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Па праў кi ў не ка то рыя ко дэк сы 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь па пы тан нях 
уз мац нен ня мер ад каз нас цi за кi-
ра ван не транс парт ным срод кам у 
ста не ап'я нен ня ўсту па юць у сi лу 
24 каст рыч нi ка.

Бе ла русь учо ра вы ка на ла свае 
аба вя за цель ствы па крэ ды це 
стэнд-бай Мiж на род на га ва лют-
на га фон ду i ажыц ця вi ла чар го вае 
па га шэн не асноў на га доў гу ў па-
ме ры 54,7 млн СДР, што эк вi ва-
лент на $84,4 млн.

У Бе ла ру сi рэ аль ныя на яў ныя 
гра шо выя да хо ды ў сту дзе нi-жнiў-
нi гэ та га го да ў па раў на ннi з ад па-
вед ным пе ры я дам мi ну ла га го да 
па вя лi чы лi ся на 18,8 пра цэн та.

Коль касць за рэ гiст ра ва ных 
ка рыс таль нi каў у на цы я наль най 
сiс тэ ме збо ру пла ты за пра езд па 
аў та ма бiль ных аў та да ро гах BelToll 
пе ра сяг ну ла 160 тыс.

Як па ве да мi лi ў Мi нiс тэр стве 
спор ту, у гэ тым го дзе вель мi па-
вя лi чыў ся по пыт на ту ры ў Бал-
га рыю, прак тыч на ў два ра зы. 
По пыт на ад па чы нак у Грэ цыi 
па вя лi чыў ся на 30%. Ад нак у цэ-
лым гус ты бе ла рус кiх ту рыс таў 
у гэ тым го дзе кар ды наль на не 
змя нi лi ся — у лi да рах лет ня га 
ад па чын ку Ра сiя, Укра i на i Тур-
цыя.
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НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     + 16°
Віцебск     + 13°
Гомель     + 14°
Гродна     + 16°
Магілёў     + 13°
Мінск     + 16°  

Ма рат ЖЫ ЛIН СКI, на мес нiк 
стар шы нi Па ста ян най 
ка мi сii па аду ка цыi, 
куль ту ры i на ву цы 
Па ла ты прад стаў нi коў:

«Бе ла русь -- з тых бы лых 
са вец кiх рэс пуб лiк, якая ўва-
саб ля ла i ўва саб ляе са бой 
аст ра вок ста бiль нас цi, у 
тым лi ку ў мiж кан фе сiй-
ным, мiж рэ лi гiй ным пла не. 
Мiнск — унi каль ная пля цоў-
ка, дзе мо гуць су стра кац ца 
кi раў нi кi дзяр жаў, аб мяр-
коў ваць лю быя, у тым лi ку 
са мыя вост рыя тэ мы i зна-
хо дзiць уза е ма пры маль ныя 
ра шэн нi. Цэнтр па лi тыч-
на га жыц ця Са друж нас цi 
пры хо дзiць у Мiнск — гэ та 
па лi тыч ны сiг нал i для на-
шых са юз нi каў, i для апа не-
нтаў. Са мiт па каз вае, што 
мы га то выя да дыя ло гу. Мы 
ста ра ем ся ва ўсiх ба чыць 
парт нё раў і ад кры тыя для 
су пра цоў нiц тва».

2

Год беларускага 
старшынства — 
гэта 365 спраў 

на карысць СНД 

Мінск вачыма 
маладых 

рэпарцёраў

Парады ад 
Георгія Калдуна: 

смачна есці 
і цікава жыць!

Па ся джэн ні Вы шэй ша га Еў ра зій ска га эка на-
міч на га са ве та на ўзроў ні кі раў ні коў дзяр жаў 
і Са ве та кі раў ні коў дзяр жаў СНД прой дуць 
24 і 25 каст рыч ні ка ў Мін ску ў Па ла цы Не за-
леж нас ці, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лі да ра.

У якас ці асноў на га пы тан ня на па ся джэн ні 24 
каст рыч ні ка бу дуць аб мяр коў вац ца раз віц цё ін-
тэ гра цыі і ход ра бо ты над пра ек там да га во ра аб 
Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе.

Акра мя та го, пла ну ец ца раз гле дзець пы тан ні, 
якія да ты чац ца ма дэль на га за ко на «Аб кан ку рэн-
цыі», па рад ку пе ра мя шчэн ня нар ка тыч ных срод каў 
і псі ха троп ных рэ чы ваў у Мыт ным са ю зе, вы ка-
нан ня бюд жэ ту Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі і 
шэ раг ін шых тэм.

Па ся джэн не Са ве та кі раў ні коў дзяр жаў СНД, 
якое прой дзе 25 каст рыч ні ка, ста не клю ча вым ме-
ра пры ем ствам у рам ках стар шын ства Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у Са друж нас ці ў 2013 го дзе.

Бе ла рус кае стар шын ства пра хо дзіць пад дэ-
ві зам «Ін тэ гра цыя на ка рысць ча ла ве ка: ума-
ца ван не доб ра су сед ства, раз віц цё эка на міч на-
га су пра цоў ніц тва, са дзей ні чан не па вы шэн ню 
да ступ нас ці эка ла гіч ных «зя лё ных» тэх на ло гій, 
па шы рэн не дыя ло гу куль тур». У пла не па рэа лі-
за цыі бе ла рус ка га стар шын ства ў СНД больш як 
70 ме ра пры ем стваў эка на міч на га, эка ла гіч на га, 

гу ма ні тар на га і між рэ гі я наль на га ха рак та ру.
Па ра дак дня са мі ту ўклю чае 14 пунк таў, якія 

ахоп лі ва юць роз ныя сфе ры дзей нас ці: ад гу ма ні-
тар на га су пра цоў ніц тва да ўза е ма дзе ян ня па пы-
тан нях бяс пе кі і эка на міч ных ад но сін.

Пла ну ец ца за цвер дзіць пра гра мы аб су пра-
цоў ніц тве ў ба раць бе з тэ ра рыз мам і ін шы мі 
гвалтоўнымі пра ява мі эк стрэ міз му на 2014—2016 
га ды, аб су пра цоў ніц тве ў ба раць бе з не за кон ным 
аба ро там нар ка тыч ных срод каў і про ці дзе ян ні нар-
ка ма ніі на 2014—2018 га ды.

Пра ду гледж ва ец ца так са ма аб мер ка ваць Між-
дзяр жаў ную пра гра му су мес ных мер ба раць бы са 
зла чын нас цю на 2014—2018 га ды, Пра гра му аб 
су пра цоў ніц тве дзяр жаў — удзель ніц СНД у ба-
раць бе з ганд лем людзь мі.

Ча ка ец ца, што кі раў ні кі дзяр жаў за цвер дзяць 
Па гад нен не аб утва рэн ні Між дзяр жаў на га са ве та 
па про ці дзе ян ні ка руп цыі і Кан цэп цыю су пра цоў ніц-
тва ў ба раць бе са зла чын ства мі, якія ўчы ня юц ца з 
вы ка ры стан нем ін фар ма цый ных тэх на ло гій.

У га лі не гу ма ні тар на га су пра цоў ніц тва пра-
па ну ец ца раз гле дзець пы тан ні пад рых тоў кі да 
свят ка ван ня 70-й га да ві ны Пе ра мо гі ў Вя лі кай 
Ай чын най вай не 1941—1945 га доў, пры няць ра-
шэн не аб аб' яў лен ні 2014 го да Го дам ту рыз му ў 
СНД і ра шэн не аб рэа лі за цыі ў 2014 го дзе Між-
дзяр жаў най пра гра мы «Куль тур ныя ста лі цы Са-
друж нас ці».

СУСТРЭЧЫ КІ РАЎ НІ КОЎ ДЗЯР ЖАЎ 
САДРУЖНАСЦІ ПРОЙ ДУЦЬ 

У МІН СКУ Ў ПА ЛА ЦЫ НЕ ЗА ЛЕЖ НАС ЦІ

Усе мы пры вык лі, што Са друж насць Не за-
леж ных Дзяр жаў з'яў ля ец ца са май ці хай, 
спа кой най і на ват у не ка то рай сту пе ні сум-
най пля цоў кай у на шым рэ гі ё не. Ад нак у 2013 
го дзе ме на ві та ва кол са мі ту СНД мо жа раз-
гар нуц ца асноў ная інт ры га.

Не толь кі фор ма «цы ві лі за ва на га раз во ду»
На пя рэ дад ні су стрэ чы на вы шэй шым уз роў ні 

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр Лу ка-
шэн ка, раз маў ля ю чы з Анд рэ ем Ка бя ко вым і Сяр-
ге ем Ру ма сам, ад зна чыў, што СНД, па сут нас ці, 
пе ра тва ра ец ца ў пля цоў ку, з якой мо гуць стар-
та ваць ін шыя дзяр жа вы рэ гі ё на ў сва ім ру ху да 
еў ра зій скай ін тэ гра цыі. Гэ та прын цы по ва но вае 
ба чан не і ро лі Са друж нас ці, і перс пек ты вы ўся го 
рэ гі ё на. Кі раў нік дзяр жа вы лі чыць фак тыч на не-
па збеж ным да лей шае па шы рэн не Мыт на га са ю за 
і бу ду ча га Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за. Хоць 
пры гэ тым вы дат на ра зу мее іс ну ю чыя су пя рэч нас-
ці і не аб ход насць ка рэк цыі пра цэ су ін тэ гра цыі. На 
дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн ка, ва кол да га во ра аб 
ства рэн ні Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за яшчэ 
бу дзе зла ма на ня ма ла коп' яў. Тым не менш з па да-
чы бе ла рус ка га лі да ра Са друж насць Не за леж ных 
Дзяр жаў — гэ та ця пер не фор ма «цы ві лі за ва на га 
раз во ду» бы лых са вец кіх рэс пуб лік, а ас но ва для 
рэ ін тэ гра цыі по стса вец кай пра сто ры, пер шы ўзро-
вень гэ тай рэ ін тэ гра цыі.

Ін тэ гра цыя ін тэ гра цый
Дру гі важ ны ас пект: Мінск, як ста лі ца СНД, з'яў-

ля ец ца пе ра га вор най пля цоў кай для па глыб лен ня 
ін тэ гра цыі як на пост са вец кай пра сто ры, так і ў 

больш шы ро кім фар ма це. Прэ зі дэнт зноў па цвер-
дзіў пры хіль насць сва ёй кан цэп цыі ін тэ гра цыі ін тэ-
гра цый, якую ён пра па на ваў роў на два га ды та му ў 
рам ках аб мер ка ван ня лё су бу ду ча га Еў ра зій ска га 
са ю за.

Сут насць гэ тай кан цэп цыі ў тым, што еў ра зій-
ская ін тэ гра цыя з'яў ля ец ца не фор май кан фран-
та цыі з ін шы мі суб' ек та мі між на род ных ад но сін, 
а фор май на ладж ван ня з імі раў на праў ных і 
ўза е ма вы гад ных ад но сін. Як за явіў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка на прэс-кан фе рэн цыі для кі раў ні-
коў СМІ кра ін СНД не каль кі дзён та му, Еў ра-
зій скі эка на міч ны са юз пас ля яго ства рэн ня (і 
па шы рэн ня) бу дзе ўяў ляць са бой пры клад на 
роў на вя лі кую ве лі чы ню з Еў ра пей скім са юзам. 
І гэ та да зво ліць кра і нам, якія ўва хо дзяць у ін тэ-
гра цый нае ўтва рэн не, да ма гац ца больш пры-
маль ных умоў свай го зблі жэн ня ўжо і з аб' яд на-
най Еў ро пай, а так са ма ін шы мі ін тэ гра цый ны мі 
ўтва рэн ня мі.

Га лоў ная інт ры га: «укра ін скае пы тан не»
Ма быць, са мым вост рым і дыс ку сій ным пы-

тан нем са мі ту, хоць і не вы не се ным у афі цый ны 
па ра дак дня, з'яў ля ец ца пы тан не аб су мя шчэн ні 
«еў ра пей ска га век та ра» Укра і ны з яе ўдзе лам у 
зо не сва бод на га ганд лю Са друж нас ці Не за леж ных 
Дзяр жаў. Сут насць сі ту а цыі ў тым, што, ус ту па ю чы 
ў аса цы я цыю з Еў ра са ю зам, Кі еў ад кры вае сваю 
мыт ную тэ ры то рыю для тан ных еў ра пей скіх та ва-
раў. А ўдзель ні ча ю чы пры гэ тым у зо не сва бод на га 
ганд лю СНД, атрым лі вае маг чы масць у сва бод ным 
рэ жы ме рэ экс пар та ваць іх у кра і ны Са друж нас ці. 
І гэ та мо жа на нес ці не ма лы эка на міч ны 
ўрон на шым кра і нам.

СА МІТ СНД: 
ІНТ РЫ ГА НА ВЯ ЛІ КАЙ 
ШАХ МАТ НАЙ ДОШ ЦЫ

ЯПОН СКIЯ ВУ ЧО НЫЯ ПА СПЯ ХО ВА ВЫ ПРА БА ВА ЛI ПУШ КУ 
ДЛЯ СТРАЛЬ БЫ ПА АСТЭ РО I ДАХ

Япон скiя ву чо ныя пра вя лi пер шыя па спя хо выя вы пра ба ван нi кас мiч най пуш кi, з да па мо гай якой 
зонд «Ха я бу са-2» змо жа зда быць узо ры грун ту з астэ ро i да, пе ра да юць iн фар ма генц твы. Кас мiч ны зонд 
«Ха я бу са-2», за пуск яко га за пла на ва ны на 2014 год, па вi нен бу дзе зда быць грунт з глы бiн най част кi 
астэ ро i да. Для гэ та га ву чо ныя аснас цi лi апа рат так зва най кас мiч най пуш кай, здоль най дак лад на вы-
стра лiць су цэль на ме та лiч ным сна ра дам з ад лег лас цi 100 м па па верх нi астэ ро i да. У вы нi ку ўтва ра ец ца 
кра тар, з яко га зонд зда бу дзе ўзо ры па ро ды астэ ро i да. Па вод ле слоў ву чо ных, вы пра ба ван нi кас мiч най 
пуш кi па ка за лi, што сна рад вы ле цеў на за да дзе най ско рас цi i тра пiў дак лад на ў цэль. Та кiм чы нам, экс-
пе ры мент мож на лi чыць уда лым. Ра ней япон скае агенц тва аэ ра кас мiч ных да сле да ван няў JAXA, якое 
пра вя дзе за пуск «Ха я бу са-2», пра па на ва ла ўсiм ах вот ным за пi саць iх iм ёны, па слан нi i фа та гра фii на 
элект рон ны чып, якi ў 2014 го дзе ад пра вiц ца ў па да рож жа да астэ ро i да ра зам з зон дам «Ха я бу са-2». 

ЛІТ ВА ПЕР ШАЙ З КРА ІН БАЛ ТЫІ ПРА КЛА ДЗЕ ВУЗ КУЮ 
ЧЫ ГУ НАЧ НУЮ КА ЛЯ І НУ

Літ ва ста не пер шай з трох кра ін Бал тыі, дзе з'я віц ца вуз кая чы гу нач ная ка ля і на еў ра пей ска га 
стан дар ту. Учас так но вай да ро гі прой дзе ад мя жы Поль шчы да Каў на са і ста не част кай пра ек та 
Rаіl Bаltіса. Тэн дар на бу даў ніц тва чы гун кі вый гра ла эс тон ская кам па нія. Вуз ка ка лей ная да ро га, 
на зва ная так з-за шы ры ні ка ля і ны 1435, ста не пер шым участ кам тра сы Rаіl Bаltіса. Яна злу чыць 
Шаш то кай, што за не каль кі кі ла мет раў ад поль скай мя жы, і дру гі па ве лі чы ні го рад Літ вы Каў нас. 
Раз мо вы аб бу даў ніц тве тра сы Rаіl Bаltіса, якая злу чыць поў нач Еў ро пы з яе цэнт раль най част кай, 
вя дуц ца не ад но дзе ся ці год дзе, але лі тоў цы пер шы мі ўзя лі ся за спра ву.

У ЗША ШКОЛЬ НІК ЗА СТРЭ ЛІЎ НА СТАЎ НІ КА 
І СКОН ЧЫЎ ЖЫЦ ЦЁ СА МА ГУБ СТВАМ

У ЗША, у шко ле го ра да Спаркс, штат Не ва да, школь нік ад крыў 
агонь па вуч нях і вы клад чы ках. У вы ні ку зда рэн ня за гі нуў на стаў нік, 
двое ча ла век па ра не ны. Стан ад на го з іх ацэнь ва ец ца як цяж кі. Па 
сло вах ві да воч цаў, агонь ад крыў адзін з вуч няў. Ён не ча ка на раз зла-
ваў ся, да стаў піс та лет і стрэ ліў у ад на го з вуч няў, пас ля ча го за стрэ ліў 
на стаў ні ка. На стаў ні кам быў Майкл Лэнд сбе ры. Як за явіў прад стаў нік 
па лі цыі, Лэнд сбе ры за гі нуў, спра бу ю чы пе ра шко дзіць страл ку.

ПРА ГНОЗ БУ ДАЎ НІЦ ТВА 
Ў СВЕ ЦЕ АЭС ВЯР НУЎ СЯ 

НА ДА ФУ КУ СІМ СКІ 
ЎЗРО ВЕНЬ

Пра гэ та за явіў кі раў нік дзярж-
кар па ра цыі «Ра са там» Сяр гей 
Кі ры ен ка на VІ рэ гі я наль ным 
гра мад скім фо ру ме «Атам ная 
вы твор часць, гра мад ства, бяс пе-
ка». Кі раў нік «Ра са та ма» пад крэс-
ліў, што, ня гле дзя чы на зні жэн не 
коль кас ці за ка заў у атам най га лі-
не пас ля ава рыі на АЭС «Фу ку сі-
ма-1», ра сій ская атам ная га лі на 
пра дэ ман стра ва ла па ве лі чэн не 
аб' ёму за ка заў у 2 ра зы. Змя ні-
ла ся геа гра фія бу даў ніц тва АЭС. 
Так, да кра ін, якія пла ну юць ак-
тыў на раз ві ваць атам ную энер ге-
ты ку, да лу чы ла ся Вя лі ка бры та нія. 
Сяр гей Кі ры ен ка пад крэс ліў, што 
ўсе стан цыі, якія за раз бу ду юц ца 
ў Ра сіі, ад па вя да юць пост фу ку сім-
скім па тра ба ван ням бяс пе кі.

Азда раў лен не — 
пра ва, а не аба вя зак

— Ад ной з ад мет нас цяў 
дзі ця ча га азда раў лен ня ста-
ла ўвя дзен не сё ле та пэў ных 
уз рос та вых аб ме жа ван няў. 
Так, азда раў лен не дзя цей ва 
ўзрос це ад 6 да 14 га доў ар га-
ні зоў ва ла ся ў азда раў лен чых 
ла ге рах, а пад лет кі ва ўзрос це 
15—18 га доў ад па чы ва лі ў про-
філь ных ла ге рах, уклю ча ю чы 
ва ен на-па тры я тыч ныя, спар-
тыў ныя, ту рыс тыч на-края знаў-
чыя, ла ге ры пра цы і ад па чын ку 
і г.д., — па ве да мі ла на чаль нік 
упраў лен ня са цы яль най, вы-
ха ваў чай і ідэа ла гіч най ра-
бо ты Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
Ра і са СІ ДА РЭН КА.

Вы ні кі ан ке та ван ня дзя цей у 
азда раў лен чых ла ге рах свед-
чаць: больш як 90% дзя цей 
за ста лі ся за да во ле ны мі ар га-
ні за цы яй свай го ад па чын ку. 
Ад нак ці на са мрэч усё так ап-
ты міс тыч на?

Прад стаў нік Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі кан ста та ва ла, што ў 
апош нія га ды коль касць азда-

раў лен чых ла ге раў па вя ліч-
ва ла ся пе ра важ на за кошт 
ад крыц ця ла ге раў з дзён ным 
зна хо джан нем дзя цей. Ка лі ў 
2012 го дзе ў Бе ла ру сі дзей-
ні ча лі 1696 круг ла су тач ных 
ла ге раў і 3900 ла ге раў з дзён-
ным зна хо джан нем, то апош-
нім ле там коль касць пер шых 
ска ра ці ла ся да 1645, за тое 

коль касць дру гіх 
па вя лі чы ла ся да 
4588. Гэ та са мая 
вя лі кая ліч ба за ўсе 
га ды.

Вы клі кае тры во гу 
і ска ра чэн не пра цяг-
лас ці ад па чын ку дзя-
цей у круг ла су тач-
ных ла ге рах. Знач-
ных ма тэ ры яль ных 
укла дан няў па тра буе 
тэх ніч ны стан бу дын-
каў і збу да ван няў за-
га рад ных азда раў-
лен чых ла ге раў, а іх 
інф ра струк ту ра не 
заў сё ды ад па вя дае 
ўзроў ню, не аб ход-
на му для рэа лі за цыі 
азда раў лен чых і вы-
ха ваў чых 
пра грам.

У су вя зі са змя нен нем рас кла ду ру-
ху па са жыр скіх цягнікоў (пе ра ход 
кра ін За ход няй Еў ро пы, Укра і ны 
і Бал тыі на зі мо вы час) з 27 каст-
рыч ні ка част ко ва змя ня ец ца рас-
клад цяг ні коў рэ гі я наль ных лі ній 
эка ном-кла са, па ве да мі лі ў Мін скім 
ад дзя лен ні Бе ла рус кай чы гун кі. 
Ін фар ма цыю пра гэ тыя змя нен ні 
мож на атры маць у да ве дач ных бю-
ро вак за лаў, а так са ма на стан цы ях 
і пры пы нач ных пунк тах.

З 27 каст рыч ні ка ў су вя зі са зні жэн-
нем па са жы ра па то ку ад мя ня юц ца не ка-
то рыя цяг ні кі рэ гі я наль ных лі ній эка ном-
кла са. На ўчаст ку Мінск — Ба ра на ві чы 
гэ та цяг ні кі: Мінск — Стоўб цы — Мінск ад праў лен-
нем са стан цыі Мінск-Па са жыр скі ў 7.34, стан цыі 
Стоўб цы ў 10.26 — па су бо тах і ня дзе лях; Мінск 
— Стоўб цы — Мінск, што ады хо дзіць ад стан цыі 
Мінск-Па са жыр скі ў 9.08, ад стан цыі Стоўб цы ў 
13.13 — па су бо тах і ня дзе лях.

На ўчаст ку Мінск — Ма ла дзеч на ад мя ня юц ца 
цяг ні кі: Мінск — Алях но ві чы — Мінск ад праў лен-
нем з пры пы нач на га пунк та Мінск-Паў ноч ны ў 
9.15, са стан цыі Алях но ві чы ў 11.03 — па су бо тах 
і ня дзе лях; Мінск — Алях но ві чы — Мінск, што ад-
праў ля ец ца са стан цыі Мінск-Паў ноч ны ў 12.31, 
з Алях но ві чаў у 14.51 — па су бо тах і ня дзе лях; 
Мінск — Алях но ві чы — Мінск ад праў лен нем са 

стан цыі Мінск-Паў ноч ны ў 15.22, з Алях но ві чаў 
у 17.17 — па пят ні цах і ня дзе лях; Мінск — Алях-
но ві чы — Мінск, які вы хо дзіць са стан цыі Мінск-
Паў ноч ны ў 18.10, з Алях но ві чаў у 20.15 — па 
пят ні цах, су бо тах і ня дзе лях.

На ўчаст ку Ор ша — Ле пель не бу дзе ў рас-
кла дзе ру ху цяг ні ка Ор ша — Чаш ні кі — Ор ша, 
які ад праў ля ец ца са стан цыі Ор ша-Цэнт раль ная 
ў 7.22, з Чаш ні каў у 10.05 — па су бо тах і ня дзе лях. 
На ўчаст ку Ма ла дзеч на — Кру ляў шчыз на ад мя-
ня ец ца цяг нік Ма ла дзеч на — Па раф' я на ва — Ма-
ла дзеч на ад праў лен нем з Ма ла дзеч на ў 7.26, з 
Па раф' я на ва ў 9.58 — па су бо тах і ня дзе лях.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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ЧЫ ГУН КА: РАС КЛАД ЗМЯ НЯ ЕЦ ЦА, 
ЦЯГ НІ КІ — ЗДЫ МА ЮЦ ЦА

ЛЕТ НІЯ КА НІ КУ ЛЫ — ЦЯЖ КАЯ ПРА ЦА. 
ДЛЯ ДА РОС ЛЫХ

Ці ёсць бу ду чы ня ў ла ге раў дзён на га зна хо джан ня, якія 
пра цу юць пры шко лах? Які мі кры тэ ры я мі мож на аца-
ніць эфект ад азда раў лен ня? Ці мож на лі чыць азда раў-
лен нем дзя цей звы чай нае баў лен не ча су пад на гля дам 
пе да го гаў? Як фар мі ру юц ца пе да га гіч ныя ка лек ты вы ў 
за га рад ных азда раў лен чых ла ге рах? Усе гэ тыя пы тан ні 
ўзні ма лі ся пад час пе да га гіч на га фо ру му «Дзі ця чы ад па-
чы нак і азда раў лен не: су час ная так ты ка і стра тэ гія бу-
ду чы ні», што прай шоў дня мі ў На цы я наль ным дзі ця чым 
аду ка цый на-азда раў лен чым цэнт ры «Зуб ра ня».

Фота БЕЛТА.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

На пя рэ дад нi са мi таў кi раў-
нi коў дзяр жаў, якiя прой дуць 
у Мiн ску 24 i 25 каст рыч нi ка, 
Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр 
Лу ка шэн ка на ве даў Па лац 
Не за леж нас цi i пра ве рыў яго 
га тоў насць да пра вя дзен ня 

гэ тых важ ных мiж на род ных 
ме ра пры ем стваў, пе рад ае 
БЕЛ ТА.

На тэ ры то рыi но ва га ве лiч на-
га сiм ва ла бе ла рус кай дзяр жаў-
нас цi Прэ зi дэнт ра зам з сы на мi i 
прад стаў нi ка мi бе ла рус кай мо-

ла дзi па са дзiў пер шыя дрэ вы, а 
так са ма за клаў Алею па чэс ных 
гас цей. У да лей шым гэ та бу дзе 
доб рай пры го жай тра ды цы яй пры 
на вед ван нi Па ла ца Не за леж нас-
цi кi раў нi ка мi за меж ных дзяр жаў 
i iн шы мi вы со кi мi гас ця мi.

АЛЯК САНДР ЛУ КА ШЭН КА 
НА ВЕ ДАЎ ПА ЛАЦ НЕ ЗА ЛЕЖ НАС ЦI

У Фа нi па лi (Дзяр жын скi ра ён) за-
вяр ша юц ца вон ка выя ра бо ты чар-
го ва га 305-ква тэр на га жы ло га до ма 
для ма ю чых па трэ бу ў па ляп шэн нi 
жыл лё вых умоў. Бу ду чыя на ва-

сёлы ўпэў не ны, што жыл лё бу дзе 
зда дзе на свое ча со ва. Яго ўз во дзiць 
хол дын га вая кам па нiя «Смарт-
Тэк». На здым ку: пра раб Ге надзь 
Бель скi, цяс ляр-бе тон шчык Мi-

ка лай Лю тыч, цяс ляр-бе тон шчык 
Iван Бя рын чык, стар шы ня праў-
лен ня кi ру ю чай кам па нii хол дын-
га «Смарт Тэк» Сяр гей Рэз нiк ка ля 
305-ква тэр на га до ма, якi бу ду ец ца.

Добрая на ві наДобрая на ві на  ��

Да Ру дзен ска — 
«з вет ры кам»

З 7 ліс та па да ад кры ва ец ца рэ-
гу ляр ны рух цягнікоў га рад скіх лі-
ній на ўчаст ку Мінск — Ру дзенск. 
Як па ве да мі ла прэс-служ ба Бе ла-
рус кай чы гун кі, на гэ тым марш-
ру це з азна ча най да ты бу дуць 
кур сі ра ваць 9 пар цягнікоў. Ад-
лег ласць ад ста лі цы да Ру дзен-
ска яны бу дуць пе ра адоль ваць за 
48-50 хві лін. Пад час сле да ван ня 
пра ду гле джа на пяць пры пын-
каў: Мінск-Паў днё вы, Ло шы ца, 
Ка ля дзі чы, Мі ха на ві чы і Ма чу лі-
шчы. Ад крыц цю рэ гу ляр на га ру-
ху га рад скіх лі ній па пя рэд ні ча ла 
маш таб ная ма дэр ні за цыя інф ра-
струк ту ры. На ўчаст ку Мінск — 
Ру дзенск так са ма бу дуць кур сі ра-
ваць 25 пар па яз доў рэ гі я наль ных 
лі ній эка ном-кла са.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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305 НАВАСЕЛЛЯЎ АДРАЗУ!


