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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Аляк сандр СУБ ОЦІН, 

па моч нік Прэ зі дэн та — 

ін спек тар па Ві цеб скай 

воб лас ці:

«Вы яз ныя пры ёмы важ ныя 
для гра ма дзян. Не ўсе мо гуць 
да брац ца да Ві цеб ска або 
Мін ска, і вель мі доб ра, што 
кі раў ні кі роз ных ран гаў 
ез дзяць па рэ гі ё нах. Так 
мы атрым лі ва ем поў ны 
зрэз вост рых праб лем, 
якія на за па сі лі ся на 
мес цах. Мно гія пы тан ні 
вы ра ша юц ца, не да хо дзя чы 
да ўзроў ню па моч ні ка 
Прэ зі дэн та. Але ёсць лю дзі, 
якім прын цы по ва важ на 
рас ка заць пра хва лю ю чую 
праб ле му гу бер на та ру або 
прад стаў ні ку Прэ зі дэн та ў 
рэ гі ё не. І та кія не па срэд ныя 
зно сі ны ма юць каш тоў насць 
для двух ба коў».
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НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст   + 4° 
Віцебск   - 1°
Гомель   + 1°  
Гродна   + 2° 
Магілёў   - 1° 
Мінск   + 1° 

Ідзе падпіска на «Звязду» на II квартал 2018 года!
ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Цяпло чалавечай рукіЦяпло чалавечай рукі

Законнасць, 
роўнасць 

і народаўладдзе
Да ра гія су ай чын ні кі!

Він шую вас з Днём 
Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

З Асноў ным За ко нам, 
які за ма ца ваў важ ней шыя 
прын цы пы ўлад ка ван ня 
гра мад ства і дзяр жа вы, 
звя за на рэа лі за цыя та кіх 
каш тоў нас цяў, як за кон-
насць, роў насць, спра вяд-
лі васць і на ро да ўлад дзе.

Ума ца ван не су ве рэн най 
дзяр жаў нас ці, да сяг нен не 
гра мад скай зго ды і са цы-
яль на-па лі тыч най ста біль-
нас ці не па рыў на звя за ны з 
кан сты ту цый ным пра вам 
бе ла рус ка га на ро да вы-
зна чаць свой лёс і пры-
маць най больш важ ныя 
ра шэн ні.

Упэў не ны, што і ў да лей-
шым удас ка на лен не кан-
сты ту цый най дэ ма кра тыі, 
якое ад па вя дае су час ным 
па трэб нас цям раз віц ця 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, па-
він на бу да вац ца ў пер шую 
чар гу з улі кам ін та рэ саў 
як асоб на га ча ла ве ка, так 
і гра мад ства ў цэ лым.

Шчы ра жа даю ўсім су-
гра ма дзя нам зда роўя, 
шчас ця і пос пе хаў ва ўсіх 
па чы нан нях на ка рысць на-
шай Ра дзі мы.

Прэ зі дэнт

 Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж  

КРАЙ 
ШТУЧНЫХ ГОР

Ку ды ў вя лі кім го ра дзе 
вы во зяць са бра ны снег

Дзя сят кі ма гут ных гру за ві коў вы хо дзяць на ву лі цы 

Мін ска. Іх мэ та — за браць ку чы сне гу, якія ўтва ры-

лі ся пас ля рас чыст кі тра ту а раў, пра ез най част кі і 

пры пын каў гра мад ска га транс пар ту, і ад вез ці іх на 

спе цы я лі за ва ны па лі гон. Там, ні ко му не за мі на ю чы, 

яны бу дуць па кры се та яць. Ад мет на, што та кія па лі-

го ны зна хо дзяц ца не па срэд на ў ме жах ста лі цы. Як 

пра ві ла, гэ та мес цы не за ўваж ныя, дзе, як га во рыц ца, 

чу жыя не хо дзяць. На прык лад, у Фрун зен скім ра ё не 

ста лі цы сё ле та снег зво зяць на тэ ры то рыю бы лой 

вай ско вай час ці. Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» вы пра ві-

лі ся ў цар ства сне га вых гор.

Ад лі га, якая ў па чат ку тыд ня на кры ла ста лі цу, даб ра ла ся 
і да па лі го на. Праў да, ка лі ў два рах га зо ны яшчэ па кры ты 
бя лют кім (хоць ужо і рых лым) сне гам, то гэ тае ўра жан не на 
тэ ры то рыі звал кі пра па дае ад ра зу пры ўез дзе. З-пад ног 
пры кож ным кро ку раз ля та ец ца су месь ва ды, мок ра га сне гу 
і пяс ку. Ды і пе рад на мі вы сяц ца не бе лыя го ры, дзе пра цу-
юць ма шы ны, а глы бы ў чор на-шэ ра-бе лай рас фар боў цы. 
Вы шы ня іх роз ная — ад не вя лі кіх гур баў і да
 го рак у пяць-шэсць мет раў. СТАР. 4

З на го дыЗ на го ды  

МУ ЗЕЙ, АЛЕЯ КІ НО 
І ПЛЯ ЦОЎ КІ АГЛЯ ДУ

Якія аб' ек ты з'я вяц ца і за ста нуц ца ў Грод не 
пас ля фес ты ва лю эт ніч ных куль тур

Чар го вы, 12-ы па лі ку, Рэс пуб лі кан скі 

фес ты валь на цы я наль ных куль тур прой-

дзе ў Грод не ў па чат ку чэр ве ня. Ста ла 

тра ды цый ным рых та ваць да свя та ад-

крыц цё ці ка вых аб' ек таў. Сё ле та іх, да рэ-

 чы, бу дзе больш, чым у мі ну лыя га ды. 

Аб гэ тым пад час па ся джэн ня ра бо чай гру пы

па ве да мі лі ар га ні за та ры фес ты ва лю.

У цэнт ры Грод на з'я віц ца му зей фес ты ва-
лю. Тут бу дуць прад стаў ле ны га лоў ныя пры-
зы, су ве ні ры, па да рун кі гас цей, са бра ныя за 
20-га до вы пе ры яд пра вя дзен ня свя та, ня ма ла 
ўні каль ных экс па на таў га то вы даць на цы я наль-
ныя су пол кі. У гэ тым жа бу дын ку на ад ным з 
па вер хаў бу дзе раз ме шча на экс па зі цыя ар хі тэк-
ту ры Грод на. Ад ну за лу зой ме вы стаў ка кар цін. 
І пер шай экс па зі цы яй ста нуць ра бо ты ўдзель -
ні каў між на род на га пле нэ ру мас та коў «Грод на — 
да рог скры жа ван не», які прой дзе 
на пя рэ дад ні фес ты ва лю. СТАР. 4


