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• Еў ра пей скі ты дзень 

якас ці прой дзе ў Бе ла ру-

сі з 11 да 17 ліс та па да пад 

дэ ві зам «Зро бім якасць 

зноў вя лі кай!».

• Цэнтр куль ту ры і воль-

на га ча су ўра чыс та ад крыў-

ся ўчо ра ў Глус ку пад час 

ра ён на га свя та «Да жын кі-

2019».

• Но вым га лоў ным 

трэ не рам фут ба ліс таў 

са лі гор ска га «Шах цё ра» 

стаў украінскі спе цы я ліст 

Юрый Вер ні дуб.

• У Фран цыі ва ўзрос це 

68 га доў па мёр зна ка мі-

ты ма дэль ер Па трык-Луі 

Ві тон.

КОРАТКА

Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ, 

мі ністр фі нан саў:

«Аль тэр на ты вы 
да рож на му збо ру 
ня ма, бо фі нан са ваць 
да ро гі, вы кон ваць 
аба вя за цель ствы 
па знеш ніх па зы ках, 
якія пры цяг ну ты 
на ма дэр ні за цыю 
асноў ных ма гіст ра ляў, 
за кошт са цы яль ных 
вы дат каў не ўяў ля ец ца 
маг чы мым. Браць 
са цы яль ныя вы дат кі, 
каб пад трым лі ваць 
транс парт ную 
інф ра струк ту ру, 
ня пра віль на і 
не спра вяд лі ва ў 
ад но сі нах да ра бот ні каў 
бюд жэт най сфе ры. 
Гэ та бу дзе пры во дзіць 
ад на знач на да зні жэн ня 
якас ці бюд жэт ных 
па слуг. Ка лі бу дзе 
пры ня ты ўказ, 
пра па на ва ны ўра дам, то 
агуль ная су ма збі ра е ма га 
да рож на га збо ру мо жа 
пры кмет на вы рас ці».

ЦЫТАТА ДНЯ

На краі све туНа краі све ту

АН ТАРК ТЫ ДА 
ЧА КАЕ... БЕ ЛА РУ САК
Але яны па куль ту ды не імк нуц ца

Два нац ца тая бе ла рус кая ан тарк-

тыч ная экс пе ды цыя ад пра ві ла-

ся на ле дзя ны кан ты нент са-

ма лё там з Мін ска ў Кей птаўн і 

да лей мяс цо вы мі ан тарк тыч-

ны мі рэй са мі да бе ла рус кай 

ба зы, раз ме шча най ка ля га ры 

Вя чэр няй. А на пя рэ дад ні ад бы-

лі ся ўра чыс тыя про ва ды бе ла-

рус кіх па ляр ні каў у На цы я наль най 

ака дэ міі на вук.

Упер шы ню на Паў днё вы по люс Зям лі ад пра вяц ца ад-

ра зу дзе сяць бе ла ру саў. Ся род іх ёсць як бы ва лыя 

па ляр ні кі (іх роў на па ло ва), так і на віч кі. На прык лад, 

Аляк сей ЗА ХВА ТАЎ (ін жы нер-ме ха нік па экс плу а та цыі 

транс парт ных срод каў і срод каў ме ха ні за цыі) з'яў ля ец-

ца ўдзель ні кам трох бе ла рус кіх экс пе ды цый. Аляк сей 

ХАТ КЕ ВІЧ (ін жы нер-бу даў нік, ме ха нік ды зель-элект ра -

стан цый, ка ар ды нуе ўсе тэх ніч ныя служ бы ан тарк-

тыч най стан цыі) удзель ні чаў ужо ў дзвюх экс пе ды цы-

ях, як, да рэ чы, і Па вел ШАБ ЛЫ КА — ін жы нер-геа фі-

зік (за раз яму 29 га доў, а пад час пер шай

бы ло ўся го 24).

Па трэб ныя па да рун кіПа трэб ныя па да рун кі

ДА СВЯ ТА 
ЎСЯ ГО БА ГА ТА

Но выя і за па тра ба ва ная аб' ек ты са цы яль на-куль тур на га, бы та во га 

і вы твор ча га пры зна чэн няў бы лі ўра чыс та ад кры ты па ўсёй кра і не 

і пры мер ка ва ны да Дня Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі, што ста ла 

ўжо доб рай тра ды цы яй. Без умоў на, ад ным з са мых знач ных 

па да рун каў ста ла ад крыц цё пан сі я на та на тэ ры то рыі РНПЦ ан ка ло гіі 

і ме ды цын скай ра ды я ло гіі імя М. М. Аляк санд ра ва ў Ба раў ля нах, 

якое на мі ну лым тыд ні ад бы ло ся з удзе лам Прэ зі дэн та Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі. Жы ха ры Го ме ля з па лёг кай уз дых ну лі, дзя ку ю чы 

ад крыц цю но ва га мос та це раз ра ку Сож, а ў Мін ску гэ ты мі дня мі 

стаў да ступ ны для на вед валь ні каў но вы ба сейн. Ва ўсіх рэ гі ё нах 

прай шлі вя лі кія і ма лень кія (але не з пунк ту гле джан ня знач нас ці 

для на сель ніц тва) ад крыц ці, якія па доб рай тра ды цыі, за кла дзе най 

яшчэ з са вец кіх ча соў, з'яў ля юц ца свое асаб лі вы мі па да рун ка мі для 

жы ха роў. Які мі сё ле та яны бы лі, мож на да ве дац ца з на шай пад бор кі.

 Мінск
«Во лат» — за вад ча нам

Но вы спар тыў ны аб' ект, у ад крыц ці яко га пры ня ла ўдзел кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та На тал ля КА ЧА НА ВА, раз ме шча ны ў мік ра ра ё не Ша ба ны. Ба сейн, ство-

ра ны па ты па вым пра ек це, змя шчае дзве ча шы — для да рос лых і дзя цей. Кошт 

азда раў лен чай «аб ноў кі» — пяць міль ё наў руб лёў. Па бу да ва лі ба сейн за 10 ме ся-

цаў з не вя лі кім апя рэ джан нем тэр мі наў. «За вод скі ра ён — гэ та адзін з буй ных, дзе 

жы вуць 234 ты ся чы ча ла век. Ка неч не, тут па він на быць раз ві тая інф ра струк ту ра. 

І мы ба чым, што ў гэ тым ра ё не шмат жыл ля па бу да ва на, пра жы вае 

вя лі кая коль касць лю дзей, але не бы ло та ко га спар тыў на га аб' ек та. 

Жы хар кі га рад ско га па сёл ка 

Бе шан ко ві чы Але ся АЎ ЧЫН НІ-

КА ВА і Ак са на ЛЕЙ ЧАН КА час та 

апра на юць ста ра даў нія мяс цо выя 

строі, ка лі дэ ман стру юць тра ды-

цый нае на род нае мас тац тва на 

эт на фальк лор ных фэс тах і кір-

ма шах, прад стаў ля ю чы ра ён ны 

Дом ра мёст ваў: Але ся — ды-

рэк тар гэ тай уста но вы, май стар 

па леп цы глі ня ных свіс ту лек і 

рос пі су па шкле, Ак са на — май-

стар-ме та дыст па ткац тве. А іх-

нія свя точ ныя строі вы шы тыя 

майстрам Аленай Пагарэльскай 

у 2016 годзе на ўзор жа но ча га 

адзен ня кан ца ХІХ — па чат ку 

ХХ ста год дзя. На шчасце, яшчэ 

за ха ва лі ся адзін ка выя эк зэмп ля-

ры ў ба бу лі ных куф рах, у му зей-

ных за па сні ках.

— У та кія строі мес тач ко выя і 

вяс ко выя ка бе ты і дзяў ча ты пры-

бі ра лі ся, ка лі іш лі ў царк ву, аль бо 

ка лі тан ца ва лі на вя сел лях і вя чор-

ках, ва дзі лі ку паль скія ка ра го ды і 

«жа ні лі Ця рэш ку», — ка жа Але ся 

Аў чын ні ка ва. — На ша май стэр ня 

пра цяг вае тра ды цыі мяс цо вых ра-

мес ні каў і ўмель цаў, якія ў сва іх 

ру кат вор ных ра бо тах па кі ну лі не-

ацэн ны скарб, у тым лі ку і ў рэ гі я-

 наль ным жа но чым адзен ні. Для 

нас гэ та — вы ток са праўд най ду-

хоў нас ці!

Па за ду ме гэ та га фо та пра ек-

та, на здым ку трэ ба па каз ваць 

і са праўд ную — чыс тую, упа-

рад ка ва ную і, са мо са бою, лю-

бі мую жы ха ра мі кры ні цу. Та кой 

кры ні цай ста ла «Ляс ніч ка», якая 

дзень і ноч б'е з-пад кру то га бе-

ра га Кры він кі не па да лё ку ад 

рай цэнт ра. Да яе вя дзе су час ная 

жа лез ная лес ві ца, якая ні ко леч-

кі не па ру шае гар мо нію ці ха га і 

ўтуль на га ку точ ка. На ад ва рот, 

пры ступ кі да юць уяў лен не, што 

яны злу ча юць не толь кі ста год дзі, 

але і на шы вы то кі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.

Кры ні ца Кры ні ца 
на Кры він цына Кры він цы

СТАР. 2


