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• У Ня сві жы пла ну юць 

рэ кан стру я ваць кас цёл 

Бо жа га Це ла.

• У Бе ла ру сі за су ткі 

знай шлі трох ча ла век, якія 

за блу дзі лі ся ў ля сах.

• Мін фін Бе ла ру сі 

16 лі пе ня пра вя дзе про-

даж но ва га вы пус ку ва-

лют ных дзярж аб лі га цый.

• Больш за 20 спарт-

комп лек саў у Мін ску бу-

дуць пра ца ваць бяс плат на 

27 лі пе ня.

• Па праў кі ў за ко ны аб 

дзей нас ці пар тый і аб' яд-

нан няў вы не се ны на гра-

мад скае аб мер ка ван не.

• Тэм пе ра ту ра па вет ра ў 

Бе ла ру сі ў пер шай дэ ка дзе 

лі пе ня бы ла на 2—6 гра ду-

саў ні жэй шая за нор му.

• Больш за 90 школь-

ні каў з Кі тая ад пач нуць і 

азда ро вяц ца ў «Зуб ра ня-

ці» ў лі пе ні.

КОРАТКА

Аляк сандр КА НЮК, 

Ге не раль ны пра ку рор:

«Ад ных пра ва вых мер 
у ба раць бе з п'ян ствам 
за ру лём не да стат ко ва. 
Трэ ба ду маць пра ней кія 
да дат ко выя ме ры. 
Пы тан не мо жа быць 
вы не се на на гра мад скае 
аб мер ка ван не, і СМІ 
па він ны да лу чыц ца 
да гэ та га. Па зі цыя 
Прэ зі дэн та па пы тан ні 
ба раць бы з п'ян ствам за 
ру лём вель мі жорст кая. 
Гу ча ла, у пры ват нас ці, 
пра па но ва аб па жыц цё вым 
па збаў лен ні пра воў 
не цвя ро зых кі роў цаў. Не 
вы клю чаю, што з ча сам 
у Бе ла ру сі да гэ та га 
прый дуць. Але на ват та кіх 
мер не да стат ко ва — 
па збаў ле ныя пра воў усё 
роў на са дзяц ца за руль, 
тыя, у ка го кан фіс ка ва лі 
аў то, — бя руць на час 
чу жыя ма шы ны, га ня юць 
на іх. Ме ры з пунк ту 
гле джан ня за ко ну трэ ба 
пры маць аба вяз ко ва, але 
ёсць не аб ход насць і яшчэ 
ней кія ін шыя за ха ды 
пра пра цоў ваць».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЧЭМПІЁНКА 
ЕЎРАГУЛЬНЯЎ — 
ПРА ПЕРАМОГІ 
І СЛЁЗЫ

НОВАЕ 
ЎВАСАБЛЕННЕ 
«ШЛЯХЦІЦА 
ЗАВАЛЬНІ» 9
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СТАР. 4

Та кую мэ ту па ста ві лі пе рад са бой 

ак ты віс ты са цы яль най кам па ніі «Па кед, 

па кет!». Яны спа дзя юц ца, што мін ча не, 

якія тра пі лі на па лі гон «Трас ця нец кі» 

і смец це пе рап ра цоў чы за вод по бач 

з ім, ця пер трой чы па ду ма юць, перш 

чым па ка ваць два апель сі ны ды тры 

агур кі ў асоб ныя па ке ты. Праб ле ма 

праз мер на га вы ка ры стан ня ўпа коў кі 

па вя ліч ва ец ца тэм па мі, угнац ца за 

які мі амаль не маг чы ма. Што год ста лі ца 

пра дук уе 2 ты ся чы тон плас ты ка вых 

па ке таў (1 міль ярд штук), якія 

вы кід ва юц ца час цей за ўсё пас ля 

пер ша га ж вы ка ры стан ня. Па пра гно зах 

экс пер таў, маг чы мас цяў па лі го на пад 

мік ра ра ё нам Сос ны хо піць яшчэ га ды 

на тры. А што да лей?..

ЦІ ЗМЕ НЯЦ ЦА 
СПА ЖЫ ВЕЦ КІЯ ЗВЫЧ КІ?

Апе ра тар дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур-

саў і рух за пе ра пра цоў ку ад хо даў «Мэ та 99» 

да лі лю дзям маг чы масць на свае во чы па ба-

чыць, як вы гля да юць «смец це выя мо гіл кі», і 

за ду мац ца, ці вар та ад гу ка цца на пра па но ву на 

ка се пра «бяс плат ны» па кет. Ідэя за ка на даў ча 

аб мя жоў ваць ужы ван не плас ты ка вай упа коў кі, 

маг чы ма, і пры ня се ней кія вы ні кі, ад нак най-

лепш пра цуе ме на ві та ўлас ны прык лад. Ка лі 

баць кі бу дуць ха дзіць па па куп кі з сум ка мі, а 

не пры но сіць што раз з кра мы но вы по лі эты ле-

на вы па кет з мност вам дроб ных фа со вач ных 

па ке ці каў, а так са ма сар ты ра ваць смец це, якое 

пад ля гае пе ра пра цоў цы, — тое ж бу дуць ра-

біць і дзе ці. На эк скур сію па па лі го не і за вод зе 

нас, да рос лых, за пра ша лі як раз з ма лы мі, каб 

яны «ад чу лі» смец це і ва чы ма, і 

но сам.

Чысты светЧысты свет

ЯК ЭК СКУР СІЯ ЗМЯНІЛА СВЕТАПОГЛЯД
Па ба чыць 32 гек та ры ад хо даў, каб ад мо віц ца ад ліш ніх па ке таў

«Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску — 2019»«Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску — 2019»

СВЯ ТА ДРУЖ БЫ І ЎЗА Е МА РА ЗУ МЕН НЯСВЯ ТА ДРУЖ БЫ І ЎЗА Е МА РА ЗУ МЕН НЯ
11 лі пе ня афі цый на ўзяў старт ХХVІІІ Між на род ны 

фес ты валь мас тац тваў «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску». 

У амаль трох га дзін ным га ла-кан цэр це ўра чыс та га 

ад крыц ця мас тац ка га фо ру му пра гу ча лі тэ мы лю бо ві 

да ма лой ра дзі мы, сла вян скай друж бы, ся мей ных, 

агуль на ча ла ве чых каш тоў нас цяў 

і пе ра ем нас ці па ка лен няў. СТАР. 2, 12
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