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• На мі наль ная на лі ча-

ная ся рэд няя за ра бот ная 

пла та ра бот ні каў Бе ла ру-

сі ў каст рыч ні ку 2019 го да 

скла ла Br1123,4.

• ДАІ рэ ка мен дуе не ча-

каць 1 снеж ня і ўжо за раз 

пе ра абу ваць аў то ў зі мо-

выя шы ны, а так са ма пе-

ра строй вац ца на зі мо вы 

стыль кі ра ван ня.

• У Го ме лі па чаў кур-

сі ра ваць «Аў то бус прад-

ка зан няў». У яго са ло не 

раз ме шча ны эле мен ты 

бе ла рус ка га ар на мен ту 

з іх рас шыф роў кай.

• У га рад скім па сёл ку 

Це ля ха ны (Брэсц кая воб-

ласць) на ад ным з пад вор-

каў уве дзе ны двух ме сяч-

ны ка ран цін з-за ша лё на га 

яно та.

• Пра ку ра ту ра Брэсц-

кай воб лас ці з па чат ку го-

да прад' яві ла да вы пуск ні-

коў, якія не ад пра ца ва лі 

на леж ны тэр мін па раз-

мер ка ван ні, 131 іск на су-

му больш за Br509 тыс.

КОРАТКА

Вік тар НІ КА ЛАЙ КІН, 

стар шы ня Ві цеб ска га 

гар вы кан ка ма, абра ны 

дэ пу тат Па ла ты 

прад стаў ні коў сё ма га 

склі кан ня:

«Упэў не ны, што 
ра бо та пар ла мен та 
но ва га склі кан ня бу дзе 
скан цэнт ра ва на на тых 
мо ман тах, якія най больш 
хва лю юць сён ня лю дзей, 
дзе ёсць не да пра цоў кі, 
на кі ра ва на на раз віц цё 
гра мад ства і ўдас ка на лен не 
за ка на даў ства. На ша 
за да ча — паляпшаць 
і ра зам з ура дам 
вы пра цоў ваць тыя 
за ко ны, якія па трэб ныя 
кра і не і лю дзям. Та му што 
на ват на мес цах 
час та мы су ты ка ем ся 
з ней кі мі не пе ра адоль ны мі 
пе ра шко да мі... і, каб 
вы ра шыць эле мен тар нае 
пы тан не, трэ ба 
пе ра адо лець ва ла кі ту, 
пра вес ці вя лі кую па пя ро вую 
ра бо ту».

ЦЫТАТА ДНЯ

Жыл лё маёЖыл лё маё

МА ЛА ПА ВЯР ХО ВЫЯ ДА МЫ 
АБ СТА ЛЮ ЮЦЬ ЛІФ ТА МІ
Праў да, да ты чыц ца гэ та толь кі но вых да моў, якія бу-

ду юць, па ве да мі ла на чаль нік Га лоў на га ўпраў лен ня 

го ра да бу даў ніц тва, пра ект най, на ву ко ва-тэх ніч най 

і іна ва цый най па лі ты кі Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і бу-

даў ніц тва Воль га ВЕ РА МЕЙ.

Ця пер такое па тра ба ван не не з'яў ля ец ца аба вяз ко вым, та му 

ў бу дын ках да пя ці па вер хаў не пра ду гле джа ны ліф та выя шах-

ты. Сён ня па нор мах ліф ты ўста лёў ва юц ца ў бу дын ках, вы шэй-

шых за 14 мет раў. Пя ці па вяр хоў кі не трап ля лі ў гэ тыя правілы, 

але сён ня та кое патрабаванне ўво дзіц ца: на ват ка лі ў бу дын ку 

тры па вер хі, усё роў на ён бу дзе аб ста ля ва ны ліф там.

Пас ля за цвяр джэн ня бу даў ні чай нор мы «Жы лыя бу дын кі» 

пры бу даў ніц тве і рэ кан струк цыі да моў, не за леж на ад іх па-

вер ха вас ці, бу дзе ства рац ца без бар' ер нае ася род дзе. Пры 

рас пра цоў цы но вых нор маў спе цы я ліс ты Мін бу дар хі тэк ту ры 

атры ма лі да ру чэн не, каб і вер ты каль ныя, і га ры зан таль ныя ка-

му ні ка цыі бы лі без бар' ер ныя — каб кож ны ча ла век, які стра ціў  

здоль нас ці да пе ра мя шчэн ня, мог ад чу ваць ся бе кам форт на ў 

сва ёй ква тэ ры, пад' ез дзе, до ме. «У пры ват нас ці, па стаў ле на 

за да ча, каб у шмат ква тэр ных бла кі ра ва ных жы лых да мах, якія 

бу ду юц ца для гра ма дзян, што ма юць па трэ бу ў па ляп шэн ні 

жыл лё вых умоў, або ін шых ка тэ го рый гра ма дзян, 

бы лі ліф ты», — ад зна чы ла Воль га Ве ра мей. СТАР. 4

Тра ды цыі ма лой ра дзі мыТра ды цыі ма лой ра дзі мы

ГУСЬ У МЕТАЛЕ
У Бе лай Дуб ро ве ўша на ва лі са мую па пу ляр ную 

ў аг ра га рад ку птуш ку і ад кры лі ёй пом нік
Ма роз у во сем гра ду саў жорст-

ка шчы паў за шчо кі, нос, ру кі, 

але гэ та не пе ра шко дзі ла жы-

ха рам Бе лай Дуб ро вы, што 

ў Кас цю ко віц кім ра ё не, і іх гас-

цям ад зна чыць вя сё лае на род-

нае свя та ў ду ху ста ра даў ніх 

кір ма шоў. Ра ней вёс ка, а сён ня 

перс пек тыў ны аг ра га ра док, 

заў сё ды сла ві ла ся сва і мі гу сі-

ны мі гас па дар ка мі. Ста ра жы лы 

ка жуць, што бы лі ча сы, ка лі ўся 

Бес ядзь, ад на з га лоў ных рэ чак 

Кас цю коў шчы ны і са праўд нае 

ўпры га жэн не гэ та га на се ле -

на га пунк та, бы ла бе лая ад вя-

лі кай коль кас ці гу сей. Жыц це-

сцвяр джаль нае «га-га-га» 

і сён ня да но сіц ца з ту тэй шых 

пад вор каў. А зна чыць, ёсць 

на го да для вя сё ла-

га фес ты ва лю. СТАР. 5

Рэд ка якое на род нае свя та ў Гро дзен скай воб лас ці, а тым 

больш фес ты ва лі на род ных про мыс лаў і мас тац кіх вы ра баў, 

фальк лор ныя гу лян ні рэ гі ё наў Па ня мон ня і су сед ніх ра ё наў, 

абы хо дзіц ца без удзе лу вя до ма га май стра па вы ра бе му зыч ных 

ін стру мен таў, жы ха ра вёс кі Ад эльск — Мар' я на СКРАМБ ЛЕ ВІ ЧА. 

Са сва і мі дуд ка мі і свіс туль ка мі, раж ка мі і ака ры на мі, флей та мі 

і жа лей ка мі Мар' ян Ан то на віч упры го жыць лю бое свя та. Нось-

біт аў тэн тыч на га ра мяст ва і яго шмат лі кія ін стру мен ты-са ма-

граі вы клі ка юць не па срэд ную ці ка васць у кож на га ча ла ве ка, 

асаб лі ва ка лі май стар апа вя дае пра той ці ін шы ін стру мент, 

ка лі пры клад вае дуд ку аль бо ра жок да вус наў і не звы чай ны мі 

гу ка мі ага лош вае свя точ ную пра сто ру. Сем га доў та му твор-

часць Мар' я на Скрамб ле ві ча бы ла ўклю ча на ў Дзяр жаў ны спіс 

гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў нас цяў Бе ла ру сі. Гэ ты зды мак 

зроб ле ны ў дво ры ку ся рэд ня веч на га зам ка ў па сёл ку Мір, дзе 

сла ву ты май стар не ад ной чы дэ ман стра ваў сваю му зыч ную 

ка лек цыю.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

МІР СЛУ ХАЕ РА ЖОК З АД ЭЛЬ СКА


