ЦІКАВЫЯ
ФАКТЫ ПРА НАШЫ
СЦЯГ І ГЕРБ

ШМАТНАЦЫЯНАЛЬНЫ
ГЕРОЙ

Сімвалы,
якія аб'ядноўваюць
Дарагія суайчыннікі!
Сардэчна віншую вас з
Днём Дзяр жаў на га гер ба
Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь.
Гэта сімвалы суверэнітэта краіны, якія ўвасабляюць
у сабе нацыянальную ідэю,
ад люст роў ва юць слаў ную
гісторыю і шматвекавыя традыцыі, падкрэсліваюць нашу
самаідэнтычнасць і незалежнасць у выбары шляху развіцця. З'яўляючыся сувязным
звяном паміж пакаленнямі,
яны аб'ядноўваюць беларусаў
у імкненні да справядлівасці,
добрасуседства і міру.
Менавіта з павагі да дзяржаўнай сімволікі, ушанавання ду хоўных каштоўнасцяў
народа і культурнай спадчыны краіны пачынаецца любоў
да радзімы, усведамленне
прыналежнасці да яе лёсу і
адказнасці за будучыню.
Няхай у вашых сэрцах заўсёды жыве пачуццё гонару за
нашу родную Беларусь, а ў
кожным доме пануюць шчасце, утульнасць і дабрабыт.
Аляксандр ЛУКАШЭНКА,
Прэзідэнт
Рэспублікі Беларусь.
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«Мы сапраўды сур'ёзна
займаемся пытаннямі
інфарматызацыі
і камп'ютарызацыі
ўстаноў адукацыі. Зараз
ідзе маштабны праект
па мадэрнізацыі школ,
асабліва сельскіх. Акрамя
гэтага, мы распрацавалі
канцэпцыю ІT-адукацыі.
У яе рамках вядзецца
падрыхтоўчая работа
па аснашчэнні ўсіх устаноў
адукацыі тэхнічнымі сродкамі
і тэхналогіямі, якія будуць
укараняцца ў адукацыйны
працэс і спрыяць таму, каб
якасць адукацыі павялічвалася.
Глядзім на тое, каб у невялікіх
школах таксама былі
створаны роўныя магчымасці
для дзяцей у атрыманні
якаснай адукацыі».
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Вандроўнае шчасце

Маладая сям'я з Баранавіч Яўген і Аляксандра СЯДЗЕЛЬНІКІ выправіліся ў падарожжа: яны едуць у сонечную Грузію. Гэты здымак зроблены ў Светлагорскім раёне, каля пасёлка Парычы, калі велатурысты
былі ў паездцы ўжо чацвёрты дзень, адмахаўшы 267 кіламетраў. Яны
мінулі Ляхавічы, Слуцк, Старыя Дарогі, Бабруйск, наперадзе — Светлагорск, Рэчыца, Гомель, дзясяткі гарадоў і сёл Расіі і закаўказскай
рэспублікі — некалькі тысяч кіламетраў пад коламі. З імі вандруе іх
чатырохногі сябар, які то бяжыць побач, то адпачывае ў спецыяльным
вазку.
— У дарозе мы адчуваем сябе камфортна, едзем па дзевяць-дзесяць кіламетраў у гадзіну, часта спыняемся, адпачываем, аглядаем
свае ровары, кормім свайго ахоўніка, — кажуць Яўген і Аляксандра
ў час нашай размовы на ўскрайку дарогі Р-31. — Мы не першы год

Парадак на зямлі
ІГАР КАРПЕНКА,
міністр адукацыі:

МАЯ 2019 г.

разам ходзім у пешыя вандроўкі, ездзім на роварах, аўтастопам дабіраліся ў Грузію. Але першы раз туды — на «колах»!
Калі сцэнарый падарожжа ўдасца здзейсніць без праблем (у дарозе ўсё бывае), турыстычная сям'я марыць дасягнуць чарнаморскага
ўзбярэжжа Грузіі праз два месяцы. А каб круціць педалі было лёгка, каб дарога была ў радасць, яны адказна падрыхтаваліся: Яўген
сканструяваў каркас вазка, Аляксандра пашыла на яго тэнт, зрабіла
надзейныя багажныя сумкі для правіянту. А правіянт у Сядзельнікаў
невялікі: намёт, спальнікі, зменны абутак, трохі ежы... Пакуль рыхтаваўся матэрыял, вандроўнікі паспелі апынуцца не толькі за межамі
радзімы, але нават і за межамі тэлефоннай сувязі.
Анатоль КЛЯШЧУК,
фота аўтара.

Сучасная медыцына

КАНТЭЙНЕР
РУБЕЛЬ
ЗБЕРАЖЭ
Як вырашаецца праблема адходаў
у садаводчых таварыствах асобна ўзятага раёна
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З надыходам цяпла значная частка гараджан пакідае
свае кватэры і пераязджае на лецішчы. Асаблівы наплыў
зазнае Мінская вобласць — лідар па колькасці дачных
участкаў. Разам з дачнікамі за горад «перасяляецца» і
смецце. Але ці заўсёды яно трапляе ў патрэбныя кантэйнеры?
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ЧАМУ ГЕПАТЫТ
ЦЯПЕР НЕ ПРЫСУД

і колькі павінен атрымліваць донар?
Ля чэн не ад ге па ты ту С
у Беларусі з нядаўняга часу стала даступным. Летась для некаторых катэгорый хворых яго пачалі
праводзіць за бюджэтныя
сродкі. Некалькі айчынных
фар ма цэў тыч ных прадпрыемстваў наладзілі выпуск прэпаратаў ад розных
формаў гэтага захворвання, што дазволіла істотна
скараціць кошт лячэння.
А Беларусь стала адной з
першых краін у Еўропе, дзе
выкарыстоўваецца бадай
самая танная і даступная
схема лячэння. Наладзіць
вы твор часць па трэб ных
прэпаратаў і, адпаведна,
зрабіць лячэнне танным
уда ло ся на бе ла рус кага ланд скім фар ма цэўтыч ным прад пры ем стве
«Фармлэнд»
у Нясвіжы.
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