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Сён ня ўдзень мес ца-

мі прой дзе ка рот ка ча со вы 

снег, мок ры снег, па поў-

на чы краі ны — з па ры віс-

тым вет рам. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра бу дзе ад ну ля да 

плюс 5 гра ду саў. І ў се ра-

ду так са ма прой дуць апад-

кі. Уна чы ў асоб ных ра ё нах 

Ві цеб скай воб лас ці прой-

дзе ка рот ка ча со вы снег, а 

днём мес ца мі, пе ра важ на 

па за ход няй част цы кра і ны, 

ча ка ец ца мок ры снег, які 

бу дзе пе ра хо дзіць у дождж. 

Уна чы і ра ні цай на асоб ных 

участ ках да рог га ла лё дзі ца. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
па ні зіц ца да мі нус 2 — мі нус 
9 гра ду саў, удзень бу дзе ад 
ну ля да 7 цяп ла.

У чац вер ат мас фер ныя 
фран ты аб умо вяць на боль-
шай част цы тэ ры то рыі кра-
і ны ка рот ка ча со выя апад кі 

ў вы гля дзе даж джу і мок-

ра га сне гу, якія ўдзень па 

за ход няй част цы кра і ны 

бу дуць су пра ва джац ца па-

ры віс тым вет рам. Уна чы і 

ра ні цай у асоб ных ра ё нах 

ча ка юц ца сла быя ту ман і га-

ла лёд, на да ро гах га ла лё-

дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад мі нус 4 да 

плюс 2 гра ду саў. Удзень бу-

дзе 2—8 цяп ла, у паўд нё-

ва-за ход ніх ра ё нах — плюс 

9—10 гра ду саў.
Па вод ле па пя рэд ніх пра-

гно заў ай чын ных сі ноп ты-
каў, у пят ні цу ўна чы мес ца мі, 
а ўдзень на боль шай част цы 
тэ ры то рыі кра і ны прой дзе 

ка рот ка ча со вы мок ры снег 

з даж джом. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе ад 

мі нус 3 да плюс 3 гра ду саў, 

удзень — 3—9 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

У 2018 го дзе ў ста лі цы з'я ві ла ся на свет 17,6 ты-

ся чы дзя цей, у тым лі ку 235 двай нят і 5 трай нят. Та кія 

звест кі пры вод зяц ца ў агля дзе Га лоў на га ста тыс тыч-

на га ўпраў лен ня го ра да Мін ска, па ве дам ляе Бел ТА. 

На 100 дзяў чы нак на ра дзі ла ся 105 хлоп чы каў. На до лю 

пер шын цаў прый шло ся 44,6 пра цэн та ўсіх на ра джэн няў, 

яшчэ 40,1 пра цэн та ста лі дру гі мі дзець мі ў сям'і, больш за 

15 пра цэн таў но ва на ро джа ных — трэ ці мі і больш дзець мі 

ў сям'і. На на ра джэн не пер шын ца ма ці ця пер ад важ ва-

юц ца ўсё ў больш поз нім уз рос це: гэ ты па каз чык па вя-

лі чыў ся з 26,4 го да ў ся рэд нім у 2010 го дзе да 28,5 го да 

ле тась. Пры на ра джэн ні дру го га і на ступ ных дзя цей ся-

рэд ні ўзрост жан чы ны склаў 32,5 го да.

У 2019 го дзе ў Верх нім го ра дзе пла ну ец ца пра вес-

ці 17 свят на цы я наль ных куль тур, па ве да мі ла агенц тву 

«Мінск-На ві ны» на чаль нік упраў лен ня куль ту ры Мін гар-

вы кан ка ма Ві та лі на Ру дзі ка ва. Тра ды цый на цыкл ме ра-

пры ем стваў ад крые свя та бе ла рус кай куль ту ры — Рэс-

пуб лі кан скі фес ты валь-кір маш «Вяс но вы бу кет». Ён ад-

бу дзец ца 25 мая. Пла ну ец ца і пра вя дзен не ўпа да ба на га 

га ра джа на мі свя та «Тбі лі со ба». За вер ша цца Дні на цы я-

наль ных куль тур 28 ве рас ня свя там кі тай скай куль ту ры. 

Уво гу ле ў 2019-м га ра джа не і гос ці ста лі цы змо гуць так-

са ма па зна ё міц ца са швед скай, рус кай, поль скай, бры-

тан скай, лі тоў скай, італь ян скай, эс тон скай, ка рэй скай, 

укра ін скай, ар мян скай, азер бай джан скай, мал даў скай, 

грэ час кай і яў рэй скай куль ту ра мі.

Калектыў РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» вы каз ва е 

шчырыя спа чу ван ні Канаплёву Ула дзі мі ру Мі ка ла е ві чу, 

стар шы ні Бе ла рус кай фе дэ ра цыі ганд бо ла, стар шы ні 

Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь трэ ця га склі кан ня, у су вя зі з на пат каў шым яго 

вя лі кім го рам — смер цю МА ЦІ.

У Ві цеб ску па ча ла пра ца ваць га-

рад ская цэнт раль ная па лі клі ні ка.

Ці ка ва, што там мо гуць ля чыць як 

да рос лых, так і дзя цей. У сце нах гэ та-

га ж мна гап ро філь на га ме ды цын ска га 

комп лек су так са ма зна хо дзяц ца жа-

но чая кан суль та цыя і ста ма та ла гіч нае 

ад дзя лен не.

Як ад зна чыў стар шы ня Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма Мі ка лай ШАРС НЁЎ на 

ўра чыс тай цы ры мо ніі ад крыц ця, но вая 

ўста но ва раз лі ча ная на аб слу гоў ван не 

55 ты ся чы жы ха роў не каль кіх мік ра-

ра ё наў («Поў дзень-5, 6, 7, 7а» і «Мед-

цэнтр»). Бу даў ніц тва па лі клі ніч на га 

цэнт ра па ча лі ў 2009 го дзе. Стар шы ня 

абл вы кан ка ма па дзя ка ваў за пад трым-
ку прэм' ер-мі ніст ру Сяр гею Ру ма су, які 
ў свой час уз на чаль ваў Банк раз віц ця 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. З да па мо гай фі-
нан са вых срод каў бан ка па ско ры лі ся 
ра бо ты, якія за вяр шы лі ся за 1,5 го-
да. Агуль ны аб' ём ін вес ты цый склаў 
30,8 міль ё на руб лёў. У тым лі ку 
8,5 міль ё на — вы дат кі на на быц цё ме-
ды цын ска га аб ста ля ван ня.

— І ця пер зда дзе ны пад ключ доў га-
ча ка ны і шмат функ цы я наль ны аб' ект, 
мна гап ро філь ны ме ды цын скі цэнтр. 

Уся го ў Пры дзвін ні толь кі ле тась увя лі 

ў экс плу а та цыю ка ля двац ца ці ме ды-

цын скіх аб' ек таў. Ней кія ма дэр ні за-

ва лі, ін шыя ад ра ман та ва лі. На слы ху 

ар шан ская і мёр ская баль ні цы, участ-

ко выя баль ні цы ў Ко пы сі, Бал ба са ве 

Ар шан ска га ра ё на, ста ма та ла гіч ны 

цэнтр у Док шы цах, — пад крэс ліў Мі-

ка лай Шарс нёў.

Прэм' ер-мі ністр Сяр гей РУ МАС, 

звяр та ю чы ся да пры сут ных, пад крэс-

ліў, што ін вес ты цыі ў зда роўе — адзін 

з най важ ней шых пры яры тэ таў у на шай 

кра і не.

— І дзяр жа ва ў лю бых эка на міч ных 

умо вах бу дзе зна хо дзіць срод кі, каб 

іх уклад ваць у гэ тую сфе ру, — ад зна-

чыў ён.

Ён па жа даў га ра джа нам не хва-

рэць, а лепш пры хо дзіць у па лі клі ні ку, 

каб прос та пра ве рыць стан зда роўя, 

азда ра віц ца. Але, ка лі спат рэ біц ца, ме-

ды кі змо гуць за бяс пе чыць ака зан не 

су час най да па мо гі.

Ці ка ва, што ў пе ды ят рыч ным ад дзя-

лен ні ёсць гуль ня вы па кой. Там бу дуць 

пра во дзіць эр га тэ ра пеў тыч ныя за ня ткі 

(для ад наў лен ня стра ча ных ру халь ных 

на вы каў і г. д.).

У жа но чай кан суль та цыі пра цу юць 

ка бі нет пла на ван ня сям'і, дзён ны ста-

цы я нар, апе ра цый ная для пра вя дзен ня 

ма лых хі рур гіч ных умя шан няў і ін шае.

У мед комп лек се функ цы я ну юць 

два ву чэб ныя офі сы ўра ча агуль най 

прак ты кі. За ня ткі там ар га ні зу юць у 

фар ма це «2 на 2». Гэ та ка лі ўрач, які 

пра хо дзіць пад рых тоў ку або пе ра пад-

рых тоў ку, за свой вае ву чэб ны ма тэ ры-

ял у тан дэ ме з на ву чэн цам ка ле джа 

пад кант ро лем двух про філь ных вы-

клад чы каў.

Ся род ін ша га ў па лі клі ні цы ёсць 

ба сейн, якім змо гуць ска рыс тац ца і 

лю дзі з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. 

Пры ака зан ні не ка то рых ві даў мед да-

па мо гі вы ка рыс тоў ва юц ца ліч ба выя 

тэх на ло гіі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Ін вес ты цыі ў зда роўе

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кія спа чу ван ні стар-

шы ні Бе ла рус кай фе дэ ра цыі ганд бо ла, стар шы ні Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

трэ ця га склі кан ня Канаплёву Ула дзі мі ру Мі ка ла е ві чу ў су-

вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім го рам — смер цю МА ЦІ.

Ад крыц цё па лі клі ні кі ў Ві цеб ску.
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Ну і ну!

ДВОЙ ЧЫ ВЫ РА ТА ВА НЫ 
ЗА СУ ТКІ

Дзіў ны вы па дак ад быў ся ў Пу ха віц кім ра ё не 

ў ня дзе лю, па ве да мі ла афі цый ны прад стаў нік 

Мінск ага аб лас но га ўпраў лен ня па над звы чай-

ных сі ту а цы ях Анас та сія ШВАЙ БО ВІЧ.

— Пры клад на ў 7.40 ра ні цы ра та валь ні кам па-

сту пі ла па ве дам лен не, што на во зе ры Ма ця рын скае 

ка ля па сёл ка Друж ны то не ча ла век. Муж чы на зна хо-

дзіў ся за 200 мет раў ад бе ра га. Тра піў ён ту ды та му, 

што ха цеў пе ра ехаць во зе ра на ве ла сі пе дзе.

Су пра цоў ні кі МНС пры да па мо зе вя роў кі і дош кі 

вы цяг ну лі не ба ра ку на бе раг. Ме ды цын ская да па-

мо га яму не спат рэ бі ла ся. І кры ху больш чым праз 

шэсць га дзін ра та валь ні кі зноў вы еха лі па ба я вым 

вы клі ку на гэ тае са мае во зе ра. Пі кант насць сі ту а-

цыі ў тым, што яны на гэ ты раз вы цяг ва лі... та го ж 

са ма га муж чы ну, што і ра ні цай. Ака за ла ся, што ён 

вы ра шыў вяр нуц ца па свой ве ла сі пед і зноў пра ва-

ліў ся пад лёд.

Ра та валь ні кі на гад ва юць, што за раз вы хо дзіць на 

ва да ёмы край не не бяс печ на.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Чэ кам быць яшчэ паў та ра го да
Са вет Мі ніст раў кра і ны пра доў жыў тэр мін аба ра чэн ня пры ва-

ты за цый ных чэ каў «Ма ё масць» да 31 снеж ня 2020 го да. Та кім 

чы нам, тэр мін аба ра чэн ня гэ тых чэ каў пра доў жа ны на паў та-

ра го да. Пе ра нос тэр мі ну ад бы ваў ся ўжо шмат ра зоў. Апош ні 

раз ён пра даў жаў ся ў лю тым 2016-га да 1 лі пе ня гэ та га го да. 

Па ра дак вы ка ры стан ня чэ каў і но выя тэр мі ны іх аба ра чэн ня 

па ві нен да вес ці да ўсе агуль на га ве да ма Дзяр жаў ны ка мі тэт па 

ма ё мас ці.

Сяр гей КУР КАЧ.

На двор'е
І ЗНОЎ МОК РЫ СНЕГ

У се ра ду пад ма ро зіць да мі нус 9 гра ду саў
На гэ тым тыд ні ў на шай кра і не ча ка ец ца ня ўстой лі вае 

на двор'е. У пер шай па ло ве тыд ня пад уплы вам 

па вет ра най ма сы скан ды наў ска га па хо джан ня 

ў нач ныя га дзі ны бу дзе пад ма рож ваць. 

А ў дру гой па ло ве тыд ня ўмо вы на двор'я бу дуць 

у асноў ным вы зна чаць ат мас фер ныя фран ты, 

якія пры ня суць апад кі і больш цёп лае па вет ра 

з За ход няй Еў ро пы. Пад ка нец тыд ня тэм пе ра тур ны 

фон пач не па вы шац ца, па ве да мі лі спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 

кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 

на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

НЕ ТОЛЬ КІ 
СПОРТ, 

АЛЕ І КУЛЬ ТУ РА
Пад час муль ты спар тыў най па дзеі 

ў Мін ску прой дуць 
Дні куль ту ры еў ра пей скіх кра ін

Еў ра пей скія гуль ні гэ та не толь кі за хап ляль ныя спар-

тыў ныя мо ман ты, але і ўні каль ная маг чы масць для 

на шай кра і ны па ка заць ба гац це сва ёй куль ту ры, тра-

ды цый. Та му Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў су-

мес на з Мі ніс тэр ствам куль ту ры і Мін гар вы кан ка мам 

рых туе пра гра му ме ра пры ем стваў у дні пра вя дзен ня 

гэ та га тур ні ру. Як ад зна ча юць у ды рэк цыі, ад ны з 

са мых важ ных куль тур ных па дзей — гэ та цы ры мо ніі 

ад крыц ця і за крыц ця Еў ра пей скіх гуль няў. Ар га ні за-

та ры рых ту юць яр кае шоу, та ко га маш та бу ў Бе ла ру-

сі яшчэ не бы ло, гле да чы, якія прый дуць на ста ды ён, 

ста нуць удзель ні ка мі ін тэр ак тыў на га склад ні ка, які 

не бу дзе ўва хо дзіць у тэ ле ві зій ную вер сію.

Куль тур ная пра гра ма Еў ра пей скіх гуль няў так са ма раз-

гор нец ца на фан-зо нах. Да рэ чы, пла ну ец ца, што ў Мін ску іх 

бу дзе ка ля дзе ся ці штук, яшчэ сем фан-зон раз мес цяц ца ў 

аб лас ных цэнт рах і рэ гі ё нах. На іх бу дзе пра хо дзіць шы ро-

кая куль тур на-за баў ляль ная пра гра ма, у тым лі ку прой дуць 

Дні куль ту ры еў ра пей скіх кра ін, мно гія па соль ствы ўжо 

па цвер дзі лі свой на мер удзе лу ў куль тур най пра гра ме ў 

фан-зо нах. Акра мя та го, кож ная фан-зо на бу дзе мець свой 

фар мат: на цы я наль ны, спар тыў ны, ма ла дзёж ны, ся мей ны. 

Пла ну юц ца па ка заль ныя вы ступ лен ні па ві дах спор ту, якія 

не ўва хо дзяць у асноў ную пра гра му Гуль няў.

Уста но вы куль ту ры і аду ка цыі рых ту юць спе цы яль ныя 

пра ек ты да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. Ад ным з іх ста не між на-

род ны пра ект «Еў ра пей скія гуль ні — Еў ра пей скае мас тацт-

ва», які аб' яд нае вы ста вач ную і аду ка цый ную пра гра мы. 

«Кан цэп цыя сін тэ зу спор ту і мас тац тва ста не маш таб най 

твор чай па дзе яй. Мас тац тва і спорт гіс та рыч на вы сту па-

лі як аб' яд наў чая сі ла гра мад ства. Па чы на ю чы з ле ген-

дар на га вя до ма га пе ра мір'я на час пра вя дзен ня Алім пій-

скіх гуль няў, якое ста ра жыт ныя грэ кі на зы ва лі эке хе рыя, 

і за кан чва ю чы шэ дэў ра мі вя лі кіх мас та коў. І мас тац тва, і 

спорт пе ра ўтва ра юць гра мад ства і ча ла ве ка», — рас ка заў 

ды рэк тар На цы я наль на га цэнт ра су час на га мас тац тва 

Сяр гей КРЫШ ТА ПО ВІЧ. Пры яры тэт ныя за да чы пра ек та — 

пра соў ван не ста ноў ча га імі джу Бе ла ру сі на між на род ным 

уз роў ні, прэ зен та цыя гі по тэ зы пра бе ла рус кія ка ра ні Ка зі-

мі ра Ма ле ві ча як між на род на га брэн да бе ла рус ка га аван-

гард на га мас тац тва, зна ём ства ўдзель ні каў Еў ра пей скіх 

гуль няў і гас цей ста лі цы з ай чын ным су час ным мас тац твам, 

а так са ма з апош ні мі тэн дэн цы я мі еў ра пей ска га мас тац тва 

ў га лі нах фа та гра фіі, пла ка та і вы яў лен ча га мас тац тва, ві-

дэа-ар ту, муль ты ме дый ных пра ек таў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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