
29 МАЯ 2020 г.

ПЯТНІЦА
№ 103 (29217)

ISSN 1990 - 763X

• Бе ла русь атры ма ла ад 

МА ГА ТЭ ла ба ра то рыю для 

ра ды я цый на га ма нi то рын-

гу пры ляс ных па жа рах.

• У но вую рэ дак цыю за-

ко на аб ту рыз ме ўклю чы лi 

фi нан са вую ад каз насць ту р-

а пе ра та раў i лi цэн за ван не 

гi даў.

• Fitch па цвер дзi ла 

рэй тын гi трох бе ла рус-

кiх дзяр жаў ных бан каў на 

ўзроў нi В са ста бiль ным 

пра гно зам.

• У Мiн ску пач нуць штра-

фа ваць за пар коў кi на зя-

лё ных зо нах з 1 чэр ве ня.

• Пе ра мож цаў 11 мiж-

на род ных алiм пi яд бу дуць 

пры маць у ВНУ без ус туп-

ных вы пра ба ван няў.

• Ад ва ка ты бу дуць 

бяс плат на кан суль та ваць 

вы ха ван цаў дзi ця чых да-

моў-iн тэр на таў i жы ха роў 

вё сак.

• Бе ла русь за хоў вае 

пла ны ўвес цi бiя мет рыч ныя 

паш пар ты ў 2021 го дзе.

КОРАТКА

Ана толь ШЧАС НЫ, рэк тар 

Вi цеб ска га дзяр жаў на га 

ор дэ на Друж бы 

на ро даў ме ды цын ска га 

ўнi вер сi тэ та, член Са ве та 

Рэс пуб лi кi:

«Вя лi кая ўва га, 
якая з па чат кам 
рас паў сюдж ван ня 
ка ра на вi рус най iн фек цыi 
ўдзя ля ла ся i ўдзя ля ец ца 
ра бо це ўра чоў, та му, 
як яны пра явi лi ся бе, 
а гэ та без на пыш лi вых 
слоў ге ра iч ная пра ца, 
iс тот на па вы сiць 
прэ стыж на шай пра фе сii, 
пры цяг не ў шэ ра гi 
мед ра бот нi каў яшчэ больш 
лю дзей, шчы ра ад да ных 
сва ёй спра ве».
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Тра ды цыi i су час нi кiТра ды цыi i су час нi кi

Гiс то рыi жы вая нiт ка
Та кую наз ву атры маў унi каль ны га бе лен, ра бо та над якiм пра-

цяг ва ец ца ў Гро дзен скiм аб лас ным ме та дыч ным цэнт ры на род-

най твор час цi. Cтварэнне экс клю зiў най тка най кар цi ны, пры-

све ча най 75-год дзю Вя лi кай Пе ра мо гi, доў жыц ца ўжо не каль кi 

ме ся цаў, i звыш 350 мет раў нi так спат рэ бi ла ся тка чы хам, каб 

«сплес цi» гiс то рыю  — ад ста ра жыт на сцi, ува соб ле най у эле-

мен тах тра ды цый на га ар на мен ту, сiм ва лiч ных квет ках ва лош кi 

i па па ра цi, да су час нас цi  — збор най га рад ской па на-

ра мы ўсiх аб лас ных цэнт раў на шай кра i ны. СТАР. 3СТАР. 3

Бiз нес плюБiз нес плюс эка ло гiяс эка ло гiя

ТУ РЫЗМ, РА МЕС НIЦ ТВА, 
ВЫ ТВОР ЧАСЦЬ

Маш таб ны пра ект, на кi ра ва ны на раз вiц цё 
сель скiх тэ ры то рый, рас па чы на ец ца на тэ ры то рыi 

за каз нi ка «Спо раў скi» ў да лi не ра кi Ясель ды
Пра раз вiц цё сель скiх тэ ры то рый у да лi не Ясель ды ак тыў на 

за га ва ры лi ў са мым па чат ку гэ та га го да. Маш таб ны эка ла гiч-

ны пра ект, на кi ра ва ны на ак ты вi за цыю прад пры маль нiц кай 

дзей нас цi мяс цо ва га на сель нiц тва Здзi таў ска га, Мiж лес ка га, 

Стры гiн ска га i Спо раў ска га сель са ве таў Бя ро заў ска га ра ё на, 

рэа лi зу ец ца на тэ ры то рыi за каз нi ка «Спо раў скi». Прэ зен та цыя

пра ек та мiж на род най тэх нiч най да па мо гi «Ланд шаф тна-

ары ен та ва нае раз вiц цё сель скiх тэ ры то рый да лi ны ра кi Ясель-

ды пры ўдзе ле мяс цо ва га на сель нiц тва» ад бы ла ся 10 сту дзе ня 

ў Бя ро зе, што на Брэст чы не.

НА ЗЯМ ЛI «СПО РАЎ СКIХ СЕ НА КО САЎ»
Та кая iнi цы я ты ва, вя до ма, уз нiк ла не на пус тым мес цы. З даў нiх ча соў 

лю дзi ся лi лi ся, як вя до ма, ка ля са мых рэк, i ўзнi ка лi пер шыя ра ё ны зем ля-

роб ства. Тут, пры Ясель дзе, век жы лi пра ца вi тыя лю дзi. А рэс пуб лi кан скi 

бiя ла гiч ны за каз нiк «Спо раў скi» — мяс цi на, вя до мая як у на шай кра i не, 

так i ў су сед нiх. На «Спо раў скiя се на ко сы» ўжо шмат га доў едуць ама-

та ры пры ро ды з блiз ка га i да лё ка га за меж жа. Тут мож на па гля дзець на 

са праўд ныя ба ло ты, на тэрыторыі заказніка ня ма ла пту шак, 

жы вё лiн, рас лiн, якiя за не се ны ў Чыр во ную кнi гу. СТАР. 4СТАР. 4

На ад ным з да моў аг ра га рад ка Смаль я ны, 

што на Ар шан шчы не, на ма ля ва на вось гэ тая 

птуш ка. У до ме трыц цаць га доў жы ве сям'я Сяр гея 

i Iры ны МI РА НО ВI ЧАЎ. Столь кi га доў i птуш цы. 

Аў тар ма люн ка — са ма Iры на Паў лаў на. Жан чы-

на на зва ла свой твор «Птуш ка шчас ця».

— Ка лi мы за ся лi лi ся ў гэ ты дом, гэ та бы ло 

ўжо шчас цем. Ма ры лi пра вя лi кую i друж ную 

сям'ю, — ка жа гас па ды ня. — Та ды я i на ма ля ва ла 

сваю птуш ку, якая абе ра гае ся мей ны ачаг. Ака-

за ла ся, што гэ та быў са праўд ны та лiс ман.

Ця пер у Iры ны i Сяр гея цу доў ная сям'я: двое 

сы ноў i дач ка ўжо вы рас лi, ства ры лi свае сем'i, 

ёсць двое ўну каў. Са ма Iры на шмат га доў пра-

цуе паш таль ё нам на мяс цо вым ад дзя лен нi су-

вя зi — з га зе та мi, ча со пi са мi i лiс та мi яна жа-

да ная ў кож ным до ме ад на вяс коў цаў. Ка лiсь цi 

здоль насць да твор час цi ад крыў у ёй школь ны 

на стаў нiк ма ля ван ня. I хоць яна не ста ла пра-

фе сiй ным мас та ком, пры свя цi ла ся бе дзе цям 

i ўну кам — але час та бя рэ пэн дзаль у ру кi i 

ма люе. Кож ны год пад наў ляе i гэ ты ся мей ны 

та лiс ман.

Мне па шчас цi ла ўба чыць i сфа та гра фа ваць 

усю сям'ю Мi ра но вi чаў — тое са мае шчас це, 

пра якое ка лiсь цi ма ры ла гас па ды ня.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ПРЫ ЛЯ ЦЕ ЛА ПТУШ КА ШЧАС ЦЯПРЫ ЛЯ ЦЕ ЛА ПТУШ КА ШЧАС ЦЯ
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