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СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

па раз віц ці мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня 
раз гля да лі ў Мін ску.

Во пыт су свет ных 
прак тык

І ад па вед на, 
не бу дзе аплач ваць 
«ка му нал ку» 
на поў ні цу.

Хто не ста не 
ўтры ман цам?

Агля ды бяс пе кі 
вы яў ля юць 
са цы яль ныя 
праб ле мы ды хі бы 
свя до мас ці.

«Жу чок» як сва як 
па жа ру

Тэх на ло гіі лю бяць 
іні цы я тыў ных

Як Брас лаў стаў 
без вуг ля род най 
ста лі цай Бе ла ру сі.
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ПАРТНЁР ТЭМЫ ТЫДНЯ:

стар. 16

ТЭ МА ТЫД НЯ

Зі ма — стро гі эк за ме на-
тар па жар най бяс пе кі. З-за 
ка рот кіх дзён і ха ла доў усе 
імк нуц ца больш ча су пра во-
дзіць у па мяш кан ні. Яко му, 
ад нак, па трэб на ацяп лен-
не. У га рад ской ква тэ ры гэ-
тая праб ле ма вы ра ша ец ца 
прос та з да па мо гай ба та рэй, 
цёп лы пар у якія па сту пае 

з ка цель най. У пры ват ным 
сек та ры ад на стай нас ці ня-
ма. Больш за мож ныя лю дзі 
аба гра ва юц ца з да па мо-
гай кат лоў. Але і да гэ туль 
за ста ец ца шмат вяс ко вых 
до мі каў, дзе адзі ная кры ні-
ца ацяп лен ня — ста рая доб-
рая печ ка. Шмат з іх ве рай 
і праў дай слу жаць не ад но 

дзе ся ці год дзе, а ра монт іх 
каш туе да во лі знач ных гро-
шай.

І каб не за стац ца па ся род 
зі мы з ня спраў най печ кай, 
ад якой мож на ўча дзець, 
па кла па ціц ца пра гэ та трэ-
ба за га дзя. Не ка то рым са-
цы яль ным гру пам — шмат-
дзет ным сем' ям і лю дзям 

па важ на га ве ку, якія жы вуць 
ад ны, — з гэ тым да па ма га-
юць прад стаў ні кі дзяр жаў-
ных ор га наў. Як? Аб гэ тым 
чы тай це ў сён няш няй тэ ме 

тыд ня.

КОЛЬ КІ КАШ ТУЕ КОЛЬ КІ КАШ ТУЕ 
БЯС ПЕ КА?БЯС ПЕ КА?
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ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на 4-й, 13-й стар.


