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ЖАРС ЦІ 
ВА КОЛ ЯМЫ

Кры ху бо лей за ме сяц та му на ста рон ках «Звяз ды» быў на дру-

ка ва ны ар ты кул «Смет нік у го ра дзе», дзе раз мо ва іш ла пра 

тое, як ма гі лёў скі ак ты віст зма га ец ца су праць не санк цы я на-

ва най звал кі на пус ту ю чай тэ ры то рыі. На го дай для на пі сан ня 

ма тэ ры я лу стаў зва рот стар шы ні ву ліч ка ма № 5 Ле нін ска га 

ра ё на Ма гі лё ва, чле на Са ве та тэ ры та ры яль на га гра мад ска га 

са ма кі ра ван ня мік ра зо ны № 4 Ві та ля Гар дзе е ва.

Тэ ры то рыя, на якой усё ад бы ва ец ца, як раз ува хо дзіць у мік ра зо ну, 
якую ён «апя куе». Стар шы ня ву ліч ка ма па скар дзіў ся на лі цэй № 9, 
сцвяр джа ю чы, што гіс то рыя з за ха ван нем смец ця на ні чы ёй зям лі 
паў та ра ец ца не пер шы год. З гэ тым пы тан нем ён звяр таў ся ў афі цый-
ныя ўста но вы: апош ні раз, мяр ку ю чы па тых да ку мен тах, якія ён прад-
ста віў, гэ та ад бы ло ся ле тась у ліс та па дзе. На прык лад, у афі цый ным 
ад ка зе за под пі сам кі раў ні ка ад мі ніст ра цыі Ле нін ска га ра ё на Ма гі лё ва 
Вік та ра Лаў ры но ві ча раз мо ва іш ла пра тое, што пры аб сле да ван ні 
пры лег лай да лі цэя № 9 тэ ры то рыі са праў ды бы лі зной дзе ны бы та-
выя ад хо ды і апа лая ліс то та. Уста но ве бы ло вы не се на прад пі сан не 
пры браць смец це. Сё ле та Ві таль Гар дзе еў за пра сіў ка рэс пан дэн та 
«Звяз ды» па гля дзець, як усё ад бы ва ец ца на спра ве. Са праў ды, на-
ву чэн цы зно сі лі апа лую ліс то ту ў вы ка па ную эк ска ва та рам ям ку. На 
ўскрай ку яе так са ма ля жа ла суч ча ра зам са шпа коў няй. 
Усе пры кме ты та го, што гіс то рыя паў та ра ец ца?
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• У Бе ла ру сі пла ну ец-

ца зняць аб ме жа ван ні па 

мэ та вым на бо ры ў вы-

шэй шыя і ся рэд нія спе-

цы яль ныя на ву чаль ныя 

ўста но вы.

• Но вы аформ ле ны ў 
фір мо вых ко ле рах World of 
Tanks са ма лёт «Бел авія» 
пры зям ліў ся ў На цы я наль-
ным аэ ра пор це Мінск.

• У Брэс це ад бы ло ся 

ўра чыс тае ад крыц цё фут-

боль на га ма не жа.

• Што год Бе ла русь вы раб-
ляе для ІKEA мэб лю, тэкс-
тыль, ак се су а ры на 80 млн 
еў ра. Гэ тыя та ва ры рэа лі зу-
юц ца ў кра мах швед ска га 
кан цэр на па ўсім све це.

КОРАТКА

КРОКІ 
ДА «ЗЯЛЁНЫХ» 
ГАРАДОЎ

ЯК ЗРАЗУМЕЦЬ 
ПАДЛЕТКА?

Іван ЖУК, 

пер шы на мес нік 

стар шы ні Гро дзен ска га 

абл вы кан ка ма:

«Тэ ма супрацьдзе ян ня 
ка руп цыі ў сіс тэ ме 
мяс цо вых вы ка наў чых 
і рас па рад чых ор га наў 
шы ро кая. Яна да ты чыц ца 
ў пер шую чар гу па во дзін 
чы ноў ні каў, кі раў ні коў, 
якія з-за сва іх служ бо вых 
маг чы мас цяў мо гуць 
учы няць су праць праў ныя 
дзе ян ні. У гро дзен скім 
рэ гі ё не гэ та му пы тан ню 
ад да ец ца шмат ува гі: 
ка мі сіі па су праць дзе ян ні 
ка руп цыі ў ор га нах ула ды 
ство ра ны на ўзроў ні 
воб лас ці і ра ё наў. У цэнт ры 
ўва гі — ар га ні за цыя 
кант ро лю, ака зан не 
да па мо гі дзярж ор га нам, 
якія ад каз ва юць за за ха ван не 
за кон на сці і па рад ку. 
Не ма ла важ нае пы тан не — 
этыч ныя па во дзі ны, 
стаў лен не да служ бы 
са мо га кі раў ні ка. Ад гэ та га 
за ле жыць і стаў лен не лю дзей 
да ўла ды».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» 

на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.

СТАР. 3

Спа жы вецСпа жы вец

У элект рыч ках — ма ро жа нае, 
у рэ ста ра нах — дрэс-код

Якія зме ны ча ка юць ган даль 
і гра мад скае хар ча ван не 

ў на ступ ным го дзе
Па кет для фрук таў вам аба вя за ны бу дуць вы даць бяс плат на, 

праль ную ма шы ну да ня суць да аў то, а ў рэ ста ран мо гуць не 

пус ціць у кра соў ках. З 21 лю та га на ступ на га го да ўсту пае ў сі лу 

па ста но ва Саў мі на № 824. Па якіх пра ві лах бу дуць жыць пра даў-

цы і па куп ні кі, раз бі ра ла ся «Звяз да».

ЗРА ЗУ МЕ ЛЫЯ ЦЭН НІ КІ
Пра да вец аба вя за ны бу дзе ўказ ваць на цэн ні ках кошт ежы і на по яў 

за кі ла грам ці літр. Вы клю чэн не — ал ка голь, пі ва, яй кі, та ва ры ў на бо ры, 
пра дук ты ва гой да 50 гра маў ці аб' ёмам да 50 мі лі літ раў. Та кі па ды ход 
ужо пры мя ня ец ца ў мно гіх кра мах. Гэ та да зва ляе па куп ні ку лепш ары-
ен та вац ца ў кош тах: вы твор цы лю бяць змя ніць фа соў ку, каб па да ра-
жан не пра дук ту за ста ло ся не за ўва жа ным. Пра ві ла да ты чыц ца так са ма 
па віль ё наў і ін тэр нэт-крам. За па ру шэн не па тра ба ван няў — штраф да 
10 ба за вых ве лі чынь, пры паў тор ным па ру шэн ні на пра ця гу 
го да — да 30 ба за вых. СТАР. 4СТАР. 4
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Час рых та ваць па да рун кіЧас рых та ваць па да рун кі

На ву чэн цы Ма гі лёў ска га дзяр жаў на га эка на міч на га пра фе сій на-
тэх ніч на га ка ле джа ра зам са сва і мі пе да го га мі рых ту юц ца да свя-
та — у пла нах вы ра біць больш як паў та ры ты ся чы су ве ні раў да 
Но ва га го да: кар ці ны, сур вэт кі, ёлач кі з са ло мы, ка ляд ныя вянкі, 

ка лен да ры... Ну і, ка неш не, фі гур кі сві нак. Сім вал на ступ на га 
го да бу дзе над звы чай па пу ляр ны, асаб лі ва ка лі па ра сят кі та кія 
сім па тыч ныя, як гэ тыя, што тры ма юць у ру ках на ву чэн кі ка ле джа 
Люд мі ла МА ЗУ РА ВА і Аляк санд ра ОКУ НЕ ВА.


