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ПРЫЛЯЦЕЛА ПТУШКА ШЧАСЦЯ

Анатоль ШЧАСНЫ, рэктар
Вiцебскага дзяржаўнага
ордэна Дружбы
народаў медыцынскага
ўнiверсiтэта, член Савета
Рэспублiкi:

«Вялiкая ўвага,
якая з пачаткам
распаўсюджвання
каранавiруснай iнфекцыi
ўдзялялася i ўдзяляецца
рабоце ўрачоў, таму,
як яны праявiлi сябе,
а гэта без напышлiвых
слоў гераiчная праца,
iстотна павысiць
прэстыж нашай прафесii,
прыцягне ў шэрагi
медработнiкаў яшчэ больш
людзей, шчыра адданых
сваёй справе».

КОРАТКА
• Беларусь атрымала ад
МАГАТЭ лабараторыю для
радыяцыйнага манiторынгу пры лясных пажарах.
• У новую рэдакцыю закона аб турызме ўключылi
фiнансавую адказнасць тураператараў i лiцэнзаванне
гiдаў.
• Fitch пацвердзiла
рэйтынгi трох беларускiх дзяржаўных банкаў на
ўзроўнi В са стабiльным
прагнозам.

• У Мiнску пачнуць штрафаваць за паркоўкi на зялёных зонах з 1 чэрвеня.
• Пераможцаў 11 мiжнародных алiмпiяд будуць
прымаць у ВНУ без уступных выпрабаванняў.
• Ад ва ка ты будуць
бясплатна кансультаваць
выхаванцаў дзiцячых дамоў-iнтэрнатаў i жыхароў
вёсак.
• Беларусь захоўвае
планы ўвесцi бiяметрычныя
пашпарты ў 2021 годзе.

На адным з дамоў аграгарадка Смальяны,
што на Аршаншчыне, намалявана вось гэтая
птушка. У доме трыццаць гадоў жыве сям'я Сяргея
i Iрыны МIРАНОВIЧАЎ. Столькi гадоў i птушцы.
Аўтар малюнка — сама Iрына Паўлаўна. Жанчына назвала свой твор «Птушка шчасця».
— Калi мы засялiлiся ў гэты дом, гэта было
ўжо шчасцем. Марылi пра вялiкую i дружную
сям'ю, — кажа гаспадыня. — Тады я i намалявала

сваю птушку, якая аберагае сямейны ачаг. Аказалася, што гэта быў сапраўдны талiсман.
Цяпер у Iрыны i Сяргея цудоўная сям'я: двое
сыноў i дачка ўжо выраслi, стварылi свае сем'i,
ёсць двое ўнукаў. Сама Iрына шмат гадоў працуе паштальёнам на мясцовым аддзяленнi сувязi — з газетамi, часопiсамi i лiстамi яна жаданая ў кожным доме аднавяскоўцаў. Калiсьцi
здольнасць да творчасцi адкрыў у ёй школьны

настаўнiк малявання. I хоць яна не стала прафесiйным мастаком, прысвяцiла сябе дзецям
i ўнукам — але часта бярэ пэндзаль у рукi i
малюе. Кожны год паднаўляе i гэты сямейны
талiсман.
Мне пашчасцiла ўбачыць i сфатаграфаваць
усю сям'ю Мiрановiчаў — тое самае шчасце,
пра якое калiсьцi марыла гаспадыня.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Бiзнес плюс
плюс экалогiя

Традыцыi i сучаснiкi

Гiсторыi жывая нiтка
Такую назву атрымаў унiкальны габелен, работа над якiм працягваецца ў Гродзенскiм абласным метадычным цэнтры народнай творчасцi. Cтварэнне эксклюзiўнай тканай карцiны, прысвечанай 75-годдзю Вялiкай Перамогi, доўжыцца ўжо некалькi
месяцаў, i звыш 350 метраў нiтак спатрэбiлася ткачыхам, каб
«сплесцi» гiсторыю — ад старажытнасцi, увасобленай у элементах традыцыйнага арнаменту, сiмвалiчных кветках валошкi
i папарацi, да сучаснасцi — зборнай гарадской панарамы ўсiх абласных цэнтраў нашай краiны.

СТАР. 3

ТУРЫЗМ, РАМЕСНIЦТВА,
ВЫТВОРЧАСЦЬ

Маштабны праект, накiраваны на развiццё
сельскiх тэрыторый, распачынаецца на тэрыторыi
заказнiка «Спораўскi» ў далiне ракi Ясельды
Пра развiццё сельскiх тэрыторый у далiне Ясельды актыўна
загаварылi ў самым пачатку гэтага года. Маштабны экалагiчны праект, накiраваны на актывiзацыю прадпрымальнiцкай
дзейнасцi мясцовага насельнiцтва Здзiтаўскага, Мiжлескага,
Стрыгiнскага i Спораўскага сельсаветаў Бярозаўскага раёна,
рэалiзуецца на тэрыторыi заказнiка «Спораўскi». Прэзентацыя
пра ек та мiжнароднай тэхнiчнай дапамогi «Ландшафтнаарыентаванае развiццё сельскiх тэрыторый далiны ракi Ясельды пры ўдзеле мясцовага насельнiцтва» адбылася 10 студзеня
ў Бярозе, што на Брэстчыне.
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Такая iнiцыятыва, вядома, узнiкла не на пустым месцы. З даўнiх часоў
людзi сялiлiся, як вядома, каля самых рэк, i ўзнiкалi першыя раёны земляробства. Тут, пры Ясельдзе, век жылi працавiтыя людзi. А рэспублiканскi
бiялагiчны заказнiк «Спораўскi» — мясцiна, вядомая як у нашай краiне,
так i ў суседнiх. На «Спораўскiя сенакосы» ўжо шмат гадоў едуць аматары прыроды з блiзкага i далёкага замежжа. Тут можна паглядзець на
сапраўдныя балоты, на тэрыторыі заказніка нямала птушак,
жывёлiн, раслiн, якiя занесены ў Чырвоную кнiгу.
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