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• Мін скі аў та ма біль ны 

за вод пла нуе рас пра ца-

ваць спе цы яль ны аў то-

бус для кра ін Аф ры кі.

• Кі раў ніц тва Ма гі лё ва 

пра ін спек туе з вер та лё та 

на вя дзен не па рад ку ў го-

ра дзе.

• Больш за 450 ча ла-

век па пра сі лі пры тул ку 

або да дат ко вай аба ро ны 

ў Бе ла ру сі ў пер шым паў-

год дзі 2018 го да.

• Ура джай насць ка ву-

ноў у Бе ла ру сі ў 2018 го дзе 

ча ка ец ца вы шэй шая за ле-

таш нюю. У цэ лым па кра і-

не ў най больш буй ных вы-

твор цаў за ня та пад ка ву ны 

25,9 гектара, яны праг на-

зу юць ва ла вы збор ка ля 

465 тон.

• Бе ла рус кая кар ці на 

«Не гуль ня» ўда сто е на 
спе цы яль на га пры за Му-
зея Пе ра мо гі на XV Між на-
род ным фес ты ва лі ва ен-
на-па тры я тыч на га філь ма 
«Ва ла ка лам скі ру беж».

• Се зон ра бо ты фан та-

наў у Мін ску за вер шыц ца 

28 ве рас ня.

• Ша лё ны бар сук на-

паў на муж чы ну пад 

Грод нам.

КОРАТКА

ШТО ХВАЛЮЕ 
СТАЛІЧНЫХ 
ПЕДАГОГАЎ? 

ГРОШЫ Ў ДЗЯЦЕЙ 
ЛЕПШ 
КАНТРАЛЯВАЦЬ

Ігар ЯЎ СЕ ЕЎ,

па моч нік Прэ зі дэн та — 

ін спек тар 

па Мін скай воб лас ці:

«Мы ана лі зу ем зва ро ты 
гра ма дзян, гля дзім, 
за явы якой тэ ма ты кі 
па сту па юць час цей. 
На да дзе ны мо мант 
больш за ўсё звяр та юц ца 
па зя мель ных пы тан нях, 
звя за ных з ін ды ві ду аль ным 
бу даў ніц твам жыл ля. 
На пэў на, пры чы на 
гэ та га ў тым, што лю дзі 
ста лі больш бу да ваць, іх 
даб ра быт па леп шыў ся».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Хут ка ў шко луХут ка ў шко лу  

«ЗРА БІ ЛІ 
ПА-СУ ЧАС НА МУ»

Як не вя лі кая вяс ко вая шко ла 
рых ту ец ца да но ва га на ву чаль на га го да

Ужо праз не каль кі дзён у шко лах пач нуц ца ўро кі. Дзе ці вяр-

та юц ца з мар скіх па да рож жаў, ня суць з біб лі я тэк пад руч ні кі, 

пры мя ра юць но вую фор му. А як у на ву чаль ных уста но вах рых-

ту юц ца пры няць хлоп чы каў і дзяў ча так? Мы за еха лі ў вяс ко вую 

шко лу ў Пяр ша ях — са мую ста рую ў Ва ло жын скім ра ё не (сё ле-

та ёй спаў няц ца 150 га доў) — і па гля дзе лі, як там пра хо дзяць 

апош нія лет нія дні.

Аб ноў ле ная спарт за ла і яб лыч нае ва рэн не
— У гэ тым го дзе ў нас ня ма 11 кла са, — рас каз вае ды рэк тар Пяр шай-

ска га дзі цяча га сад ка-ся рэд няй шко лы Свят ла на ЛА МА КА. — Усе па-

па сту па лі: хто ў На ва поль скі аграр на-эка на міч ны ка ледж на 

пра гра міс та, хто ў Мінск — на аў та сле са ра ці энер ге ты ка. СТАР. 4

Па дзеяПа дзея   «КАС МІЧ НЫ 
ДЭ САНТ» 

ВЫ СА ДЗІЦ ЦА 
Ў БЕ ЛА РУС КАЙ 

СТА ЛІ ЦЫ
Ка ля 90 кас ма на ўтаў пры муць удзел у 31-м між на род ным кан-

грэ се Аса цы я цыі ўдзель ні каў кас міч ных па лё таў у Мін ску. Кан-

грэс прой дзе ў бе ла рус кай ста лі цы з 9 па 15 ве рас ня. Агуль ная 

коль касць яго ўдзель ні каў — больш як 200 спе цы я ліс таў з 

19 кра ін: Гер ма ніі, Ні дэр лан даў, Шве цыі, Аў стрыі, Кі тая і ін шых.

— Са мы мі прад стаў ні чы мі бу дуць дэ ле га цыі з Ра сіі і ЗША, — рас ка заў 

жур на ліс там на мес нік стар шы ні Прэ зі ды у ма На цы я наль най ака дэ міі 

на вук Бе ла ру сі Сяр гей КІ ЛІН. — Мы ча ка ем у гос ці пер ша га кі тай ска-

га кас ма на ўта Яна Лі вэя, пер шую жан чы ну-кас ма на ўта, якая вый шла ў

ад кры ты кос мас, — Свят ла ну Са віц кую, Сяр гея Кры ка лё ва — кас ма на ўта, 

які пра вёў у кас міч ных ка ман дзі роў ках уво гу ле прак тыч на тры га ды

свай го жыц ця (803 дні). Кан грэс на ве дае і ле ген дар ны са вец кі кас ма наўт 

Вік тар Са ві ных. Па лёт Ула дзі мі ра Джа ні бе ка ва і Вік та ра Са ві ных стаў ад-

ной з са мых скла да ных мі сій у гіс то рыі су свет най кас ма на ўты кі. Пе рад імі 

ста я ла за да ча — пры сты ка вац ца ўруч ную да не кі ра ва на га «Са лю та-7» 

і рэ ані ма ваць кас міч ную стан цыю пас ля ад клю чэн ня энер га сіс тэ мы. Іх 

подз віг быў па кла дзе ны ў асно ву ад най мен на га мас тац ка га філь ма.

Аса цы я цыя ўдзель ні каў кас міч ных па лё таў у Мін ску (АУКП) — між-

на род ная не ка мер цый ная ар га ні за цыя, якая аб' яд ноў вае кас ма на ўтаў 

з мно гіх кра ін. Яна бы ла ство ра на больш як 30 га доў та му для аб ме ну 

во пы там у га лі не пі ла та ва ных кас міч ных па лё таў. Між на род ны кан грэс 

АУКП збі рае што год кас ма на ўтаў, прад стаў ні коў на ву ко ва-да след чых 

уста ноў і на цы я наль ных кас міч ных агенц тваў. На прык лад, у Мін ску за-

пла на ва ны ча ты ры тэх ніч ныя се сіі, пад час кан грэ са бу дуць за слу ха ны 

так са ма спра ва зда чы кас ма на ўтаў, якія па бы ва лі за апош ні 

год на Між на род най кас міч най стан цыі. СТАР. 3

Ды рэк тар сель ска га До ма куль ту ры ў вёс цы Зба роў Ра га чоў ска-

га ра ё на і кі раў нік эка ла гіч на га пра ек та «Тай ны га ю чых рас лін» Ан-

та ні на ВА РАН ЦО ВА ня се лет ні збор кве так і рас лін, якія яна са бра ла 

на дняп роў скім лу зе, бо вёс ка зна хо дзіц ца аку рат на бе ра зе вя лі кай 

ра кі. З гэ тых зё лак Ан та ні на Ана то леў на бу дзе ра біць ка лек цыі і 

збо ры, а так са ма за вар ваць чаі і на поі, ка рыс ныя для зда роўя.

Чац вёр ты год на ба зе ўста но вы куль ту ры дзей ні чае не звы чай ны 

пра ект ПРА АН, які ад кры вае свет на ва коль най пры ро ды, зна ё міць 

з ба гац цем рас лін, якія да па ма га юць ча ла ве ку ўма ца ваць зда роўе і 

пра цяг нуць ма ла досць. Ан та ні на Ва ран цо ва во дзіць гру пы эк скур-

сан таў і асоб ных ту рыс таў па за лах му зея і рас кры вае та ям ні цы 

пры ро ды.

— У му зей най ка лек цыі больш за сто най мен няў рас лін — ба-

гац це Ра га чоў скай зям лі, — ка жа зба роў ская траў ні ца. — Ні во дзін 

на вед валь нік не па кі не на шу вёс ку, не па спы таў шы на шых га ю чых 

на по яў, не ўзба га ціў шы ся ве да мі пра куль ту ру спа жы ван ня ле ка-

вых рас лін.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ТРА ВЯ НЫ ЗБОР СА ЗБА РО ВАТРА ВЯ НЫ ЗБОР СА ЗБА РО ВА


