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• Бе ла рус кія школь ні кі 

са бра лі і пе рад алі для да-

лей ша га паў тор на га вы ка-

ры стан ня 1163 тоны ма ку-

ла ту ры пад час рэс пуб лі кан-

скай ак цыі-кон кур су «Ма-

ку ла ту ра ў пе ра пра цоў цы. 

Наш кло пат, а не яно та».

• Баб руй ская «Сла вян-

ка» па вя лі чы ла вы твор-

часць ску ра но га адзен ня 

больш чым у пяць ра зоў.

• Кат кі з асвят лен нем, 

пунк ты хар ча ван ня, за вост-

ры ван ня кань коў і пра ка-

ту ін вен та ру ад кры юц ца ў 

кож ным ра ё не бе ла рус кай 

ста лі цы.

• Мін скі мет ра па лі тэн 

1 сту дзе ня 2019 го да бу-

дзе пра ца ваць да 4.00.

• У да рож на-транс парт-

ным зда рэн ні, якое ад бы ло-

ся ў Сма лен скай воб лас ці 

17 снеж ня, за гі ну лі дзве бе-

ла рус кі 1960 і 1965 га доў 

на ра джэн ня.
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Кожны дзень – са «Звяздой»!
Усім, хто падпісаўся на І квартал або І паўгоддзе 2019 года, — у падарунак 

4 календары — маляўнічы насценны, рэлігійны, народны і месяцовы 

Пе рад свя точ наеПе рад свя точ нае

ДЗЕД МА РОЗ 
ТЫРАЖУЕЦЦА

У Гро дзен скай воб лас ці рэ зі дэн цыі ка зач на га 
пер са на жа з'я ві лі ся амаль у кож ным ра ё не
Не ўсе ма юць маг чы масць па ехаць у Бе ла веж скую 

пу шчу, а дзе ці (ды і да рос лыя так са ма) хо чуць цу даў 

і су стрэ чы з Дзе дам Ма ро зам. Та му ўпраў лен нем 

куль ту ры Гро дзен ска га абл вы кан ка ма бы ло 

пра па на ва на па шы рыць ад ра сы зі мо ва га ча раў ні ка. 

Іх за раз на ліч ва ец ца шас нац цаць. Важ ны ар гу мент на 

ка рысць мяс цо вых рэ зі дэн цый — ак ты ві за цыя зі мо ва га 

ся мей на га ад па чын ку, маг чы масць ці ка ва пра вес ці час 

баць кам з дзець мі. Тым больш што на ва год нія свя ты — 

пра цяг лы ад рэ зак ча су, які ахоп лі вае школь ныя 

ка ні ку лы.

Агуль ная спра ва
Пад рых тоў кай рэ зі дэн цый за ня ты роз ныя служ бы: гэ та і ра бот-

ні кі куль ту ры, і ка му наль ні кі, і ляс ная гас па дар ка. За дзей ні ча-

ны лет ні кі, цэнт ры ра мёст ваў, эка ла гіч-

ныя цэнт ры, ляс га сы. З гэ та-

га вы ця ка юць і асаб лі вас ці 

ў ар га ні за цыі кож най та кой 

рэ зі дэн цыі.

ТЭ РЫ ТО РЫЯ СМА КУ
У зі мо вым па вет ры во дар пе чы ва 

і ка вы па-асаб лі ва му пры ця галь ны. 

Ме на ві та ён пад ка заў мне да ро гу да 

мес ца, якое ні ў якім ра зе нель га па-

каз ваць дзяў ча там, што ся дзяць на 

ды е це. Бур гер ная, су шы-бар, пя кар-

ня, ча бу рэч ная, вафл-

бар, шаў рміч ная... 

Мяс цо вая іні цы я ты ваМяс цо вая іні цы я ты ва

ЕШ, СПЯ ВАЙ, 
ВЯ ЖЫ Ма ла дзеч на прэ тэн дуе на зван не 

бе ла рус кай ста лі цы стрыт-фу ду

223 ты ся чы 
за меж ні каў пра жы вае 
за раз у Бе ла ру сі, з іх 
больш за 173 ты ся чы — 
гра ма дзя не, якія 
па ста ян на жы вуць 
тут і якія ма юць від 
на жы хар ства. Ка ля 
50 ты сяч ма юць да звол 
на ча со вае пра жы ван не 
тэр мі нам да 1 го да. 
Най боль шая коль касць 
за меж ні каў пра жы вае 
ў Мін ску — прак тыч на 
50 тысяч ча ла век. 
З мо ман ту ўвя дзен ня 
бяз ві за ва га ўез ду 
за меж ні кі на ве да лі 
Бе ла русь 183,7 тысячы 
ра зоў, у тым лі ку больш 
за 104,4 ты ся чы — 
з па чат ку 2018 го да. 
Іх асноў ны мі мэ та мі 
зна хо джан ня ў на шай 
кра і не з'яў ля юц ца 
пры ват ныя і служ бо выя 
спра вы, ту рызм. Вя лі кая 
коль касць за меж ні каў 
што дня пра яз джае праз 
тэ ры то рыю Бе ла ру сі 
тран зі там у кра і ны 
Еў ра са ю за, Укра і ну 
і Ра сію.

ЛІЧ БА ДНЯ

Па куль мін скія ка вяр ні і 

рэ ста ра ны спа бор ні ча юць 

між са бой за зван не ўла-

даль ні ка са ма га мод на га 

ін тэр' ера, рэ гі я наль ныя 

аб' ек ты гра мад ска га хар-

ча ван ня ро бяць стаў ку на 

якас ную ежу і ад па чы нак 

для ўсіх. До каз гэтаму — 

ма ла дзе чан ская «Ву лі ца 

стрыт-фу ду», ку ды па ла са-

вац ца сма ка той пры яз джа-

юць на ват мін ча не. Ка рэс-

пан дэнт «Звяз ды» аца ні ла 

гаст ра на міч ны па тэн цы ял 

го ра да і гра мад скія іні цы я-

ты вы мяс цо вых жы ха роў.

Бе лыя па чы на юць і вый гра юць

Дзе вя ці клас нік з Жо дзі на чэм пі ён Бе ла ру сі па шаш ках-100 Сця пан ДА РО ШЧАН КА — 

удзель нік чар го ва га Куб ка па шаш ках, які пра хо дзіў у ста ліч най біб лі я тэ цы № 20.


