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Прырода як натхненне

Міхаіл РУСЫ,
намеснік прэм'ер-міністра:

«Сярэдні заробак
у аграпрамысловым
комплексе Беларусі сёлета
павінен перавысіць
Br700, але для гэтага
неабходна нарошчваць
прадукцыйнасць. У любой
галіне кадравае пытанне —
адно з асноўных. Самае
галоўнае — стварыць
людзям камфортныя
ўмовы працы і жыцця,
даць жыллё і належную
зарплату. У цэлым па
зарплаце сёлета мы
выйдзем за Br700, гэта
ў сярэднім. Аднак ёсць
яшчэ, на жаль, шэраг
гаспадарак, напрыклад,
у Віцебскай, Магілёўскай,
Гомельскай абласцях,
дзе ўзровень заработнай
платы ніжэйшы.
Рашэнне адно — трэба
вырабляць прадукцыю.
Для фінансавага ж
аздараўлення праблемных
прадпрыемстваў
прымаюцца меры
на заканадаўчым узроўні».

КОРАТКА
•

У Лос-Ан джэ ле се
аб'явілі спіс намінантаў на
прэмію «Оскар».

• Белтэлерадыёкампанія пачынае прыём заявак
для ўдзелу ў нацыянальным адборачным туры
«Еўрабачання-2019».

Вядомы на Віцебшчыне мастак і рэзчык па дрэве Іван БУДЗІЧ калісьці стаяў каля вытокаў Лепельскай дзіцячай мастацкай школы. Сёлета гэтай, ужо вядомай,
установе — трыццаць гадоў. А Іван Мікалаевіч па-ранейшаму далучае дзяцей да
прыгожага, вучыць іх маляваць алоўкамі і пэндзлямі, асвойваць пластыку ў дрэве.
А ў вольны час мастак сам любіць выразаць з дрэва скульптуры жывёл і птушак,

ЛЁД СТАНЕ
ГАРАЧЫМ

майстраваць пано, ствараць кампазіцыі — асабліва натхняе яго на творчасць прырода. Цяпер Іван Мікалаевіч у сваёй хатняй майстэрні заканчвае чарговы «прыродны» твор, дакладней цэлую серыю, якая ўпрыгожыць домікі для адпачынку мясцовага лясгаса.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Свая справа

КАПІТАЛ
З АГАРОДА

Сёння стартуе
адзін з найстарэйшых
турніраў Еўропы

Жыхаркі Аршанскага раёна
сталі ўдзельніцамі
цікавага сацыяльнага праекта

111-ы чэмпіянат Еўропы па фігурным катанні пачынаецца на
«Мінск-Арэне» жаночымі выступленнямі адзіночак. На працягу двух дзён спартсмены праводзілі афіцыйныя трэніроўкі.
Таксама ў панядзелак адбылася тэхнічная нарада
менеджараў камандаў і медыцынскай камісіі.

Вёска з цяпліц, лабараторыя па вырошчванні раслін у прабірках,
лекцыя па фінансавай адукаванасці, апрацоўка зямлі гектарамі,
два ўраджаі за сезон... Гэта і шмат іншага ўбачылі ўдзельніцы
сацыяльнага праекта «Прадпрымальная землеўласніца» падчас
экскурсій па аграсядзібах і асабістых падсобных гаспадарках
Брэсцкай вобласці. На думку арганізатараў праекта, каб упэўніцца,
што ў руплівых гаспадароў праца з агароднінай ператвараецца ў
стабільны прыбытак, трэба пабачыць гэта на ўласныя вочы. Звяздоўцы таксама далучыліся да гэтага падарожжа.
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• Выстаўка гістарычнага
абутку з музея Кавалера
Вінчэнца Андольфі (Італія)
адкрылася ў Віцебску.
• У вёсцы Буйнавічы
Лельчыцкага раёна сапёры дасталі са стога сена
100-кі ла гра мо вую авіяцыйную бомбу.

ЛІЧЫЦЬ СВАЕ ГРОШЫ, А НЕ СУСЕДСКІЯ

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.
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Перш чым рушыць у палі ды агароды, адзін з арганізатараў праекта —
Маладзёжная сацыяльная служба — зладзіў на базе свайго бізнес-інкубатара ў сталіцы трэнінг па фінансавай адукаванасці. Удзельніцы самі на
прыкладзе бюджэту сярэднестатыстычнай вясковай сям'і з Аршанскага
раёна падлічылі даходы і расходы і зразумелі, як можна захоўваць сродкі,
не выкідваючы іх на вецер.
Разбіўшыся на групы па чатыры чалавекі, будучыя бізнес-лэдзі склалі
бюджэт на год і даведаліся, з якіх сродкаў можна стварыць «падушку бяспекі», што падтрымае сям'ю ў непрадбачаных выпадках. А яшчэ трэба ўмець
ставіць дасягальныя мэты на кароткі, сярэдні і доўгі тэрміны. І пры планаванні заўжды задаваць сабе пытанне «чаму?», каб высветліць,
наколькі нам патрэбная тая мэта і што дасць яе рэалізацыя.
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