
Фо
та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

9

19 красавіка 2019 г. № 16 (501)

Штотыднёвы Штотыднёвы 
дадатак дадатак 
газетыгазеты

СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

Спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі 
пра па на ваў пар ла менц кай 
дэ ле га цыі Фран цыі 
раз гле дзець ідэю 
су пра цоў ніц тва ў та кім 
фар ма це.

Фо рум га ра доў-
па бра ці маў

стар. 2

Прой дзе ў Бе ла ру сі 
25 кра са ві ка. 
Дзе ў Мін ску ча ка юць 
бес пра цоў ных?

Адзі ны дзень 
за ня тас ці

стар. 16

стар. 4З'я ві ла ся ў Дра гі чы не 
ў рам ках тыд ня ле су.

Дэ пу тац кая 
алея

Экс пер ты вы ву чы лі 
стан спраў у гас па дар ках 
трох ра ё наў 
Брэст чы ны.

Як навесці
парадак

стар. 4

стар. 14

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на 3—16-й стар.

Брэст чы на — са мы за ход ні рэ гі ён кра і ны. Воб ласць мя жуе з Еў-
ра сю зам на за ха дзе і з Укра і най на поўд ні. І гэ та яе ста но ві шча на 
скры жа ван ні ажыў ле ных шля хоў з ус хо ду на за хад і з поў на чы на 
ўсход, аказ вае знач ны ўплыў на раз віц цё эка но мі кі, інф ра струк-
ту ры, на мен та лі тэт лю дзей. Вар та ска заць, што рэ гі ён мае доб ры 
транс парт ны склад нік. Брэсц кі чы гу нач ны ву зел з'яў ля ец ца ад ным 
з най буй ней шых у Цэнт раль най Еў ро пе. Асаб лі вую важ насць мае 
і аў та да рож ны тран зіт ны ка лі дор Бер лін — Вар ша ва — Брэст — 
Мінск — Маск ва.

Брэсц кі на пра мак тра ды цый на пры ваб лі вае ту рыс таў і най перш 
зна ка мі тым На цы я наль ным пар кам «Бе ла веж ская пу шча». Гэ ты 
ўні каль ны лес зай мае сваё па чэс нае мес ца по бач з су свет на вя до-
мы мі ляс ны мі за па вед ні ка мі. Ты ся чы лю дзей едуць у на шу кра і ну, 
каб па ба чыць Ру жан скі і Ко саў скі па ла цы, па бы ваць на ма лой 
ра дзі ме Ада ма Міц ке ві ча, На па ле о на Ор ды, Та дэ ву ша Кас цюш-
кі. Але і ў кож ным рай цэнт ры, аг ра га рад ку, мяс тэч ку зной дуц ца 
асаб лі выя па мят ныя мяс ці ны, да ра гія ту тэй шым лю дзям і ці ка выя 
не абы яка ва му па да рож ні ку.

Ста лі цай Па лес ся не здар ма на зы ва юць Пінск. Сё ле та ён стаў 
яшчэ і куль тур най ста лі цай кра і ны. Гэ та адзін са ста рэй шых і най-
пры га жэй шых га ра доў воб лас ці. Ад нос на ма ла ды го рад Ба ра на-
ві чы вя до мы як ін дуст ры яль ны цэнтр, мес ца пе ра да вых лю дзей 
і тэх на ло гій. Ме на ві та ў Ба ра на ві чах з'я віў ся пер шы ў кра і не ор ган 
тэ ры та ры яль на га гра мад ска га са ма кі ра ван ня «На дзея».

А ты ся ча га до вы Брэст сё ле та ад зна чае свой ве ліч ны юбі лей. 
Го рад пры га жэе на ва чах, да гэ тай пры га жос ці пры чы ні лі ся ты-
ся чы лю дзей. Яны са дзяць дрэ вы, па ляп ша юць свае ву лі цы і два-
ры. Брэст рых ту ец ца су стрэць не толь кі мі ле ні ум, але і 75-год дзе 
вы зва лен ня. Брэсц кая крэ пасць на мно гія га ды ста ла сім ва лам 
стой кас ці і су пра ціў лен ня ды ці ка вым аб' ек там для вы ву чэн ня 
гіс то рыі вай ны і гіс то рыі кра і ны.

Брэсц кая воб ласць вя до мая мно гі мі аб' ек та мі, сла ву тас ця мі, 
доб ры мі спра ва мі. Але ж га лоў нае — лю дзі з іх пра ца ві тас цю, іні-
цы я ты вай, жа дан нем зра біць свой край 
леп шым.

НА СКРЫ ЖА ВАН НІ 
ШЛЯ ХОЎ І МАГ ЧЫ МАС ЦЯЎ

Тут зроб ле на шмат па доб ра ўпа рад ка ван ні, ёсць ня ма ла крэ а тыў ных 
узо раў ланд шаф на га ды зай ну. Мяс цо выя жы ха ры кож ны год 
пры дум ва юць і ства ра юць но выя клум бы, вы са джва юць но вую 
рас лін насць, раз вод зяць но выя квет кі. Ча го не ха па ла ў Ві дам лі, 
што ў Ка мя нец кім ра ё не, дык гэ та хі ба што Ла ба ра то рыі 
сон ца. Вось і яна па яві ла ся мі ну лым ле там. Наз ва трош кі 
на ват інт ры гуе. Але пра ла ба ра то рыю ска жам кры ху паз ней.

ДОБ РА ЎПА РАД КА ВАН НЕ

ЛА БА РА ТО РЫЯ СОН ЦА 
НА ФО НЕ СТА РО ГА СА ДУ

Як у Ві дам лі ства ра юць 
і пад трым лі ва юць 

пры га жосць усёй гра ма дой

Стар шы ня 
Ві дам лян ска га 

сель ска га Са ве та 
Ма ры на КА РА ЛЮК.


