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Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  

«Га зе та ста ла роднай»
Ра і са ГРА МЫ КА, пен сі я нер ка з вёс кі Вя лі кі Поў-

свіж Ле пель ска га ра ё на:

— «Звяз ду» вы піс ваю з 1990 го да. Ша ную і ін шыя 
га зе ты, але ка лі б за мест «Звяз ды» мне пра па на ва лі 
пад пі сац ца на ін шае вы дан не, ні ў якім ра зе не па га-
дзі ла ся б. Га зе та ўжо ста ла сва ёй, род най. Ад кры ваю 
чар го вы ну мар і ад ра зу ве даю, што бу ду чы таць. Шчы ра 
ка жу, мя не мно гія тэ мы ці ка вяць. Маг чы ма, штось ці і 
не спат рэ біц ца ў жыц ці, але для агуль на га раз віц ця 
ліш нім не бу дзе.

Як ка жуць мае дзе ці, дзя ку ю чы «Звяз дзе» я пад-
ка ва ная ў за ка на даў стве. Пра но выя ўка зы, зме ны ў 
за ко нах яны да вед ва юц ца ад мя не, а я, у сваю чар-
гу, — з га зе ты. Ад ной чы апуб лі ка ва ны «Звяз дой» указ 
да па мог май му сы ну атры маць дзяр жаў ную да та цыю, 
на якую ён меў пра ва.

А як жа пры ем на атрым лі ваць ад лю бі май га зе-
ты па да рун кі! Мне шан цуе — вый граю ўжо дру гі раз. 
У 2012 го дзе вый гра ла элект рыч ную мя са руб ку, ле-
тась — вянд ляр ню. Бу ду пра цяг ваць удзель ні чаць у 
ро зыг ры шах, як і чы таць род ную «Звяз ду».

Ця пер Мі ніс тэр ства пра цы і са-

цы яль най аба ро ны пра цуе над 

за клю чэн нем між на род ных да-

га во раў аб су пра цоў ніц тве ў га-

лі не са цы яль на га за бес пя чэн ня 

з Эс то ні яй, Чэ хі яй і Поль шчай. 

Пра гэ та «Звяз дзе» рас ка за ла на-

чаль нік упраў лен ня ар га ні за цыі 

пен сій на га за бес пя чэн ня Мінп ра-

цы і са цы яль най аба ро ны Але на 

ДРО НА ВА.

— Гэ тыя да га во ры бу дуць па бу да-
ва ны на пра пар цы я наль ным прын цы-
пе, — за яві ла Але на Дро на ва. — Гэ та 
зна чыць, што кож ная з дзяр жаў бу дзе 
пры зна чаць і вы плач ваць пен сію за 
пра цоў ны стаж, за роб ле ны на яе тэ-
ры то рыі. То-бок, за ра бо ту, на прык лад, 
у Поль шчы бу дзе пла ціць поль ская 
дзяр жа ва, за ра бо ту ў Бе ла ру сі — Бе-
ла русь.

Па сло вах прад стаў ні ка Мінп ра цы і 
са ца ба ро ны, так са ма вя дзец ца ра бо та 
па за клю чэн ні між на род на га да га во-
ра ў пен сій най сфе ры з дзяр жа ва мі 
ЕА ЭС. «Фі ніш ужо ві даць», — за яві ла 
Але на Дро на ва.

* * *
Та кія да га во ры ма юць яшчэ адзін 

ста ноў чы ас пект, на які ха це ла ся б 
звяр нуць ува гу. Так, згод на з За ко нам 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб пен сій ным за-
бес пя чэн ні», пен сіі пры зна ча юц ца гра-
ма дзя нам, якія пра жы ва юць у кра і не 
па ста ян на. Пры вы ез дзе пен сі я не ра 
на пра жы ван не ў ін шую кра і ну вы пла-
та пен сіі спы ня ец ца. Але за клю чэн не 
між на род ных да га во раў па пен сій ным 
за бес пя чэн ні ства рае эфек тыў ны ме-
ха нізм за ха ван ня пен сій ных пра воў пры 
пе ра ся лен ні ча ла ве ка на мес ца жы хар-
ства ў ін шую дзяр жа ву. Гэ та зна чыць, 
ка лі бе ла рус кі пен сі я нер з'е дзе на па-
ста ян нае жы хар ства ў кра і ны да лё ка га 
за меж жа, з які мі ў Бе ла ру сі ад сут ні ча-
юць між на род ныя да га во ры аб пен сій-
ным за бес пя чэн ні, вы пла та пен сіі яму 
спы ніц ца. Мяр ку ец ца, што да лей шае 
пен сій нае за бес пя чэн не ча ла ве ка бу дзе 
ажыц цяў ляц ца ў за леж нас ці ад за ка на-
даў ства дзяр жа вы пе ра ся лен ня. Ка лі ж 
з ін шай дзяр жа вай за клю ча ны да га вор 
аб су пра цоў ніц тве ў га лі не са цы яль на га 
за бес пя чэн ня, то вы пла та пен сіі та ко му 
пен сі я не ру бу дзе пра цяг ну та.

Свят ла на БУСЬ КО.

У Баб руй ску га заў шчы кi 
вы ра та ва лi на па жа ры пен сi я не ра

Сi ту а цыя на огул атры ма ла ся не ты по вая. Жы ха рам шмат-
па вяр хо вi ка па ву лi цы Ле нi на здалося, што на пер шым па-
вер се iх до ма пах не га зам, i яны за бi лi тры во гу. На сiг нал 
пры еха ла га за вая ава рый ка. Але яшчэ на па ды хо дзе да 
до ма су пра цоў нi кi Ма гi лёў абл га за — сле сар Аляк сандр Ка-
па чоў i кi роў ца Аляк сандр Па туп чы каў уба чы лi, што з пад ва-
ла iдзе дым. Яны ад ра зу ж па тэ ле фа на ва лi ра та валь нi кам 
i вы клi ка лi хут кую да па мо гу, а са мi кi ну лi ся пра вя раць, што 
га рыць. Ся род ды му яны знай шлi ча ла ве ка, якi ўжо не мог 
пе ра мя шчац ца са ма стой на. Муж чы ны вы цяг ну лi яго на па-
верх ню i пе рад алi па да спеў шай бры га дзе хут кай да па мо гi. 
«На шчас це, агонь не па спеў раз га рэц ца, хут ка быў зной дзе-
ны ачаг уз га ран ня i апе ра тыў на лiк вi да ва ны», — па ве да мiў 
Яў ген ТОЎ СЦIК, iн спек тар гру пы пра па ган ды i ўза е ма-

дзе ян ня з гра мад скас цю Баб руй ска га гар рай ад дзе ла 

па НС. Пры чы ны па жа ру вы свят ля юц ца.
Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

Ну і ну!Ну і ну!  

Пад лет кі 
раз гра мі лі пры пы нак

Сма ля віц кім ра ён ным ад дзе лам След ча га ка мі тэ та 

рас па ча та кры мі наль ная спра ва аб ху лі ган стве, учы-

не ным гру пай пад лет каў. Па да зра ва ны мі пры зна-

ныя сем на ву чэн цаў роз ных на ву чаль ных уста ноў 

ра ё на. Ста рэй шы з фі гу ран таў — 17-га до вы лі цэ іст, 

са мая ма лод шая — 14-га до вая ву ча ні ца 8 кла са.

Па да ных след ства, уве ча ры не каль кі кам па ній пад лет-
каў зна хо дзі лі ся на пры пын ку пас ля вяс ко вай дыс ка тэ кі. 
Ча ка ю чы аў то бус, не паў на лет нія на ўмыс на з ху лі ган скіх 
мер ка ван няў ста лі ла маць ру ка мі і на га мі па віль ён пры-
пы нач на га пунк та, па шко дзіў шы пры гэ тым 16 па нэ ляў 
з ме та ла про фі лю. Пад лет кі з ін шай кам па ніі на зі ра лі за 
тым, што ад бы ва ец ца, і зды ма лі ві дэа на ма біль ны тэ ле-
фон. Ка лі пад' ехаў аў то бус, не паў на лет нія раз' еха лі ся па 
да мах. Аб па шко джан ні ма ё мас ці па ве да мі лі ў мі лі цыю на 
на ступ ны дзень ра бот ні кі да рож най служ бы.

След ства збі рае ма тэ ры ялы, якія ха рак та ры зуюць па-
да зра ва ных. След чыя дзе ян ні пра вод зяц ца з удзе лам іх 
за кон ных прад стаў ні коў. Уста наў лі ва ец ца па мер на не се-
най шко ды. Да ма тэ ры я лаў кры мі наль най спра вы да лу-
ча ны ві дэа за піс та го, што ад бы ло ся.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Спі ке рам ме ра пры ем ства, ар га ні за ва на га Мі ніс тэр ствам 
аду ка цыі Бе ла ру сі і кам па ні яй МТС, ста ла да цэнт, кан ды дат 
псі ха ла гіч ных на вук, па за штат ны су пра цоў нік Фон ду раз віц-
ця ін тэр нэта Вік то рыя Із ма гу ра ва. Як ад зна чы ла экс перт, 
сён ня іс ну юць дзве асноў ныя ма дэ лі па во дзі н пе да го га ў ін-
тэр нэ це. Ад на з іх — ад мо ва ад зно сін з вуч ня мі, за ха ван не 
аса біс тай пра сто ры і свай го жыц ця ад ста рон ніх. З пунк ту 
гле джан ня вы ха ван ня і да ве ру та кі шлях менш эфек тыў ны. 
Дру гая ма дэль па во дзі н — да лу чэн не вуч няў у «сяб ры» і 
ак тыў ныя ста сун кі з імі. «Без умоў на, гэ та па тра буе ад пе да-
го га вы со ка га ўзроў ню ін фар ма цый най куль ту ры, каб «быць 
у тэ ме» і ўплы ваць на пра цэс асо бас на га ста наў лен ня сва іх 
вуч няў», — лі чыць Вік то рыя Із ма гу ра ва.

«Ін тэр нэт-пра сто ра — на ту раль нае «ася род дзе пра жы-
ван ня» су час ных школь ні каў. Вір ту аль ныя ста сун кі ча сам 
пе ра ва жа юць над рэ аль ны мі. Не аб ход на ўліч ваць, што 
школь ні кі ма юць до ступ не толь кі да акаў нтаў ад на год каў, 
але і да ста ро нак сва іх пе да го гаў у са цы яль ных сет ках. Пад-
лет кі, пра гля да ю чы ін тэр нэт-про філь, воль на ці між во лі су-
па стаў ля юць воб раз на стаў ні ка ў се ці ве і ў рэ аль ным жыц ці. 
Та му вель мі важ на, каб гэ тыя воб ра зы су па да лі. Па доб ныя 
ме ра пры ем ствы да па ма га юць пе да го гам знай сці ад ка зы на 
свае пы тан ні, вы бу да ваць пра віль ны век тар па во дзі н у са цы-
яль ных сет ках і спры я юць пад тры ман ню іх ста ноў ча га імі джу 
ў ін тэр нэт-пра сто ры», — пра ка мен та ваў па дзею ды рэк тар 

Га лоў на га ін фар ма цый на-ана лі тыч на га цэнт ра Мі ніс тэр-

ства аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Па вел ЛІС.

Па вод ле да ных да сле да ван няў Ла ба ра то рыі Кас пер ска-
га, ка ля 90 % дзя цей што дня за хо дзяць у ін тэр нэт, пры гэ-
тым кож ны трэ ці пра во дзіць у се ці ве ад 3 да 5 га дзін, кож ны 
шос ты — ад 5 да 8 га дзін. Так са ма ўста ноў ле на, што 90 % 
пе да го гаў вы ка рыс тоў ва юць са цы яль ныя сет кі ў аса біс тых 
мэ тах і 73 % пра цэн ты да да юць сва іх вуч няў у «сяб ры».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ура чыс тае ўскла дан не кве так да ма ну мен та Пе ра мо гі 

і Веч на га агню ад бы ло ся ў Мін ску. Ме ра пры ем ства 

прай шло ў го нар Дня аба рон цаў Ай чы ны і 100-год-

дзя Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі. На пло шчы Пе ра мо гі 

прад стаў ні кі мі ніс тэр стваў, ар га ні за цый і за меж ныя 

гос ці пры ня лі ўдзел ва ўра чыс тай цы ры мо ніі. Шэс-

це су пра ва джа лі ро та га на ро вай вар ты і ва ен ны ар-

кестр.

«Дзень аба рон цаў Ай чы ны і 100-год дзе Уз бро е ных Сіл — 
па каз чык та го, што ў Бе ла ру сі на вы со кім уз роў ні ша ну юць 
і не за бы ва юць подз віг ве тэ ра наў. Мы хо чам, каб у нас бы лі 
мір і спа кой, каб на ша шчас це бы ло за бяс пе ча на аба ро най 

на шай Ай чы ны. Мне ха це ла ся б па він ша ваць усіх ве тэ ра-
наў, жы ха роў ста лі цы і ўсёй кра і ны з гэ тым свя там. І хай 
на ша мо ладзь заў сё ды бу дзе га то вая да аба ро ны Ай чы-
ны», — ска заў жур на ліс там стар шы ня Мін скай га рад ской 

ар га ні за цыі Бе ла рус ка га гра мад ска га аб' яд нан ня ве тэ-

ра наў ге не рал-ма ёр у ад стаў цы Ана толь АДОНЬ ЕЎ.

У ме ра пры ем стве пры ня лі ўдзел прад стаў ні кі Мі ніс тэр-
ства аба ро ны на ча ле з мі ніст рам Анд рэ ем РАЎ КО ВЫМ, 

пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Мак сім РЫ ЖАН КОЎ, на мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб-

лі кі На цы я наль на га схо ду Мар' я на ШЧОТ КІ НА, прад стаў-
ні кі гра мад скіх ар га ні за цый, ве тэ ра ны.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

«ІН ТЭР НЭТ-ЛІК БЕЗ» ДЛЯ ПЕ ДА ГО ГАЎ

Геа гра фія атры ман ня 
бе ла ру са мі пен сій 
мо жа па шы рыц ца

Ся рэд ні па мер пры зна ча ных 

ме сяч ных пен сій у Бе ла ру сі ў лю-

тым склаў 314,82 руб ля. Ся рэд-

ні па мер пры зна ча ных пен сій па 

ўзрос це — 323,16 руб ля.

Між на род ныя да га во ры аб су-

пра цоў ніц тве ў га лі не са цы яль на-

га за бес пя чэн ня на пра пар цыя-

наль ным прын цы пе ўжо за клю-

ча ны з Ра сі яй, Літ вой, Лат ві яй і 

Азер бай джа нам.

ША НУ ЕМ ТРА ДЫ ЦЫІ І ПА МЯЦЬ
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ДЫЯ ЛОГ ПА СУ БО ТАХ
Пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі прой дуць тра ды цый на 

24 лю та га ў Мін гар вы кан ка ме і абл вы кан ка мах 

кра і ны. На тэ ле фон ныя зван кі з 9.00 да 12.00 

бу дуць ад каз ваць:

пер шы на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан-
ка ма Мі ка лай Ва сі ле віч ТО КАР. Тэл. 8 016 221 31 21;

пер шы на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл-
вы кан ка ма Алег Сяр ге е віч МАЦ КЕ ВІЧ. Тэл. 8 021 
222 22 22;

пер шы на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы-
кан ка ма Аляк сандр Вік та ра віч МІ КА ЛУЦ КІ. Тэл. 8 023 
233 12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма 
Ула дзі мір Іо сі фа віч ДЗЯШ КО. Тэл. 8 015 273 56 44;

кі раў нік спраў МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Ры-
гор Аляк санд ра віч ВА РО НІН. Тэл. 8 022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Сяр-
гей Пят ро віч НЕ ЎМЯР ЖЫЦ КІ. Тэл. 8 017 500 41 60;

стар шы ня МІНСК АГА гар са ве та дэ пу та таў Ва сіль 
Ва сі ле віч ПА НА СЮК. Тэл. 8 017 222 44 44.

Як пра віль на на стаў ні ку кан так та ваць з вуч ня мі ў ін-

тэр нэ це і вы ка рыс тоў ваць гла баль ную сет ку для 

аду ка цый ных мэт? Якую ін фар ма цыю ка рэкт на пуб-

лі ка ваць на сва ёй ста рон цы ў са цы яль ных сет ках і ці 

мож на лі чыць аса біс тую ста рон ку на стаў ні ка «аса-

біс тай»? Гэ тыя пы тан ні аб мер ка ва лі ў Ма гі лёў скім 

дзяр жаў ным уні вер сі тэ це імя Ар ка дзя Ку ля шо ва, дзе 

прай шла ад кры тая лек цыя для пе да го гаў рэ гі ё на.

Спра вы ду хоў ныяСпра вы ду хоў ныя  

Мо шчы Мат ро ны 
ў ста лі цы

У хра ме свя то га даб ра вер на-

га кня зя Аляк санд ра Не ўска га 

ў Мін ску з 25 лю та га да 13 мая гэ-

та га го да бу дзе зна хо дзіц ца іко-

на свя той бла жэн най Мат ро ны 

Мас коў скай з час ці цай мо шчаў. 

Па дзея ад бы ва ец ца па бла га сла-
вен ні Міт ра па лі та Мінск ага і За слаў-
ска га Паў ла, Па тры яр ша га Эк зар ха 
ўсяе Бе ла ру сі. Свя ты ня з'яў ля ец ца 
да рам Свя цей ша га Па тры яр ха Мас-
коў ска га і ўсяе Ру сі Алек сія ІІ Гро дзен-
ска му Рас тво-Ба га род ніч на му стаў ра-
пі гі яль на му жа но ча му ма нас ты ру.

Бла жэн ная Мат ро на Мас коў-
ская — па дзвіж ні ца з бліз ка га нам 
ХХ ста год дзя, ад на з са мых лю бі-
мых сён ня пра ва слаў ных свя тых. 
Жан чы ну-ін ва лі да, не ві ду шчую ад 
на ра джэн ня і па збаў ле ную маг чы-
мас ці ха дзіць, Бог уда сто іў да ру цу-
да тва рэн ня і пра зор лі вас ці. Вер ні кі 
ша ну юць бла жэн ную Мат ро ну як вя-
лі кую ма літ вен ні цу, якая да па ма га-
ла бліз кім пры сва ім зям ным жыц ці 
і пра цяг вае ад гу ка цца на прось бы 
шчы рых сэр цаў за раз, зна хо дзя чы ся 
ў Цар стве Ня бес ным.

Пры быц цё свя ты ні ў Аляк санд ра-
Не ўскі храм (го рад Мінск, ву лі ца Каз-
ло ва, 11) ад бу дзец ца 25 лю та га ў 9:45. 
Пла ну ец ца, што для па кла нен ня вер-
ні каў іко на бу дзе да ступ ная што дня з 
8:00 да 20:00. Ад бу дзе свя ты ня 13 мая, 
пры клад ны час про ва даў — 12:30.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.


