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ТЫ НАША СОНЕЙКА!

Ана толь КА ЛІ НІН, 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«Га лоў нае для нас 
сён ня — гэ та ча ла век і яго 
кам форт нае пра жы ван не. 
Ба чым, што не да стат ко ва 
ўва гі ўдзя ля ем спа жыў цу 
на шых па слуг у сфе ры 
ЖКГ пры пра жы ван ні 
ў до ме. Ад сюль вы ні кае 
і тэ ма энер га эфек тыў нас ці 
жы ло га ася род дзя. У мі ну лай 
пя ці год цы знач на пра су ну лі ся 
ў сфе ры ўка ра нен ня 
но вых тэх на ло гій — 
ад ага родж валь ных 
кан струк цый і 
энер га эфек тыў на га шкла 
да сіс тэм рэ ку пе ра цыі. 
У на ступ ныя пяць га доў 
пе рад на мі ста іць за да ча: 
не менш за 60% уво дзі ма га 
жыл ля па він на быць 
у энер га эфек тыў ным 
вы ка нан ні».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЭКА ЛА ГІЧ НЫ 
ЛАД ЖЫЦ ЦЯ — МО ДА 

ЦІ НЕ АБ ХОД НАСЦЬ?
Спы тай сён ня ў жы ха ра на шай кра і ны, ці лі чыць ён ся бе 
эка ла гіч на куль тур ным ча ла ве кам, і ба дай што кож ны, не 
за дум ва ю чы ся, ад ка жа: «А як жа!» Але ці так гэ та? Што та кое 
эка ла гіч ная куль ту ра і на коль кі яна раз ві та ў на шым гра мад стве? 
Як мо ду на эка ло гію пе ра тва рыць у не ад' ем ную част ку жыц ця? 
Якія ме ры з бо ку дзяр жа вы і са міх гра ма дзян да па мо гуць 
бе ла ру сам стаць больш эка ла гіч на свя до мы мі? Гэ тыя і ін шыя 
пы тан ні ста лі га лоў ны мі пад час «круг ла га ста ла» «Эка ла гіч ная 
куль ту ра і яе склад ні кі», які ў рэ дак цыі «Звяз ды» мы пра вя лі да 
Су свет на га дня ахо вы на ва коль на га ася род дзя.
У дыс ку сіі пры ня лі ўдзел на мес нік стар шы ні Мінск ага га рад ско га 
ка мі тэ та пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 
Тац ця на ДУ БІК, стар шы на ву ко вы су пра цоў нік Цэнт ра са цы-
яль на-фі ла соф скіх і ант ра па ла гіч ных да сле да ван няў Ін сты ту та 
фі ла со фіі НАН Бе ла ру сі На тал ля ЗА ХА РА ВА, га лоў ны спе цы я ліст 
упраў лен ня па ка ар ды на цыі дзей нас ці ў сфе ры абы хо джан ня 
з дру гас ны мі ма тэ ры яль ны мі рэ сур са мі ўста но вы «Апе ра тар 
дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў» На тал ля КУ ДЫР КА, 
на мес нік ды рэк та ра ўста но вы «Цэнтр эка ла гіч ных 
ра шэн няў» Да р'я ЧУ МА КО ВА.
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Сён ня ў Грод не рас па чы на ец ца ХІ Рэс пуб лі кан скі фес ты валь 

на цы я наль ных куль тур, на які з'е дуц ца прад стаў ні кі амаль 

усіх ды яс пар, што жы вуць у на шай кра і не.

З ад крыц цём гэ та га фо ру му яго ар га ні за та раў, удзель ні каў і гас цей 
па він ша ваў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка. «На ша дзяр жа ва ак тыў на 
пад трым лі вае рэа лі за цыю пра воў усіх на цый, якія жы вуць у Бе ла ру сі, 
на сва бод нае раз віц цё іх мас тац тваў, моў і тра ды цый. Прад стаў ні кі 
роз ных на ро даў бе ра гуць сваю спад чы ну і тым са мым са дзей ні ча юць 

гар ма ніч на му раз віц цю гра мад ства, дэ ман стру юць ва ўсім све це мі-
ра люб насць на шай дзяр жа вы, яе імк нен не да зго ды і ўза е ма ра зу мен-
ня», — га во рыц ца ў він ша ван ні. Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 
за час свай го іс на ван ня фес ты валь стаў мес цам су стрэ чы лю дзей з 
ад кры ты мі шчы ры мі сэр ца мі. Ён са дзей ні чае ўма ца ван ню доб ра су сед-
скіх су вя зяў, слу жыць сім ва лам друж бы і па ва гі. Кі раў нік дзяр жа вы 
вы ка заў упэў не насць, што і ця пе раш ні фо рум ста не са праўд ным свя-
там шмат на цы я наль на га мас тац тва, па до рыць гле да чам ня ма ла но вых 
ура жан няў і ці ка вых су стрэч.

ПАД МІР НЫМ НЕ БАМ ПАД МІР НЫМ НЕ БАМ 
БЕ ЛА РУ СІБЕ ЛА РУ СІ

Пад піс ка-2016
У ГРОД НА — 

ПА ПА ДА РУН КІ 
АД «ЗВЯЗ ДЫ»

Сён ня звяз доў скі «дэ сант» вы са джва-
ец ца ў ста ра жыт ным Грод не. Пры зна ем ся, даў но ча ка лі гэ та га 
пры ем на га спат кан ня. Ды яшчэ на го да якая — 4-5 чэр ве ня ў 
Грод не ад бу дзец ца ХІ Рэс пуб лі кан скі фес ты валь на цы я наль ных 
куль тур. Вя до ма, мы прос та не маг лі за стац ца ў ба ку ад гэ та га 
ад мет на га свя та.

Пад час фес ты ва лю бу дзе пра ца ваць стэнд Вы да вец ка га 
до ма «Звяз да». Знай сці нас не скла да на: ары ен цір — ка ля па-
лат кі РУП «Бел пош та» на скры жа ван ні ву ліц Са цы я ліс тыч най 
і Ажэш кі. Пад час свя та на ла джа на раз на стай ная куль тур ная 
пра гра ма. Мы са свай го бо ку так са ма пры бы ва ем у Грод на з 
сюр пры за мі. Перш за ўсё ра ды ві таць сва іх чы та чоў і спа дзя ём-
ся, што звяз доў цаў ста не больш. Кож ны, хто 4 чэр ве ня афор міць 
пад піс ку на трэ ці квар тал ці дру гое паў год дзе 2016 го да на на шы 
пе ры я дыч ныя вы дан ні, — га зе ты «Звяз да», «Лі та ра ту ра і мас-
тац тва», ча со пі сы «Але ся», «Бя роз ка», «Во жык», «Ма ла досць», 
«Нё ман», «По лы мя», «Род ная пры ро да» — мо жа атры маць наш 
фір мо вы па да ру нак на стэн дзе Вы да вец ка га до ма. Па ба чыц ца, 
пад пі сац ца ды яшчэ і па да ру нак атры маць — ду ма ем, за ман-
лі вая пра па но ва. Так што шчы ра за пра ша ем — пры ходзь це, 
су ма ваць дак лад на не да вя дзец ца!

ДОБ РЫЯ СУ СТРЭ ЧЫ Ў ДОБ РУ ШЫ
Лі та раль на ад ра зу пас ля па езд кі ў Грод на мы на кі роў ва ем ся 

на Го мель шчы ну. У па ня дзе лак, 6 чэр ве ня, Дзень пад піс чы ка 
га зе ты «Звяз да» з 13.30 да 16.00 ад бу дзец ца на Доб руш скім ра-
ён ным вуз ле паш то вай су вя зі. За ві тай це на доб рыя су стрэ чы!


