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Найважнейшая задача —
палепшыць жыццё людзей
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Беларускі лідар узгадніў прызначэнне на
пасаду старшыні Нясвіжскага райвыканкама Аляксандра Ломскага. Да гэтага ён займаў пасаду старшыні Клецкага райвыканкама, якую зараз зойме Анатоль Ладыга.
Старшынёй Пухавіцкага райвыканкама
стаў Віктар Каляда, раней ён быў старшынёй Лагойскага райвыканкама.
Таксама кіраўнік дзяржавы ўзгадніў
прызначэнне на пасаду старшыні Жодзінскага гарвыканкама Дзмітрыя Заблоцкага,
намесніка старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Беларусі па прамысловасці, паліўна-энергетычным комплексе,
транспарце і сувязі.
Прэзідэнт адзначыў, што асабіста ўважліва назірае за развіццём Мінскай вобласці,
бо «гэта палова краіны ў сельскай гаспадарцы і нават прамысловасці». На яго думку, тут не хапае стараннасці і дысцыпліны.
Беларускі лідар зноў нагадаў пра адказнасць за правапарушэнні, не сумяшчальныя са знаходжаннем на дзяржаўнай службе. Так, з Мінскай вобласці за гэта свае
месцы страцілі двое. «Карупцыя. Двое знаходзяцца ў месцах, не такіх далёкіх. Ведаеце, я пасля таго як кагосьці затрымліваюць,
пачынаю чытаць усякія дзівацтвы, асабліва
ў медыйнай прасторы, інтэрнэце, — сказаў
Прэзідэнт. — «Ах, вось, добры быў, ды не
можа быць, ды не так гэта». Запомніце
адну рэч: пакуль на стол мне не пакладуць
вычарпальныя факты, ніхто да вас дакрануцца не можа».
Ён папярэдзіў прысутных: калі ёсць канкрэтныя правапарушэнні, асабліва звязаныя з хабарамі, то «множце (пакаранне. —
«Звязда») на два як мінімум».
Кіраўнік дзяржавы чарговы раз адзначыў:
2019 і 2020 гады будуць няпростымі, насычанымі палітычнымі падзеямі, калі з усіх бакоў
Беларусь будзе падвергнута сур'ёзнай рэвізіі
на прадмет нашага суверэнітэту і незалежнасці. Да гэтага неабходна быць гатовым.
«Але запомніце: ніхто нас не ссуне з месца, калі мы будзем працаваць эфектыўна і не
пагоршым — як мінімум — жыццё нашых людзей. Беларусы заслужылі нармальнае жыццё,
і мы абавязкова павінны, захаваўшы незалежнасць і суверэнітэт, палепшыць жыццё нашых
людзей. У адваротным выпадку нікому гэты
суверэнітэт не патрэбен будзе. Гэта найважнейшая задача для ўсіх», — дадаў ён.
Таксама беларускі лідар анансаваў свае
візіты ў Брэст і Гомельскую вобласць.

ПРА БРЭСТ ЯК ЗАХОДНІЯ
ВАРОТЫ БЕЛАРУСІ
Намеснікам старшыні Брэсцкага аблвыканкама стаў кіраўнік адміністрацыі Ленінскага раёна Брэста Генадзь Барысюк. Яго
месца зойме Валянцін Мілашэўскі, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты
прадстаўнікоў Беларусі па ахове здароўя,
фізічнай культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы.
Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што хутка Брэст адзначыць тысячагоддзе. «Брэст
трэба дашліфаваць, па-народнаму кажучы.
Каб у каралях Беларусі гэта была самая яркая жамчужына. Тым больш, гэта заходнія
вароты велізарнага еўразійскага рэгіёна.
І людзі, перасякаючы мяжу, павінны бачыць, што яны патрапілі ў іншы выдатны
і квітнеючы свет», — сказаў ён.

ПРА ГОМЕЛЬСКУЮ
ВОБЛАСЦЬ
І ЧАКАННЕ БОЛЬШАГА
Кіраўнік дзяржавы ўзгадніў прызначэнне на пасаду старшыні Веткаўскага рай-
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выканкама Паўла Сілівончыка, раней —
старшыню Нараўлянскага райвыканкама.
Яго цяпер ужо папярэднюю пасаду зойме
Руслан Смірноў, намеснік старшыні Жлобінскага райвыканкама.
На пасаду старшыні Рагачоўскага райвыканкама ўзгоднены Віталь Сушко, які да гэтага
працаваў у якасці першага намесніка старшыні, начальніка ўпраўлення сельскай гаспадаркі
і харчавання гэтага райвыканкама.
«Гомельская вобласць, скажу вам шчыра, мяне не ўражвае ў апошнія гады. Я ўжо
губернатару пра гэта казаў. Магілёўскую
і Гомельскую вобласці летась і на працягу першай паловы гэтага года мы вельмі
ўважліва рэвізуем. Мы будзем іх глядзець
на прадмет дзеяздольнасці кіраўніцтва.
Вынікі будуць падведзеныя за мінулы год.
Паглядзім, на што выйшла Гомельская вобласць, — адзначыў Прэзідэнт. — Час выпрабаванняў, эксперыментаў і іншага даўно
скончыўся і гамяльчане павінны не адставаць у сваім развіцці ад іншых абласцей».
Ён звярнуў увагу, што для Гомельскай
вобласці было зроблена больш, чым для
любой іншай. Паводле слоў Прэзідэнта,
час аддаваць даўгі.

ТРАНСПАРТ
У ТРАНЗІТНАЙ КРАІНЕ
Міністрам транспарту і камунікацый
прызначаны Аляксей Аўраменка.
Звяртаючыся да наваспечанага міністра, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што
яго патрабаваннем было, каб да кандыдатуры Аляксея Аўраменкі паставіліся вельмі
сур'ёзна, вывучылі альтэрнатыўныя варыянты, але ў выніку спыніліся на ім.
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў: нягледзячы на тое, што Анатоль Сівак, які раней быў
міністрам, стаў старшынёй Мінскага гарвыканкама і заняў вельмі важную пасаду для
краіны, не трэба думаць, што ў міністэрстве
няма праблем. Аляксею Аўраменку, лічыць
Аляксандр Лукашэнка, належыць усе гэтыя
моманты зняць.
«Паколькі мы краіна транзітная, ад вас
шмат што залежыць, — падкрэсліў ён. —
І ад аўтамабільнага транспарту, і ад чыгуначнага, паветранага, воднага і гэтак далей.
Трэба вызначыцца, нарэшце, у якой частцы
нам патрэбны водны транспарт, а ў якой
частцы ён вельмі затратны. Трэба ўсе гэтыя
пытанні праштудзіраваць і дакладна так, як
па Міністэрстве энергетыкі, прарэвізаваць
Міністэрства транспарту. Паглядзець і на
структуру, і на кадры, на ўсе пытанні».

БЫЦЬ ПРЫНЦЫПОВЫМ,
ЗНАЙСЦІ АГУЛЬНУЮ МОВУ
Старшынёй Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі прызначаны Валянцін Татарыцкі,
які да гэтага займаў пасаду першага намесніка старшыні. На думку беларускага лідара,
роля гэтага камітэта будзе пастаянна ўзрастаць. «Хацелася б, каб вы былі прынцыповым
чалавекам і камітэт быў на адпаведным узроўні», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Памочнікам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь — інспектарам па Гродзенскай вобласці
прызначаны Іван Лаўрыновіч. Раней ён з'яўляўся старшынёй Лёзненскага райвыканкама.
«Я добра ведаю ваш раён і шмат чуў аб
вашай рабоце, — сказаў яму кіраўнік дзяржавы. — Вы чалавек вопытны, і гэта было
маё рашэнне накіраваць вас у Гродзенскую
вобласць. Вы разумееце, што гэта няпростая вобласць, што гэта высокаразвітая ў
сельскагаспадарчай сферы вобласць».
Беларускі лідар выказаў надзею, што
Лаўрыновіч знойдзе агульную мову са
старшынёй Гродзенскага аблвыканкама

Уладзімірам Краўцовым. Пры гэтым ён дадаў, што ў інспектара павінен быць свой
погляд на кадры ў рэгіёне.

БЫЛО Б ЖАДАННЕ —
А МЫ АДКРЫТЫЯ
Новым Надзвычайным і Паўнамоцным
Паслом Рэспублікі Беларусь у Літоўскай
Рэспубліцы стаў Валерый Бараноўскі, які
раней займаў пасаду начальніка ўпраўлення знешняй палітыкі Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей адзначыў, што ў Адміністрацыі Прэзідэнта Валерый Бараноўскі здабыў
салідны вопыт, а яшчэ вельмі важна, што
раней ён працаваў саветнікам-пасланнікам
у Літве. Ён знаёмы з сітуацыяй у краіне,
ведае многіх людзей, у сувязі з чым можа
змяніць нашы адносіны ў лепшы бок.
Уладзімір Макей звярнуў увагу на тое,
што гэтыя адносіны сёння палітызаваны
з-за будаўніцтва на беларускай тэрыторыі
атамнай станцыі, але гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва працягваецца і расце.
Прэзідэнт адзначыў, што калі Літва хоча
з намі супрацоўнічаць, Беларусь адкрыта
для гэтага, але калі не хоча, то ў нашай
краіны ёсць маса іншых варыянтаў. Напрыклад, ёсць адносіны з Латвіяй.
Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў: ніякай небяспекі наша станцыя для Літвы
не ўяўляе. Звяртаючыся да Валерыя Бараноўскага, беларускі лідар заклікаў рабіць усё
празрыста, не прагінацца ні пад каго.
Таксама быў прызначаны новы Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі
Беларусь у Французскай Рэспубліцы і па
сумяшчальніцтве Пастаянны прадстаўнік
нашай краіны пры ЮНЕСКА — ім стаў Ігар
Фісенка, які займаў пасаду начальніка галоўнага консульскага ўпраўлення Міністэрства замежных спраў.
Прэзідэнт звярнуў увагу, што папярэдні
пасол у Францыі — Павел Латушка — быў
прыкметны. Паводле яго слоў, у адносінах
Беларусі і Францыі важная перш за ўсё
эканоміка. Ці зможа нешта дадаць новы пасол? Зможа, упэўнены Уладзімір Макей. Ён
ахарактарызаваў яго як уедлівага і скрупулёзнага спецыяліста, які дакладна выконвае ўсе даручэнні. Міжрэгіянальнае супрацоўніцтва, пастаўкі тэхнікі, супрацоўніцтва
з дыяспарай — кірункаў работы шмат.

БЕЗ СЛЯПОГА КАПІЯВАННЯ
Акрамя таго, Аляксандр Лукашэнка
ўзгадніў прызначэнне першага прарэктара
дзяржаўнай установы вышэйшай прафесійнай адукацыі «Беларуска-Расійскі ўніверсітэт» Міхаіла Лусцянкова на пасаду
рэктара.
На думку Прэзідэнта, неабходна рыхтаваць студэнта як і раней — чатыры ці
пяць гадоў. Ён звярнуў увагу, што ў магістратуру павінны ісці пераважна людзі, якія
будуць займацца навукай і выкладаннем.
Неабходна праверыць праграмы магістрантаў. Сітуацыя знаходзіцца на кантролі
Адміністрацыі Прэзідэнта. Дарэчы, беларускі лідар заклікаў рэанімаваць і прывесці
ў нармальны выгляд школьныя праграмы і
праграмы ВНУ.
Акрамя таго, на пасаду намесніка міністра эканомікі Беларусі была ўзгоднена
Алена Пермінава, раней — начальнік галоўнага ўпраўлення інвестыцыйнай палітыкі Міністэрства эканомікі.
Ваенны камісар Віцебскай вобласці
Руслан Шкодзін стаў членам Віцебскага
аблвыканкама.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

МАЙСТРЫ СВАЁЙ СПРАВЫ
У Гродне 20-ы раз уручылі прэмію імя Аляксандра Дубко

За гэты час лаўрэатамі
стала больш за
200 чалавек. Сёлета
павялічылася і колькасць
пераможцаў. Калі
напачатку было дзевяць
чалавек, то зараз
прызнанне атрымалі
14 прадстаўнікоў
творчых прафесій —
музыкантаў, артыстаў,
пісьменнікаў, мастакоў,
журналістаў... Многія з іх
прадэманстравалі свае
творчыя работы перад
пачаткам цырымоніі.
Народны майстар з Іўеўскага раёна Вера ЧУРЭЙНА прэзентавала ўнікальныя вырабы з
саломкі. Звяртае на сябе ўвагу
незвычайны бусел на доўгіх нагах. У гэтай рабоце Вера Паўлаўна ўпершыню скарыс тала
асобы стыль укладкі саломкі —
у выглядзе пялёсткаў. На згаданую работу спатрэбілася паўтара месяца, прычым жанчына
працуе ўвесь дзень, да позняга
вечара. Творы майстрыхі пабывалі на выстаўках у Польшчы,
Галандыі, ЗША, Расіі, Украіне,
краінах Прыбалтыкі. Вера Чу-
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рэйна плануе зрабіць калекцыю
капелюшоў і пакінуць у спадчыну сваёй малой радзіме.
— Малая радзіма — гэта і ёсць
нашы таленавітыя людзі, і мы імі
ганарымся, — падкрэсліў старшыня Гродзенскага аблвыканкама Уладзімір КРАЎЦОЎ. —
Духоўны пачатак заўсёды меў
перавагу ў нашай краіне, у тым
ліку і на Гродзеншчыне, і мы захоўваем традыцыі падтрымкі

На паліцу

Даведнік для спартсменаў
і турыстаў
Да вед ні кі на рус кай і
англій скай мо вах для
дэлегацый усіх краін —
удзельніц ІІ Еўрапейскіх
гуль няў пад рых та ва ла
выдавецтва «Беларуская
Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі».
Пад вокладкай сабраныя
не толькі галоўныя спартыўныя пляцоўкі нашай краіны,
але таксама знакавыя культурныя аб'екты, помнікі архітэктуры і папулярныя турыстычныя
мясціны, прычым тэксты і ілюстрацыі дапоўненыя QR-кодамі, якія
дапамогуць пазнаёміцца з кожным аб'ектам больш падрабязна.
Як расказаў дырэктар выдавецтва Уладзімір АНДРЫЕВІЧ,
яшчэ ў 2016 годзе тут выйшлі два тэматычныя фотаальбомы —
«Беларусь спартыўная» і «Беларусь алімпійская» (прысвечаны
25-годдзю Нацыянальнага алімпійскага камітэта), а таксама набор
паштовак з партрэтамі нашых алімпійцаў і буклет «Алімпійская
слава Беларусі». У 2018 годзе ўбачыла свет выданне «Спорт найвышэйшай пробы», якое адкрыла новую кніжную серыю «Беларусь
спартыўная». Укладальнікі зборніка расказалі пра алімпійскі рух і
ролю спорту ў нашай краіне наогул і Еўрапейскія гульні ў прыватнасці: пра ўдзел беларусаў у гэтым міжнародным форуме і пра тыя
беларускія спартыўныя аб'екты сусветнага ўзроўню, дзе ўжо летам
гэтага года пройдуць спаборніцтвы.
«Гэта толькі пачатак работы, — падкрэсліў Уладзімір Андрыевіч. — Як турыстычныя даведнікі, так і зборнікі «Спорт найвышэйшай пробы», а таксама насценныя і кішэнныя календары спартыўнай тэматыкі будуць выдадзены дадаткова і паступяць у свабодны
продаж напярэдадні і непасрэдна падчас спаборніцтваў — ужо
вядуцца адпаведныя перамовы на гэты конт. Цягам наступных
пяці-шасці месяцаў выйдуць яшчэ шэраг выданняў, якія будуць не
толькі дэманстраваць спартыўныя дасягненні нашай краіны, але ў
Год малой радзімы, які працягваецца сёлета, спадзяёмся, змогуць
зацікавіць гасцей Беларусі і пакажуць, што нам ёсць чым ганарыцца
ў самых розных сферах».
Вікторыя ЗАХАРАВА.

БАЛАНС ЧЫСТАЙ ЭНЕРГІІ
Падрыхтаваны праект новага ўказа аб аднаўляльных крыніцах энергіі

Так званая «зялёная» энергетыка ў апошнія гады развіваецца ў нашай краіне
хуткімі тэмпамі. Доля аднаўляльных крыніц энергіі (АКЭ) у валавым аб'ёме
паліўна-энергетычных рэсурсаў ужо дасягнула запланаваных да 2020 года
6 %. У спецыялістаў узнікае пытанне — як збалансаваць развіццё ўсіх відаў
генерацыі. У Міністэрстве
энергетыкі падрыхтавалі
прапановы, якія сталі асновай праекта новага ўказа.
Прапанаваныя змены накіраваны на павышэнне эфектыўнасці выкарыстання «зялёнай» энергіі, зніжэнне фінансавай нагрузкі
на спажыўцоў, больш шырокае
прымяненне перадавых тэхналогій і захаванне прывабнасці інвестыцый у згаданую сферу.
Ура дам будуць пры мац ца
меры па далейшай аптымізацыі кошту аднаўляльнай элект-

раэнергіі, а таксама па забеспячэнні роўных канкурэнтных
умоў у гэтай сферы. Якія яшчэ
змены чакаюцца, нам расказала
намеснік міністра энергетыкі
Вольга ПРУДНІКАВА.

ЗАЛАТЫЯ КІЛАВАТЫ
Практыка прымянення закона аб аднаўляльных крыніцах
энергіі паказала, што з часам
падыходы трэба ўдасканальваць, а аб'екты, якія генерыруюць энергію, павінны развівац-

ца на канкурэнтнай аснове. Калі
патрабуецца дзяржпадтрымка,
то яна павінна ўлічваць патрэбы
эканомікі і краіны ў цэлым, інтарэсы астатніх спажыўцоў.
Сёння сярэдняя цана куплі энергіі ад АКЭ ў пяць разоў
вышэйшая, чым кошт энергіі,
вырабленай на цеплавых электрастанцыях. Але паколькі тэхналогіі патаннелі, стала больш
пастаўшчы коў абсталявання,
цана на «зялёную» энергію можа зніжацца. Таму трэба ўпарадкаваць каэфіцыенты, па якіх
яна выкупляецца. Замест павышальных плануюць прымяняць
павышальныя і стымуляцыйныя
каэфіцыенты. Апошнія (іх вызначае Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю)
могуць быць і менш за адзінку.
Досвед работы з прэтэндэнтамі
на стварэнне ўстановак кажа,
што новыя ўмовы, якія з'явяцца
ў заканадаўстве, іх задавальняюць.
Віцебская ГЭС.

ТОЛЬКІ НОВАЕ
АБСТАЛЯВАННЕ
Раней у заканадаўстве не
быў канкрэтызаваны момант,
якое абсталяванне дзяржава
павінна падтрымліваць. Таму
на тэрыторыю краіны пачалі
ўвозіць старое абсталяванне з
Еўропы. Там перыяд субсідавання таксама ў сярэднім складаў
дзесяць гадоў. Уладальнікі такіх
установак, каб не займацца іх
утылізацыяй, крыху мадэрнізавалі іх і прывозілі да нас.
Ця пер дзярж пад трым ка ў
рамках квот будзе толькі на новае абсталяванне. Пры гэтым
патрабаванне аб выкарыстанні
новага абсталявання не будзе

распаўсюджвацца на ўстаноўкі,
якія ствараюцца па-за квотамі — выключна для энергетычнага забеспячэння сваёй гаспадарчай дзейнасці.
І яшчэ. Новы праект указа
дасць магчымасць уласнікам
уста но вак АКЭ пе ра да ваць
электраэнергію па дзяржаўных
сетках у парадку, які вызначаецца ўрадам краіны. Пытанні
перадачы электраэнергіі паміж
іншымі юрыдычнымі асобамі пакуль прапрацоўваюцца.

СТРАТЭГІЧНАЯ
ЗАДАЧА
Паколькі Беларуская АЭС будзе выдаваць электраэнергію па

У тэму
Аналіз сучасных тэндэнцый развіцця аднаўляльных крыніц
энергіі ў вядучых еўрапейскіх краінах паказвае, што дзяржавы,
зацікаўленыя ў шырокамаштабным развіцці гэтай энергетыкі,
ствараюць і пастаянна ўдасканальваюць комплекс дзяржаўных
стымуляцыйных мер, які ўлічвае і эканамічныя інтарэсы краіны.
У выпадку рэзкага прыросту энергіі з АКЭ ўжываецца практыка
абмежавання будаўніцтва названых энергакрыніц, частковага або
поўнага скарачэння эканамічнага стымулявання іх развіцця.
Напрыклад, у Чэхіі на заканадаўчым узроўні адменена эканамічнае стымуляванне ўсіх «зялёных» установак (за выключэннем
міні-ГЭС), уведзеных у эксплуатацыю пасля 2013 года. Для ўстановак, якія працуюць, уведзеныя дадатковыя падаткі.
У Вялікабрытаніі ўрад мае намер з 31 сакавіка 2019 года
адмяніць плату за электраэнергію, якую пастаўляюць у сетку
малыя сонечныя электрастанцыі, устаноўленыя на будынках
(у цяперашні час гэта каля 820 тысяч установак). Патрабаванне
будзе дзейнічаць у дачыненні да новых аб'ектаў, якія падключаюцца пасля названага тэрміну. Гэта абумоўлена тым, што
энергасістэма тэхнічна не зможа спажыць усю вырабленую
такімі ўстаноўкамі сонечную электраэнергію згодна з рэжымамі
работы. Таму электраэнергія ад такіх установак будзе пастаўляцца ў энергасістэму бясплатна.

роўным графіку, важна пры сутачным планаванні ўлічваць работу «зялёных» установак, каб
не дапусціць лішак рэсурсаў.
Таму праектам указа прапісана
наступная норма: уласнікі такіх
установак павінны штодзень інфармаваць аператыўныя дыспетчарскія ўпраўленні аб рэжыме сваёй работы. Гэта правіла
аб узаемадзеянні крыніц энергіі
раней было прадугледжана і ў
канцэпцыі энергетычнай бяспекі і з'яўляецца сусветнай практыкай.
Любая дзяржава, развіваючы аднаўляльную энергетыку,
ста віць пе рад са бой пэў ныя
за дачы, пад крэс лі ла Воль га
Пруднікава. Адны вырашаюць
пытанні энергетычнай беднасці, пакрыцця дэфіцыту электрычных магутнасцяў ва ўмовах
адсутнасці традыцыйных відаў
паліва або высокіх цэн на іх,
іншыя — энергазабеспячэння
цяжкадаступных рэгіёнаў, дзе
няма сеткавай інфраструктуры.
Адыгрываюць ролю і кліматычныя пытанні, выкананне Парыжскага пагаднення. Калі казаць
аб нашай краіне, то асноўнай
задачай з'яўляецца дыверсіфікацыя паліўна-энергетычнага
ба лан су. У перс пек ты ве мы
павінны скарачаць аб'ёмы выкарыстання выкапнёвых відаў
паліва, гэта нармальная стратэгічная задача, каб доля дамінуючага рэсурсу — прыроднага
газу — зніжалася.
Праект указа на цяперашнім
этапе знаходзіцца на разглядзе
ў Адміністрацыі Прэзідэнта.
Сяргей КУРКАЧ.

носьбітаў творчасці. Штогод знаходзім новых зорак, якія не толькі
самарэалізуюцца, яны радуюць
усё грамадства, становяцца прыкладам для моладзі ў адносінах
да служэння сваёй зямлі.
У лі ку та кіх іні цы я тыў ных
лю дзей — клуб ны ра ботнік, кі раў нік узор най студыі танца Верцялішкаўскага
цэнт ра культу ры Ста ні слаў
МАРОЗАЎ. Летась ён аргані-

заваў і правёў найбуйнейшы ў
Гродзенскім раёне танцавальны фестываль, на які з'ехалася каля 600 удзельнікаў. Ён лічыць, што базай для цікавых
мерапрыемстваў могуць стаць
не толькі культурныя ўстановы
гарадоў, але і простыя клубы,
дзе існуюць аматарскія калектывы, якія любяць сваю творчасць і дэ ман стру юць год ны
ўзровень.
На га да ем, што прэ мія за
дасягненні ў галіне культуры і
мас тац тва што га до ва га конкурсу ўстаноўлена ў гонар было га стар шы ні Гро дзен ска га
аблвыканкама, Героя Беларусі
Аляксандра Дубко, а цырымонія
ўзнагароджвання праходзіць у
дзень яго нараджэння. Ва ўрачыс тасці традыцыйна прымае
ўдзел удава Эма Нічыпараўна
Дубко. А сёле та гана ро вы мі
гасцямі абласнога свята сталі
ўдзельнікі народнага сямейнага
ансамбля «Сваякі» з Ваўкавыскага раёна. Нядаўна калектыў
атрымаў званне лаўрэата прэміі Прэзідэнта Беларусі дзеячам
культуры «За ду хоўнае адраджэнне».
Маргарыта УШКЕВІЧ.

СА «ЗВЯЗ ДОЙ»
ЗБЫ ВА ЮЦ ЦА МА РЫ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Менавіта яны, па чарзе, выцягвалі з чароўнага капелюша
шчаслівыя купоны, агучвалі прозвішчы будучых уладальнікаў
прызоў — з Брэстчыны, Віцебшчыны, Гомельшчыны...
Зразумелае хваляванне ўзнікла, калі чарга дайшла да
Мінска, бо Людміла Яўгенаўна, якая выцягвала купон, напэўна ж, хацела б выцягнуць свой (і шанц гэтакі быў). Але...
«Каралёнак... Георгій, — зачытала яна прозвішча, і ў Георгія
Георгіевіча, які сядзеў амаль што насупраць, у здзіўленні
стаў выцягвацца твар... Як і ў іншых прысутных, бо падобных
сюрпрызаў, здаецца, яшчэ не было!
Такім чынам, падарункавы сертыфікат універмага
«Беларусь» на суму 100 рублёў выйгралі:
Васіль Васілевіч Дударэвіч, в. Новая Мыш Баранавіцкага раёна Брэсцкай вобласці;
Галіна Уладзіміраўна Ціханенка, г. Чашнікі Віцебскай
вобласці;
Наталля Віктараўна Пугачэўская, г/п Акцябрскі Гомельскай вобласці;
Ірына Канстанцінаўна Кунцэвіч, в. Дубна Мастоўскага
раёна Гродзенскай вобласці;
Ганна Сцяпанаўна Туніловіч, г/п Глуск Магілёўскай
вобласці;
Леакадзія Канстанцінаўна Балашка, г. Валожын Мінскай вобласці;
Георгій Георгіевіч Каралёнак, г. Мінск.
Суперпрыз — падарункавы сертыфікат на суму
300 рублёў універмага «Беларусь» — выйграла Любоў
Канстанцінаўна Сыраквашка з в. Брадзец Бярэзінскага
раёна Мінскай вобласці.
...Сярод звяздоўскіх прызоў, на жаль, не кватэры ў сталіцы, не асабнякі на Нарачы (дойдзе, магчыма, і да іх), не
аўтамабілі... Гэтым разам — грошы, якія, спадзяёмся, дапамогуць шчасліўчыкам спраўдзіць пэўныя мары, купіць сабе
што-небудзь — на добры ўспамін.
Тым жа, каго ўдача абмінула, яшчэ раз скажам: не засмучайцеся, выпісвайце газету, дасылайце карткі. Шанц на
выйгрыш заўсёды ёсць. Ва ўсякім разе сярод уладальнікаў
сертыфікатаў мы не сустрэлі знаёмых прозвішчаў: усе, здаецца, выйгралі ўпершыню?
Што цікава — дык сярод шчасліўчыкаў аказаліся яшчэ і...
мы. Як у анекдоце: жонка на другі дзень Каляд вяртаецца
дадому пад раніцу і ў новым футры. «Дзе ўзяла?! — грозна
пытае муж. — Накалядавала».
Вось і звяздоўцы ў той дзень сыходзілі з працы з цукеркамі, смачным дамашнім печывам, адмысловымі вершамі...
Адна толькі розніца — не мы хадзілі па хатах з віншаванняміпажаданнямі, госці (свята ёсць свята!) завіталі да нас.
Афіцыйна:
Арганізатарам рэкламнай гульні «Удалы шопінг са «Звяздой» з'яўляецца рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»
(УНП 100155376), размешчаная па адрасе: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10 А.
Рэкламная гульня «Удалы шопінг са «Звяздой» зарэгістравана Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь 04.12.2018 г. (пасведчанне № 3440)
і праводзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з 7 снежня 2018 года да
19 лютага 2019 года ўключна сярод падпісчыкаў газеты «Звязда» на першы квартал або першае паўгоддзе 2019 года. Усяго ў гульні ўзялі ўдзел
190 падпісчыкаў. Прызавы фонд гульні разыграны цалкам.
Тэлефон для даведак па пытаннях правядзення рэкламнай гульні і
атрымання прызоў: 8 (017) 263 66 73.

Добрыя справы

Не толькі салодкія падарункі
Сума дапамогі ў рамках акцыі
«Нашы дзеці» склала 1,5 мільёна рублёў
Дабрачынная акцыя праходзіла з 10 снежня да 11 студзеня. Падчас яе 91 арганізацыя наведала 122 сацыяльна
значныя аб'екты: гэта інтэрнатныя ўстановы, дзіцячыя сацыяльныя прытулкі, бальніцы, дзіцячыя дамы сямейнага
тыпу. Прайшлі ўрачыстыя мерапрыемствы для найлепшых навучэнцаў і студэнтаў. Усяго акцыяй было ахоплена
больш за 550 тысяч хлопчыкаў і дзяўчат.
— Па аператыўнай інфармацыі, дапамога, якая была аказана,
складае каля 1,5 мільёна рублёў. Гэта ўжо перавышае суму мінулага года амаль на 300 тысяч рублёў. Але канчатковыя вынікі
акцыі яшчэ падлічваюцца, — паведаміла галоўны спецыяліст
галоўнага ўпраўлення выхаваўчай работы і маладзёжнай
палітыкі Міністэрства адукацыі Алена СІМАКОВА.
Яна дадала, што ўстановы, дзе выхоўваюцца дзеці з уразлівых
катэгорый, падтрымліваюцца не толькі напярэдадні зімовых свят,
але і на працягу года. Напрыклад, Міністэрства лясной гаспадаркі
набыло і ўстанавіла вокны Глускай санаторнай школе-інтэрнату,
а Міністэрства абароны дапамагло зрабіць рамонт і ўкамплектаваць мэбляй спальны комплекс у Андрэеўскім дзіцячым доме.
— Пачынае ярка праяўляцца традыцыя аказваць усё больш увагі
не толькі інтэрнатным установам, але і сем'ям, у якіх выхоўваюцца
сіроты, — заўважае Алена Сімакова. — Гэта таксама важна, паколькі
сетка дзіцячых інтэрнатных устаноў за апошнія дзесяць гадоў скарацілася напалову, выхаванцаў там стала на 70 працэнтаў менш,
а колькасць дзяцей у дамах сямейнага тыпу вырасла ў два разы.
Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ.

