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Анд рэй РАЎ КОЎ, 
мі ністр аба ро ны:

«Сён ня Уз бро е ныя Сі лы 
Рэс пуб лі кі Бе ла ру сі здоль ныя 
эфек тыў на рэ ага ваць на 
су час ныя вы клі кі і па гро зы. 
Па вы шэн не іх ба я вой 
ма гут нас ці мы ба чым 
у тым лі ку ў па ляп шэн ні 
якас ных ха рак та рыс тык 
узо раў ва ен най тэх ні кі, якія 
ста яць на ўзбра ен ні. Гэ ты 
пра цэс ажыц цяў ля ец ца 
па не каль кіх на прам ках. 
Па-пер шае, за куп ка но ва га 
ўзбра ен ня і ва ен най тэх ні кі, 
якія ад па вя да юць са мым 
су час ным су свет ным 
стан дар там. Па-дру гое, 
рас пра цоў ка і асна шчэн не 
Уз бро е ных Сіл ай чын ны мі 
комп лек са мі і сіс тэ ма мі. 
Пры няц це на ўзбра ен не 
но вых узо раў і сіс тэм 
з'яў ля ец ца па каз чы кам 
іна ва цый най дум кі 
і па спя хо вай дзей нас ці 
кам па ній, якія ства ра лі яго».

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 23.05.2017 г.
Долар ЗША    1,8525
Еўра 2,0713
Рас. руб. 0,0327
Укр. грыўня 0,0703

Пачалася падпіска на «Звязду» на III квартал і II паўгоддзе 2017 года!

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА,
5 разоў на тыдзень!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ці бываюць 
фінансісты 
ў акопах?

Кароль згуляў 
вяселле 

ў Гальшанах
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Каму 
на Прыпяці 
рыбу лавіць?
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Рас строй ства па во дзі наў, адап та цыі, праб ле мы 
з хар ча ван нем або сном — не та кая ўжо і рэд касць 
для су час ных дзя цей і пад лет каў. І зай ма ец ца імі ад ра зу 
не каль кі спе цы я ліс таў: псі хо лаг, псі ха тэ ра пеўт, псі хі ятр, 
ка лі трэ ба, то і ла га пед. Спе цы я ліс ты ка жуць, што но вы 
час заў сё ды пад кід вае но выя вы клі кі. Зда ец ца, усе ўжо 
ад чу ва юць пэў нае раз мы ван не меж па між да рос лы мі 
і дзець мі, па між па ла мі, ней кі мі са цы яль ны мі гру па мі. 
Ра ней усё ж та кі чор нае бы ло чор ным, а ця пер маг чы мы 
і «ва ры ян ты». Та му, з ад на го бо ку, трэ ба ву чыц ца 
адап та вац ца, асвой ваць но вы свет, а з дру го га — 
мець на ўва зе, што фі зі я ло гія на ша не змя ні ла ся, што 
наш мозг не зай меў па куль маг чы мас цяў за свой ваць 
той аб' ём ін фар ма цыі, які аб ры нуў ся на нас з ін тэр нэ ту, 
зна чыць, сёе-тое са «ста рых іс цін» яшчэ мо жа 
спат рэ біц ца.

ІН ТЭР НЭТ І ДЗЕ ЦІ: 
ХТО КІМ ВА ЛО ДАЕ?

СТАР. 4

Адзі ная стан цыя па каль ца ван ні пту шак у на шай кра і не зна хо дзіц ца ў 
Ту ра ве. Яна ад кры та ў 1999 го дзе і спе цы я лі зу ец ца на ку лі ках, якія ў 
час міг ра цыі пры пы ня юц ца ў пой ме Пры пя ці. З па чат ку вяс ны і да са-

ма га апош ня га ме ся ца ле та на ёй «акаль цоў ва юць» пту шак і вя дуць іх 
улік. Гэ тым зай ма юц ца не толь кі пра фе сій ныя ар ні то ла гі, 
але і ва лан цё ры — ама та ры на зі ран ня за кры ла ты мі. СТАР. 10

Ку лі ко вы «за ру чы ны»Ку лі ко вы «за ру чы ны»

Ад кры ва ючы Бе ла русьАд кры ва ючы Бе ла русь  

АД ЛЯС НОЙ — 
ДА НЯ МНО ВА
Упер шы ню но вы ве ла марш рут 

злу чыць абод вы ба кі Аў гус тоў ска га ка на ла
Наш ка рэс пан дэнт пра еха ла паў сот ні кі ла мет раў па ляс ных сцеж-
ках і да ве да ла ся, што ці ка ва га ча кае тут ту рыс таў. А так са ма якія 
не да рэ чнас ці мо гуць іх су стрэць на ма ляў ні чых бе ра гах, дзе не ка лі 
жы лі пля мё ны яц вя гаў.

Да са май мя жы
На ве ла сі пе дзе гэ тым марш ру там не па -

едзеш, бо ён яшчэ ў рас пра цоў цы. Але ўжо 
мае ну мар — 433 — і наз ву — «Яц вяж скі». 
Яц вя га мі зва лі пле мя бал таў, якія ў ста ра жыт-
на сці на ся ля лі між рэч ча На ра ва і Нё ма на.

Ка ля сіць гэ ты мі сцеж ка мі мож на бу дзе 
пас ля та го, як за вер шыц ца мар кі роў ка, бу-
дуць уста ноў ле ны зна кі і кар ты. Каб вы зна-
чыць гэ тыя мес цы, на ка нал ад пра ві ла ся не-
вя ліч кая экс пе ды цыя, у склад якой увай шла 
і ка рэс пан дэнт «Звяз ды». Нам трэ ба бу дзе
пра ехаць усе 50 кі ла мет раў бу ду ча га марш ру ту, 
які па куль іс нуе толь кі на кар це. Яго не аб ход на 
па зна чыць на мяс цо вас ці. Вось та ды ве ла-
ту рыст змо жа па стрэл ках і ну ма рах па ім 
пра ехаць. А па куль гэ тым шля хам мы рушым 
на «бу се» з прад стаў ні ка мі ту-
рысц ка-спар тыў на га са ю за. СТАР. 5


