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ЗМЯНЕННЕ КЛІМАТУ 
ЗАЛЕЖЫЦЬ 
АД… НАС

КОЖНЫ ДРУГІ 
ХВОРЫ НЕ ВЕДАЕ 
ПРА СВОЙ 
ДЫЯБЕТ 7
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СТАР. 5

• Што год у Бе ла ру сі бе-

ла рус кія і за меж ныя сем'і 

ўсы наў ля юць да 500 дзя-

цей.

• У бан ку да ных та ле на-

ві тай мо ла дзі кра і ны на гэ-

ты мо мант утрым лі ва ец ца 

ін фар ма цыя пра 618 хлоп-

цаў і дзяў чат.

• З 1 снеж ня ма біль-

ны апе ра тар А1 па вы сіць 

кошт та рыф ных пла наў.

• Да мая 2020 го да ў 

Ма гі лё ве пла ну юць па бу-

да ваць экс пе ры мен таль ны 

элект ра дом.

• У 2021 го дзе Бе ла-

русь пры ме між на род ную 

алім пі я ду па фі зі цы.

• Лі за ве та Міс ні ка ва вы-

сту піць пад ну ма рам 7 на 

дзі ця чым кон кур се пес ні 

«Еў ра ба чан не-2019» у Глі-

ві цэ.

КОРАТКА

Аляк сандр ЧАР ВЯ КОЎ, 

пер шы на мес нік мі ніст ра 

эка но мі кі:

«Ма лое і ся рэд няе 
прад пры маль ніц тва — 
гэ та тая част ка біз не су, 
у якой за ся ро джа ны 
ве лі зар ны і яшчэ не 
цал кам за дзей ні ча ны 
па тэн цы ял для 
эка на міч на га рос ту. 
Сён ня МСП за бяс печ вае 
ў эка но мі цы Бе ла ру сі 
чвэрць ва ла во га 
да баў ле на га кош ту, 
тра ці ну за ня тых і па ло ву 
экс пар ту. Ра зам з тым 
у раз ві тых дзяр жа вах за 
кошт ма ло га і ся рэд ня га 
біз не су фар мі ру ец ца 
70 %, а то і 90 % ВУП. 
У нас вя лі кія рэ зер вы 
і ёсць ку ды імк нуц ца. 
У На цы я наль най 
стра тэ гіі ўстой лі ва га 
раз віц ця мы па ста ві лі 
мэ ту ў 2030 го дзе 
да сяг нуць унёску 
ў ВУП за кошт 
ма ло га і ся рэд ня га 
прад пры маль ніц тва 
ў па ме ры не менш 
за 50 %».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 8

Рэ пар цёрРэ пар цёр

«Ха чу за вес ці сям'ю 
і спа кой на жыць. 

Хо піць вы пра боў ваць 
лёс»

У Гро дзен скай воб лас ці амаль 500 ча ла век 
ужо атры ма лі пра ва на ам ніс тыю

Ра бо та ка мі сій хут ка бу дзе за вер ша на. З 1014 спраў 

раз гле джа на пе ра важ ная боль шасць — амаль 90 %. 

У Гро дзен скай вобласці ста ноў ча вы ра ша на амаль кож ная 

дру гая спра ва. Со рак ча ла век па кі нуць са мую буй ную 

на Гро дзен шчы не спец ка мен да ту ру. Кож ны з іх вы зна ча ны 

не толь кі з мес цам жы хар ства, але і з ра бо тай. 

А не ка то рыя на огул мяр ку юць змя ніць прапіску.

Бу ды нак спец ка мен да ту ры амаль ні чым не ад роз ні ва ец ца ад шэ ра-

гу ін тэр на таў у Грод не. Аб тым, што тут мес ціц ца па праў чая ўста но ва 

ад кры та га ты пу, свед чаць хі ба толь кі шыль да ды за кры тыя кра та мі 

вок ны на пер шым па вер се. Сю ды мы пры еха лі ра зам з прад стаў ні ком 

упраў лен ня Дэ парт амен та вы ка нан ня па ка ран няў Юлі яй БО КАЙ. 

За раз тут вя дзец ца ка пі таль ны ра монт фа са да, у хут кім ча се бу ды нак 

атры мае цеп ла вую ма дэр ні за цыю і бу дзе па фар ба ва ны. Хол так са ма 

не вы гля дае ка зён на — ка ля сця ны ста іць вя лі кі аква ры ум з рыб ка мі, 

ат мас фе ра на гад вае ін тэр нат з той роз ні цай, што паў сюд-

на су пра цоў ні кі ў мі лі цэй скай фор ме.

СМАЧ НЫЯ 
ГУЛЬ НІ МАР КА 

ПА СТУ ХО ВА
Ёсць усе 

спа дзя ван ні, 

што ка лі-небудзь 

Ма гі лёў ста не 

бе ла рус кай 

ку лі нар най 

ста лі цай. 

Мы ўжо пі са лі 

пра та ле на ві тых 

ку ха раў Мі кі ту 

Цвят ко ва, пер ша га 

пе ра мож цу 

WоrldSkіlls Bеlаrus 

у гэ тай кам пе тэн цыі, 

і Пят ра Ануф ры ен ку, 

які зу сім ня даў на 

быў пры зна ны 

най леп шым 

шэф-ку ха рам 

го да на пер шым 

між на род ным 

ку лі нар ным куб ку 

ў Мін ску. Але гэ та 

бы лі да рос лыя май стры, а ня даў на пра ся бе гуч на за явіў зу сім 

яшчэ юны. Мар ку ўся го тры га ды, а ён ужо да стат ко ва вя до мы 

ку хар. У «Ін стаг ра ме», ку ды яго ма ці вы клад вае рэ цэп ты 

і ві дэа ро лі кі з пад ра бяз нас ця мі пры га та ван ня, 

у яго бо лей чым 15 ты сяч пад піс чы каў.

Ну і ну!Ну і ну!

Па рэ цэп тах Па рэ цэп тах 
трох га до ва га трох га до ва га 
хлоп чы ка га ту юць хлоп чы ка га ту юць 
ты ся чы яго ты ся чы яго 
пры хіль ні каўпры хіль ні каў

У мін скім Па ла цы мас тац тва пра хо дзіць вы стаў ка пад наз вай «За лес-

се». Яна ў сва ім ро дзе не звы чай ная, бо на ад ной пля цоў цы спа лу ча юц ца 

роз ныя ві ды і жан ры вы яў лен ча га мас тац тва — ад жы ва пі су і гра фі кі 

да фа та гра фіі і эт на гра фіі. Эт на гра фія прад стаў ле на на род ны мі му зыч-

ны мі ін стру мен та мі — сур мой, ду дой, лі рай, цым ба ла мі і скрып кай, што 

зроб ле ны ру ка мі жы ха ра Ва ло жын шчы ны, мас та ка і му зы кі Але ся ЛА СЯ 

(на фо та). У экс па зі цыі два аў та ры: акра мя са мо га Але ся прад стаў ле ны 

тво ры свет лай па мя ці мас тач кі Яў ге ніі Ліс. Наз ва «За лес се» па хо дзіць 

ад сла ву тай вёс кі Смар гон ска га ра ё на, у якой на па чат ку вась мі дзя-

ся тых га доў мі ну ла га ста год дзя ма ла дыя мін скія мас та кі, па кі нуў шы 

го рад, па чы на лі ся мей нае і твор чае жыц цё. Алесь і Яў ге нія пер шыя ў 

Бе ла ру сі ад ра дзі лі бат ле еч ную тра ды цыю, ста лі шу каць аў тэн тыч ных 

му зы каў, фа та гра фа ваць іх, пе рай маць аў тэн тыч ную іг ру, ра біць му зыч-

ныя ін стру мен ты. Ка лек цыя ўні каль ных фа та гра фій зра бі ла экс па зі цыю 

больш ат мас фер най і жы вой.

— Гэ тая вы стаў ка ў пер шую чар гу пры све ча на Яў ге ніі Ліс, яе та лен ту 

і твор чай спад чы не, — ка жа ар га ні за тар і аў тар Алесь Лось.

На ад крыц ці май стар і мас так ра зам з ін шы мі му зы ка мі вы кон ваў 

на род ныя тан ца валь ныя ме ло дыі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

МЕЛОДЫІ І ФАРБЫ ЗАЛЕССЯМЕЛОДЫІ І ФАРБЫ ЗАЛЕССЯ


