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• Го мель пры зна ны най-

леп шым аб лас ным цэнт-

рам па са ні тар ным ста не і 

доб ра ўпа рад ка ван ні.

• Сіс тэ мы і аб ста ля ван-

не пер ша га энер га бло ка 

Бе лА ЭС па ча лі рых та ваць 

да гід раў ліч ных вы пра ба-

ван няў.

• У пунк тах про пус ку 

Гро дзен скай мыт ні для 

ба лель шчы каў ІІ Еў ра-

пей скіх гуль няў вы дзе лі лі 

асоб ныя ка лі до ры.

• На цы я наль ны аэ ра-

порт Мінск пры зна ны най-

леп шым ся род кра ін СНД 

за 2018 год.

• Сля ды бу ра га мядз-

ве дзя за ўва жы лі ў Бе ла-

веж скай пу шчы ка ля ра кі 

Ле вая Ляс ная і на най блі-

жэй шай да ро зе.

КОРАТКА

1289
на цы я наль ных пар каў, 
за па вед ні каў, за каз ні каў 
і пом ні каў пры ро ды, якія 
ад но сяц ца да асаб лі ва 
ахоў ных пры род ных 
тэ ры то рый, за рэ гіст ра ва на 
сён ня ў на шай кра і не. 
Агуль ная пло шча гэ тых 
ахоў ных тэ ры то рый скла дае 
ка ля 1861,5 ты сячы га — 
8,9 % ад пло шчы краіны. 
Іх мэ та — збе раг чы 
ўні каль ныя пры род ныя 
ўтва рэн ні, пад тры маць 
бія ла гіч ную і ланд шафт ную 
раз на стай насць, за ха ваць 
ге на фонд дзі кіх рас лін і 
жы вёл. Уся го ў Бе ла ру сі 
на ліч ва ец ца больш за 
20 ты сяч рэк, з іх 8 — 
пра цяг лас цю больш за 500 км 
і 11 — пра цяг лас цю ад 250 
да 500 км. У нас раз ме шча на 
ка ля 10,8 ты ся чы азёр. Тым 
ча сам у кра і не на зі ра ец ца 
ста ноў чая тэн дэн цыя 
зні жэн ня аб' ёмаў зда бы чы 
ва ды з пры род ных кры ніц, 
што ска ра чае на груз ку на 
вод ныя рэ сур сы, пра во дзіц ца 
ра бо та па ска ра чэн ні 
аб' ёмаў вы кі даў і скі даў 
за брудж валь ных рэ чы ваў у 
пры род нае ася род дзе.

ЛІЧБА ДНЯ

ЁН ПАДЗЯЛІЎ 
БЕЛАРУСЬ 
НА РАЁНЫ…

ЗАЛЕЖНАСЦЬ, 
ЯКОЙ НАМ 
НЕ ХАПАЛА?

7

11

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – НЕ ПАШКАДУЕЦЕ!

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем цікавае лета з любімай газетай

Шлях да свя ты ніШлях да свя ты ні

ШЧЫ РАЯ ВЕ РА 
ДА ПА МАГ ЛА

У Го ме лі рас па ча та бу даў ніц тва хра ма ў го нар свя ці це ля 

Іа а на Шан хай ска га і Сан-Фран цыс ка га, і свя шчэн на па кут ні ка

Іа а на, епіс ка па Рыль ска га. Ка мень і па мят ную кап су лу ў яго 

пад му рак за клаў Міт ра па літ Мін скі і За слаў скі Па вел, Па тры яр-

 шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі. Да рэ чы, дзе ян не но сіць глы бо кі сак-

раль ны сэнс: у пра ва слаў най тра ды цыі за клад ны 

ка мень сім ва лі зуе са мо га Ісу са Хрыс та.

СітуацыяСітуацыя

ДУБ РА ВЕН КА 
ЗА ХВА РЭ ЛА?

Гэ та ад на з ма лых рэк Ма гі лё ва, якая з'яў ля ец ца яго ўпры га жэн нем 

і мес цам ад па чын ку шмат лі кіх га ра джан. Яе ма ляў ні чы ка ва ла чак у 

са мым цэнт ры го ра да ка ля гас ці ні цы «Ма гі лёў» вель мі ва біць гас-

цей і ту рыс таў. Тут мож на вы піць ку ба чак ка вы ў лет няй ка вяр ні, 

па кар міць дзі кіх ка чак, па ды хаць све жай пра ха ло дай у спя кот-

ны лет ні дзень. 

Але ма гі лёў скія 

эко ла гі ад гра-

мад скас ці звяр-

та юць ува гу, 

што не ўсё так 

доб ра, як зда-

ец ца на пер шы 

по гляд. Рэч ка 

цяж ка хва рэе, 

і ка лі не за няц-

ца яе азда раў-

лен нем сён ня,
заўт ра мо жа 

быць поз на. 

СТАР. 4
Ак ты віс ты за клі ка юць ма гі ляў чан не быць абы яка вы мі 

да пры ро ды.
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Сла ва мір БЫ ДЗАН шос ты год пра цуе жы вё ла во дам у ААТ «Ча рэ сы» Мёр ска га ра ё на. З са ма га па чат ку яму да ве ры лі ва ра но га ка ня па мя нуш цы 
Ву га лёк. Ка лі ста так пер ша цё лак вы хо дзіць на лет нія круг ла су тач ныя вы па сы, Сла ва мір не рас ста ец ца са сва ім сяб рам. Пад на гля дам жы вё ла во да — 
амаль трыс та га лоў бу ду ча га дой на га стат ка гас па дар кі, а з Ву галь ком па спя ваць за ра гу ля мі вель мі зруч на!

М ЁР СКІ КАЎ БОЙМ ЁР СКІ КАЎ БОЙ
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