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• Вы яз ныя праф са юз-

ныя пра ва выя пры ёмы 

прой дуць 25 кра са ві ка ў 

Бе ла ру сі.

• За ба ро на на на вед ван-

не ля соў уве дзе на ў чатырох 

ра ё нах Мін скай воб лас ці: 

у Ста ра да рож скім, Ва ло жын-

скім, Мін скім і Сма ля віц кім.

• Ста цы я нар ная сіс тэ-

ма фо та фік са цыі па ру-

шэн няў пра ві лаў ста ян кі 

дзей ні чае ў Мін ску.

• Кі роў ца лег ка ві ка, які 

за бла ка ваў пра езд «хут-

кай» у Мін ску, па збаў ле ны 

пра воў на тры ме ся цы.

• На тэ ры то рыі ся рэд-

няй шко лы ў Ка мя нец кім 

ра ё не пад час ра мон ту 

ка на лі за цый най сет кі ў 

кат ла ва не зной дзе ны ар-

ты ле рый скі сна рад ча соў 

Вя лі кай Ай чын най вай ны.

КОРАТКА

180 
ляс ных па жа раў на пло шчы 
больш за 800 гек та раў 
ад бы ло ся ў Бе ла ру сі 
з па чат ку го да. Най больш 
скла да ная сі ту а цыя 
на зі ра ец ца ў Брэсц кай 
воб лас ці. Па ста не на 
24 кра са ві ка ў гэ тым рэ гі ё не 
зарэгістраваны ўжо 81 ляс ны 
па жар на пло шчы звыш 
600 га. У Брэсц кай воб лас ці з 
па чат ку го да ад бы лі ся тры 
транс гра ніч ныя па жа ры. 
Уз га ран не рас паў сю дзі ла ся 
на бе ла рус кія ля сы з 
тэ ры то рыі Укра і ны. Агонь 
час ця ком пе ра хо дзіць 
на ляс ныя на са джэн ні, 
у вы ні ку ча го іс тот на 
цер піць і ляс ны фонд, і 
пры род ная раз на стай насць 
на шай кра і ны. У су вя зі 
з гэ тым Мі ніс тэр ства 
ляс ной гас па дар кі 
за клі кае гра ма дзян быць 
асця рож ны мі з аг нём, не 
ры зы ка ваць сва ім жыц цём, 
зда роў ем, ма ё мас цю, не 
на но сіць шко ду бяз дум ны мі 
дзе ян ня мі на ва коль на му 
ася род дзю.

ЛІЧБА ДНЯ

ЯК ДЗЯЎЧЫНА 
СТАЛА… 
МЕХАТРОНІКАМ

ЦІ МОЖНА 
ЗРАЗУМЕЦЬ 
«ЛІЧБАВАЕ 
ПЛЕМЯ»?

ГУЛЬ НІ НА ФАР ФО РЫ

ЖыллёЖыллё

НА СТА ЛІЧ НАЙ АР БІ ЦЕ
Па чым не ру хо масць 

у га ра дах-спа да рож ні ках
За апош ні год цэ ны на бу доў лях Мін ска ў за леж нас ці ад кла са 

якас ці вы рас лі ад 4 % да 10 %. У вы ні ку ад на па ка ё вая ква тэ ра 

кла са «Эка ном» у ся рэд нім па да ра жэ ла на 3,5 ты ся чы до ла раў, 

кла са «Стан дарт» — ужо на 5 ты сяч. Для ка гось ці гэ та не так 

ужо і шмат, а для ін шых — да стат ко ва, каб звяр нуць ува гу на 

больш да ступ ныя па кош це ква тэ ры ў пры га ра дзе Мін ска. Ці 

на са мрэч гэ та аль тэр на ты ва?

Вяс ко вае жыц цё з га рад скі мі вы го да мі
Возь мем, на прык лад, Ба раў ля ны. Гэ та па сё лак, у якім не спы ня ец ца 

жыл лё вае бу даў ніц тва. За апош ні дзя ся так га доў не вя лі кі на се ле ны 

пункт, ра ней вя до мы як мес ца раз мя шчэн ня буй ных ме ды цын скіх 

уста ноў, пе ра тва рыў ся ў эліт ны і раз ві ты па сё лак. Гэ та і ёсць пер шы 

па фак це «па моч нік» Мін ска. Каб не бы ло су мне ваў, вы па ці каў це ся 

ліч ба мі пры рос ту на сель ніц тва ў Ба раў ля нах: за апош нія пяць га доў — 

з 18 да 51 ты ся чы ча ла век. Ві да воч на — у Ба раў ля ны яшчэ едуць чар-

га ві кі з Мін ска. Атрым лі ва ец ца, што по бач са ста лі цай «спа да рож нік» 

ар га ні за ваў ся сам па са бе. А яшчэ ёсць Ка ло дзі шчы, Ко пі шча і Пры-

лу кі. Яны так са ма рас туць. Іх даў но ўжо трэ ба пры знаць Мінск ам, а 

не ра біць вы гляд, што гэ та вёс кі.

Пры нам сі, ця пер про даж ква тэр у гэ тым па сёл ку ў но ва бу доў лі 

пры раў ноў ва ец ца па кош це да ста ліч ных пра па ноў. І гэ та вы тлу ма-

чаль на. На яў насць дзі ця чых сад коў і пры ват ных аду ка цый ных уста ноў, 

школ і гім на зій ства рае ап ты маль ныя ўмо вы для на ву чан ня дзя цей, а 

чыс тае па вет ра, доб ра ўпа рад ка ва ныя і бяс печ ныя дзі ця чыя пля цоў-

кі — най леп шае ася род дзе для гар ма ніч на га раз віц ця і 

вы ха ван ня. СТАР. 4СТАР. 4

Пе рад свя точ наеПе рад свя точ нае

«А на Па лес сі 
ўсё ня дроб на...»
Бул кі — у печ, яй кі — у цы буль нік, 

хрон — на тар ку
Чым да лей ад ста лі цы, тым боль шая ве ра год насць за ха ваць

тое, што па кі ну лі нам прод кі ў пер ша сным вы гля дзе. Без лос ку 

і пры цяг ну тых за ву шы ака ліч нас цяў, якія да па ма га юць за ра біць

гро шы на так зва най аў тэн тыч нас ці. Аў тар «Звяз ды» рас каз вае 

на пры кла дзе сва ёй сям'і, як су час ныя па ле шу кі 

рых ту юц ца да свя та Уваск рэ сен ня Хрыс то ва га. СТАР. 13СТАР. 13
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На Го мель шчы не пра ва вы раб ляць та ва ры з сім во лі кай ІІ Еў ра пей скіх гуль няў атры ма лі пяць прад пры ем стваў, ся род якіх і Доб руш скі фар фо ра вы 
за вод. На прэ зен та цыі, якая дня мі прай шла ў Го ме лі, бы лі прад стаў ле ны ўзо ры пра дук цыі, якая, не су мнен на, зной дзе за ці каў ле ных па куп ні коў 
пад час спар тыў на га фо ру му.
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