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• Прад стаў ні кі 13 дзяр-

жаў пра вод зяць ін спек-

цыю дзвюх во ін скіх час цей 

Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі ў 

рам ках кур су па вы ка нан ні 

між на род ных да га во раў у 

га лі не кант ро лю над уз бра-

ен ня мі.

• Най больш чыс ты мі 

ў Бе ла ру сі па гід ра бія-

ла гіч ным і гід ра хі міч ным 

па каз чы ках пры зна ныя 

рэ кі Ві лія, Бес ядзь, Іпуць 

і Цна.

• Бе ла рус кі тэ нар Па вел 

Пят роў стаў пе ра мож цам 

прэ стыж на га між на род на га 

кон кур су ма ла дых ва ка ліс-

таў Operalіa-2018.

• Бе ла рус кая чы гун ка 

8 ве рас ня пры зна чы ла 

да дат ко вы цяг нік між-

рэ гі я наль ных лі ній эка-

ном-кла са па марш ру це 

Мінск — Лі да ў су вя зі з 

пра вя дзен нем у го ра-

дзе фес ты ва лю LІDBEER 

2018.

КОРАТКА

НА РОВАРЫ 
ПА ВАЛОЖЫНШЧЫНЕ: 
ШТО РАСКАЖА 
РЭГІЁН?

КА ЦЯ РЫ НА СНЫ ЦІ НА:
ПРА БАСКЕТБОЛ, 
ТАТУІРОЎКІ І САБАК

Вік тар КА РАН КЕ ВІЧ, 
мі ністр энер ге ты кі:

«Ду маю, мы бу дзем раз гля даць 
пы тан ні ўдас ка на лен ня 
ар га ні за цый най струк ту ры 
Мі ніс тэр ства энер ге ты кі, 
у тым лі ку на кі ра ва на га 
на ап ты мі за цыю коль кас ці 
пер са на лу з улі кам ука ра нен ня 
вы со ка эфек тыў ных 
тэх на ло гій і аб ста ля ван ня. 
Са мае га лоў нае, каб 
пры гэ тым за ха ва ла ся 
функ цы я наль насць бе ла рус кай 
энер га сіс тэ мы, 
яе на дзей насць. Ся род 
асноў ных за дач — увод 
у экс плу а та цыю Бе ла рус кай 
атам най элект ра стан цыі 
ва ўста ноў ле ныя тэр мі ны, 
яе па спя хо вая ін тэ гра цыя 
ў энер га сіс тэ му і эка но мі ку 
кра і ны, па вы шэн не 
эфек тыў нас ці ра бо ты 
энер га- і га за за бес пя чаль ных 
ар га ні за цый. Так са ма 
ў цэнт ры ўва гі бу дзе 
па вы шэн не якас ці ака зан ня 
па слуг па элект ра- 
і га за за бес пя чэн ні».
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Пер ша клас ні кі хва лю юц ца 

і ча ка юць свай го пер ша-

га зван ка. Вуч ні стар шых 

кла саў ужо ве да юць, што 

з па ня дзел ка трэ ба брац-

ца за ву чо бу. Пер шы дзень 

во се ні — не толь кі Дзень 

ве даў, але і дзень су стрэч. 

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка ў мі ну лую 

су бо ту на ве даў ся рэд нюю 

шко лу ў аг ра га рад ку Алек-

санд рыя Шкло ўска га ра ё на.

Для Прэ зі дэн та гэ та род ная 

ўстанова, дзе яго і за раз су-

стра ка юць на стаў ні кі. «Вы 

ве да е це, што гэ та шко ла 

зай мае асаб лі вае мес ца ў 

ма ім жыц ці, — па дзя ліў ся 

кі раў нік дзяр жа вы. — Так 

бу дзе і ў вас. Ка лісь ці і я, 

бу ду чы вуч нем, ста яў на лі-

ней цы, ча ка ю чы чар го ва га 

на ву чаль на га го да. З ты мі 

па дзея мі звя за на вя лі кая 

коль касць ура жан няў, аса-

біс тых пе ра жы ван няў, са-

мых роз ных. Але з ча сам 

усе яны ста лі да ра гі мі сэр цу 

ўспа мі на мі».

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 

ува гу на тое, што дзе ці па він ны 

асэн соў ваць, што ўсе школь ныя 

ўро кі і кант роль ныя — свай го ро ду 

рэ пе ты цыя да рос ла га жыц ця. Каб 

прай сці гэ ты шлях год на, трэ ба 

браць усё, што дае шко ла. Трэ ба 

ста ноў ча ста віц ца і да цяж кас цяў. 

«Та му што ме на ві та яны ву чаць 

пе ра адоль ваць су мнен ні і ня ўпэў-

не насць, вы бу доў ваць ад но сі ны з 

ад на клас ні ка мі і пе да го га мі. Гэ та 

і ёсць каш тоў ны во пыт, які ста не 

для вас сур' ёз най апо рай у бу ду-

чы ні», — звяр нуў ся да дзя цей кі-

раў нік дзяр жа вы.

На стаў ні кі заў сё ды пад ка жуць 

вый сце з цяж ка га ста но ві шча і, 

як звяр нуў ува гу Прэ зі дэнт, ме-

на ві та са мыя па тра ба валь ныя, 

уваж лі выя і муд рыя за ста нуц ца 

ў па мя ці. Яны ву чаць пры маць 

ра шэн ні і дзей ні чаць у ня прос тых 

сі ту а цы ях, якія так са ма трап ля-

юц ца ў на шым імк лі-

вым жыц ці.

Усё, што зроб ле на апош нiм ча сам, за ста-

нец ца iва наў цам, бу дзе iх ра да ваць i на да лей. 

А ўсiм, хто пры ехаў сю ды пер ша га i дру го га 

ве рас ня, бы ло пры ем на ад зна чаць ХХV Дзень 

пiсь мен ства. I вi даць, са май зна ка вай па дзе яй 

ста ла ад крыц цё кнiж най кра мы пад наз вай 

«Ве ра сень» у бу дын ку ўнi вер ма га. Ра ней у 

рай цэнт ры зу сiм не бы ло кнi гар нi, а «Ве ра-

сень» ця пер бу дзе на гад ваць га ра джа нам пра 

свят ка ван не. Шмат кнiг пры све ча ны гiс то рыi i 

су час нас цi род на га краю. А ге не раль ны ды-

рэк тар ААТ «Бел кнi га» Аляк сандр ВАШ-

КЕ ВIЧ пад крэс лiў на цы ры мо нii ад крыц ця, 

што ў но вай кра ме ўсю не аб ход ную лi та ра-

ту ру i кан цы ляр скiя та ва ры мо гуць на бы ваць 

i школь нi кi.

Дзе цям на огул бы ло пры све ча на шмат са-

мых роз ных ме ра пры ем стваў на свят ка ван нi. 

Яно i зра зу ме ла: звыш за да ча гра мад ства сён-

ня — пры цяг нуць ма ла дое па ка лен не да кнi гi, 

абу дзiць яго iн та рэс да лi та ра тур ных ге ро яў. 

На гэ та быў на кi ра ва ны i кон курс юных чы-

таль нi каў, i шмат лi кiя ак цыi Фес ты ва лю кнi гi i 

прэ сы. Сiм ва лiч на, што пра гра ма ме ра пры ем-

стваў па ча ла ся з ура чыс тай лi ней кi ў бе ла рус-

ка моў най ся рэд няй шко ле № 4 «Пiсь мен ства 

Бе ла ру сi — кры нi ца куль ту ры i 

ду хоў нас цi на ро да». 

СТАР. 2

Кры нi ца ду хоў нас цiКры нi ца ду хоў нас цi  

СВЯ ТА ВЫ СО КАЙ ПА ВА ГI ДА СЛО ВА
У IВА НА ВЕ ПРАЙ ШОЎ ДЗЕНЬ БЕ ЛА РУС КА ГА ПIСЬ МЕН СТВА

ДЗЕНЬ ВЕ ДАЎ НА МА ЛОЙ РА ДЗІ МЕ
«Толь кі ве да ю чы шлях да до му, мож на ўпэў не на ру хац ца на пе рад», — 

ска заў Прэ зі дэнт, які 1 ве рас ня на ве даў род ную шко лу
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Ста ра жыт нае Iва на ва не прос та па пры га жэ ла, пры бра ла ся да свят ка ван няў, — 

яно па ма ла дзе ла. Як ска за ла ма ла дая га ра джан ка Ак са на Клi мо вiч: 

«Ад ной чы я нi бы пра чну ла ся ў iн шым го ра дзе». Цэнт раль ная част ка бы ло га Яно ва, 

яго парк, ву лi цы на бы лi су час ную сты лё васць, ней кi асаб лi вы гля нец, 

якi яд нае па лес кi га ра док з не вя лi кi мi ўтуль ны мi еў ра пей скi мi га ра да мi.
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