
Сім ва лы, 
якія аб' яд ноў ва юць

Да ра гія су ай чын ні кі!

Сар дэч на він шую вас з 

Днём Дзяр жаў на га гер ба 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Дзяр-

жаў на га сця га Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь.

Гэ та сім ва лы су ве рэ ні тэ-

та кра і ны, якія ўва саб ля юць 

у са бе на цы я наль ную ідэю, 

ад люст роў ва юць слаў ную 

гіс то рыю і шмат ве ка выя тра-

ды цыі, пад крэс лі ва юць на шу 

са ма ідэн тыч насць і не за леж-

насць у вы ба ры шля ху раз-

віц ця. З'яў ля ю чы ся су вяз ным 

звя ном па між па ка лен ня мі, 

яны аб' яд ноў ва юць бе ла ру саў 

у імк нен ні да спра вяд лі вас ці, 

доб ра су сед ства і мі ру.

Ме на ві та з па ва гі да дзяр-

жаў най сім во лі кі, уша на ван-

ня ду хоў ных каш тоў нас цяў 

на ро да і куль тур най спад чы-

ны кра і ны па чы на ец ца лю боў 

да ра дзі мы, усве дам лен не 

пры на леж нас ці да яе лё су і 

ад каз нас ці за бу ду чы ню.

Ня хай у ва шых сэр цах заў-

сё ды жы ве па чуц цё го на ру за 

на шу род ную Бе ла русь, а ў 

кож ным до ме па ну юць шчас-

це, утуль насць і даб ра быт.

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА, 

Прэ зі дэнт 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

З на ды хо дам цяп ла знач ная част ка га ра джан па кі дае 

свае ква тэ ры і пе ра яз джае на ле ці шчы. Асаб лі вы на плыў 

за знае Мін ская воб ласць — лі дар па коль кас ці дач ных 

участ каў. Ра зам з дач ні ка мі за го рад «пе ра ся ля ец ца» і 

смец це. Але ці заў сё ды яно трап ляе ў па трэб-

ныя кан тэй не ры?

Па ра дак на зям ліПа ра дак на зям лі

КАН ТЭЙ НЕР 
РУ БЕЛЬ 
ЗБЕ РА ЖЭ

Як вы ра ша ец ца праб ле ма ад хо даў 
у са да вод чых та ва рыст вах асоб на ўзя та га ра ё на

Су час ная ме ды цы наСу час ная ме ды цы на

ЧА МУ ГЕ ПА ТЫТ 
ЦЯ ПЕР НЕ ПРЫ СУД

і коль кі па ві нен атрым лі ваць до нар?
Ля чэн не ад ге па ты ту С 

у Бе ла ру сі з ня даў ня га ча-

су ста ла да ступ ным. Ле-

тась для не ка то рых ка тэ-

го рый хво рых яго па ча лі 

пра во дзіць за бюд жэт ныя 

срод кі. Не каль кі ай чын ных 

фар ма цэў тыч ных прад-

пры ем стваў на ла дзі лі вы-

пуск прэ па ра таў ад роз ных 

фор маў гэ та га за хвор ван-

ня, што да зво лі ла іс тот на 

ска ра ціць кошт ля чэн ня. 

А Бе ла русь ста ла ад ной з 

пер шых кра ін у Еў ро пе, дзе 

вы ка рыс тоў ва ец ца ба дай 

са мая тан ная і да ступ ная 

схе ма ля чэн ня. На ла дзіць 

вы твор часць па трэб ных 

прэ па ра таў і, ад па вед на, 

зра біць ля чэн не тан ным 

уда ло ся на бе ла рус ка-

га ланд скім фар ма цэў-

тыч ным прад пры ем стве 
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ІГАР КАР ПЕН КА, 

мі ністр аду ка цыі:

«Мы са праў ды сур' ёз на 
зай ма ем ся пы тан ня мі 
ін фар ма ты за цыі 
і кам п'ю та ры за цыі 
ўста ноў аду ка цыі. За раз 
ідзе маш таб ны пра ект 
па ма дэр ні за цыі школ, 
асаб лі ва сель скіх. Акра мя 
гэ та га, мы рас пра ца ва лі 
кан цэп цыю ІT-аду ка цыі. 
У яе рам ках вя дзец ца 
пад рых тоў чая ра бо та 
па асна шчэн ні ўсіх уста ноў 
аду ка цыі тэх ніч ны мі срод ка мі 
і тэх на ло гі я мі, якія бу дуць 
ука ра няц ца ў аду ка цый ны 
пра цэс і спры яць та му, каб 
якасць аду ка цыі па вя ліч ва ла ся. 
Гля дзім на тое, каб у не вя лі кіх 
шко лах так са ма бы лі 
ство ра ны роў ныя маг чы мас ці 
для дзя цей у атры ман ні 
якас най аду ка цыі».

ЦЫТАТА ДНЯ

ШМАТНАЦЫЯНАЛЬНЫ 
ГЕРОЙ

ЦІКАВЫЯ 
ФАКТЫ ПРА НАШЫ 
СЦЯГ І ГЕРБ 4
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Ма ла дая сям'я з Ба ра на віч Яў ген і Аляк санд ра СЯ ДЗЕЛЬ НІ КІ вы пра-

ві лі ся ў па да рож жа: яны едуць у со неч ную Гру зію. Гэ ты зды мак зроб-

ле ны ў Свет ла гор скім ра ё не, ка ля па сёл ка Па ры чы, ка лі ве ла ту рыс ты 

бы лі ў па езд цы ўжо чац вёр ты дзень, ад ма хаў шы 267 кі ла мет раў. Яны 

мі ну лі Ля ха ві чы, Слуцк, Ста рыя Да ро гі, Баб руйск, на пе ра дзе — Свет-

ла горск, Рэ чы ца, Го мель, дзя сят кі га ра доў і сёл Ра сіі і за каў каз скай 

рэс пуб лі кі — не каль кі ты сяч кі ла мет раў пад ко ла мі. З імі ванд руе іх 

ча ты рох но гі сяб ар, які то бя жыць по бач, то ад па чы вае ў спе цы яль ным 

ваз ку.

— У да ро зе мы ад чу ва ем ся бе кам форт на, едзем па дзе вяць-дзе-

сяць кі ла мет раў у га дзі ну, час та спы ня ем ся, ад па чы ва ем, агля да ем 

свае ро ва ры, кор мім свай го ахоў ні ка, — ка жуць Яў ген і Аляк санд ра 

ў час на шай раз мо вы на ўскрай ку да ро гі Р-31. — Мы не пер шы год 

ра зам хо дзім у пе шыя ванд роў кі, ездзім на ро ва рах, аў та сто пам да бі-

ра лі ся ў Гру зію. Але пер шы раз ту ды — на «ко лах»!

Ка лі сцэ на рый па да рож жа ўдас ца здзейс ніць без праб лем (у да ро-

зе ўсё бы вае), ту рыс тыч ная сям'я ма рыць да сяг нуць чар на мор ска га 

ўзбя рэж жа Гру зіі праз два ме ся цы. А каб кру ціць пе да лі бы ло лёг-

ка, каб да ро га бы ла ў ра дасць, яны ад каз на пад рых та ва лі ся: Яў ген 

скан стру я ваў кар кас ваз ка, Аляк санд ра па шы ла на яго тэнт, зра бі ла 

на дзей ныя ба гаж ныя сум кі для пра ві ян ту. А пра ві янт у Ся дзель ні каў 

не вя лі кі: на мёт, спаль ні кі, змен ны абу так, тро хі ежы... Па куль рых та-

ваў ся ма тэ ры ял, ванд роў ні кі па спе лі апы нуц ца не толь кі за ме жа мі 

ра дзі мы, але на ват і за ме жа мі тэ ле фон най су вя зі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.

Ванд роў нае шчас цеВанд роў нае шчас це


