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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Ідзе падпіска на «Звязду» 
на I паўгоддзе 

2016 года!

5 разоў на тыдзень!
Пад пі сац ца на га зе ту мож на ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай сувя зі; з да па мо гай 

аплат на-да ве дач на га тэр мі на ла РУП «Бел пош та»; праз сіс тэ му «ін тэр нэт-пад піс ка» 
на сай це www.belpost.by; у кі ёс ках «Бел са юз дру ка»; у паш таль ё наў.

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА
Пад піс ка, да рэ чы, мо жа стаць доб-

рым па да рун кам для ва шых род ных 
і бліз кіх, для ва шых сяб роў.

Парады 
ад шэф-кухара
міжнароднага

ўзроўню

2050 год:
кліматычнае
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ЦЫТАТА ДНЯ

Ула дзi мiр МА КЕЙ, 

мi нiстр за меж ных спраў:

«Бе ла русь га то ва дзя лiц ца 
во пы там i на рошч ваць свой 
уклад у агуль ныя на ма ган нi 
ў ба раць бе з тэ ра рыз мам, 
не ле галь най мiг ра цы яй, 
пад трым ку мiр на га 
пра цэ су ва Укра i не. Толь кi 
ў бяс печ най i ста бiль най 
Еў ро пе мо жа быць 
за бяс пе ча на па сту паль нае, 
устой лi вае раз вiц цё i пра грэс 
у эка на мiч най, эка ла гiч най i 
гу ма нi тар най сфе рах».

Ня мец кі пар ла мент ухва ліў 
ва ен ную кам па нію су праць ІД у Сі рыі

Ня мец кі пар ла мент ухва ліў мі сію бун дэс ве ра па ба раць бе з 
гру поў кай «Іс лам ская дзяр жа ва» ў Сі рыі. Пра гэ та па ве дам ляе 
Reuters.

Згод на з за цвер джа ным пла нам, ФРГ ад пра віць у зо ну кан-
флік ту шэсць са ма лё таў-раз вед чы каў «Тар на да» і са ма лё ты-
за праў шчы кі для пад трым кі апе ра цыі ў Сі рыі. Акра мя гэ та га 
мяр ку ец ца, што ня мец кі фрэ гат пад тры мае дзе ян ні фран цуз ска га авія нос ца «Шарль дэ Голь» ля 
бе ра гоў кра і ны. Пры гэ тым ад зна ча ец ца, што Гер ма нія, у ад роз нен не ад Бры та ніі, Фран цыі, ЗША і 
Ра сіі, не бу дзе на но сіць авія ўда ры па па зі цы ях ба е ві коў ІД. Гэ тая апе ра цыя мо жа стаць са май буй-
ной з бя гу чых за меж ных мі сій бун дэс ве ра. Удзел у ба раць бе з ІД абы дзец ца гер ман скай каз не ў 
134 000 000 еў ра. 1 ліс та па да ўрад ФРГ ухва ліў удзел Уз бро е ных Сіл кра і ны ў ба я вых апе ра цы ях 
у Сі рыі. Ман дат пра ду гледж вае ўдзел 1,2 ты ся чы вай скоў цаў. Мі сія тэр мі нам на адзін год пас ля 
мо жа быць пра доў жа на.

Са акаш ві лі па зба ві лі 
гра ма дзян ства Гру зіі

Прэ зі дэнт Гру зіі Ге ор гій Марг ве лаш ві лі пад пі саў рас па ра-
джэн не аб па збаў лен ні гра ма дзян ства Мі ха і ла Са акаш ві лі, які 
ця пер зай мае па са ду гу бер на та ра Адэ скай воб лас ці. Пра гэ та, 
як пе рад ае ТАСС, у чац вер, 4 снеж ня, па ве да мі ла прэс-служ ба 
Прэ зі дэн та Гру зіі.

Ра ней з та кой рэ ка мен да цы яй вы сту пі ла Мі ніс тэр ства юс ты-
цыі рэс пуб лі кі. 30 каст рыч ні ка ве дам ства да ло старт пра цэ ду ры 

па збаў лен ня Са акаш ві лі гру зін ска га гра ма дзян ства, па коль кі атры ма ла афі цый нае па ве дам лен не аб 
пра да стаў лен ні бы ло му Прэ зі дэн ту гра ма дзян ства Укра і ны. Пры гэ тым за ка на даў ства за каў каз скай 
рэс пуб лі кі за ба ра няе двай ное пад да нства. Ад па вед нае апа вя шчэн не бы ло на кі ра ва на Са акаш ві лі 
3 ліс та па да. На пры няц це ра шэн ня яму быў пра да стаў ле ны ме сяц. У ад каз Са акаш ві лі за явіў, што Тбі-
лі сі дзей ні чае «па ўказ цы Ра сіі» з мэ тай пе ра шко дзіць яму пры няць удзел у на ступ ных вы ба рах.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Ту ніс па спра буе за мя ніць 
ра сі я нам Егі пет і Тур цыю

Ту ніс кая Рэс пуб лі ка мае на мер пры цяг нуць 
ту рыс таў з Ра сіі і ўжо ўзмац ні ла ме ры бяс пе кі 
ў аэ ра пор тах. Та кую за яву агенц тву Sputnіk 
зра бі ла мі ністр ту рыз му кра і ны Сель мы Элу мі 
Рэ кік, як па ве дам ляе РІА На ві ны.

Па вод ле яе слоў, яшчэ пас ля тэ рак та ў 
му зеі «Бар до» МУС рас пра ца ва ла пра гра му 
па за бес пя чэн ні бяс пе кі аэ ра пор таў і ту рыс-
тыч ных ар га ні за цый. Сён ня кі раў ніц тва кра і-
ны мо жа за крыць лю бы га тэль, які не вы кон-
вае за га ды ўлад ці не ад па вя дае кры тэ ры ям 
бяс пе кі. У най блі жэй шы час мі ністр пла нуе 
здзейс ніць ві зіт у Маск ву, каб аб мер ка ваць 
з ра сій скі мі ка ле га мі пы тан ні бяс пе кі авія пе-
ра во зак і пры цяг нен ня па да рож ні каў у кра і ну. 
Га тоў насць стаць аль тэр на тыў ным на прам-
кам ад па чын ку для ра сі ян пас ля пры пы нен ня 
па лё таў у Егі пет і Тур цыю ра ней вы каз ва лі 
Іс па нія, Кір гі зія і Грэ цыя.

СТАР. 4  

«ЦІ КА ВА ДА ВЕ ДАЦ ЦА, 
ШТО ДУ МА ЮЦЬ 

ІН ШЫЯ НА СТАЎ НІ КІ»

— Мая су стрэ ча са «Звяз-
дой» ад бы ла ся больш як 10 
га доў та му, так бы мо віць, вы-
пад ко ва. Га зе ты, якія я ра ней 
чы та ла, пе ра ста лі быць ці ка-
вы мі, і мая ка ле га, на стаў ні ца 
фі зі кі, па ра і ла звяр нуць ува-
гу на «Звяз ду». Я па чы та ла... 
Вы пі са ла адзін раз, дру гі... І 
вось ужо ка ля 15 га доў з'яў ля-
ю ся па ста ян най пад піс чы цай 
ва шай га зе ты. Пры чым «за-
ра зі ла» сва ім за хап лен нем і 
ка лег: «Звяз ду» ў нас ця пер 
чы та юць на стаў ні кі і бе ла рус-
кай, і рус кай мо вы. А ка лі паў-
стае пы тан не, якую га зе ту бу-
дзем вы піс ваць на гім на зію, 
то ўсе на стаў ні кі ад на душ на 
вы бі раюць «Звяз ду».

На мой по гляд, на ба ле лыя 
праб ле мы пе да го гаў агуч ва-

юц ца на ста рон ках «Звяз ды» 
знач на час цей, чым у ін шых 
вы дан нях. Ці ка ва да вед вац ца, 
што ду ма юць ін шыя на стаў ні кі, 
па раў ноў ваць на шы па зі цыі... 
Пра ўсе апош нія на ві ны і па-
дзеі, што ад бы ва юц ца ў сіс тэ-
ме аду ка цыі, я так са ма да вед-
ва ю ся ме на ві та са «Звяз ды».

Заў сё ды ёсць над чым па-
раз ва жаць у «Не фар ма це». Я 
на ват зна хо джу там тэ мы для 
пра вя дзен ня клас ных га дзін у 
стар шых кла сах. А на ўро ках 
у про філь ным кла се вы ка рыс-
тоў ва ла ва шы тэкс ты пра па-
да рож жы: там шмат ню ан саў, 
якія рас кры ва юць кра і ну знут-
ры, з не ча ка на га бо ку.

Вель мі па да ба ец ца «Ігу-
мен скі тракт». Ім па нуе, як 
жур на ліс ты па да юць чы та чу 

тэкс ты, пры све ча ныя куль-
тур ным па дзе ям — вы не на-
вяз ва е це сваю дум ку. На ват 
вя лі кі ар ты кул хо чац ца пра-
чы таць да кан ца...

Люб лю «На род на про ва-
дзе»: ка лі чы та еш ка ро цень-
кія жыц цё выя гіс то рыі, на пі-
са ныя са ка ві тай і пры го жай 
род най мо вай, ад чу ва еш не-
вы каз ную аса ло ду, як быц-
цам п'еш з жы вой кры ні цы...

Без умоў на, не абы хо джу 
ўва гай «Чыр вон ку. Чыр во-
ную зме ну». Люб лю чы таць 
ар ты ку лы пра ма ла дых спе-
цы я ліс таў. Уваж лі ва са чу за 
твор чым кон кур сам для юных 
аў та раў. Ха чу ска заць, што ці-
ка выя дзе ці ў нас рас туць — 
мне па да ба ец ца, як яны пі-
шуць. Спа дзя ю ся, што і мае 

вуч ні да лу чац ца да кон кур су. 
Мне б гэ та га ха це ла ся. А яшчэ 
ўва га да «Чыр вон кі. Чыр во-
най зме ны» пры ка ва ная та му, 
што ў ма ла дзёж ным да дат ку 
дру ку ец ца на ша бы лая ву ча-
ні ца — пя ці курс ні ца Ін сты ту-
та жур на ліс ты кі БДУ Раг не да 
Юр гель. Мы ў гім на зіі яе на зы-
ва лі лас ка ва Ра дай. На ўро ках 
лі та ра ту ры дзяў чын ку мож на 
бы ло за слу хац ца. Ра ду ем ся 
ця пер яе пос пе хам.

Ін фар ма цыя пра на двор'е 
і маг ніт ныя бу ры ў «Звяз дзе» 
са мая дак лад ная. І пра жан-
чын пі ша це ў «Еве», і пра зда-
роўе. На пэў на, ня ма тэм, якія 
б мя не не ці ка ві лі. Та му ма гу 
пры свя ціць га зе це цэ лую га-
дзі ну, каб пра чы таць яе ад 
кор кі да кор кі...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nikalaeva@zviazda.by

Фо та аў та ра.

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  ��

Зоя Ула дзі мі ра ўна МІ ХА ЛЕ ВІЧ, на стаў ні ца рус кай мо вы і лі та ра ту ры вы шэй шай 
ка тэ го рыі Глы боц кай ра ён най гім на зіі:

Сяр гей Ма зур з Мар' і най 
Гор кі лю біць за зір нуць 
у бу тэль ку. Сяр гей — 
ка лек цы я нер ста рой 
да рэ ва лю цый най 
шкля ной та ры 
раз на стай на га 
пры зна чэн ня: бу тэль кі 
для на піт каў, фла ко ны 
з-пад пар фу мы, 
ап тэ кар скія ёміс тас ці.

На бор 
ла фіт ні каў

Яго за хап лен не па ча ло ся 15 га-
доў та му, ка лі ў ста рой вяс ко вай 
ха це, якую зно сі лі, знай шоў не-
звы чай ную чар ку на нож цы, што 
ва ля ла ся пад пад ло гай. Ві даць, 
май стры, якія ўзво дзі лі дом, ад-
зна чы лі за кан чэн не бу даў ніц тва, 
ды і шпур ну лі яе ку ды па па ла. Як 
да ве даў ся паз ней Сяр гей Ма зур, 

гэ та ла фіт нік. Так на зва лі гра нё-
ныя акруг лыя ёміс тас ці прос тыя 
лю дзі ў XІX ста год дзі, па ана ло гіі з 
фран цуз скім ві ном «Ла фіт». Ёсць 
у ка лек цы я не ра і эк зэмп ля ры та кіх 
шкля нак больш поз ня га пе ры я ду: 
у Са вец кім Са ю зе гэ тая фор ма 

пры жы ла ся, і ў мно гіх ва ры я цы ях 
вы пус ка ла ся за во да мі. Шмат та кіх 
вы ра баў ама тар знай шоў пад час 
«экс пе ды цый» па на ва коль ных 
вёс ках. Ад на ба буль ка ад да ла на-
ват цэ лы на бор ла-
фіт ні каў — 6 штук.

Гісторыя ў шклеГісторыя ў шкле  ��

Асцярожна: крохкае
Аб сле да ван не да маш ніх гас па да рак па 
ўзроў ні жыц ця ў чар го вы раз пра вёў На-
цы я наль ны ста тыс тыч ны ка мі тэт. Згод на 
з вы ні ка мі, на бе ла рус кую сям'ю ў сту дзе-
ні-ве рас ні ў ся рэд нім пры па да ла 9 міль ё-
наў руб лёў у ме сяц. Гэ та на 16 пра цэн таў 
(1,3 міль ё на) больш, чым у ана ла гіч ным 
пе ры я дзе мі ну ла га го да.

Ся рэд не ду ша вы пры бы так для боль шас ці 
лю дзей скла дае ад 2 да 4 міль ё наў. Тых, хто 
жы ве на 8 і больш міль ё наў у ме сяц, толь кі 
5 пра цэн таў. У тра ці не сем' яў з дзець мі на ад-
на го ча ла ве ка пры па дае 2-3 міль ё ны. Больш 
за 40 пра цэн таў сем' яў з дву ма ма лы мі жы ве 
на 6-10 міль ё наў (атрым лі ва ец ца, што кож ны з 
баць коў за раб ляе ка ля 3-5 міль ё наў).

До ля бед ных бе ла ру саў, чые пры быт кі не да-
цяг ва юць да бюд жэ ту пра жы тач на га мі ні му му, — 
3,6 пра цэн та. У га ра дах і па сёл ках га рад ско га ты-
пу ма ла за бяс пе ча ных гра ма дзян — 2,8 пра цэн та, 
на вёс цы — 5,6 пра цэн та. Амаль дзве тра ці ны 
гэ тай ка тэ го рыі скла да юць сем'і з дзець мі.

Спа жы вец кія рас хо ды ся рэд не ста тыс тыч най 
сям'і — кры ху больш за 6 міль ё наў у ме сяц. Ка ля 
40 пра цэн таў ад гэ тых гро шай ідзе на ежу. Яшчэ 
трэць вы дат коў ва ец ца на не хар чо выя та ва ры. 
Ас тат няя част ка (ка ля 20 пра цэн таў) пра ду гле-
джа на на апла ту па слуг.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

Са цы яль ны зрэзСа цы яль ны зрэз  ��

У СЯМЕЙНЫМ
КОШЫКУ

Які пры бы так 
мае ся рэд не ста тыс тыч ны 

бе ла рус?

ЦЕС НЫЯ 
КАН ТАК ТЫ

Бе ла русь пра доў жыць па лі ты ку на ладж ван ня 
са мых пры яз ных ад но сін з Ва ты ка нам

Аб гэ тым кі раў нік дзяр жа вы за явіў пад час су стрэ чы з Апос-
тальскім нун цы ем у Рэс пуб лі цы Бе ла русь Клаў дыа Гу джэ ро ці, 
якая ад бы ла ся ў су вя зі з за вяр шэн нем яго дып ла ма тыч най мі сіі 
ў на шай кра і не, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Як ад зна чыў Прэ зі дэнт, у пе ры яд ра бо ты Клаў дыа Гу джэ ро ці ў Бе ла-
ру сі зроб ле на ня ма ла для на ладж ван ня вель мі цес ных кан так таў з Ва ты-
ка нам, з Па пам Рым скім. «Ха чу Вас за пэў ніць, што мы ад гэ тай па лі ты кі 
не ады хо дзім. Ка лі ў ка гось ці там дум ка, што Лу ка шэн ка па зі цыю мя няе 
ад нос на ка та лі коў, Ка та ліц кай царк вы і Ва ты ка на, гэ та аб са лют на не так. 
Гэ та поў ная бяз глуз дзі ца, — за явіў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. — Мы ні чо га не 
мя ня ем, мы не пад доб ры ва лі ся ні да ка та лі коў, ні да пра ва слаў ных, ні 
да ін шых. Мы пра во дзі лі сум лен ную па лі ты ку». Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пра цяг нуў: «Част ка на шых гра ма дзян — гэ та ка та лі кі, гэ та вер ні кі. Яны 
прын цы по выя лю дзі, і я па ва жаю іх па зі цыю».

На дум ку Прэ зі дэн та, кож ны ча ла век па ві нен сам вы зна чыц ца, па 
якой да ро зе і да яко га хра ма яму іс ці. «Я двац цаць га доў пры трым лі ва-
ю ся гэ тай па лі ты кі, і так бу дзе заў сё ды. Вы хо ча це быць ка та лі ком? Ка лі 
лас ка. Хо ча це пра ва слаў ным? Не за ба ро не на. Іў дзей скую, му суль ман-
скую спа вя даць рэ лі гію, бу дызм — ка лі лас ка, мы не су праць. Вы бі рай-
це лю бую, мы ні ко лі не бу дзем гэ та му пе ра шка джаць. Не хо ча це іс ці ў 
царк ву — не ідзі це. Мы ні ко га за га няць у царк ву не бу дзем. Ча ла век сам 
па ві нен вы зна чыц ца». 

«У на шай кра і не бу дуць і ў да лей шым спры яць тым рэ лі гі ям, якія 
слу жаць спа кою і ста біль нас ці», — за явіў кі раў нік дзяр жа вы. Прэ зі дэнт 
за пэў ніў Клаў дыа Гу джэ ро ці, што па ва жае і ка та лі коў, і пра ва слаў ных, 
і му суль ман, якія ў нас жы вуць, усе ве ры і рэ лі гіі, ка лі яны не вы ка рыс-
тоў ва юц ца з мэ та мі тэ ра рыз му, аб васт рэн ня ста но ві шча, дэ ста бі лі за цыі 
сі ту а цыі. «Ка лі рэ лі гія слу жыць спа кою, па рад ку ў кра і не, ста біль нас ці, 
мы бу дзем толь кі пад трым лі ваць та кую рэ лі гію. Вы гэ та па він ны ве-
даць», — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ска заў, што раз ліч вае на су стрэ чу з Па пам 
Рым скім Фран цыс кам. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі па пра сіў Клаў дыа Гу джэ ро ці 
пе ра даць гэ та яму. «У нас бу дзе аб чым па га ва рыць з гэ тым па ва жа ным 
ча ла ве кам», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён вы со ка аца ніў дзей насць Апост аль ска га нун цыя ў Бе ла ру сі: «Мы 
з ва мі шмат зра бі лі для ўста наў лен ня доб рых су вя зяў, і ў перс пек ты ве, 
я ду маю, мы зро бім усё для та го, каб ад бы лі ся мае су стрэ чы з Па пам 
Рым скім на са мым вы со кім уз роў ні. Я яго вель мі па ва жаю. Чэр паю ін-
фар ма цыю са срод каў ма са вай ін фар ма цыі, з яго па ез дак, за яў. Па зі-
цыя яго мне па да ба ец ца, па чы на ю чы ад па ва гі да най бяд ней шых сла ёў 
на сель ніц тва, ба раць бы з ка руп цы яй, а так са ма ад нос на сум лен нас ці і 
спра вяд лі вас ці. Я ра ды, што сён ня ў ка та лі коў та кі кі раў нік». Бе ла рус-
кі лі дар так са ма ад зна чыў: «Вы ба чы це, што мы ро бім мно гае, каб у 
на шых ка та лі коў жыц цё бы ло не гор шае, чым у ін шых. Гэ та і ду хоў ная 
тэ а ла гіч ная ака дэ мія, дзе мы па він ны рых та ваць сва іх свя шчэн на слу-
жы це ляў (а па куль італь ян цы нам да па мо гуць). Мы з ва мі ўжо га ва ры лі 
аб гэ тым. Мы ві та ем лю бо га свя шчэн на слу жы це ля, які пры е дзе на на шу 
зям лю і бу дзе па ва жаць наш на род, бу дзе пра ца ваць у ін та рэ сах на шай 
дзяр жа вы, як вы заў сё ды гэ та ра бі лі».

Прэ зі дэнт пад крэс ліў: «Афі цый на і пуб ліч на ха чу па дзя ка ваць вам 
за тую мі сію, якую вы ажыц цяў ля лі ў Бе ла ру сі. Аб са лют на шчы ра, без 
уся ля кай дып ла ма тыі га ва ру, што, на пэў на, вы най леп шы з па слоў Ва-
ты ка на». Ра зам з тым, Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўва жыў, што ўсе па слы 
Ва ты ка на пра ца ва лі доб ра. «Ва ша мі сія бы ла сум лен най, ад кры тай, 
прын цы по вай, ча сам на ват не дып ла ма тыч най, а агуль на ча ла ве чай. Вы 
да не ка то рых пы тан няў уза е ма ад но сін Бе ла ру сі не толь кі з Ва ты ка нам, 
але і з ін шы мі дзяр жа ва мі па ды хо дзі лі, зы хо дзя чы з ін та рэ саў на шай 
кра і ны, на ша га на ро да. І вось за гэ та ў пер шую чар гу я вам удзяч ны», — 
пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

ПРЫН ЦЫ ПО ВАЕ РА ШЭН НЕ
ААТ «МА ПIД», ААТ «Мiн скi до ма бу даў нi чы кам бi нат» i КУП «За-
вод эфек тыў ных пра мыс ло вых кан струк цый» звяр ну лi ся да 
Аляк санд ра Лу ка шэн кi з праб ле май не да стат ко вай за груз кi 
ма гут нас цей, ня хват кi пля цо вак пад бу даў нiц тва жыл ля i ўнес лi 
свае пра па но вы па па ляп шэн нi сi ту а цыi. Пра па но вы прад пры ем-
стваў бы лi прад мет на раз гле джа ны кi раў нi ком дзяр жа вы пры 
ўдзе ле за цi каў ле ных ба коў, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Што яны пра па ну юць? Дай це нам маг чы масць са мiм бу да ваць 
жыл лё, не да ра гое, з рэн та бель нас цю 5 пра цэн таў для тых лю дзей, якiя 
ма юць гро шы i ста яць на чар зе ў гар вы кан ка ме», — ад зна чыў Прэ зi дэнт. 
Кi раў нiк дзяр жа вы па ста вiў за да чу да 20 снеж ня знай сцi маг чы масць 
для та го, каб пра да ста вiць прад пры ем ствам не аб ход ныя бу даў нi чыя 
пля цоў кi, за бяс пе чыць за груз ку на поў ную ма гут насць.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў так са ма су мес на вы зна чаць спi сы 
жа да ю чых бу да ваць та кое жыл лё. Спо са бы мо гуць быць роз ны мi, але 
пра цэ ду ра па вiн на быць ад кры тай i праз рыс тай, за па тра ба ваў ён. У вы нi-
ку бы ло пры ня та прын цы по вае ра шэн не, якое на кi ра ва на на па ляп шэн не 
сi ту а цыi з бу даў нiц твам жыл ля для жы ха роў ста лi цы. Мiн гар вы кан кам 
на гэ ты мо мант ужо вы зна чыў тры да мы, якiя бу дуць бу да вац ца з улi кам 
пра па ноў прад пры ем стваў.

Сяр гей МА ЗУР са сва ёй ка лек цы яй.

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 7° 
Віцебск    + 7° 
Гомель    + 7°  
Гродна    + 6° 
Магілёў    + 5° 
Мінск    + 5° 

У ву чэб най гас па дар цы Ві дзаў ска га дзяр жаў на га пра фе сій на-тэх ніч на-
га ка ле джа пра цуе мі ні-фер ма па раз вя дзен ні тру соў, у якой зме шча на 
160 жы вёл роз ных па род. На пад вор ку гас па дар кі кож ны дзень дзя жу раць 
вы ха ван цы на ву чаль най уста но вы, якія да па ма га юць спе цы я ліс там 
і ра бо чым. Ве тэ ры нар ны ўрач і за гад чык фер мы Чэс лаў ЖА ЛА БОЎ СКІ 
(на фо та спра ва) зна ё міць на ву чэн цаў Ві та ля КОЙ РУ і Анд рэя ШАС ТА КА 
з ас но ва мі ра бо ты з гэ ты мі жы вё ла мі.

ПЯШЧОТА Ў РУКАХ

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.


