
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
На жаль, сён ня га рад скія жы ха ры 

ма ла ве да юць пра на цы я наль ную кух-
ню. А на шы пра пра ба бу лі ўме лі ча ра-
ваць з мяс цо вы мі пра дук та мі, і мно гія 
са ста ра даў ніх рэ цэп таў за ха ва лі ся да 
гэ тых дзён.

Ужо не раз уз ды ма лі ся пы тан ні, што 
трэ ба зра біць, каб за ва біць у на шу кра і-
ну за меж ных ту рыс таў. Але якія мы ім ні 
пра па ноў ва лі б за ба вы і як бы ні пад цяг-
ну лі сэр віс, без смач най і ад мет най кух ні 
на ўрад ці атры ма ец ца ма лю нак «пры-
ваб най» ту рыс тыч най кра і ны. Не здар ма 
ж гаст ра на міч ны ту рызм ва ўсім све це 
пры зна ны ад ным з най больш перс пек-
тыў ных і пры быт ко вых кі рун каў... Ка лі 
не каль кі га доў та му ра зам з чле на мі жу-
ры кон кур су на най леп шую аг ра ся дзі бу 
я па ез дзі ла па Бе ла ру сі, па ду ма ла, што ў 
на шых вёс ках ён мо жа па спя хо ва раз ві-
вац ца. Пры ем на, што гас па да ры аг ра ся-

дзіб увесь час шу ка юць но выя па ды хо ды, 
але для та го каб зра біць пры ваб ны турп-
ра дукт, ім не прый шло ся неш та вы дум-
ляць. Стаў ка зроб ле на на ад ра джэн не 
бе ла рус кай куль ту ры і тра ды цый, у тым 
лі ку ку лі нар ных.

Сён ня гас па да ры аг ра ся дзіб не толь кі 
за пра ша юць у гос ці, але і з ах во тай дзе-
ляц ца на род ны мі рэ цэп та мі. Бе ла рус кай 
гра мад скай ар га ні за цы яй «Ад па чы нак 
у вёс цы» і сту дэн та мі фа куль тэ та між-
на род ных ад но сін БДУ бы ла ство ра на 
ку лі нар ная кар та, дзе раз ме шча на ін-
фар ма цыя па аг ра ся дзі бах, у якіх мож на 
па час та вац ца са праўд ны мі на цы я наль-
ны мі стра ва мі. А дня мі па чаў пра ца ваць і 
ад мыс ло вы ку лі нар ны сайт «Гас ці нія», на 
якім, акра мя сак рэ таў бе ла рус кіх страў, 
мож на па зна ё міц ца з людзь мі, якія ўсё 
гэ та ўме юць га та ваць, да ве дац ца пра 
ку лі нар ныя марш ру ты, фэс ты і свя ты, 
якія ла дзяц ца ў Бе ла ру сі.

Па вер це, ся род ад ро джа ных гас па-
да ра мі аг ра ся дзіб страў ба га та та кіх, 
якія мож на рас круч ваць як брэн да выя. 
Вяс ко выя каў бас кі і вант ра бян ка мо гуць 
стаць для нас та кой жа ві зі тоў кай, як 
ха мон для іс пан цаў, а клёц кі «з ду ша мі» 
не гор шыя за цэ пе лі ны. Мож на на ват 
пра па на ваць аль тэр на ты ву га рэл цы — 
збі цень, ме да ву ху, хрэ на ву ху, ду ку. А 
вы чу лі пра ле ка вую на стой ку яд лоў цу? 
За ёй, аказ ва ец ца, на ват лю боў ная гіс-
то рыя ста іць: ма ла ды ча ляд нік ап тэ ка ра 
на ве даў ся ў пан скі сад па квет кі для 
па нен кі, быў злоў ле ны на га ра чым, але 
атры маў да ра ван не за свой учы нак, ка-
лі па дзя ліў ся ка рыс ным рэ цэп там.

Ін фар ма цыя на ку лі нар ным сай це бу-
дзе па ста ян на аб наў ляц ца. Хоць ужо за-
раз ама та ра мі са бра на больш за 200 рэ-
цэп таў. Без умоў на, шмат мож на зра біць, 
каб ад на віць не ка то рыя ку лі нар ныя сак-
рэ ты. Па мя та е це, у «Но вай зям лі» Яку ба 
Ко ла са га ва ры ла ся: «Аздоб лен квас быў 
і гры ба мі, // Вы ключ на ўсё ба ра віч ка мі». 
Трэ ба яшчэ вы свет ліць, як той грыб ны 
квас (ці суп?) га та ваў ся.

Дык, а што ж та кое бан ку ха? У ва ко-
лі цах По ра за ва Свіс лац ка га ра ё на без 
гэ тай стра вы не абы хо дзі ла ся вя сел ле. 
Спя чы яе бы ло спра вай го на ру для ня-
вес ты. Між ін шым, та кі вы раб з цес та 
мог не чарс цвець на пра ця гу ме ся ца. 
Стра ва бы ла да во лі не прос тай, ра бі ла ся 
ў пе чы на спе цы яль ным пры ста са ван ні. 
На пра ця гу 3—4 га дзін трэ ба бы ло па-
ста ян на кру ціць «ве ра ця но» для вы печ кі 
і па лі ваць яго цес там. Сён ня яе га ту юць 
і пра па ну юць гас цям на ад ной з аг ра ся-
дзіб у Свіс лац кім ра ё не. А на Ва ло жын-
шчы не мож на па каш та ваць ад мыс ло вы 
ду дар скі пер нік, баб ку са сквар ка мі пя-
шчот ную вам пра па ну юць у Ма гі лёў скім 
ра ё не, каркуўку з па лянд ві цы ў буль бя-
ным жу па не — пад Пу ха ві ча мі, ка пус ту 
ў віл ках па-ста ра бе ла рус ку — на Коб-
рын шчы не, ва рэн не з шы шак — у Ка-
мя нец кім ра ё не...

І хай ік нец ца та му, хто іра ніч на за ве 
Бе ла русь «Дра нік лэн дам».

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ. 
dziadziula@zvіazda.by

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Я вы бра ла кі ру нак «Ба бу ля на га дзі ну». У мя не быў та кі 
па рыў, ка лі да ве да ла ся пра гэ та! Мы хо дзім да па ма гаць у 
сем'і, ся дзім з дзет ка мі, ка лі ма ме трэ ба ў па лі клі ні ку або 
яшчэ ку дысь ці.

— Асноў ны наш «кад ра вы рэ зерв» — ак тыў ныя пен сі я нер-
кі, якія на вед ва юць Уні вер сі тэт трэ ця га ўзрос ту, — рас каз вае 
кі раў нік праекта «Ба бу ля на га дзі ну» На тал ля Яцэ віч. — Мно-
гія з іх даў но вы га да ва лі сва іх дзя цей, да па маг лі вы рас ціць 
уну каў і ця пер ад чу ва юць ся бе адзі но кі мі. Ім хо чац ца па дзя-
ліц ца з кімсь ці сва ёй ду шэў най цеп лы нёй, па шы рыць круг 
зно сін, ад чуць ся бе па трэб ны мі.

У та кіх ба бу лях ма юць па трэ бу і ма ла дыя ма мы, у якіх 
ня рэд ка па блі зу ня ма ні ко га, хто мог бы да па маг чы. І ні для 
ад на го дзі ця ці ні ко лі не бу дуць ліш ні мі ўва га і лю боў, ня хай 
на ват і ста рон ня га ча ла ве ка. Кож най сям'і па трэб на ба бу ля, 
і ка лі сва ёй ня ма або яна да лё ка, тут мы і пры хо дзім на да-
па мо гу. «Бе ла рус кая аса цы я цыя да па мо гі дзе цям-ін ва лі дам і 
ма ла дым ін ва лі дам» да ла нам спіс сем' яў, мы іх аб звонь ва ем 
і да маў ля ем ся, ку ды і ка лі трэ ба да сы лаць сва іх ва лан цё раў. 

Акра мя та го, я раз да ла ўсім свае тэ ле фо ны, і ка лі ма ме трэ-
ба ку дысь ці сха дзіць, яна тэ ле фа нуе. Мы па трэб ныя гэ тым 
сем' ям, ча сам на ват прос та каб па га ва рыць з ма май і даць 
ёй вы га ва рыц ца — гэ та так са ма не ма ла важ на. І мы га то выя 
прый сці на да па мо гу.

Свят ла на БУСЬ КО. buskо@zvіаzdа.bу

ПА КАШ ТУ ЕМ БАН КУ ХУ?

Рэ цэпт той са май бан ку хі
Ін грэ ды ен ты: яй кі (50 шт.), мас ла 

(1 кг), му ка (1 кг), цу кар (1 кг), алей «Ся-
лян скі».

Для пры га та ван ня бан ку хі не аб ход на 
5 бя рэ мяў бя ро за вых дроў, якія трэ ба 
рас ка лоць на трэ сач кі, пры спаль ван ні іх 
бу дзе не па срэд на пя чы ся бан ку ха.

Печ не аб ход на ра за гра ваць з да па мо-
гай дроў на пра ця гу дзвюх га дзін.

У міс ку вы клад ваць мас ла па сту по ва 
і рас ці раць з цук рам паў та ры га дзі ны. Уз біць жаў ткі. Бял кі ўзбіць асоб на. Злу-
чыць і рас цер ці мас ла, цу кар, му ку, жаў ткі з бял ка мі.

Пад рых та ваць спе цы яль ны ста нок для вы печ кі і змяс ціць яго ў пе чы.
«Ве ра ця но» драў ля нае з лі пы аб кру ціць па пе рай і за ма ца ваць (аб ма таць 

ніт ка мі), аб шма ра ваць па пе рай з-пад мас ла. Паў га дзі ны не аб ход на гэ та пры-
ста са ван не ра за гра ваць ка ля пе чы.

Удзель ні чаць у пра цэ се вы печ кі па він на не менш як тры ча ла ве кі, та му што 
на пра ця гу 3-4 га дзін адзін аба вяз ко ва кру ціць ру ка ят ку ў пе чы з «ве ра ця-
ном», дру гі со чыць за по лы мем у пе чы і пад клад вае трэ сач кі, трэ ці — па лі вае 
на «ве ра ця но» цес та.

Ка лі цес та за кон чы ла ся, вы раб на «ве ра ця не» не аб ход на асту дзіць на пра-
ця гу га дзі ны, за тым аб рэ заць спра ва і зле ва і вы цяг нуць ніт кі. Толь кі у та кім 
вы пад ку атры ма ны ку лі нар ны вы раб «спаў зе» з «ве ра ця на».

Бан ку ху вы клад ва юць на руч нік у па душ ку з пер'я і кру цяць да той па ры, 
па куль не асты не.
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Ніна Ягораўна гуляе са Стасікам… 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже гражданам Республики Беларусь в частную 
собственность земельных участков для строительства и обслуживания жилых до-
мов дер. Калюжки, дер. Замлынье, дер. Яловица, дер. Калюга и дер. Белая Лужа 
Жодинского сельсовета Смолевичского района Минской области

1
Форма проведения

аукциона
Открытый

2
Дата, время и место
проведения аукциона

21 апреля 2017 года, в 15.00
г. Жодино, пер. Молодежный, 3
Жодинский сельисполком, кабинет №1

3 Продавец и его адрес
Жодинский сельский исполнительный комитет,
г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4
Земельный участок, 

его кадастровый номер 
и адрес

Лот №1 – земельный участок №9 пло-
щадью 0,1103 га с кадастровым номером 
624881707601000236 в деревне Калюжки
Лот №2 – земельный участок площа-
дью 0,1498 га с кадастровым номером 
624881706601000060 в деревне Замлынье
Лот №3 – земельный участок площадью 0,1500 
га с кадастровым номером 624881715101000113 
в деревне Яловица
Лот №4 – земельный участок №1 пло-
щадью 0,1360 га с кадастровым номером 
624881707501000109 в деревне Калюга
Лот №5 – земельный участок площадью 0,1500 
га с кадастровым номером 624881707601000120 
в деревне Белая Лужа, ул. Магистральная

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома 

7 Начальная цена продажи

Лот №1 – 8 000,00 рублей
Лот №2 – 5 000,00 рублей
Лот №3 - 7 000,00 рублей
Лот №4 – 5 000,00 рублей
Лот №5 – 4 000,00 рублей

8
Условия проведения 

аукциона

Участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие 
на территории страны или приравненные к по-
стоянно проживающим в соответствии с зако-
нодательными актами Республики Беларусь.
Аукцион считается состоявшимся при наличии 
не менее двух участников

 9
Наличие инженерной 

инфраструктуры

Лот №1 (ведется проектирование электро-
снабжения, возможность газоснабжения)
Лоты № 3 (возможность электроснабжения, 
газоснабжения)

 10
Сумма задатка и 

реквизиты продавца

10% от начальной цены земельного участка, 
р/с 3641061600574 в ЦБУ №616 ОАО «АСБ 
Беларусбанк»
г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25«А», код 810, 
УНП 600023532 (с пометкой «Задаток за зе-
мельный аукцион»)

 11

Порядок 
предварительного 

ознакомления в натуре 
с продаваемыми 

земельными участками

Каждую среду в 15.00

12
Окончательный срок 

приема заявлений
17 апреля 2017 года до 17.00 

13 Контактные телефоны
8-01775 35-449, 8-01775 37-174, 
8-01775 37-189

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на публикацию 
информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона 
и составляют: земельный участок в дер. Калюжки – 1 681,05 рубля, земель-
ный участок в дер. Замлынье – 1 657,92 рубля, земельный участок в дер. 
Яловица – 1 725,23 рубля, земельный участок в дер. Калюга – 1 652,57 рубля 
и земельный участок в дер. Белая Лужа – 1 444,83 рубля (без учета стоимости 
информационного сообщения).

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие внесение 
задатка на расчетный счет продавца. 
3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя, или его 
доверенного лица.
4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае, если на аукционе интересы 
покупателя представляет это лицо).

«БА БУ ЛЯ НА ГА ДЗІ НУ...»

Пры ро да і мыПры ро да і мы  ��

Ба гац це, 
якое трэ ба збе ра гаць

Дзяр жаў ныя ўла ды і эко ла гі за кла по ча ны ста нам вод-
ных аб' ек таў, і, ня гле дзя чы на тое, што вод ных рэ-
сур саў у на шай кра і не да стат ко ва для за да валь нен ня 
су час ных і перс пек тыў ных па трэб, пра во дзіц ца шэ раг 
ме ра пры ем стваў, на кі ра ва ных на іх ра цы я наль нае вы-
ка ры стан не і ахо ву.

На чаль нік ад дзе ла вы ка ры стан ня і ахо вы ва ды Мі-
ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя Рэс пуб лі кі Бе ла русь Тац ця на СЛІЖ ад зна чы-
ла, што ў су вя зі з пе ра хо дам на пры мя нен не па леп ша ных 
да ступ ных тэх ніч ных ме та даў за апош нія 15 га доў ска ра ці-
лі ся аб' ёмы зда бы чы вод на 23%. У апош ні час удзель нае 
во да спа жы ван не на ду шу на сель ніц тва ска ра ці ла ся з 214 да 
137 л/сут/чал., а вы ка ры стан не ва ды на вы твор чыя па трэ бы — 
на 393 млн м3 (50%). Апош ня му спры я ла ўста ноў ка лі чыль ні каў 
во да спа жы ван ня. Сён ня та кім улі кам ахоп ле на 100% аб' ек таў 
пра мыс ло вас ці і 96% сель ска гас па дар чых ар га ні за цый.

Ска ра ці лі ся так са ма аб' ёмы вы кі даў не да стат ко ва ачы-
шча ных сцё ка вых вод у па верх не выя вод ныя аб' ек ты — за 
апош нія 17 га доў яны змен шы лі ся на 19,3 млн м3 (78%). Гэ та га 
ўда ло ся да сяг нуць за кошт уво ду ў экс плу а та цыю 94 ачы-
шчаль ных збу да ван няў ка на лі за цыі ў роз ных га ра дах (Іва-
цэ ві чы, Ва ло жын, Мя дзел, Глуск, Гор кі, Ча ву сы, Іўе, Уша чы і 
інш.). Бу даў ніц тва і рэ кан струк цыя гэ тых аб' ек таў ажыц цяў-
ля лі ся за кошт бюд жэт ных і крэ дыт ных срод каў між на род ных 
ар га ні за цый.

У кра і не што год пра во дзіц ца ана ліз больш як 10 ты сяч проб 
ва ды, кант ра лю юц ца больш як 500 спус каў сцё ка вых вод.

Але на БА ГА ДЗЯЖ, на чаль нік ін фар ма цый на-ана лі тыч-
на га ад дзе ла ма ні то рын га па верх не вых вод Рэс пуб лі кан-
ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў-
на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 
рас ка за ла аб ма ні то рын гу па верх не вых і пад зем ных вод, які 
пра во дзіц ца ў кра і не:

— Сён ня на ліч ва ец ца ка ля 300 пунк таў на зі ран ня на 
160 вод ных аб' ек тах. Ма ні то рынг пад зем ных вод пра во дзіц ца 
на 97 гід ра геа ла гіч ных па стах па 347 рэ жым ных на гля даль ных 
свід ра ві нах. Усе атры ма ныя ак ту аль ныя да ныя зна хо дзяц ца ў 
ад кры тым до сту пе на афі цый ным сай це Мінп ры ро ды.

Для па ляп шэн ня эка ла гіч на га ста ну па верх не вых вод-
ных аб' ек таў, а так са ма ў мэ тах ак ты ві за цыі і сты му ля ван ня 
дзей нас ці юры дыч ных асоб і ін ды ві ду аль ных прад пры маль-
ні каў Мінп ры ро ды што год пра во дзіц ца кон курс на най леп-
шае ўлад ка ван не і пад тры ман не ў на леж ным ста не мес цаў 
ка ры стан ня па верх не вы мі вод ны мі аб' ек та мі для рэ крэ а цыі, 
спор ту і ту рыз му.

Воль га ПРА ЛЮК. рrаlуuk@zvіаzdа.bу
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Ура чыс тае ад крыц цё з удзе-
лам пер ша га на мес ні ка мі ніст ра куль ту ры Іры ны Дры-
гі, два кан так ты — з ка зах скім тэ ат рам «Жас Сах на» і 
яра слаў скім імя Ф. Вол ка ва і пер шыя вод гу кі на ім пра-
ві за ва най тэ ат раль най сцэ не — гэ та ўжо гіс то рыя. Але 
на пе ра дзе яшчэ цэ лы ты дзень тэ ат раль на га жыц ця. 

Леп шыя ўзо ры кла січ най і су час най дра ма тур гіі ай-
чын ных і за меж ных аў та раў, мно гія з якіх ад зна ча ны вы-
со кі мі тэ ат раль ны мі ўзна га ро да мі, па ка жуць 20 тэ ат раў з 
10 кра ін све ту — Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны, Поль шчы, Літ вы, 
Ка зах ста на, Ар ме ніі, Гру зіі, Аў стрыі, ЗША. Боль шасць па-
ста но вак — гэ та свай го ро ду экс пе ры мент, но выя фор мы 
і жан ры.

Ле тась ад но з тэ ат раль ных дзей стваў ад бы ло ся ў сце нах 
эт на гра фіч на га му зея, экс па на ты яко га ста лі асноў ны мі дэ ка-
ра цы я мі для спек так ля. Сё ле та гэ ты экс пе ры мент паў то рыць 
віль нюс кі тэ атр-сту дыя «Thеаоmаі» з па ста ноў кай «Бра ты 
Ка ра ма за вы». Яшчэ ад ных «Бра тоў Ка ра ма за вых» вя зе ў 
Ма гі лёў тэ атр-сту дыя «Не вя лі кі дра ма тыч ны тэ атр» Льва 
Эрэн бур га з Санкт-Пе цяр бур га.

— Мэ та фо ру му — пра па ган да ваць тэ ат раль нае мас тац тва 
шля хам па ка зу леп шых тво раў для мо ла дзі, — пад крэс ліў ды-
рэк тар Ма гі лёў ска га аб лас но га тэ ат ра Анд рэй НО ВІ КАЎ. — 
А яшчэ са дзей ні чаць па вы шэн ню пра фе сій на га май стэр ства 
ўдзель ні каў фо ру му, вы яў лен ню і пад трым цы адо ра ных ак цё раў 
і рэ жы сё раў, раз віц цю між на род ных куль тур ных су вя зяў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

МА ГІ ЛЁЎ ІДЗЕ НА КАН ТАКТ
У го рад за ві таў ХІІ Між на род ны ма ла дзёж ны тэ ат раль ны фо рум М.аrt.кан такт-2017

… і з маленькай Ксенюшкай.


