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• XІІ Між дзяр жаў ны 
юнац кі тур нір па воль най 
і грэ ка-рым скай ба раць-
бе па мя ці пер ша га Ге роя 
Бе ла ру сі Ула дзі мі ра Кар-
ва та прой дзе ў Брэс це 
16—18 каст рыч ні ка.

• Бе ла рус банк ад на віў 
вы да чу крэ ды таў на жыл-
лё па Ука зе № 240.

• «Бе ла рус наф та» пла-
нуе ў 2021 го дзе па вя лі-
чыць коль касць за рад-
ных стан цый да 600.

• У Ар шан скім ра ё не 
жан чы на знай шла ў ле се 
бо еп ры па сы ча соў Вя лі кай 
Ай чын най вай ны.

• Пер шы этап рэ пе ты-
цый на га тэс ці ра ван ня ў 
ан лайн-рэ жы ме стар туе 

23 каст рыч ні ка на сай це 

РІКВ.

КОРАТКА

Вік тар КА РАН КЕ ВІЧ, 

мі ністр энер ге ты кі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

«На ўзроў ні кі раў ні ка 
дзяр жа вы, ура да 
пры ня ты шэ раг 
да ку мен таў, на кі ра ва ных 
на сты му ля ван не 
вы ка ры стан ня 
элект ра транс пар ту. 
Лі та раль на за два 
апош нія квар та лы, 
дру гі і трэ ці, з 
мо ман ту пры няц ця 
сты му лю ю чых мер 
коль касць элект ра ма бі ляў 
па вя лі чы ла ся ўдвая і 
пе ра вы сі ла 1,2 ты ся чы. 
Мі ніс тэр ствам 
энер ге ты кі зроб ле ныя 
раз лі кі, што ў вы пад ку 
рос ту коль кас ці 
элект ра ма бі ляў у на шай 
кра і не да 10 ты сяч, 
аб' ём спа жы ван ня 
элект рыч най энер гіі 
скла дзе ка ля 80 млн 
кВт/г. Гэ та да во лі 
знач ная ве лі чы ня — на ват 
кры ху больш, чым аб' ём 
элект ра спа жы ван ня ся-
рэд не ста тыс тыч ным 
ра ё нам Бе ла ру сі».

ЦЫТАТА ДНЯ

УЦЁКІ АД КАРОНЫ: 
БАРБАДАС СТАНЕ 
ПАЎНАВАЖКАЙ 
РЭСПУБЛІКАЙ?

АЛЯКСАНДР 
ЧАРВЯКОЎ — НАШ 
ПЕРШЫ САВЕЦКІ 
КІРАЎНІК
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Маз га вы штурмМаз га вы штурм

За ра зіц ца... 
пра фе сі я на ліз мам

Ча му 
тра піць на 

EdCamp 
лі чыц ца 
вя лі кай 
уда чай?

«За раз мод на неш та на рошч ваць: ва ла сы, па зног ці, 

вей кі... А я на рас ці ла са бе кры лы. Му шу лё таць увесь 

год. Аж да на ступ най не кан фе рэн цыі. EdCamp стаў 

не ад' ем най част кай на ша га пра фе сій на га рос ту, 

на шай жыц цё вай не аб ход нас цю, як хар ча ван не 

ці гі гі е на. Без яго нам ужо не жыць», — па дзя лі ла ся 

сва і мі ўра жан ня мі ад ме ра пры ем ства на стаў ні ца 

бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры мін скай 

ся рэд няй шко лы № 54 Юлія НЕ КРАШ. СТАР. 5СТАР. 5

Доб рая спра ваДоб рая спра ва

Эка ла гіч ны 
дэ сант след чых

Змя ніць служ бо вы кі цель на ра бо чае адзен не і ўзяц ца за ачыст-

ку ле са па ла сы ад смец ця — сваю да па мо гу лес ні кам та кім чы-

нам вы ра шы лі ака заць след чыя. «Эка ла гіч ны дэ сант — 2020» 

іні цы я ва лі су пра цоў ні кі ўпраў лен ня След ча га ка мі тэ та па Го-

мель скай воб лас ці і чле ны аб лас но га гра мад ска га аб' яд нан ня 

«Са юз след чых».

Дру гі год за-

пар уво сень яны 

п р ы  с в я  ч а  ю ц ь 

свае вы хад ныя 

дні ка рыс най 

спра ве. «Пра-

цоў ны дэ сант — 

2019» го мель-

скія след чыя, 

на прык лад, пра-

вя лі на Бу да-Ка-

ша лёў  шчы не . 

Та ды су пра цоў-

ні кі да па ма га лі 

аг ра ры ям ра ё на 

збі раць на па-

лет ках буль бу, што за ста ла ся пас ля кам бай на. Па пра ца ва лі доб ра, а 

ста ноў чых эмо цый і цёп лых ус па мі наў ад та кой ня звык-

лай для ка лек ты ву ра бо ты атры ма лі спаў на. СТАР. 3СТАР. 3

Вя ча слаў БА РА НОЎ СКІ, жы хар вёс кі Но вы Па гост Мёр ска га ра ё на, 
вя дзе сваю ра гу лю з по ля на вя чэр нюю дой ку.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Свая ра доў ка


