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• Мі ніс тэр ства пра цы 

і са цы яль най аба ро ны 

звяр ну ла ся ў «Бе ла рус-

банк» з прось бай раз гле-

дзець маг чы масць вы зва-

ліць ад вы пла ты ка мі сіі за 

пры ём пла ця жоў на яў ны-

мі за не ка то рыя са цы яль-

ныя па слу гі.

• Амаль па ло ву да хо даў 

бюд жэ ту Гро дзен скай воб-

лас ці (49,7 % ці BYN835 млн) 

з па чат ку го да за бяс пе чы лі 

11 буй ных па дат ка пла цель-

шчы каў.

• Тыя, хто прай шоў 

тэр мі но вую служ бу ў вой-

ску, мо гуць атры маць іль-

го ты пры па ступ лен ні ў 

ВНУ і ССНУ.

• Ура чыс тая цы ры мо нія 

га шэн ня паш то вай мар-

кі «100 га доў кам са мо лу» 

прай шла ўчо ра ў На цы я-

наль ным мас тац кім му зеі 

ў Мін ску.

КОРАТКА

Ула дзі мір Краў цоў, 
стар шы ня Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма:

«У пла не пра фі лак тыч най 
ра бо ты не да пу шчаль ны 
фар маль ны па ды ход. 
Яшчэ ад зна ча юц ца 
фак ты, ка лі не аб ход ныя 
ме ры не пры ма юц ца, не 
за бяс печ ва ец ца на леж ны 
кант роль, а тыя ці 
ін шыя ме ра пры ем ствы 
не да вод зяц ца да кан ца. 
У Гро дзен скай воб лас ці 
най мен шыя па каз чы кі 
за гі ну лых на вы твор час ці, але 
ў рэ гі ё не ад зна ча ец ца рост 
коль кас ці па жа раў і вы пад каў 
гі бе лі лю дзей у іх. Ня гле дзя чы 
на зні жэн не коль кас ці 
да рож на-транс парт ных 
зда рэн няў, уз рас ла коль касць 
за гі ну лых у іх лю дзей. 
Звяр та юць на ся бе ўва гу і 
фак ты «п'я най» зла чын нас ці, 
зна хо джан ня не цвя ро зых 
лю дзей на ра бо чым мес цы. 
Та му пра фі лак тыч ную ра бо ту 
не аб ход на ак ты ві за ваць, 
пры маць най больш дзейс ныя 
ме ры па ўма ца ван ні 
гра мад скай бяс пе кі і 
дыс цып лі ны, зні жэн ні гі бе лі і 
траў ма тыз му лю дзей».

ЦЫТАТА ДНЯ

ГАРБУЗОВЫ ПАРАДГАРБУЗОВЫ ПАРАД
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На вар це зда роўяНа вар це зда роўя

ВЫ ЯВІЦЬ СХА ВА НАЕ 
ДА ПА МА ГАЕ РА ДЫ Я ЛО ГІЯ
Спе цы я ліс ты з уся го све ту аб мяр коў ва юць у Мін ску 

раз віц цё пра мя нё вай ды яг нос ты кі
Гэ ты мі дня мі ў ста лі цы пра хо дзіць пер шы кан грэс Бе ла рус ка га 

та ва рыст ва ра дыё ла гаў, якое аб' яд ноў вае ка ля 300 спе цы я ліс таў 

рэнт ге на ло гіі, маг ні та рэ за нанс най та маг ра фіі, уль тра гу ка вой ды-

яг нос ты кі, ра дые іза топ най ды яг нос ты кі і тра ды цый най ра ды я ло гіі. 

У кан грэ се бя руць удзел спе цы я ліс ты з усіх рэ гі ё наў Бе ла ру сі, а 

так са ма з Ра сіі, Хар ва тыі, Іта ліі, Аў стрыі, ЗША, Тур цыі, 

Сер біі, Фран цыі, Укра і ны. СТАР. 4

Праб ле маПраб ле ма

СМЕТ НІК 
У ГО РА ДЗЕ

У Ма гі лё ве ак ты віст зма га ец ца за чыс ці ню 
на ва коль на га ася род дзя

Ві таль Гар дзе еў для жы ха роў ма гі лёў скай Ча па еў кі — бяс-

спрэч ны аў та ры тэт. Ён — стар шы ня ву ліч ка ма № 5 Ле нін-

ска га ра ё на Ма гі лё ва і член Са ве та тэ ры та ры яль на га гра-

мад ска га са ма кі ра ван ня мік ра зо ны № 4 і не пры вык да та го, 

каб на яго ўчаст ку быў бар дак. Актывіст да мог ся, каб на 

за ма ца ва най за ім тэ ры то рыі га рад скія ўла ды на вя лі па ра дак 

з да ро га мі і элект рыч ны мі слу па мі. А ня даў на па тэ ле фа на-

ваў у рэ дак цыю «Звяз ды» і па пра сіў да па мо гі ў ба раць бе з 

не санк цы я на ва ным смет ні кам у ме жах го ра да.

Ра зам з ня ўрымс лі вым ак ты віс там ру шым на тое са мае мес ца, 

каб аца ніць аб ста ноў ку. Гэ та зу сім по бач з лі цэ ем № 9, які зна хо дзіц-

ца на цэнт раль най ву лі цы Пер ша май скай за не каль кі пры пын каў 

ад чы гу нач на га вак за ла. Лі цэй як раз ка ля да ро гі і, зда ец ца, па ві нен 

утрым лі ваць сваю тэ ры то рыю ў вы ключ ным ста не. Ну вось, я так 

і ду ма ла, ка ля бу дын ка шчы ру юць хлоп цы і дзяў ча ты, пры бі ра юць 

ліс то ту. Але Ва сіль Гар дзе еў на ад ва рот, на стро е ны не так ап ты-

міс тыч на. «Пой дзем, па гля дзім, ку ды яны яе па ня суць», — клі ча ён 

ку дысь ці на за двор кі лі цэя. І са праў ды. Ка ля бу дын ка, які на гад вае 

пры бі раль ню, ба чым све жа вы ка па ную яму. Ме на ві та ту ды ме та дыч-

на і зно сіц ца ліс то та. «Ну вось, ба чы це, зноў рых ту юц ца па ха ваць 

смец це на нейт раль най тэ ры то рыі», — пе ра жы вае 

мой спа да рож нік. СТАР. 4

На кірмашы ў Рэчыцы.


