усе бе ла рус кім 

на род ным схо дзе бы ла па стаў ле на за да ча да 2020 го да ства рыць 

паў на вар тас ны элект рон ны ўрад.

Аляк сандр Лу ка шэн ка анан са ваў сур' ёз ную на ра ду па ўсіх 

праб ле мах ліч ба вай транс фар ма цыі кра і ны. Па чы наць трэ ба з 

азоў, упэў не ны бе ла рус кі лі дар: што ж та кое ліч ба ві за цыя, ін фар-

ма ты за цыя, кам п'ю та ры за цыя, чым ад роз ні ва ец ца ад но ад дру-

го га, што ў пры яры тэ це.

«Я ўжо не як на мя каў на шым ліч ба ві кам, уво гу ле гра мад ству, 

што, раз ва жа ю чы на тэ му, да лё кую ад ра зу мен ня на шым на сель-

ніц твам (пра цэн таў 90—95 уво гу ле не ра зу ме юць, што гэ та та кое), 

мы прос та за пуж ва ем, не тлу ма ча чы, што ж гэ та за цуд та кі — 

ліч ба ві за цыя, ад куль яна ўзя ла ся», — звяр нуў ува гу ўдзель ні каў 

на ра ды Прэ зі дэнт.

Ад на ча со ва дру гой тэн дэн цы яй су час нас ці ён вы зна чыў па ве-

лі чэн не коль кас ці «пра су ну тых» лю дзей, якія ба чаць ся бе толь кі 

ме не джа ра мі ліч ба вых кам па ній аль бо вы бі ра юць за ня так у ІТ-

тэх на ло гі ях.

«Але зям лю араць, гай кі та чыць, ства раць пра дук ты ма шы-

на бу доў лі — гэ та яшчэ за ста нец ца на доў га, ка лі не на заў сё ды. 

Хоць ліч ба пра ніз вае ўсе га лі ны, і гэ тыя ў тым лі ку. Ад гэ та га мы 

не ады хо дзім і ады хо дзіць не збі ра ем ся», — за даў тон гу тар цы 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пер шы на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Аляк сандр Тур чын у сва-

ім дак ла дзе пад крэс ліў, што су свет ная эка но мі ка пад уплы вам 

ін тэ ле кту аль ных тэх на ло гій атрым лі вае цал кам ін шы вы гляд, 

з'яў ля юц ца но выя га лі ны, якія ге не ру юць ка ла саль ныя да хо ды 

фак тыч на без вы ка ры стан ня тра ды цый ных рэ сур саў.

«Клю ча вую ро лю ў гэ тым ады гры вае ча ла ве чы ка пі тал. Бе ла-

русь заў сё ды сла ві ла ся сва і мі людзь мі, а на ша аду ка цыя ца ні ла ся 

на пост са вец кай пра сто ры. Ад нак у но вых умо вах не аб ход ныя 

прын цы по ва ін шыя па ды хо ды, якія да зво ляць за ха ваць і раз ві ваць 

гэ ты ста тус. На ша сіс тэ ма аду ка цыі сён ня ў цэ лым за да валь няе 

па трэ бы ў кад рах, але для па спя хо вай транс фар ма цыі і ства рэн ня 

но вай эка но мі кі нам не аб ход ныя спе цы я ліс ты зу сім ін шай якас-

ці», — рас тлу ма чыў пер шы ві цэ-прэм' ер не аб ход насць ства рэн ня 

Hі-Tесh-уні вер сі тэ та.

Пад час на ра ды бе ла рус кі лі дар ад зна чыў, што ў кра і не ство-

ра ны най леп шыя ўмо вы для ПВТ, ай ціш ні каў, але і ІТ-су пол ка, 

у сваю чар гу, па він на да па ма гаць ін шым га лі нам эка но мі кі. Ка-

рысць ад гэ тай дзей нас ці па він ны ад чу ваць лю дзі. Ад ай ціш ні каў 

Прэ зі дэнт па тра буе прак ты ка а ры ен та ва нас ці. ІТ-сек тар у Бе ла-

ру сі пра цуе не ў ад ры ве ад рэ аль нас ці: спе цы я ліс ты па трэб ныя 

лі та раль на ва ўсіх сфе рах жыц ця — ад сель скай гас па дар кі да 

спор ту. Вы со кія тэх на ло гіі і рэ ча іс насць цес на пе ра пле це ныя — 

або па він ны быць пе ра пле це ныя.

Аляк сандр Тур чын па ве да міў жур на ліс там, што но вая ўста но ва 

аду ка цыі мо жа па чаць пры ём абі ту ры ен таў ужо ў на ступ ным на ву-

чаль ным го дзе. Па куль што ву чыц ца на спе цы я ліс таў эк стра-кла са 

змо жа ка ля 180 сту дэн таў. Но вая ВНУ му сіць стаць уні каль най 

уста но вай. Пад рых тоў ку сту дэн таў у сфе ры ІТ пра цяг нуць і БДУ 

з БДУ І Рам. Яны ж ра зам з Пар кам вы со кіх тэх на ло гій і не каль кі мі 

буй ны мі кам па ні я мі вы сту пяць за сна валь ні ка мі но вай уста но вы.

Ства рэн не ўні каль най ВНУ ў да лей шым пад штурх не раз віц цё 

аду ка цыі ў Бе ла ру сі ўво гу ле, бо най леп шыя вы ні кі ам бі цый на га 

экс пе ры мен та паз ней бу дуць пе ра не се ны на сіс тэ му цал кам.

Ды рэк тар ад мі ніст ра цыі Пар ка вы со кіх тэх на ло гій Усе ва лад 

Ян чэў скі пра ін фар ма ваў ка рэс пан дэн таў, што на на ра дзе га вор-

ка зай шла і пра шко лы, каб за ці каў лі ваць бу ду чых ай ціш ні каў з 

ма лен ства.

Па вы ні ках аб мер ка ван ня ў Прэ зі дэн та аба вяз кі па рэ гу ля ван ні 

сфе ры ліч ба ві за цыі ўскла дзе ны на Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма-

ты за цыі. Та кім чы нам, яно па він на вый сці на но вы ўзро вень, што 

да зво ліць па збег нуць ства рэн ня Мі ніс тэр ства ліч ба ві за цыі, пра 

якое апош нім ча сам шмат ка за лі.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.
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У ме ра пры ем стве ўзя лі ўдзел су пра цоў ні кі Цэнт-

раль на га апа ра ту Мі ніс тэр ства пры род ных рэ-

сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя ра зам з 

прад стаў ні ка мі Мінск ага га рад ско га ка мі тэ та пры-

род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род-

дзя, Ад мі ніст ра цы яй За вод ска га ра ё на Мін ска. 

75 ма ла дых елак, вы са джа ных пад час ак цыі, да поў-

ні лі свое асаб лі вую хва ё вую алею, што раз мя шча ец ца 

на тэ ры то рыі ме ма ры яль на га комп лек су на пе ра кры-

жа ван ні ву ліц Ся ліц ка га і Ша ба ны.

— Ак цыі ў рам ках гла баль най кам па ніі «Доб ра ўпа-

рад ку ем ма лую ра дзі му!» пра хо дзяць для та го, каб уцяг-

нуць як ма га больш на сель ніц тва ў ра бо ту па на вя дзен ні 

па рад ку — упа рад ка ван не два ра, ву лі цы, мік ра ра ё на, 

ра ё на і ў цэ лым на шай кра і ны, — ад зна чыў мі ністр пры-

род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 

Анд рэй ХУДЫК. — Зя лё ныя га ра ды — гэ та перш за 

ўсё чыс тае ат мас фер нае па вет ра. Та му мы імк нём ся 

зра біць так, каб пры вы со кай урба ні за цыі лю дзі маг лі 

да кра нуц ца да пры роды.

Да лу чы лі ся да ак цыі на тэ ры то рыі ме ма ры яль на га 

комп лек су і дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-

наль на га схо ду.

— На гэ тым мес цы мы што год вы са джва ем дрэ вы, 

зай ма ем ся ўбор кай пры лег лай тэ ры то рыі, як мі ні мум 

два-тры ра зы вяс ной і во сен ню бя ром удзел у та кіх 

ме ра пры ем ствах, — рас ка заў дэ пу тат Па ла ты прад-
стаў ні коў па Аў та за вод скай вы бар чай акру зе Ва-

ле рый КУРСЕ ВІЧ.

* * *
З 12 каст рыч ні ка да 2 ліс та па да 2019 го да ў гла баль най 

эка ла гіч най кам па ніі «Доб ра ўпа рад ку ем ма лую ра дзі му!» 

больш за 3000 ра бот ні каў сіс тэ мы Мінп ры ро ды зро бяць свой 

унё сак у азе ля нен не кра і ны і вы са дзяць ка ля 30 000 ма ла-

дых дрэў (ду бы, лі пы, бя ро зы, туі, ел кі) і больш за 1300 кус-

тоў. Ак цыі бу дуць пра хо дзіць кож ную су бо ту да 2 ліс та па да 

(уключ на) у буй ных на се ле ных пунк тах усіх аб лас цей кра і ны. 

Да лу чыц ца да доб рых спраў мо жа кож ны. Для гэ та га трэ ба 

па даць за яў ку на ўдзел у ак цыі на ад рас элект рон най пош-

ты, па зна ча най на сай тах аб лас ных ка мі тэ таў пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА, фо та аў та ра.

ДРЭ ВЫ ПА МЯ ЦІ
75 елак вы са джа ны на тэ ры то рыі ме ма ры яль на га комп лек су 

«Трас ця нец» у рам ках кам па ніі «Доб ра ўпа рад ку ем ма лую ра дзі му!»


