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СЕ СІЯ

ТЭМА ТЫДНЯ
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Што па сіле 
слабаму полу?

стар.стар.  22

ФОР МА СА ЗМЕС ТАМ
Дэ пу та ты Брэсц ка га аб лас но га Са ве та пад вя лі вы ні кі ра бо ты 27-га склі кан ня

Ёсць вуліцы
Цэнтральныя...

стар.стар.  1616

У мі ну лую су бо ту дэ пу та ты па пя рэд ня га 

скла ду са бра лі ся на фо рум, каб асэн са ваць 

прой дзе нае, на ме ціць за да чы, аба зна чыць 

праб ле мы, якія пе ра хо дзяць да но ва га 

скла ду. Тым больш што пэў ная част ка 

на род ных абран ні каў з ця пе раш ня га 

Са ве та пе рай шлі ў но вы. 

Стар шы ня аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
Сяр гей АШМЯН ЦАЎ звяр нуў асаб лі вую ўва гу 
на прак ты ку вы яз ных се сій.

Дэ пу та ты, на вы езд!
Не толь кі па пя рэд няе, але і тры мі ну лыя склі-

кан ні аб лса вет прак ты ка ваў вы яз ныя се сіі як 
най больш ап ты маль ную і на гляд ную фор му 
вы ву чэн ня во пы ту на мес цах. Пад час вы яз но га 
фо ру му кож ны на род ны абран нік мог па чуць 

ці ка вую для яго ін фар ма цыю з пер шых вус наў. 
За спра ва здач ны пе ры яд та кіх фо ру маў прай-
шло шэсць.

Вы яз ная се сія ў Сто лін скім ра ё не на тэ му пры-
цяг нен ня ў аба рот ма ё мас ці, што не вы ка рыс-
тоў ва ец ца, ста ла шко лай най леп ша га во пы ту 
для мно гіх удзель ні каў. Як вя до ма, па доб ныя 
пы тан ні лепш вы ра ша юц ца ў ра ё нах, якія раз-
ме шча ны па блі зу ад вя лі кіх га ра доў. Сто лін жа 
адзін з са мых ад да ле ных ад цэнт ра воб лас ці, а 
так са ма ад ста лі цы ра ё наў, але мяс цо выя ор га-
ны ўла ды пра цу юць да во лі ак тыў на ў азна ча ным 
кі рун ку. Ад но з па мяш кан няў бы ло га ва ен на га 
га рад ка ў Да выд-Га рад ку пе ра тва ры ла ся пас ля 
ра мон ту і рэ кан струк цыі ў дзі ця чы са док. Мес цаў 
у да школь най уста но ве не ха па-
ла, і но вы са док стаў вы ра шэн нем 
са цы яль най праб ле мы для мно гіх 
сем' яў. Фо
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стар.стар.  33 Удзель ні кі ад на го з фо ру маў 
на вед ва юць Стры гаў скі Дом куль ту ры.
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С
ЁН НЯ цяж ка ўя віць, што яшчэ ў па чат ку 2000-х га доў 

на ват у буй ных га ра дах кра і ны іс на ва лі праб ле мы 

з до сту пам да якас най піт ной ва ды, дзей нас цю ці 

ўво гу ле на яў нас цю сіс тэм ка на лі за цыі... У вы ні ку рэа лі за цыі 

Дзярж пра гра мы «Чыс тая ва да» мно гія з гэ тых пы тан няў ка лі 

не знік лі з па рад ку дня, то стра ці лі сваю зла ба дзён насць. 

Але на коль кі па спя хо ва ад бы ва ец ца гэ ты пра цэс?

ВА ДА — ПА КАЗ ЧЫК ДАБ РА БЫ ТУ
Спе цы я ліс ты сцвяр джа юць: якас ная піт ная ва да па сва іх ар га на-

леп тыч ных улас ці вас цях, мік ра бія ла гіч ным і хі міч ным са ста ве па він на 
ад па вя даць са ні тар ным нор мам і пра ві лам. Ад яе якас ці за ле жыць 
стан зда роўя на сель ніц тва, уз ро вень са ні тар на-эпі дэ-
мі я ла гіч на га даб ра бы ту, сту пень кам форт нас ці і, як 
след ства, са цы яль ная ста біль насць гра мад ства.

АД БЯС ПЕ КІ 
ДА ЯКАС ЦІ

Як у кра і не Як у кра і не 
вы ра ша юц ца вы ра ша юц ца 

пы тан ні пы тан ні 
піт но га піт но га 

во да за бес пя чэн няво да за бес пя чэн ня

Ачышчальныя 
аб'екты пад кантроль 
аблвыканкамаў
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