
«Ува га: 
цяг нік ад праў ля ец ца»

Як пад трым лі ва юць бяс пе ку 
на чы гун цы

Без асаб лі вай па трэ бы ў дру гой па ло ве дня ў пят ні цу ка ля 

вак за ла лепш не з'яў ляц ца: зня суць! Ба бу лі ў роз на ка ля ро вых 

ка пе лю шах і па на мах ад праў ля юц ца на пра пол ку ага ро да, груп-

кі пад лет каў ма раць ад па чыць без баць коў ска га кант ро лю на 

да чы, сту дэн ты на вы хад ныя едуць зноў пад утуль нае ма мі на 

кры ло, ту рыс ты спра бу юць зра зу мець, ку ды браць кі ру нак, 

каб уба чыць усю пры га жосць бе ла рус кай зям лі. Сцэ на ры яў 

шмат! Зда ец ца, ме на ві та ў цяг ні ках і элект рыч ках у гэ ты час 

скан цэнт ра ва на са праўд нае жыц цё...

СА МАЕ АЖЫЎ ЛЕ НАЕ МЕС ЦА Ў ГО РА ДЗЕ
З ад на го бо ку, гэ та цу доў на. Дзе яшчэ ўба чыш та кую раз на стай-

насць люд скіх ты па жоў? З дру го га — там, дзе збі ра ец ца на тоўп, заў-

сё ды па вы ша ец ца ры зы ка раз на стай ных зда рэн няў. Та му вак за лам 

і цяг ні кам удзя ля ец ца асаб лі вая ўва га з бо ку мі лі цыі. Толь кі ўя ві це: 

за дзень праз стан цыю Мінск — Па са жыр скі пра хо дзіць ка ля 100 пар 

цяг ні коў. Па ра мі яны лі чац ца, бо ідуць у абод ва ба кі. Ка лі ёсць цяг нік 

Мінск — Грод на, то аба вяз ко ва бу дзе і яго дуб лёр па тым жа марш ру-

це ў зва рот ным кі рун ку — Грод на — Мінск. Да рэ чы, пасажырапаток 

сот ні цяг ні коў — ка ля 100 ты сяч! І гэ та без улі ку тых, хто іх су стра кае 

і пра во дзіць, хто праз тэ ры то рыю вак за ла ідзе да ганд лё вых цэнт раў 

або пры яз джае спе цы яль на, каб ку піць све жыя квет кі ў 

пад зем ным пе ра хо дзе.
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НА ШОПІНГ 
ДА… СМЕТНІЦ

ВЕРА, 
«ТЫ СУПЕР!»

Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім, 
аформіўшы падпіску на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙНЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

• Бе ла русь пры цяг не ў 

2018—2021 га дах па зы ку 

Еў ра пей ска га бан ка рэ кан-

струк цыі і раз віц ця да 5 млн 

еў ра тэр мі нам на 15 га доў 

для бу даў ніц тва но ва га рэ-

гі я наль на га па лі го на цвёр-

дых ка му наль ных ад хо даў 

і ма дэр ні за цыі сіс тэм збо ру 

ад хо даў у Пу ха віц кім і Чэр-

вень скім ра ё нах. Ад па вед-

ны Указ № 217 пад пі саў 

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

• «Олд тай мер-ра лі» дзя-

ся ты раз прой дзе ў Мін-

ску 9—10 чэр ве ня. У ме-

ра пры ем стве пры муць 

удзел больш за 50 экі-

па жаў з Бе ла ру сі і Ра сіі. 

Усе аў та ра ры тэ ты вы-

пу шча ныя да 1980 го да, 

мно гія з іх прад стаў ле ны 

ў Бе ла ру сі ў адзі ным эк-

зэмп ля ры. 9 чэр ве ня ка ля 

Па ла ца Рэс пуб лі кі з 13.30 

да 18.00 экі па жы прад ста-

вяць свае аў то ў ад па вед-

ным гіс та рыч ным сты лі, 

кас цю мах і тра ды цы ях.

• Пер шы мі ністр за меж ных 

спраў Бе ла ру сі Пётр Краў-

чан ка ўзна га ро джа ны най-

вы шэй шым ор дэ нам Іта ліі 

для за меж ні каў — Зор кай 

Іта ліі.

КОРАТКА

ЦЫТАТА ДНЯ

Ана толь ІСА ЧАН КА, 

стар шы ня 

Мі набл вы кан ка ма:

«У цэ лым коль касць зва ро таў 
гра ма дзян зна хо дзіц ца 
пры клад на на ад ным уз роў ні. 
Як заў сё ды, уз ды ма юц ца 
пы тан ні зя мель ных ад но сін, 
жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі, жыл ля. 
А вось пы тан няў 
па пра ца ўлад ка ван ні 
апош нім ча сам ста ла 
менш. Ця пер па вя лі кім 
ра хун ку больш звяр та юц ца 
кі раў ні кі прад пры ем стваў 
і гас па да рак — не ха пае 
ква лі фі ка ва ных ра бо чых. 
Гэ та і «Бел Джы», 
і «Амка дор», і ін шыя буй ныя 
прад пры ем ствы».
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Вы пуск ні кі 
Глы боц кай 
ся рэд няй 
шко лы 
№ 2 На сця 
ТУМ ЧА НОК 
і Мак сім ЦІ ТОЎ.

Фес ты ва лімФес ты ва лім  

НА КУ ПАЛ ЛЕ 
Ў АЛЕК САНД РЫЮ

Праз ме сяц, 7—8 лі пе ня, рэс пуб лі кан скі фес ты валь 

«Ку пал ле» чар го вы раз збя рэ сяб роў на ма ляў ні чым лу зе 

ка ля аг ра га рад ка Алек санд рыя. Свя та пач нец ца ў су бо ту 

і бу дзе доў жыц ца амаль без пе ра пын ку 

да поз ня га ве ча ра ня дзе лі. СТАР. 3

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Перад экзаменам


