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Наш па ра а лім пій скі дэ сант, які вы-

са дзіў ся ў Паўд нё вай Ка рэі, не вя лі-

кі. Пят нац цаць ат ле таў вы сту па юць 

уся го ў двух ві дах спор ту — бія тло-

не і лыж ных гон ках. Але на коль кі 

рэ зуль та тыў на!

Пер шы за ла ты ме даль на ра ху нак 

на шай ка ман ды за пі са ла Свят ла на Са-

хо нен ка ў лыж най гон цы на 15 кі ла мет-

раў воль ным сты лем ся род спарт сме нак 

у ка тэ го рыі для ат ле таў з па ру шэн ня мі 

зро ку. З гэ тым да сяг нен нем яе па він ша-

ваў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён 

вы ка заў упэў не насць, што пос пе хі Свят-

ла ны Са хо нен кі бу дуць яр кім ары ен ці-

рам для на шых спарт сме наў, сты му лам 

зма гац ца і да ма гац ца знач ных вы ні каў 

у сла ву Бе ла ру сі.

Вест ка пра тое, што Свят ла на Са хо-

нен ка вый гра ла дру гі за ла ты ме даль, 

прый шла ўчо ра. Яна фі ні ша ва ла пер-

шай у фі на ле на дыс тан цыі ў паў та ра кі-

ла мет ра. Акра мя та го, яшчэ ў стар та вы 

дзень Па ра а лім пі я ды бе ла рус ка ста ла 

брон за вым пры зё рам у спрын тар скай 

гон цы на шэсць кі ла мет раў.

Яшчэ ад но «зо ла та» Бе ла ру сі пры нёс 

Юрый Го луб. Ён стаў най леп шым у бія-

тлон най гон цы на дванаццаць з па ло вай 

кі ла мет раў ся род ат ле таў з па ру шэн ня мі 

зро ку. Да гэ та га Юрый Го луб ужо двой-

чы ўзды маў ся на па ра а лім пій скі п'е дэс-

тал, вый граў шы «се раб ро» 

ў бія тлон ным спрын це на 

7,5 кі ла мет ра і лыж най гон-

цы на 20 кі ла мет раў.

Два ся рэб ра ныя ме да лі 

ў ка піл ку бе ла рус кай збор-

най пры нёс Дзміт рый Ло-

бан. Дру гое мес ца ён за няў 

у бія тлон ным спрын це на 

7,5 кі ла мет ра і ў лыж най 

гон цы на 1,1 кі ла мет ра. 

Брон за вы ме даль так са ма 

на ра хун ку бія тла ніст кі Лі-

дзіі Гра фе е вай, якая ста-

ла трэ цяй у спрын тар скай 

гон цы.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК



З больш як 160 ты сяч чле наў Бе ла рус ка га 

са ю за жан чын дзя сят кі кем лі вых і вы дат-

ных пры га жунь — твор цаў, на ву коў цаў, 

дак та роў, узор ных ма ці — спа бор ні ча-

лі сё ле та за пра ва атры маць га на ро вае 

зван не «Жан чы на го да — 2017». 42 пе ра-

мож цы юбі лей на га, дзя ся та га рэс пуб лі-

кан ска га кон кур су і сот ні гас цей збя руц ца 

ў су бо ту ў ста лі цы на са праўд нае і за слу-

жа нае свя та.

Бе ла рус кі са юз жан чын заўж ды зай маў ся 

праб ле ма мі ма ця рын ства і дзя цін ства, та му 

на мі на цыя «За вы ха ван не дзя цей і мо ла дзі» 

пры сут ні чае што год. Сё ле та, праў да, яна на-

зы ва ец ца па-ін ша му — «Ма ця рын ская сла ва». 

У ёй больш ак тыў на ста лі ўша ноў ваць не толь кі 

род ных ма туль, а і тых, хто стаў за мя шчаль най 

ма ці, апе ку ном, вы ха валь ні кам, усы на ві це лем 

дзе так.

— Сё ле та ад ной з умоў вы лу чэн ня на ўзна-

га ро джан не ў гэ тай ка тэ го рыі бы ла на яў насць 

у на мі нант кі два іх-тра іх дзе так. Пры чым та кіх, 

якія пра яві лі ся бе: ста лі пе ра мож ца мі між на род-

ных кон кур саў ці алім пі яд, ма юць улас нае год-

нае імя або пра сла ві лі ма ці на ўсю кра і ну, як гэ-

та зра біў кас ма наўт Алег На віц кі, — ад зна чы ла 

Ан та ні на МО РА ВА, су стар шы ня БСЖ. — Не 

толь кі дзе ці па він ны га на рыц ца сва і мі баць ка мі, 

але і баць кі сва і мі дзець мі. А каб га на рыц ца, 

трэ ба іх пра віль на вы ха ваць, на ву чыць ся бе 

па во дзіць. Гэ та і ёсць ма ця рын ская сла ва.

Кры тэ рыі ад бо ру най леп шых прад стаў ніц 

пры го жай па ло вы сё ле та ста лі больш сур' ёз ныя 

і дас ка на лыя і ў ін шых на мі на цы ях кон кур су.

— На мі на цыі на пра ця гу ўся го ча су ў той ці 

ін шай сту пе ні мя ня юц ца ў за леж нас ці ад та го, 

якім аб' яў ле ны год на Бе ла ру сі. Ле тась у кра і не 

быў Год на ву кі, та му ад ной з цэнт раль ных ста ла 

«Жан чы на ў на ву цы», — рас ка за ла Ан та ні на 

Мо ра ва. — Сё ле та мы так са ма па кі ну лі яе, а да 

вы лу чэн ня лаў рэ а таў па ды шлі вель мі сур' ёз на. 

Жан чы ны-на мі нант кі па він ны бы лі зра біць у 

2017-м знач ныя для кра і ны рас пра цоў кі.

Но вая на мі на цыя гэ та га го да — «Ра ту ю-

чы жыц ці». Ра ней яна гу ча ла як «За мі ла сэр-

насць», і сю ды вы лу ча лі ся ў асноў ным жан чы-

ны з Чыр во на га кры жа. Сё ле та тут удзель ні ча лі 

ў асноў ным дак та ры, хоць кі раў ніц тва са ю за 

спа дзя ва ла ся, што да кон кур су да лу чац ца і 

жан чы ны-ра та валь ні кі з Мі ніс тэр ства па над-

звы чай ных сі ту а цы ях.

Прэ зі ды ум БСЖ мае пра ва да дат ко ва пра-

па ноў ваць да ўзна га ро джан ня асо бу, якая 

асаб лі ва вы зна чы ла ся. Сё ле та, як мяр ку ец ца, 

«за вер насць БСЖ» бу дзе ўзна га ро джа на стар-

шы ня Го мель скай аб лас ной ар га ні за цыі са ю за 

Га лі на Па шэд.

Ся род ін шых сюр пры заў, якія абя ца юць 

гас цям, — свя точ ны кан цэрт і спе цы яль на за-

про ша ныя ма ці сё лет ніх алім пій скіх чэм пі ё нак 

Бе ла ру сі, якім ура чыс та па дзя ку юць за пос пе хі 

іх та ле на ві тых дзя цей.

Іры на СІ ДА РОК.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  

«НЕ ТОЛЬ КІ ДЗЕ ЦІ 
ПА ВІН НЫ ГА НА РЫЦ ЦА 
СВА І МІ БАЦЬ КА МІ...»

На свя та ў го нар жан чын за пра сі лі ма туль 
сё лет ніх алім пій скіх чэм пі ё нак

КА ЛІ ЗДА РОЎЕ — ПРЫ ЯРЫ ТЭТ
На пра ця гу тыд ня ста ліч ныя ме ды кі 

кан суль ту юць жы ха роў усіх ра ё наў ста лі цы
Тэ ра пеў ты, кар ды ё ла гі, ста ма то ла-

гі, псі хі ят ры і ін шыя спе цы я ліс ты на 

пля цоў ках, якія раз ме шча ны ў буй-

ных гі пер мар ке тах і ўні вер ма гах, да-

юць не аб ход ныя кан суль та цыі ўсім 

ах вот ным. 

А вось на ад но з са мых буй ных пра-

мыс ло вых прад пры ем стваў Мін ска — 

ААТ «МАЗ» — ме ды кі пры еха лі са мі. 

Ра бот ні кі за во да змаг лі зме рыць ар тэ-

рыяльны ціск, аца ніць на яў насць фак та раў 

ры зы кі ін фарк ту і ін суль ту і ін шых хва роб 

сэр ца, атры маць ад ка зы на свае пы тан ні і 

кан суль та цыі па зда ро вым ла дзе жыц ця.

— Мы вы бра лі са мыя шмат люд ныя 

ганд лё выя пункты на ша га ра ё на, най буй-

ней шае прад пры ем ства, і ак цыя вы клі ка ла 

ці ка васць. У пры ват нас ці, за тры га дзі ны 

на пля цоў цы ўні вер ма га «Бе ла русь» да 

спе цы я ліс таў звяр ну ла ся ка ля 150 ча ла-

век, — рас ка за ла на мес нік га лоў на га 

ўра ча па ар га ні за цый на-ме та дыч най 

ра бо це 21-й цэнт раль най ра ён най па-

лі клі ні кі За вод ска га ра ё на Мін ска Іна 

ПУС ТА ВІТ.

Да рэ чы, у ме жах свят ка ван ня 80-год-

дзя За вод ска га ра ё на, ме ды кі ар га ні за ва лі 

ак цыю «Зда роўе за вад чан — пры яры тэт». 

Сён ня яна прой дзе ў ганд лё вым цэнт ры 

«Мо ма» (Пар ты зан скі пра спект, 150а) і гі-

пер мар ке це «Пра стор» (Пар ты зан скі пра-

спект, 182) з 12 да 15 га дзін. А заўт ра ў той 

жа час да ме ды каў мож на бу дзе звяр нуц ца 

на спе цы яль най пля цоў цы ў гі пер мар ке це 

«Пра стор» (вул. Уба рэ ві ча, 176).

Але на КРА ВЕЦ.

ТРАК ТА РЫ ВЫ ХО ДЗЯЦЬ 
У ПО ЛЕ

Асоб ныя гас па дар кі Брэст чы ны па-

ча лі па ля выя ра бо ты. У асноў ным 

вя дзец ца вы ваз ар га ні кі, пад корм ка 

рас лін, пад ся ва юц ца тра вы.

— У цёп лыя дні пад кар мі лі ўгна ен ня-

мі па се вы гас па дар кі «Аст ра ме ча ва», 

«Чар наў чы цы», не ка то рыя ін шыя, — 

ска заў ка рэс пан дэн ту га зе ты на мес нік 

стар шы ні Брэсц ка га рай вы кан ка ма 

Віктар ЛУКАШЭ ВІЧ. — За раз ра бо ту 

спы ні лі, бо снег рас таў поў нас цю, на па лях 

мно га віль га ці, з тэх ні кай не ўле зеш.

А вось на Коб рын шчы не — гэ та не са мы 

паў днё вы ра ён воб лас ці — не ка то рыя сель-

гас прад пры ем ствы вя дуць пад сеў траваў. 

Па вод ле мер ка ван ня кі раў ні ка рай сель гас-

хар ча Сяр гея БАР ТА ША, маг чы мыя за ма-

раз кі не паў плы ва юць на па се вы, тым больш 

што ма ра зы ў нас абя ца юць не вя лі кія.

Згод ны з ка ле гам і кі раў нік аграр най 

га лі ны Дра гі чын ска га ра ё на Сяр гей 

ГЛІН СКІ. Ён ска заў, што се яць, на прык-

лад, ка ню шы ну за раз са мы ап ты маль ны 

пе ры яд. На сен не гэ тай куль ту ры гле ба лі-

та раль на ўсмокт вае, а ўзы дзе па сеў та ды, 

ка лі со ней ка пра грэе зям лю. Толь кі ад на 

гас па дар ка Дра гі чын шчы ны — «Рай аг ра-

сэр віс» ужо па се я ла больш за 200 гек та-

раў ка ню шы ны.

Уся го ў рэ гі ё не гэ тай вяс ной трэ ба бу-

дзе па се яць яра выя куль ту ры на пло шчы 

420 ты сяч гек та раў, па ве да мі лі ў ка мі тэ це 

па сель скай гас па дар цы і хар ча ван ні абл-

вы кан ка ма.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ПЛЮС АД НА КА ПЕЙ КА НА АЗС
У кра і не з 15 са ка ві ка змя ня юц ца 

роз ніч ныя цэ ны на аў та ма біль нае 

па лі ва.

Па ін фар ма цыі кан цэр на «Бел наф та-

хім», роз ніч ныя цэ ны на аў та ма біль ны бен-

зін і ды зель нае па лі ва на аў та за пра ва чных 

стан цы ях па вя ліч ва юц ца на ад ну ка пей ку, 

або ў ся рэд нім на 0,76 %.

Кошт ад на го літ ра бен зі ну АІ-92-К5-Еў ра 

скла дзе 1,23 руб ля, АІ-95-К5-Еў ра — 1,31, 

АІ-98-К5-Еў ра — 1,53, ДТ — 1,34 руб ля.

У кан цэр не на га да лі, што ў Бе ла ру сі 

рас пра ца ва ны но вы ме ха нізм змя нен ня 

цэн на аў та ма біль нае па лі ва. Ім у за леж-

нас ці ад зме ны сі ту а цыі на наф та вым 

рын ку пра ду гледж ва ец ца маг чы масць 

ка рэк ці роў кі цэн на наф та пра дук ты як у 

бок па ве лі чэн ня, так і зні жэн ня. Пры гэ тым 

пра ду гледж ва ец ца па сту по вы вы хад на 

ўзро вень цэн, су па стаў ны з дзе ю чым на 

ра сій скім рын ку. У да лей шым цэ ны бу дуць 

ка рэк та вац ца ў ад па вед нас ці са зме на мі 

су свет ных цэн на наф ту, кур са на цы я наль-

най ва лю ты і пад атко вай на груз кі на наф-

та пе ра пра цоў чыя за во ды.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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На алімпійскай трасе Дзміт рый ЛО БАН.
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Шэ раг ме ра пры ем стваў за пла на ва-

ны на 21—23 са ка ві ка. Ня гле дзя чы на 

тое, што па бра цім скія ад но сі ны па між 

дзвю ма ста лі ца мі за вя за лі ся не так 

даў но — у ве рас ні 2015-га, сяб роў ства 

мож на на зваць вель мі цес ным. Ча-

го вар та хоць бы тое, што гру зін скае 

на род нае свя та «Тбі лі со ба» ле тась 

са бра ла ў цэнт ры Мін ска больш за 

100 ты сяч ча ла век.

Ад нак куль тур ны склад нік — да лё ка не 

адзі нае, што звяз вае Бе ла русь і Гру зію. 

Як рас ка заў на мес нік стар шы ні Мін гар-

вы кан ка ма Аляк сандр КРЭ ПАК, ця пер 

толь кі ў Мін ску пра цуе 14 кам па ній з гру-

зін скім ка пі та лам, ле тась пры рост та ва ра-

аба ро ту склаў 13,5 %. Пад час Дзён Мін ска 

ў Тбі лі сі асаб лі вая ўва га бу дзе ўдзя ляц ца 

эка но мі цы. Прой дзе вы ста ва-кір маш бе ла-

рус кіх вы твор цаў, дзе бу дуць прад стаў ле ны 

роз ныя ка тэ го рыі та ва раў: ад кан ды тар скіх 

вы ра баў і кас ме ты кі да сель ска гас па дар-

чай тэх ні кі. Акра мя та го, ад бу дзец ца су-

мес ны біз нес-фо рум, удзел у якім пры муць 

кі раў ні кі двух га ра доў Анд рэй Шо рац і Ка ха 

Ка ла дзэ. Пад час дзе ла вой су стрэ чы мэ ры 

пла ну юць аб мер ка ваць і пад пі саць пра гра-

му ганд лё ва-эка на міч на га су пра цоў ніц тва 

на 2018—2020 га ды.

Ура чыс тае ад крыц цё Дзён Мін ска і свя-

точ ны га ла-кан цэрт ад бу дзец ца ў Тбі ліс кім 

дзяр жаў ным ака дэ міч ным тэ ат ры імя Ша то 

Рус та ве лі. У ім возь муць удзел Прэ зі дэнц кі 

ар кестр Рэс пуб лі кі Бе ла русь і вя до мыя бе ла-

рус кія ар тыс ты эст ра ды, опе ры і цыр ка. У тэ-

ат ры так са ма бу дзе прад стаў ле на ўні каль ная 

фо та вы ста ва «Парт рэт го ра да Мін ска», якая 

па ка жа раз віц цё го ра да на пра ця гу апош ніх 

ста год дзяў. Да гэ та га збор яшчэ ні ра зу не 

вы стаў ляў ся ра зам. Не абы дзец ца і без спар-

тыў ных спа бор ніц тваў. Ад бу дзец ца та ва рыс-

кі матч па фут бо ле, а так са ма шах мат ны 

тур нір ся род юных грос май страў.

Акра мя прэ зен та цыі па тэн цы я лу Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь у роз ных сфе рах, на шы 

дэ ле га ты азна ё мяц ца з на пра цоў ка мі гру-

зін скіх ка лег. На прык лад, у Гру зіі дзей ні-

чае адзі ная служ ба ака зан ня эк стран най 

да па мо гі «112», якая аб' яд ноў вае ў ад но 

па лі цэй скіх, ра та валь ні каў і ме ды каў. Так-

са ма ці ка вы до свед пра цы сіс тэ мы «Ад но 

акно». Усе дзяр жаў ныя па слу гі ў Тбі лі сі 

скан цэнт ра ва ны ў ад ным мес цы — До ме 

Юс ты цыі. Ён ар га ні за ва ны па са мых су-

час ных ме то ды ках: напрык лад, ра бот ні кі 

роз ных дэ парт амен таў апра ну тыя ў пэў ныя 

ко ле ры, паш пар ты вы дае спе цы яль ны пры-

бор, а за браць па трэб ныя да ку мен ты мож-

на не вы хо дзя чы з ма шы ны — іх мо гуць 

пе ра даць праз спе цы яль нае акно. Важ-

ным эта пам су стрэ чы ста не на вед ван не 

агенц тва па іна ва цы ях і тэх на ло гі ях Гру зіі, 

якое збі ра ец ца за клю чыць па гад нен не аб 

су пра цоў ніц тве з Мін скім га рад скім тэх-

на пар кам.

Су пра цоў ніц тва з Гру зі яй за ся ро джа на 

не толь кі на ўза е ма ад но сі нах двух га ра доў 

Мін ска і Тбі лі сі, за раз, на прык лад, пра пра-

цоў ва ец ца пы тан не па ста вак элект ро бу саў 

«Бел ка мун маш» для Ба ту мі. Га вор ка ідзе 

пра до след ную экс плу а та цыю, па коль кі 

трэ ба пра ве рыць, як тэх ні ка змо жа пры ста-

са вац ца да га рыс та га рэ лье фу го ра да.

У ця пе раш ні час Мінск ам за клю ча ны 

па гад нен ні аб па бра цім скіх ад но сі нах з 

27 га ра да мі све ту. Ужо ў кра са ві ку ў ме жах 

Дзён Мін ска ў вен гер скай ста ліцы ў гэ ты 

спіс па ві нен тра піць Бу да пешт. У го ра дзе 

не па да лёк ад па соль ства на ват з'я віц ца 

свое асаб лі вы ку ток Мін ска. Ся род маш-

таб ных ме ра пры ем стваў, за пла на ва ных 

на най блі жэй шы час, так са ма Дні Мін ска 

ў Санкт-Пе цяр бур гу. Яны прой дуць у пер-

шым паў год дзі 2018 го да.

Да р'я КАС КО



Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва  

СУ СТРЭ ЧА МЭ РАЎ, БІЗ НЕС-ФО РУМ 
І ШАХ МАТ НЫ ТУР НІР
Дні Мін ска прой дуць у Тбі лі сі


