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На тал ля КА ЧА НА ВА, кі раў нік 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та:

«Мі ніс тэр ству 
жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі да ру ча на 
на вес ці па ра дак у раз лі ках 
за жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гі. У Ад мі ніст ра цыю 
Прэ зі дэн та па сту па юць 
зва ро ты гра ма дзян з 
прось ба мі ра за брац ца 
ў пра віль нас ці 
на лі чэн ня апла ты за 
жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гі. Уваж лі ва 
па гля дзі це і дай це ўка зан не 
служ бам, каб звяр ну лі ўва гу 
на тое, якія па ве дам лен ні 
ад праў ля юць лю дзям. 
Гэ та не аб ход на ўзяць пад 
жорст кі кант роль, пад 
пер са наль ную ад каз насць 
кі раў ні коў».
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Пры го жае жыц цёПры го жае жыц цё  ��

ЗНОЎ ЗА ЦВІ ТУЦЬ 
КАШ ТА НЫ?

Эк за тыч ныя квет кі сё ле та і лю бі мыя каш та ны 
праз дзя ся так га доў з'я вяц ца на ву лі цах Го ме ля

Снег і мі ну са вая тэм пе ра ту ра па вет ра — 
не пе ра шко ды, каб аб мер ка ваць пла ны азе ля нен ня на ступ най 
вяс ной. Бо, вя до ма, яна прый дзе не ўза ба ве. 
Ней кіх паў та ра-два ме ся цы і ўсё на во кал пач не квіт нець. 
Тым ча сам да 1 кра са ві ка трэ ба па спець пра вес ці аб ра за нне 
і фар моў ку крон больш дзе ся ці ты сяч дрэў у аб лас ным цэнт ры. 
На круг лым ста ле, са бра ным у Го мель скім гар вы кан ка ме, 
рас ка за лі і пра ін шыя ме ра пры ем ствы, якія па він ны за цвер дзіць 
за го ра дам над Со жам ста тус леп ша га з аб лас ных у Бе ла ру сі 
па са ні тар ным ста не і доб ра ўпа рад ка ван ні. 
На га да ем, што за апош нія пяць га доў у гэ тым спа бор ніц тве 
Го мель пе ра ма гаў трой чы.

Душ для га рад скіх дрэў
Пер шы на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра Го мель скай га рад ской 

жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі Ры гор ТУ РА ВЕЦ ад зна чае, што ў аб-
лас ным цэнт ры рас пра ца ва на пра гра ма азе ля нен ня з улі кам рэ ка мен да цый 
Ін сты ту та ле су, на ла джа на сіс тэ ма до гля ду за зя лё ны мі на са джэн ня мі, ар-
га ні за ва ны кант роль за вы ка нан нем вы зна ча ных ме ра пры ем стваў. Кож нае 
дрэ ва мае свой ін вен тар ны ну мар і аб слу гоў ва ец ца спе цы я ліс та мі.

Эка ла гіч ная на груз ка, якая на цэнт раль ных ву лі цах вы шэй шая ў ра зы, 
чым на пе ры фе рыі, па тра буе і асаб лі ва га стаў лен ня да па са дак. Та му час 
ад ча су дрэ вам мя ня юць грунт у лун цы, мы юць ства лы і пад корм лі ва юць 
зба лан са ва ны мі ўгна ен ня мі. Між тым што год у аб лас ным цэнт ры за кла да-
юц ца но выя алеі, зя лё ныя зо ны, з'яў ля юц ца ары гі наль ныя квет ні кі. Толь кі 
ле тась у паў міль ён ным Го ме лі бы ло вы са джа на 6350 дрэў 
і больш за 4500 хмыз ня коў. Не менш бу дзе і сё ле та. СТАР. 3

Аб мяр ку емАб мяр ку ем  ��

ЦІ МАГ ЧЫ МАЯ ШКО ЛА 
БЕЗ ВЫ ХА ВАН НЯ?

Ча му ма раль ныя іс ці ны нель га па да ваць 
дзе цям на спо дач ку

Па са мых пры бліз ных пад лі ках, за час сва ёй ву чо бы ў шко ле 
дзі ця на вед вае больш як 10 ты сяч са мых роз ных уро каў. 
Але як на стаў ні кі рас па ра джа юц ца гэ тым бяс цэн ным па тэн цы я лам? 
Вы ха ваў чыя маг чы мас ці ву чэб ных прад ме таў і іх рэа лі за цыя 
на школь ных за ня тках ака за лі ся ў цэнт ры ўва гі ўдзель ні каў 
VІ Рэс пуб лі кан ска га ка ляд на га фес ты ва лю пе да га гіч на га май стэр ства, 
які пе ра тва рыў ся ў са праўд ны фе ер верк пе да га гіч ных ідэй, 
не стан дарт ных па ды хо даў і да зво ліў па-но ва му 
па гля дзець на мно гія рэ чы. СТАР. 7

 Май стар-клас Га лі ны СУ ХА ВАЙ, пры све ча ны вы ха ваў ча му ас пек ту 
ўро каў бе ла рус кай лі та ра ту ры.

Сё ле та спаў ня ец ца 
20 га доў, 
як у Бя рэ зін скім 
ра ё не ад на ві ла ся 
пры го жая 
тра ды цыя 
пра во дзін ка ляд ных 
свят пад наз вай 
«Цягнуць Ка ля ду 
на ду ба». 
Ля вы то каў 
ад ра джэн ня ста я ла 
былы ды рэк тар 
Дома культуры 
вёс кі Но ві ны 
Ні на Клі мо віч 
(на здым ку 
ў цэнт ры). 
За гэ ты час аб рад 
стаў част кай 
гіс то рыка- 
куль тур най
спад чы ны 
Мін шчы ны, 
яму афі цый на 
пры свое ны ахоў ны 
ста тус. І ця пер 
21 сту дзе ня ў вёс цы 
ла дзяц ца гэ тыя 
не звы чай ныя 
пра во дзі ны. 
А да па ма га юць 
Ні не Дзміт ры еў не 
яе сын, ня вест ка, 
унуч ка, іншыя 
шматлікія сваякі 
і мно гія руп лі выя 
ад на вяс коў цы.

Да но вых су стрэч, Ка ля да!Да но вых су стрэч, Ка ля да!
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