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Іры на АКУ ЛО ВІЧ, член 
Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду:

«Пры рэа лі за цыі Дэ крэ та 
№3 «Аб па пя рэ джан ні 
са цы яль на га ўтры ман ства» 
важ ная маг чы масць 
ін ды ві ду аль на га па ды хо ду. 
Дэ крэт на кі ра ва ны на 
па пя рэ джан не са цы яль на га 
ўтры ман ства і мае на ўва зе 
двух ба ко вы рух: гра ма дзя не 
імк нуц ца пра ца ўлад ка вац ца 
са ма стой на, але і но выя 
пра цоў ныя мес цы па він ны 
ства рац ца, пра во дзіц ца 
пе ра на ву чан не. Вель мі 
важ на, што ня даў на 
ўне се ныя ў дэ крэт зме ны 
да лі маг чы масць мяс цо вым 
ор га нам ула ды раз бі рац ца 
ў жыц цё вых сі ту а цы ях 
лю дзей, якія за ста лі ся без 
пра цы, і, пры не аб ход нас ці, 
вы зва ляць іх ад вы пла ты 
збо ру».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Пе рай май!Пе рай май!  ��

КА МІ НАР 
З ПА ЖАР НА ГА ЗА ВУЛ КА
Зма гац ца з ня шчас ны мі вы пад ка мі баб руй скім 

ра та валь ні кам да па ма гае... пры від

Баб руйск — го рад асаб лі вы, гэ та ад зна ча лі яшчэ ў сва ім сла ву тым 
«За ла тым ця ля ці» Ільф і Пят роў. На ват ра та валь ні кі тут не зу сім 
па доб ныя на ін шых — кі но зды ма юць, кар ці ны збі ра юць і на ват 
ма юць свой пра фе сій ны пры від. Ка жуць, што як толь кі ён з' явіў-
ся, па рад ку ста ла больш. Ду ма е це, дзі ця чыя гуль ні? На ад ва рот. 
Псі ха ла гіч ны пры ём. Су пра цоў ні кі гру пы пра па ган ды і ўза е ма дзе-
ян ня з гра мад скас цю Баб руй ска га гар рай ад дзе ла па НС стар шы 
ін спек тар Дзміт рый Ска заў і спе цы я ліст Ула дзі мір Бут ко ка жуць, 
што вель мі на да ку чы ла чуць пра не га тыў, звя за ны з іх пра цай, — 
па жа ры, ча ла ве чыя ах вя ры... Та му вы ра шы лі зра біць стаў ку на 
гуль ні і вы со кія ма тэ рыі. Вя до ма, што на пад свя до мым уз роў ні 
ча ла век за па мі нае не аб ход ную ін фар ма цыю лепш, а 
зна чыць, бя да ні ко лі не за ста не яго зня нац ку. СТАР.  15

Дзміт рый СКА ЗАЎ і Ула дзі мір БУТ КО пры ду ма лі Ту шыл кі на, 
каб ме ней бы ло ня шчас цяў.

«Першую 
сукенку 

пашыла ў 11»

Шлях 
у акадэмікі

Ка меКа ме  �� нь спа тык нен нянь спа тык нен ня

ЦІ ПА ТРЭБ НЫЯ 
ЗА ВО ДЫ 

Ў ЖЫ ЛЫХ РА Ё НАХ?
І НА ВАТ У МЕ ЖАХ ГО РА ДА ...

На ву коў цы га во раць пра пе ра ход 
да пост ын дуст ры яль на га гра мад ства, але но выя вы твор час ці 
па-ра ней ша му з'яў ля юц ца, у тым лі ку і ў буй ных га ра дах. 
І ка лі эка на міч ны рост га ра джа не з ра дас цю ві та юць, 
то маг чы мае па гар шэн не эка ла гіч най сі ту а цыі ўспры ма юць 
у шты кі, асаб лі ва ка лі га вор ка за хо дзіць аб спаль ных ра ё нах. 
Мы, на пры кла дзе ста лі цы, па спра ба ва лі ра за брац ца: 
быць або не быць вы твор час цям у го ра дзе?

«А я лі чу, што за брудж вае. І кроп ка!»
Асаб лі ва га ра чыя спрэч кі на гэ тую тэ му раз га рэ лі ся вяс ной мі ну ла га 

го да, ка лі на гра мад скае аб мер ка ван не быў вы не се ны пра ект за бу-
до вы пра мыс ло вай зо ны ка ля ле са пар ку Мядз ве жы на, што па блі зу 
мік ра ра ё на Су ха ра ва. Та ды на ад мі ніст ра цыю Фрун зен ска га ра ё на ў 
лі та раль ным сэн се аб ры нуў ся шквал за яў жы ха роў ра ё на, якія вы сту пі лі 
ка тэ га рыч на су праць рэа лі за цыі пра ек та. Тым не менш бы ло пры ня та 
кан чат ко вае ра шэн не: бу даў ніц тву быць! У ад мі ніст ра цыі рас тлу ма чы-
лі, што вы твор часць бу дзе аб са лют на бяс печ най, а абу рэн не жы ха роў 
па кі пе ла-па кі пе ла і сціх ла. Мы вы ра шы лі вы свет ліць, як выглядае сі ту-
а цыя прак тыч на праз год.

Зі мо вым днём ў ле са пар ку Мядз ве жы на ці ха і спа кой на. Цал кам 
прад ка заль на, асноў ная до ля тых, хто вый шаў на шпа цыр, пры па дае на 
ма ла дых мам з ка ляс ка мі, кам па нію якім скла да юць хі ба што па жы лыя 
лю дзі і гас па да ры са бак. На рэ за ўшы не каль кі кру гоў па пар ку, вы ра шыла 
за га ва рыць з жан чы най, якая за хоп ле на чы тае га зе ту (хі ба, 
знак!) і па воль на па гой двае яр ка-бі ру зо вую ка ляс ку.

Гульня 
на выбыванне

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 16.02.2017 г.
Долар ЗША    1,8650
Еўра 1,9716
Рас. руб. 0,0328
Укр. грыўня 0,0691

Вучэнне з сіламі 
тэрытарыяльнай абароны 

прайшло на палігоне 
ў Смалявіцкім раёне.

На здымку: 
сяржант Дзяніс ЛЯПУШКІН.
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На варце АйчыныНа варце Айчыны  ��

НАДЗЕЙНЫ ЗАПАСНАДЗЕЙНЫ ЗАПАС
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