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• «Бе ла русь ка лій» да 

2025 го да па вя лі чыць 

вы твор чыя ма гут нас ці 

па вы пус ку ўгна ен няў да 

15,5 млн тон што год.

• У кра і не бу дзе ство ра-

на рэ гі я наль ная сет ка кры-

зіс ных псі хо ла гаў, да якіх 

лю дзі змо гуць звяр тац ца 

не па срэд на на мес цах.

• У Бе ла ру сі за клад-

ва юц ца план та цыі фун-

ду ку і грэц ка га арэ ха для 

на ступ на га вы ву чэн ня ў 

пра мыс ло вых умо вах.

• На Мін скім паў ма ра-

фо не, які прой дзе 15 ве-

рас ня, бу дзе пра ца ваць 

адна ты ся ча ва лан цё раў.

КОРАТКА

ЯК ЗМАГАЦЦА 
З СУМНІКАМ 
КАНАДСКІМ?

ТВОЙ САБАКА – 
ТВАЯ ПРАБЛЕМА?

Ігар КАР ПЕН КА, 

мі ністр аду ка цыі:

«Атры маў шы ба за вую 
аду ка цыю, аба вяз ко вую 
для ўсіх, пад ле так 
сён ня не мо жа вый сці 
ў са ма стой нае жыц цё. 
Яшчэ ўз рост не да зва ляе. 
Па пры чы не ўзрос та вых 
аб ме жа ван няў ён 
не мо жа атры маць 
паў на вар тас ную ра бо ту, 
та му мы ў но вым Ко дэк се 
аб аду ка цыі за кла лі 
пе ра ход на аба вяз ко вую 
агуль ную ся рэд нюю 
аду ка цыю. Для гэ та га 
нам прак тыч на ні я кіх 
на ма ган няў пры кла даць 
не трэ ба. Яна ўжо 
фак тыч на па ча ла 
рэа лі зоў вац ца, мы дэ-юрэ 
за цвер дзім тое, што 
дэ-фак та іс нуе».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЖыллёЖыллё

СМА ЛЯ ВІ ЧЫ 
І РУ ДЗЕНСК —

У ПЕР ШУЮ ЧАР ГУ
Сён ня наш го рад па чы нае сваё гран ды ёз нае свят ка ван не. Як 

быц цам, ёсць на го да. Усё-та кі 1000-га до вы юбі лей ад зна ча ем. 

Дру гі та кі праз 10 вя коў на сту піць. Ці бу дзе на гэ тым мес цы 

ней кае па ся лен не, і якім яно бу дзе, дак лад на не ска жа ні хто. А 

за раз у Брэс це жы вуць лю дзі, іх 350 ты сяч ча ла век. Боль шасць 

з іх, не су мнен на, лю бяць свой го рад, хо чуць, каб ён квіт неў і 

раз ві ваў ся.

З мно гі мі да вя ло ся га ва рыць апош нім ча сам пра ты ся ча год дзе. 

Пра бу ду чы юбі лей у нас ста лі згад ваць не ўчо ра, а на шмат ра ней. 

Гэ та ак тыў ная пад рых тоў ка іш ла ў апош нія га ды, ма ец ца на ўва зе 

ўзвя дзен не і ра монт роз ных аб' ек таў, шмат пла на вае доб ра ўпа рад-

ка ван не. А ў куль тур ніц кім ася род ку тэ ма мі ле ні у ма ўзні ка ла даў но, 

ідэі вы спя ва лі за га дзя. Мно гія з тых ідэй знай шлі сваё ўва саб лен не 

ў пра гра ме свят ка ван няў, та му і вы гля дае на зва ная пра гра ма вель мі 

цікава.

Яшчэ не каль кі га доў та му, на ад ной з на ву ко вых кан фе рэн цый, пры-

све ча ных Бе рас цей скім кні га збо рам, та га час ны на мес нік ды рэк та ра па 

на ву ко вай ра бо це Брэсц кай аб лас ной біб лі я тэ кі Ала МЯС НЯН КІ НА на-

га да ла аў ды то рыі, што 1000-га до вая гіс то рыя ўва соб ле ная не ў сце нах 

і му рах, тым больш што іх тут фак тыч на не за ста ло ся, а ў да ку мен тах, 

у пісь мо вых і дру ка ва ных пом ні ках. Са праў ды, спа чат ку бы ло сло ва. 

Інакш хто б да ве даў ся, ка лі той Брэст уз нік.
СТАР. 4

ГО РАД, 
ЯКІ ЛЮ БІЦЬ НАС 
І ЯКІ ЛЮ БІМ МЫ

Кож на му ў Брэс це сён ня 
ёсць што ска заць ма лой ра дзі ме

СТАР. 3

Ні для ко га не сак рэт, што тэ ры то рыі, якія зна хо дзяц ца бліз ка 

ад ін дуст ры яль на га пар ка «Вя лі кі ка мень», лі чац ца най больш 

лік від ны мі. Перс пек ты ва атры маць жыл лё (а ў да лей шым і ра-

бо ту) у та кім ін дуст ры яль ным мес цы зда ец ца до сыць па ваб най. 

І ня дзіў на, што на пер шы экс пе ры мен таль ны дом у Сма ля ві чах, 

а дак лад ней на 192 ква тэ ры ў гэ тым до ме, прэ тэн дуе 

паў та ры ты ся чы ча ла век.

Ме на ві та тут бу дзе ак тыў на вес ці ся Ме на ві та тут бу дзе ак тыў на вес ці ся 
бу даў ніц тва кватэр для мін чанбу даў ніц тва кватэр для мін чан

У гас па дар цы «Сві та нак» імя К. Ар лоў ска га Кі раў ска га ра ё на па ча лі ма са вую ўбор ку буль бы. Дру гі хлеб,
які зай мае тут 300 гек та раў, сё ле та над звы чай доб ры — ура джай насць скла дае больш за 400 цэнт не раў з гек та ра.
На здым ку: ме ха ні за тар Ва ле рый ПІС КУ НОЎ і па моч нік Ула дзі слаў ЧА БАН.

БУЛЬ БА ЎРА ДЗІ ЛА!


