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КРЭЎСКІ 
ЗАМАК 
АДНАЎЛЯЕЦЦА

ПРЫШЧЭПКА 
АД ГРЫПУ 
ДЛЯ ДЗІЦЯЦІ

Аляк сандр 

СУБ ОЦIН, на мес нiк 

прэм' ер-мi нiст ра:

«Сель ская гас па дар ка 
заў сё ды суб сi ду ец ца 
ва ўсiх кра i нах: у ней кiх 
больш, у ней кiх менш. 
Гэ та ад на з пад стаў для 
па ле мi кi пры ўступ лен нi 
ў СГА, пры вы зна чэн нi 
роў ных умоў для 
вы твор час цi пра дук цыi. 
У нас ёсць страт ныя 
прад пры ем ствы, але 
iх коль касць што год 
па мян ша ец ца. Хар чо вая 
бяс пе ка мае клю ча вое 
зна чэн не. Мы ста ра ем ся 
цал кам за бяс пе чыць 
ся бе не аб ход ным 
хар ча ван нем, i ў нас 
гэ та атрым лi ва ец ца. 
Ду маю, сё ле та i на шы 
па каз чы кi па экс пар це 
сель гас пра дук цыi кры ху 
па вя лi чац ца».
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30 ВЕРАСНЯ 2020 г. СЕРАДА № 190 (29304)

• Пер шы сер ты фi кат 

на ар га нiч ную пра дук-

цыю вы да лi ў Бе ла ру сi.

• Стар та ваў юбi лей ны 

10-ы се зон ма ла дзёж на га 

пра ек та «100 iдэй для Бе-

ла ру сi».

• Ак цыя «Чыс ты лес» 

прой дзе ў на шай кра i не 

17 каст рыч нi ка.

• Клi нiч ныя да сле да ван нi 

вак цы ны «Спа да рож нiк V» 

у Бе ла ру сi па ча лi ся ра ней.

• Бе ла рус кiя прад пры-

ем ствы пла ну юць атры-

маць пра ва па ста вак свi-

нi ны ў Кi тай.

• Авiя цыя МНС Бе ла ру сi 

пра цяг вае аказ ваць да па-

мо гу ў ту шэн нi ляс ных па-

жа раў у Тур цыi.

• Су ды за пер шае паў-

год дзе раз гле дзе лi ка ля 

дзвюх ты сяч спраў аб аба-

ро не пра воў спа жыў цоў.

• Пад раз дзя лен нi ўз бро-

е ных сiл Ра сii па кi да юць 

Бе ла русь пас ля ву чэн няў 

«Сла вян скае бра тэр ства».

• Кра i ны з нiз кiм i ся-

рэд нiм пры быт кам атры-

ма юць 120 млн экс прэс-

тэс таў на COVID-19.

КОРАТКА
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Усё менш ча су за ста ец ца да той па ры, як 

у Бе ла русь за вi та юць на пра цяг лы час ха-

ла ды. Па куль што цёп лая во сень — са мы 

спры яль ны час для та го, каб пра вес цi ге-

не раль ны агляд пад рых та ва нас цi свай го 

жыл ля да зi мы. Пра тое, як гэ та зра бiць, 

рас ка заў афi цый ны прад стаў нiк Мi нiс тэр-

ства па над звы чай ных сi ту а цы ях Бе ла ру сi 

Вi таль НА ВIЦ КI.

— Што ўлет ку, што ўзiм ку асноў ная пры чы на 

па жа раў — гэ та не асця рож насць пад час ку рэн-

ня. Ча сам iх до ля, асаб лi ва ка лi га вор ка iдзе 

пра гi бель лю дзей, да ся гае трох чвэр цяў. Гэ та 

ўскос ная пры чы на па жа раў i ў ха лод ную па ру 

го да — ка лi мес ца пе ра ку ру з ган ка цi ву лi цы 

пе ра мя шча ец ца ў жы лое па мяш кан не i ня рэд ка 

ў ло жак. Га вор ка тут iдзе аб прос тай ча ла ве чай 

не ахай нас цi пры абы хо джан нi з ад кры тай кры-

нi цай агню, — за ўва жыў Вi таль На вiц кi. — Але 

вось што да ты чыц ца па жа раў, якiя ўзнi ка юць 

з пры чы ны дзвюх бо ле вых кро пак — пяч но га 

ацяп лен ня i ўся го, што да ты чыц ца экс плу а та-

цыi пра вод кi i элект рыч на га аб ста ля ван ня, то 

тут час па пра вiць сi ту а цыю яшчэ ёсць.

Па ка заль ны вы па дак ад быў ся ле тась узiм ку 

ў ста лi цы. У ад ным з пры ват ных да моў па ву-

лi цы Адо еў ска га ўве ча ры зна хо дзi лi ся ба бу ля i 

ўнук. Жан чы на кла ла ма ло га спаць, як рап там 

за ўва жы ла, што ў жы лым па коi iск рыць пра-

вод ка. Яна тут жа вы клi ка ла ра та валь нi каў, 

апра ну ла ма ло га i па бег ла ра зам з iм прэч. 

Праз пят нац цаць хвi лiн агонь быў лiк вi да ва ны, 

але ка лi б па жар ад быў ся праз не каль кi га дзiн, 

то яго на ступ ствы маг лi быць тра гiч ныя. На ват 

за та кi не вя лi кi час па спе лi за га рэц ца драў ля-

ная аб шыў ка сто лi i ма ё масць у жы лым па коi. 

А вось аў та ном на га па жар на га апа-

вя шчаль нi ка ў до ме не бы ло...

ЗI МА СПЫ ТАЕ
Як пра вiль на пад рых та вац ца да ха ла доў?

«За рад ка» 
на аб мер ка ван не 
i вы га да 
вы ка нан ня

Для тых, хто яшчэ ўво гу ле 

нi чо га не чуў пра ме ды я цыю, 

на га да ем, што гэ та — кан фi-

дэн цы яль ныя пе ра мо вы па-

мiж кан флiк ту ю чы мi ба ка мi 

з удзе лам нейт раль на га па-

ся рэд нi ка — ме ды я та ра, якi 

са дзей нi чае на ладж ван ню 

дыя ло гу па мiж ба ка мi i по шу-

ку ўза е ма вы гад на га ра шэн ня, 

што здоль нае спы нiць спрэч ку. 

Прын цы пы ме ды я цыi ад ноль-

ка выя ва ўсiм све це. Гэ та доб-

ра ах вот насць удзе лу спра чаль-

нi каў, нейт раль насць ме ды я та-

ра, роў насць ба коў кан флiк ту, 

iх су пра цоў нiц тва, кан фi дэн цы-

яль насць пра цэ ду ры.

Ме ды я тар ва ло дае мност-

вам спе цы яль ных тэх нiк i прак-

ты ка ван няў, з да па мо гай якiх 

ён мо жа да па маг чы спра чаль-

нi кам да мо вiц ца, ад нак гэ та 

за ста ец ца па-за кад рам. На 

су стрэ чы лю дзi ча сам на ват 

не за ўва жа юць, што ме ды я тар 

«за ра джае» ба кi на га тоў насць 

а б  м я р  к о ў  в а ц ь 

сваю праб ле му.

Па па лi чкахПа па лi чках

МI ФЫ I МАГ ЧЫ МАС ЦI МЕ ДЫ Я ЦЫI
Ка лi спра чаль нi кам, якiя па га дзi лi ся 

на су стрэ чу з ме ды я та рам, зда ец ца, 

што спе цы я лiст у гэ ты час нi чо га не 

ро бiць i толь кi за дае ней кiя дзiў ныя 

пы тан нi, гэ та iдэа льна. Ча му? Бо 

ме на вi та са мi апа не нты па вiн ны 

вы най сцi ра шэн не, якое за да во лiць iх 

i да зво лiць да мо вiц ца без су да. А вось 

да ка пац ца да са праўд ных на ме раў, 

па трэб i iн та рэ саў кож на га з iх як раз 

i да па ма гае ме ды я тар. I ме на вi та гэ тым 

тлу ма чыц ца вы слоўе «Ме ды я цыя 

ад кры вае но выя маг чы мас цi», гэта 

значыць, што праб ле мы лю дзей ра шае 

не суд дзя, а са мi лю дзi, i ча сам iм са мiм 

гэ та зда ец ца цу дам. Як мо жа да па маг чы ме ды я тар, чым кi ру юц ца 

лю дзi ў спрэч ках, ча го яны на са мрэч пра гнуць, рас ка за ла Але ся 

ПУ ХА ВА, бiз нес-юрыст, ме ды я тар Цэнт ра ме ды я цыi i пе ра га во раў. СТАР. 6СТАР. 6

СТАР. 7СТАР. 7

Сё ле та ён пра хо дзiў пад зна кам гiс та рыч най 

па мя цi пра Пе ра мо гу ў Вя лi кай Ай чын най 

вай не. Фар мат фо ру му быў пра дык та ва ны 

на ступ ства мi эпi дэ мi я ла гiч най аб ста ноў кi 

ў све це i не бяс пе кай дру гой хва лi 

ка ра на вi ру са: ня гле дзя чы на пры быц цё 

ра сiй скiх дэ ле га цый у Мiнск, яго ўдзель нi каў 

па дзя ля лi ты ся чы кi ла мет раў, а злу ча лі 

вi дэа су вязь i су час ныя тэх на ло гii. Па ча ло ся 

пле нар нае па ся джэн не з вi дэа зва ро таў 

прэ зi дэн таў дзвюх кра iн.

Крок для доб ра су сед ства
Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-

чыў, што гэ ты са мiт важ ны для Са юз най дзяр жа вы як 

пра цяг дыя ло гу, якi рас па ча лi кi раў нi кi дзяр жаў пад-

час су стрэ чы ў Со чы ў ве рас нi бя гу ча га го да. «Гэ та

яшчэ адзiн важ ны крок для ўма ца ван ня доб ра-

 су сед ства i раз вiц ця су пра цоў нiц тва па мiж на шы мi 

брац кi мi на ро да мi, — ска заў ён. — Фар мат та ко га 

рэ гi я наль на га ўза е ма дзе ян ня до сыць эфек тыў ны. За 

шэсць га доў пад пi са на больш за 300 па гад нен няў, за-

 клю ча ны кант рак ты на су му больш за два мiль яр ды 

до ла раў. Гэ та вя лi кi ўнё сак у раз вiц цё са цы яль на-эка-

на мiч на га па тэн цы я лу Бе ла ру сi i Ра сii».

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў упэў не насць у тым, 

што ця пе раш нi са мiт па ўсiх па зi цы ях не 

са сту пiць па пя рэд нiм.

«ПА ЗI ЦЫЯ БЕ ЛА РУ СI 
БЫ ЛА I ЗА СТА ЕЦ ЦА СТА БIЛЬ НАЯ 

I ПРАД КА ЗАЛЬ НАЯ»
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Учо ра пле нар ным па ся джэн нем 
i пад пi сан нем шэ ра гу па гад нен няў 

за вяр шыў ся VII Фо рум рэ гi ё наў Бе ла ру сi i Ра сii

СТАР. 2СТАР. 2


