
У Ка лож скiм пар ку Грод на не каль кi га доў на зад бы ла за кла дзе на алея 
па пра ек це «Бэз Пе ра мо гi», пры мер ка ва ная да 75-год дзя Вя лi кай Пе ра мо гi. 
А ўчо ра пра ект атры маў пра цяг — быў да дзе ны старт но вай ак цыi, больш 

гла баль най i доў га тэр мi но вай, пры све ча най ужо 100-год дзю Пе ра мо гi. 
Да 2045 го да ў пар ку каля ста ра жыт на га хра ма бу дзе вы са джа ны са праўд-
ны бэ за вы сад, у якiм бу дзе кра са ваць больш за 250 кус тоў.

Ста ра жыт ныя 
ар тэ фак ты 

для на шчад каў
У Грод не з'я вiц ца пер шы 

ў краіне Цэнтр рэ стаў ра цыi 
i да сле да ван няў

Ён раз мес цiц ца ў ад ным з гiс та рыч ных бу дын каў 
го ра да па ву лi цы Ака дэ мiч най. Ка лiсьці двух па-
вяр хо вы аса бняк на ле жаў вя до ма му гро дзен ска му 
ле ка ру, але за больш чым 100-га до вую гiс то рыю 

прый шоў у ава рый ны стан. Хут ка тут пач нуц ца ра-

монт ныя ра бо ты — пра ца ваць ёсць над чым.

Трэ ба ска заць, што спе цы я лiс ты — рэ стаў рата ры Гро-

дзен ска га гiс то ры ка-ар хеа ла гiч на га му зея — ужо асвой-

ва юць сваю бу ду чую май стэр ню. Праў да, умо вы для 

пра цы не вель мi спры яль ныя, за тое тут вель мi пра стор-

на. Для кож на га — асоб нае па мяш кан не. Мож на зруч на 

раз мяс цiць i пры ла ды для пра цы, i са мi прад-

ме ты. А яны над звы чай цi ка выя.
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• На дру гiм энер га бло-

ку Бе лА ЭС па ча лi ся вы-

пра ба ван нi сiс тэм бяс пе кi 

рэ ак та ра.

• Кi тай ска-бе ла рус кi iна-

ва цый ны цэнтр пра мыс ло-

вых тэх на ло гiй з'я вiў ся ў 

«Вя лi кiм ка ме нi».

• МТЗ па ка жа на «Бе л-

агра» са мы ма гут ны трак-

тар у но вым ды зай не.

• Бе ла рус кая чы гун ка 

за сту дзень—жнi вень па-

вя лi чы ла гру за пе ра воз кi ў 

Кi тай у 1,2 ра за.

• «Бел авiя» пра цяг ну-

ла пры пы нен не рэй саў у 

Талiн да 14 каст рыч нi ка.

• На та ры у сы Брэсц-

кай воб лас цi пра вя дуць 

бяс плат ныя кан суль та цыi 

1 каст рыч нi ка.

• За ты дзень у Бе ла-

ру сi ўста ноў ле на шэсць 

фак таў не за кон най зда-

бы чы ла ся.

КОРАТКА

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2020 года
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СТАР. 7СТАР. 7

Iгар СТО МА, 

рэк тар Го мель ска га 

дзяр жаў на га 

ме ду нi вер сi тэ та:

«Тое, што мы ба чым 
сён ня ў ахо ве зда роўя — 
гэ та прын цы по ва 
iн шы свет. Яго ча сам 
на зы ва юць пост ко вiд най 
эрай. I толь кi той, 
хто адап ту ец ца хут ка 
да гэ тай эры, у тым 
лi ку сiс тэ ма вы шэй шай 
аду ка цыi, бу дзе на пе ра дзе. 
У су вя зi з гэ тым вель мi 
важ ныя пы тан нi 
лiч ба вi за цыi на ву чан ня, 
мак сi маль най iн тэ гра цыi 
сту дэн таў, пра фе сi я на лаў-
вы клад чы каў у клi нiч ныя 
сiс тэ мы».

ЦЫТАТА ДНЯ

Раз мо ва па сут нас цiРаз мо ва па сут нас цi

«У баць коў мо гуць быць 
роз ныя по гля ды,

але спа чат ку трэ ба даць дзi ця цi вы рас цi 
зда ро вым i атры маць аду ка цыю»

На бя гу чым тыд нi тэ ма ўдзе лу дзя цей у не санк цы-

я на ва ных мi тын гах гу ча ла з вус наў прад стаў нi коў 

Ге не раль най пра ку ра ту ры i кi раў нiц тва ўра да. Не ка-

то рыя пад лет кi вы хо дзяць на пло шчы са ма стой на, 

а iн шых ма лых баць кi пры вод зяць ту ды за ру ку. 

Ня гле дзя чы на тое, што па лi ты ка — гэ та час та вя лi-

кая гуль ня, дзе цям у ёй не мес ца. Па ка ран не бу дзе 

не жар тоў нае, а рэ аль нае — 26 баць коў, якiя бы лi 

на не санк цы я на ва ных мi тын гах з дзець мi, ужо пры-

цяг ну тыя да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi. А ўся го 

на раз гля дзе ка ля 280 спраў па па ру шэн нi дзець мi пра вi лаў па во дзiн i ўдзе лу 

ў не санк цы я на ва ных мi тын гах. Та кiя лiч бы агу чыў у чац вер на чар го вым па ся-

джэн нi На цы я наль най ка мi сii па пра вах дзi ця цi, ство ра най пры Са ве це Мi нiст раў, 

яе кi раў нiк, вi цэ-прэм' ер Iгар ПЕТ РЫ ШЭН КА. Ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» ўда ло ся 

больш дэ та лё ва аб мер ка ваць з на мес нi кам прэм' ер-мi нiст ра гэ тую 

праб ле му. СТАР. 3СТАР. 3
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Пра ек ты i ра шэн нiПра ек ты i ра шэн нi

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Сад бэ за вай кве це нiСад бэ за вай кве це нi
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