Праграма тэлебачання
на наступны тыдзень

31 КАНАЛ
Анонс лепшых фільмаў
на кожны дзень.

Штаны — менавіта такую
назву калісьці мела адна
з вуліц Віцебска. І ўсё таму,
што «раздвойвалася»,
як штаны. А якая
назва вуліцы самая
распаўсюджаная ў
населеных пунктах
6
Віцебшчыны?

А вы ведаеце, які дзень
будзе добрым для
касметычных працэдур
з валасамі і калі лепш
наносіць пажыўныя
крэмы ці сродкі народнай
касметалогіі? Чытайце
наш гараскоп
8
стрыжак.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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МАЯ 2012 г.

ПЯТНІЦА

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«Ваш пункт гледжання па развіцці эканомікі Беларусі ў частцы
росту заработнай платы: што нам
тут трэба прадпрымаць, якія апасенні вы бачыце — прафсаюзы
ўсё ж такі бліжэйшыя да народа і
знаходзяцца непасрэдна ў гушчы
людзей», — сказаў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што гэта сустрэча традыцыйна праходзіць у дні майскіх
свят, і павіншаваў кіраўніка ФПБ
і беларускіх грамадзян са Святам
працы. «Я ўсё ж такі прыхільнік
таго, каб, можа, не па вуліцах хадзіць, як гэта было раней, а недзе
ў парках, на прыродзе арганізоўваць маёўкі, як першапачаткова
гэта задумвалася, каб людзі адпачывалі, збіраліся сем'ямі», —
сказаў кіраўнік дзяржавы.
Звяртаючыся да Леаніда Козіка, Прэзідэнт адзначыў, што хацеў бы даведацца аб існуючых
праблемных пытаннях у ФПБ.
«Я хацеў бы пачуць, як працуе
наша асноўная, галоўная і, можна сказаць, па сутнасці адзіная
масавая прафсаюзная арганізацыя і, перш за ўсё, якія праблемы там ёсць. Таму што добрае
мы ўсе бачым, а з праблемамі
трэба змагацца, не хаваць, калі
ёсць нейкія праблемныя прадпрыемствы. Я гатовы таксама
ўдзельнічаць у вырашэнні гэтых
праблем. Хацелася б з вашых
вуснаў пачуць, дзе перш за ўсё
павінен пабываць Прэзідэнт, для
таго, каб унікнуць у сітуацыю,
якая складваецца», — сказаў
кіраўнік дзяржавы.
«Увогуле комплекс пытанняў,

якія я хацеў бы ўбачыць скрозь
прызму работы прафсаюзных
ар га ні за цый», — рэ зю ма ваў
Прэзідэнт.
Леанід Козік праінфармаваў
кіраўніка дзяржавы аб тым, як
працуюць прафсаюзныя арганізацыі, што хвалюе людзей у
вытворчых калектывах, аб тым,
як прайшоў мітынг 1 мая, аб настроях людзей.
Паводле слоў старшыні ФПБ,
«прафсаюзы занепакоены тым,
што рост цэн часам апярэджвае
рост даходаў». «І гэта няправільна, паколькі ёсць катэгорыі людзей, у якіх даходы не вельмі вялікія, і ў гэтым плане Федэрацыя
прафсаюзаў заўсёды будзе адмоўна ставіцца да такіх рашэнняў
урада. Думаю, што гэта зразумела кожнаму, хто ходзіць у магазін
і хто атрымлівае заработную плату. Ніякай поўнай лібералізацыяй
цэн урад не можа закрывацца»,
— адзначыў Леанід Козік.
Прэ зі дэн ту такса ма бы ло
даложана аб тым, як ідзе падрыхтоўка да дзіцячага аздараўленчага сезона. Паводле слоў
Леаніда Козіка, у гэтым годзе
больш за 400 тыс. дзяцей змогуць адпачыць і аздаравіцца ў
летніх лагерах, з іх каля 180 тыс.
— у загарадных. Усе дзіцячыя
лагеры добраўпарадкаваны і гатовы да прыёму школьнікаў.
Што датычыцца адпачынку
дарослых грамадзян, то ў гэтым
годзе для членаў ФПБ павялічана скідка на пуцёўкі ў санаторыі
і дамы адпачынку з 15 працэнтаў
да 20 працэнтаў.

«КУЛЬТУРУ ЗЕМЛЯРОБСТВА Ў БЕЛАРУСІ
НА ПРАЦЯГУ 2012 ГОДА НЕАБХОДНА
ЎЗНЯЦЬ НА САМЫ ВЫСОКІ ЎЗРОВЕНЬ»
Аб гэтым 3 мая заявіў Прэзідэнт Беларусі
Аляксандр Лукашэнка ў ходзе рабочай сустрэчы са старшынёй Мінскага аблвыканкама Барысам Батурам.
Цэнтральнай тэмай размовы стала навядзенне
парадку ў населеных пунктах, на зямлі, у тым ліку
правядзенне меліярацыйных работ. «Асобныя раёны і групы раёнаў вельмі дастойна выглядаюць.
Мінскі раён у парадак прыводзіцца, хоць вельмі марудна. Мы разумеем, што тут праблем хапае. Мінск
усё ж такі дае сябе адчуць, але, тым не менш,
Мінскі раён трэба ў ідэальны стан прыводзіць»,
— сказаў кіраўнік дзяржавы, адзначыўшы, што
яшчэ ёсць месцы, «дзе трэба наводзіць парадак і
закасаўшы рукавы працаваць».
«Усё ж такі за гэты год нам трэба культуру земляробства ўзняць на высокі ўзровень. І ў вас, і ў іншых
абласцях, там, дзе прайшлі меліяратары, — зусім
іншая краіна, іншыя землі. Але, мне здаецца, мы
неяк паволі там працуем. Трэба меліяратараў напружваць. Трэба дакладна вызначыцца, даводзіць
заданні, вызначаць кошт і больш актыўна весці меліярацыю. У гэтым годзе асноўныя землі трэба ўвесці
ў абарот», — даручыў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт адзначыў, што ў Мінскай вобласці і
краіне ў цэлым паволі разгортваюцца культуртэхнічныя работы. Кіраўнік дзяржавы таксама выказаў насцярожанасць тым, што месцамі ўздоўж

дарог выкарчоўваюць дрэвы і іншую расліннасць.
«Тое, што раней высаджвалі спецыяльна як засцерагальныя палосы, сёння пачынаюць выдзіраць,
рэзаць, пілаваць і гэтак далей. Добра, калі дзесьці
гэта трэба зрабіць. Але навошта гэта рабіць масава? — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Мы не такія
багатыя, каб траціць на гэта шалёныя грошы. Бо на
гэтай палосцы асаблівага ўраджаю не атрымаеш.
Ёсць месцы на палях, цэлыя плошчы трэба раскарчоўваць. Гэта значыць, нашы продкі ўздоўж дарог
высаджвалі дрэвы, а мы цяпер пачынаем пілаваць.
У Магілёўскай вобласці мяне гэта здзівіла».
«Таму хацелася б, каб нашы кадры былі арыентаваны на канкрэтныя справы, а не на тое, каб
займацца рознымі другараднымі работамі. Трэба
арыентаваць кадры на тыя мерапрыемствы, якія
патрэбны», — падкрэсліў Прэзідэнт.
Кіраўнік дзяржавы таксама асабліва звярнуў
увагу на рацыянальнае выкарыстанне сельгасугоддзяў, каб урадлівыя землі выкарыстоўваліся па
прамым прызначэнні і толькі ў выключных выпадках
аддаваліся пад будаўніцтва розных аб'ектаў.
Акрамя таго, Аляксандр Лукашэнка закрануў
тэму дарожнага будаўніцтва, звярнуўшы ўвагу на
неабходнасць забеспячэння высокай якасці пры
правядзенні гэтых работ. «Дарожнікі ўмеюць рабіць
усё, але патрэбны кантроль. Трэба рабіць нармальныя дарогі і берагчы грошы, якія мы ўкладваем».

Iгар Бахматаў вызвалены ад пасады намеснiка старшынi КДБ
Генерал-маёр Iгар Бахматаў
вызвалены ад пасады намеснiка старшынi Камiтэта дзяржаўнай бяс пе кi Бе ла ру сi па кадраваму забеспячэнню i арганi-

зацыйнай рабоце i звольнены
з ваеннай службы ў запас па
ўзрос ту з правам нашэння ваеннай формы адзення i знакаў
уз на га ро ды. Ад па вед ны ўказ

нумар 215 Прэзiдэнт Беларусi
Аляксандр Лукашэнка падпiсаў
3 мая.
Прэс-служба Прэзiдэнта
Рэспублiкi Беларусь

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
ЭСТОНІЯ ПРЫЗНАЛА ФАКТ ВЫМІРАННЯ НЕГРАМАДЗЯН
Колькасць неграмадзян, якія пражываюць у Эстоніі, скарачаецца ў асноўным за кошт
натуральнага змяншэння гэтай катэгорыі насельніцтва. Адпаведныя звесткі прывёў кіраўнік МУС рэспублікі Кен-Марці Вахер. Міністр адзначыў, што пасля распаду СССР (па
звестках на 1992 год), у Эстоніі пражывала каля паўмільёна неграмадзян. Да цяперашняга
часу іх колькасць скарацілася да 97 тысяч (гэта прыкладна 7 % ад усяго насельніцтва).
Асноўнай прычынай змяншэння колькасці неграмадзян, па словах кіраўніка МУС, з'яўляецца «сыход з жыцця значнай колькасці пажылых людзей». Меншую ролю адыгрывае
натуралізацыя — гэта значыць атрыманне эстонскага грамадзянства.

МУС ФРАНЦЫІ АБЯЦАЕ Ў ВЫПАДКУ ПЕРАМОГІ
САРКАЗІ НА ВЫБАРАХ ВЫСЛАЦЬ 40 ТЫС. НЕЛЕГАЛАЎ
Міністр унутраных спраў Францыі Клод Геан паабяцаў у эфіры інфармацыйнага тэлеканала LСІ ў выпадку перавыбрання прэзідэнтам Мікаля Сарказі выслаць з краіны за 2012
год 40 тыс. нелегальных імігрантаў, што на 20% больш, чым у 2011 годзе, паведамляюць
інфармагенцтвы. Дзейны прэзідэнт Францыі выкарыстоўвае пытанне барацьбы з іміграцыяй
у якасці палітычнага козыра. Па звестках французскіх СМІ, у 2011 годзе з Францыі было
выслана амаль 33 тыс. нелегалаў, у тым ліку 10 тыс. цыганаў. Акрамя барацьбы з нелегальнай іміграцыяй, Сарказі мае намер скараціць амаль удвая легальную іміграцыю.

АСПІРЫН ЗДОЛЬНЫ ЗАМЯНІЦЬ БОЛЬШ ДАРАГІЯ ЛЕКІ
Аспірын такі ж эфектыўны, як і больш дарагія прэпараты, прызначаныя пацыентам з
сардэчнай недастатковасцю, якія маюць нармальны сардэчны рытм. Абследаванне больш
за 2000 чалавек паказала: аспірын можна параўнаць з варфарынам, перадае BBС. У
цэлым пазітыўны эфект аднолькавы, але ў варфарына трохі адрозніваюцца пабочныя
эфекты. Пры сардэчнай недастатковасці сэрца не можа нармальна прапампоўваць кроў,
праганяючы яе па целе. Гэта павышае верагоднасць утварэння тромбаў. Адпаведна
неабходны прыём сродкаў, якія разрэджваюць кроў.
ISSN 1990 - 763X
Навукоўцы праверылі аспірын і варфарын на 2305 пацыентах, але так і не змаглі высветліць, які сродак лепшы.
Напрыклад, калі варфарын паніжаў рызыку інсульту, то
павышаў верагоднасць крывацёкаў. У цэлым рызыкі і
перавагі былі аднолькавымі, адзначае кіраўнік даследавання доктар Сюніці Хома з Медыцынскага цэнтра
Калумбійскага ўніверсітэта.

Кошт 1100 рублёў

ХАЛІ-ГАЛІ!

«ДА КАНЦА ГОДА ЗАРПЛАТА
Ў КРАІНЕ ПАВІННА СКЛАСЦІ $500»
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка пацвярджае
задачу па вывадзе зарплат у
Беларусі да канца 2012 года
на ўзровень $500. Аб гэтым ён
заявіў 3 мая, прымаючы з дакладам старшыню Федэрацыі
прафсаюзаў Беларусі Леаніда
Козіка.
«Я, напрыклад, прыходжу да
той высновы, што ў нас некаторыя кіраўнікі пачалі хавацца за
фармулёўку Прэзідэнта: ёсць
прадукцыйнасць працы — ёсць
заработная плата, няма прадукцыйнасці — няма зарплаты. Усё
гэта правільна, толькі далей ідзе
тое, што прадукцыйнасць працы
трэба павышаць і кіраўнікі прадпрыемстваў павінны прыкладаць
намаганні, і вельмі моцныя, для
таго, каб павысіць прадукцыйнасць працы, а таксама і павысіць заработную плату», — сказаў кіраўнік дзяржавы.
«Нам усё ж такі на ўзровень
$500 да канца года трэба выходзіць, як мы і дамаўляліся. Таму
і кіраўнікоў трэба ў гэтым плане
не прос та арыентаваць сёння,
а ўжо падціскаць. А так многія
разводзяць рукамі: ну чаго, няма прадукцыйнасці працы, Прэзідэнт сказаў, зарплаты няма.
Дык навошта гэты кіраўнік на
вытворчасці?» — лічыць кіраўнік дзяржавы.
Ён адзначыў, што хацеў бы ў
гэтым плане пачуць ацэнку старшыні Федэрацыі прафсаюзаў аб
тым, як дзейнічаюць у такой сітуацыі кіраўнікі прафсаюзных арганізацый, асабліва ў пярвічках.
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Фота БЕЛТА.

10 мая,

ЦЫТАТА ДНЯ

СЕЗОН РАСПАЧАЛІ!
Уладзімір ЦАЛКО, міністр
прыродных рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя:
«У нашага міністэрства не хапае
паўнамоцтваў па вырашэнні пытанняў высечкі дрэў, узнікаюць розныя
канфлікты з мясцовымі ўладамі.
Мы ўносілі прапанову: калі прынята
такое рашэнне мясцовымі органамі
ўлады, якое шкодзіць прыродзе, і інспектар супраць, то рашэнне не прымаецца. На жаль, гэтую прапанову
адхілілі. Што тычыцца штрафаў,
то мы іх сёння ўжо на дарожныя
службы наклалі на 600 млн рублёў.
Але гэта нічога не змяніла: яны як
рэзалі, так і рэжуць».

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст
+ 24°
Віцебск + 18°
Гомель
+ 23°
Гродна
+ 20°
Магілёў + 19°
Мінск
+ 19°
Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 04.05.2012 г.

Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

У сталічным парку імя Горкага пачалі працаваць атракцыёны.

Надзея ЕРМАКОВА:

«ВОСТРАЙ ПАТРЭБЫ Ў ДЭНАМІНАЦЫІ
Ў 2012 ГОДЗЕ НЯМА»
Учора адбылося пасяджэнне дзясятай
сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання.

ДЭНАМІНАЦЫЯ
НЕ ПЛАНУЕЦЦА, А КРЭДЫТЫ
СТАНУЦЬ «ПАД'ЁМНЫМІ»
Парламентарыямі ў першым чытанні быў прыняты праект закона Рэспублікі Беларусь «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Банкаўскі кодэкс
Рэспублікі Беларусь», які змяшчае шмат новаўвядзенняў. Напрыклад, дакумент прадугледжвае
тое, што крэдытаатрымальнікі не будуць уносіць
камісійныя і іншыя плацяжы, г.зн. выплачвацца
будуць толькі працэнты.
Таксама Нацбанк цяпер будзе мець большую
аперацыйную і фінансавую незалежнасць адпаведна з рэкамендацыямі МВФ і Сусветнага банка.
Абмеркаванне законапраекта было вельмі інтэнсіўным. Надзея Ермакова, старшыня праўлення
Нацыянальнага банка, адказала пасля свайго
даклада на шмат дэпутацкіх пытанняў, многія з
якіх не тычыліся непасрэдна праекта, але мелі не
меншую актуальнасць. Кіраўнік Нацбанка заявіла,
што ў наступным годзе, магчыма, будзе весціся
падрыхтоўка да дэнамінацыі: «Сёлета ж гэтага
дакладна не будзе. Для такога кроку неабходна
сур'ёзная падрыхтоўка — новыя грошы як мінімум.
Зараз жа ў нас галоўная задача — прыпыніць рост
інфляцыі хаця б да таго ўзроўню, які вызначаны
асноўнымі напрамкамі развіцця эканомікі і грашова-крэдытнай палітыкі на гэты год. Вострай
патрэбы ў дэнамінацыі ў 2012 годзе няма. Нацыянальны банк не плануе яе пакуль увогуле. Аднак,

улічваючы, што ідзе рост даходаў насельніцтва,
павялічваецца сума грошай, ідзе рост беларускай
эканомікі і вытворчасць будзе павялічвацца, мы
лічым, што прыкладна ў 2013 годзе мы ўжо можам
пачаць пра гэта думаць і рыхтавацца да дэнамінацыі». Але старшыня праўлення галоўнага банка
краіны засяродзіла ўвагу на тым, што «нейкага
эканамічнага эфекту ад дэнамінацыі не трэба
чакаць, гэта толькі зробіць больш простай працу з грашыма». Надзея Ермакова таксама расказала, што пытанне аб чарговым зніжэнні стаўкі
рэфінансавання Нацыянальны банк разгледзіць
у першай палове мая: «Калі інфляцыя за месяц
складзе каля 2%, то зніжэнне стаўкі рэфінансавання можа скласці прыкладна 2 працэнтныя пункты».
Таксама яна заявіла, што ў сярэдзіне года чакаецца ўжо патанненне крэдытаў на будаўніцтва
жылля. Па словах Надзеі Ермаковай, яны стануць
«пад'ёмнымі для насельніцтва».
Цікавай навіной ад кіраўніка Нацбанка было і
тое, што мінімальны памер статутнага фонду для
рэгістрацыі банка ў нашай краіне збіраюцца павялічыць у пяць разоў: з 5 да 25 млн еўра. Гэта выклікана жаданнем нашага Нацыянальнага банка
працаваць з банкамі і інстытутамі, якія маюць вопыт
працы і рэпутацыю на іншых рынках. Акрамя таго,
Надзея Ермакова пракаментавала адносіны паміж Беларуссю і Міжнародным валютным фондам.
«Мы — і ўрад, і Нацыянальны банк — пацвярджаем сваю заяўку, якую зрабілі ў маі мінулага года,
аб тым, што мы хочам працаваць з МВФ па новай
праграме. І ён, а таксама Сусветны банк, падтрымліваюць нас у гэтым». Але вырашэнне пытання
залежыць не толькі ад МВФ: «Магчыма, не ўсе з
Еўрапейскага саюза нас падтрымаюць,
але мы спадзяёмся, што здаровы
сэнс будзе ўсё ж такі мацнейшы».

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

КОРАТКА

ЕС ПРЫПЫНІЎ
РАТЫФІКАЦЫЮ
ПАГАДНЕННЯ
З УКРАІНАЙ
АБ АСАЦЫЯЦЫІ

Учо ра на тар гах Бе ла рус кай ва лют нафон да вай бір жы долар «звар' я цеў» і падня ўся ад разу на 120 руб лёў, г.зн. на 1,5%
у па раў на нні з па пя рэд нім днём, і каш туе
цяпер 8130.
Еўра ў сваю чаргу таксама не адстаў — ён
вырас на 110 рублёў да 10700. А расійскі рубель падаражэў на 3,5 і стаў каштаваць 276
беларускіх рублёў.

Пагадненне аб асацыяцыі паміж Украінай і Еўрасаюзам не будзе ратыфікавана. Як адзначыў міністр
за меж ных спраў Гер ма ніі
Гідо Вес тэрвэле ў інтэрв'ю
газеце Rhеіnіsсhе Роst, «мы
і нашы партнёры ў ЕС адзіныя ў тым, што пагадненне аб аса цы я цыі не можа
быць ратыфікавана, пакуль
Украіна не пачне развівацца ў кірунку прававой дзяржавы».
Кіраўнік нямецкага МЗС
вы ка заў вя лі кую за не пако е насць з на го ды ста ну
зда роўя зня воле най Юліі
Ці ма шэн ка. Ён вы сту піў
за спы нен не дыс ку сіі пра
байкот альбо перанясенне
фут боль на га Еў ра-2012 з
Украіны. Нямецкі дыпламат
ад значыў не аб ход насць
пра ця гу дыя ло гу ў гэ тым
на прам ку з укра ін скім кіраўніцтвам.
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8130,00
10700,00
276,00
1012,39

ДА ВЕДАМА ЧЛЕНАЎ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ
НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
8 мая 2012 года ў 09.00 у зале пасяджэнняў Савета Рэспублікі (вул. Чырвонаармейская, 4) адбудзецца пасяджэнне восьмай сесіі Савета Рэспублікі
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання.

У БЕЛАРУСІ ПАСПЯХОВА РАЗВІВАЮЦЦА
ДРУКАВАНЫЯ СМІ ЎСІХ ФОРМ УЛАСНАСЦІ
Такое меркаванне выказаў БЕЛТА намеснiк мiнiстра iнфармацыi Уладзiмiр Матусевiч.
З агульнай колькасцi зарэгiстраваных у Дзяржаўным рэестры сродкаў масавай iнфармацыi друкаваных выданняў (каля 1,4 тыс.) больш
за 1 тыс. з'яўляюцца недзяржаўнымi. У гэтым годзе зарэгiстравана 36
газет i часопiсаў, з якiх толькi 3 — дзяржаўныя. «Таму абвiнавачваннi,
якiя перыядычна гучаць у наш адрас, аб манапалiзацыi прэсы дзяржавай, — усё гэта не што iншае, як iгнараванне iснуючай рэчаiснасцi. У
нас паспяхова развiваюцца СМI ўсiх форм уласнасцi, для недзяржаўнай
прэсы не ствараецца нiякiх перашкод. Яна актыўна працуе ў тых сегментах рынку, дзе на яе ёсць попыт. Ну а тое, што дзяржаўныя газеты
маюць высокiя тыражы, — гэта заслуга журналiсцкiх калектываў, якiя
ствараюць якасны i запатрабаваны iнфармацыйны прадукт», — падкрэслiў Уладзiмiр Матусевiч. Паводле яго слоў, цяпер у краiне агульны
разавы тыраж усiх друкаваных СМI складае больш за 12 млн экзэмпляраў. «Гэта сведчыць аб тым, што, нягледзячы на iмклiвае развiццё
інтэрнэту, газеты i часопiсы па-ранейшаму знаходзяць свайго чытача».
Ён таксама звярнуў увагу на той факт, што, калi ў 2009-2010 гадах у
суседнiх з Беларуссю краiнах назiраўся спад тыражоў друкаваных выданняў, для нашай краiны гэта з'ява актуальнай не была.

9 МАЯ — ЯК ПА ВЫХАДНЫХ ДНЯХ
На ўчастках Мінск — Маладзечна, Мінск — Асіповічы, Мінск —
Баранавічы, Мінск — Орша яны будуць хадзіць як па нядзелях, у
Маладзечанскім вузле і на ўчастку Орша — Лепель 9 мая — як
па выхадных днях. Адмяняюцца цягнікі: саставы гарадскіх ліній
на ўчастку Мінск — Калядзічы — Рудзенск, электрацягнік Пухавічы — Мінск-Пасажырскі адпраўленнем са станцыі Пухавічы ў 5.45
і электрычка Барысаў — Мінск-Пасажырскі, якая адпраўляецца з
Барысава ў 6.12. 8 мая не будзе ў раскладзе электрацягнікоў МінскПасажырскі — Пухавічы, які выходзіць са станцыі Мінск-Пасажырскі
ў 20.18, і прыгараднага цягніка Інстытут культуры — Барысаў адпраўленнем з прыпыначнага пункта Інстытут культуры ў 21.54.

ДЛЯ ВАС ПРАЦА НА ПРЫСЯДЗІБНЫМ УЧАСТКУ,
ДАЧЫ — ПАВІННАСЦЬ ЦІ ЗАДАВАЛЬНЕННЕ?
Таццяна ЖЫШКЕВІЧ, вядучы спецыяліст упраўлення страхавых
маёмасных інтарэсаў грамадзян Беларускага рэспубліканскага ўнітарнага
страхавога прадпрыемства «Белдзяржстрах»:
— Задавальненне, магчымасць для нас, гарадскіх, папрацаваць на свежым
паветры. Скажу шчыра, асабіста мне лянота наведваць, напрыклад, фітнэс.
Іншая справа дача, бацькоўскі дом, дзе можна не толькі з карысцю правесці
час, але і атрымаць зарад бадзёрасці! Увогуле, усё, лічу, трэба рабіць з задавальненнем. Калі ў спакойным рэжыме з рыдлёўкай шчыруеш на ўчастку...
Стаміўся, як той казаў, пот змахнуў, перадыхнуў, і — далей за працу. Бульбы
два вядры, дзе было суха, ужо пасадзілі. У нізінцы, калі падсохне, дасадзім.
А так на стале ў нас усё сваё: памідоры, перцы, агуркі. Гарбузы салодкія саджаем для пірагоў. Кабачкі ёсць, ягаднік. Клубнічнік яшчэ ўвосень у парадак
прывялі. Нешта экзатычнае? Так, у маёй маці кавуны растуць. Дыні не вельмі
атрымаліся, а вось гарбузікі летась былі ўдалыя.

Аляксей РАК, галоўны спецыяліст цэнтра прапаганды і навучання
пры Мінскім абласным упраўленні Міністэрства па надзвычайных сітуацыях:
— Ха-ха!.. Для мяне такая праца — толькі задавальненне! Як тут яшчэ можна сказаць? Да сезона загадзя рыхтуемся. Зараз на падаконніках у кватэры
расада таматаў, кветак — сальвіі, петуніі, бальзаміну. У вазоне радуе вока
сельдэрэй. На ўчастку ў бацькоў у Капыльскім раёне саджаем перцы і таматы,
імі забяспечваем усю сям'ю. Вядома ж, шмат іншай зеляніны. Вось літаральна
праз некалькі дзён збіраюся ўзяць водпуск на тыдзень. Правільна, паеду да
бацькоў, дапамагаць. І дачушку маленькую забяру на гэты тыдзень з сабой,
на свежае паветра. Зраблю ёй такія своеасаблівыя невялікія канікулы!

Ніна ЧОРНАЯ, загадчык бібліятэкі, пасёлак Новапалескі
Салігорскага раёна:
— Безумоўна, задавальненне (смяецца)! Мы ж жывём на зямлі! А раз так,
дык і саджаем усяго шмат! Два гады таму мы пабудавалі на ўчастку свой дом,
але перад тым, загадзя, разбілі на ім сад. Яго мы заклалі больш за 10 гадоў
таму: агрэст, яблыні, грушы, алычу, чорныя парэчкі. Буякі ёсць, клубніцамі ў нас
усе захапляюцца. Карацей кажучы, ёсць усё самае неабходнае! Нават трусоў
трымаем. Саджаем перцы, памідоры, капусту, агуркі цудоўныя атрымліваюцца.
Раней нават дыні з кавунамі вырошчвалі. Дынькі вельмі неблагімі атрымліваліся — «Калгасніца», ураджай добры быў. Але потым я вырашыла, што няхай іх
вырошчваннем займаюцца прафесіяналы ў краінах з адпаведным кліматам.
Сяргей РАСОЛЬКА.

