
Пер шы па доб ны фо рум ад быў ся ў Бе ла ру сі ле тась, 

ён быў вы со ка ацэ не ны між на род най су поль нас цю 

і сё ле та атры маў пра цяг. Ён пра хо дзіць пад наз вай 

«Еўра пей ская бяс пе ка: ады сці ад краю без да ні».

«Ра ды, што вы зноў знай шлі маг чы масць узяць удзел 

у дыс ку сіі, якая хва люе ўсіх у між на род ным па рад ку 

дня, які, на жаль, да паў ня ец ца но вы мі вы клі ка мі, — 

звяр нуў ся Аляк сандр Лукашэн ка да ўдзель ні каў пле-

нар най се сіі вы со ка га ўзроў ню. — По шук адэ кват ных 

і свое ча со вых ад ка заў на іх з'яў ля ец ца на гэ тым эта пе 

ад ной з най важ ней шых за дач для экс перт най су пол-

кі, а так са ма для нас, па лі ты каў. Пра гэ та ў тым лі ку 

свед чаць пра ве дзе ныя ў апош ні час у Бе ла ру сі знеш-

не па лі тыч ныя фо ру мы па шы ро кай тэ ма ты цы — ад ін-

фар ма цый най бяс пе кі да тэ ра рыз му. Гэ та свед чыць 

пра ві да воч ны рост ін та рэ су за ход няй і ўсход няй аў-

ды то рый да Мін ска як пля цоў кі для дыя ло гу».

Па гро зы на рас та юць
«Сло вы «Ады сці ад краю без да ні» ў тэ ме на шай кан фе рэн-

цыі вель мі дак лад на вы каз ва юць сут насць га лоў най праб ле мы 

ў су свет най су по лцы, — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. — Бес прэ цэ дэнт-

ная на пру жа насць у між на род ных ад но сі нах, рас хіст ван не асноў 

між на род най бяс пе кі, рост коль кас ці рэ гі я наль ных 

кан флік таў за кра на юць боль шасць кан ты нен таў».
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• Тэр мін пла ты за цяп-

ло і газ па поў ных та ры-

фах для лю дзей, не  за ня-

тых у эка но мі цы, пе ра но-

сіц ца на 1 мая 2020 го да.

• У Брэсц кай воб лас ці 

на ман дат дэ пу та та пар ла-

мен та прэ тэн ду юць у ся-

рэд нім пяць ча ла век.

• Фер ме ры Гро дзен-

скай воб лас ці асвой ва-

юць вы твор часць кар моў 

з та пі нам бу ру.

• «Брэсц кая крэ пасць-

ге рой» пры зна на най леп-

шым сла вян скім аб' ек там 

спад чы ны на фо ру ме ў 

Чар на го рыі.

КОРАТКА

Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА,

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«Бе ла русь пас ля доў на 
ўка ра няе прын цы пы 
«зя лё най» эка но мі кі. 
Сё ле та пла ну ец ца 
сфар мі ра ваць 
На цы я наль ную 
стра тэ гію ўстой лі ва га 
раз віц ця да 2035 го да, 
дзе дак лад на бу дуць 
вы зна ча ны пры яры тэ ты 
і на прам кі маш таб ных 
пе ра ўтва рэн няў 
у эка на міч най, 
са цы яль най і эка ла гіч най 
сфе рах. Ме ры, якія 
пры ма юц ца, да зво ляць 
за бяс пе чыць пра грэс 
у да сяг нен ні Мэт 
устой лі ва га раз віц ця. 
У асно ву па кла дзе на 
рэ сур са э фек тыў ная 
ма дэль эка но мі кі, 
якая пра ду гледж вае 
«зя лё ны» век тар 
раз віц ця. Яна ўклю чае 
эка ла гіч ныя вы твор час ці, 
мак сі маль нае 
вы ка ры стан не дру гас най 
сы ра ві ны».

ЦЫТАТА ДНЯ

Не трэ ба ду маць, што ар га ніч ная сель ская гас па дар ка — гэ та 

прос та вяр тан не ў мі ну лае, ка лі на шы прод кі вы рошч ва лі са да-

ві ну ды ага род ні ну і ве даць не ве да лі пра хі мі ка ты. Но выя тэх на-

ло гіі за сна ва ныя на на ву ко вых ве дах. У Еў ро пе цэ лыя ін сты ту ты 

зай ма юц ца ар га ніч най сель скай гас па дар кай, шу ка юць леп шыя 

ме та ды і срод кі аба ро ны, устой лі выя сар ты. Вя до ма, і на тра-

ды цый ны се ва зва рот, умен не чар га ваць і спа лу чаць рас лі ны, 

на ту раль ныя ўгна ен ні не трэ ба за бы вац ца. Але ча му ар га ніч нае 

зем ля роб ства, якое за бяс печ вае лю дзей зда ро вы мі і ка рыс ны мі 

пра дук та мі, па куль так па воль на раз ві ва ец ца? Ад каз на гэ та пы-

тан не мож на бы ло атры маць пад час прэс-ту ра, ар га ні за ва на га 

эка ла гіч най уста но вай «Аг ра-Эка-Куль ту ра».

— Ва кол ар га ніч най сель скай гас па дар кі шмат мі фаў. Адзін з іх — 

апа сен не, што, ка лі ўсе пя рой дуць да яе, ежы не хо піць, — рас каз вае 

стар шы ня праў лен ня «Аг ра-Эка-Куль ту ры» Ла на СЕ МЕ НАС. — Але ж 

пры зме не клі ма ту, у эк стрэ маль ных умо вах, на прык лад, пад час пра цяг-

лых за сух ці даж джоў, ар га ніч ныя па лі па ку ту юць менш і там ура джай 

леп шы, бо пры та кім зем ля роб стве гас па да ры пра цу юць з гле бай, каб 

па ляп шаць яе струк ту ру і ўрад лі васць, у вы ні ку ства ра ец ца ўстой лі вая 

эка сіс тэ ма. Яшчэ адзін міф — без гер бі цы даў не атры маць ура джаю, 

усё з'я дуць шкод ні кі ці хва ро бы. Але ча му та ды сён ня ва 

ўсім све це ў кра мах пра да юц ца та кія пра дук ты? СТАР. 4

СТАР. 2

Экас ветЭкас вет

ПРЫ РО ДА ПАД КА ЖА,
або Як вы рас ціць «чыс тыя» пра дук ты?

БА БУ ЛЯ 
ЦІ ЖАН ЧЫ НА ЭЛЕ ГАНТ НА ГА ЎЗРОС ТУ?

Які мі ба чаць лю дзей 55+? 
Які мі яны ба чаць ся бе са мі?

СТАР. 12

Гра мад ская дум ка ўсё яшчэ пра па нуе на шай жан чы не пас ля 55—60 га-

доў за слу жа ны ад па чы нак, вы шы ван не кры жы кам і ро лю ба бу лі. Але, 

мо жа, ра на ста віць крыж на ці ка вым і ак тыў ным жыц ці? На За ха дзе 

ўжо даў но ка жуць аб «трэ цім уз рос це» — ак тыў ным пе ры я дзе пас ля 

60—65 га доў. Гэ та ўзрост, які па пя рэд ні чае ўлас на ста рас ці з усі мі яе 

ат ры бу та мі. Ін шы мі сло ва мі, у све це ўзні кае но вае стаў лен не да лю-

дзей ста рэй ша га ўзрос ту і но вая куль ту ра ста рэн ня. І гэ тая куль ту ра 

па куль яшчэ па воль на, але пры хо дзіць і да нас.

Тым не менш мно гія ўсё яшчэ лі чаць: вый шаў на пен сію — усё, ся дзі і 

маў чы. А ў мно гіх ма ла дых лю дзей склаў ся стэ рэа тып аб па жы лых як аб 

кан флікт ных, якія ча сам ледзь не на ўмыс на ідуць на пош ту, у банк або па лі-

клі ні ку, каб па сва рыц ца з кімсь ці. Мно гія ўпэў не ны, што ха рак тар 

з га да мі псу ец ца...
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АДЫ СЦІ АД БЕЗ ДА НІ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў удзел у дру гім дні ра бо ты 
між на род на га фо ру му «Мінск ага дыя ло гу»

На мес нік кі раў ні ка ся лян скай фер мер скай гас па дар кі «Сід Сад» 
Але на СІ ДА РА ВА.


