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• Роз ніч ны та ва ра аба-

рот у Бе ла ру сі ў сту дзе-

ні—лі пе ні вы рас на 5,2 %.

• Школь ныя ка ні ку лы ў 

но вым на ву чаль ным го дзе: 

во сень скія — з 1 да 9 ліс-

та па да ўключ на; зі мо выя — 

з 26 снеж ня 2019 го да да 

11 сту дзе ня 2020 го да; вяс-

но выя — з 30 са ка ві ка да 

4 кра са ві ка 2020 го да.

• Бе ла рус кія шах ма-

тыс ты за ня лі дру гое ка-

манд нае мес ца на ка дэц-

кім ЧС у Мін ску.

• Жы хар Га рад ка знай-

шоў грыб-пор хаў ку ва гой 

амаль ча ты ры кі ла гра мы.

КОРАТКА

36,9 % 
ад агуль на га 
аб' ёму ўве дзе на га 
ў сту дзе ні—лі пе ні 
жыл ля пры зна ча на для 
гра ма дзян, якія ста яць 
на ўлі ку для па ляп шэн ня 
жыл лё вых умоў, 
па ве да міў На цы я наль ны 
ста тыс тыч ны ка мі тэт. 
Ар га ні за цыі ўсіх фор маў 
улас нас ці па бу да ва лі 
20,7 ты ся чы ква тэр. 
Зда дзе на ў экс плу а та цыю 
1850,7 ты ся чы 
квад рат ных мет раў 
агуль най пло шчы 
жыл ля. Для чар га ві коў 
пры зна ча на 682,5 ты ся чы 
квад рат ных мет раў 
агуль най пло шчы, 
або 36,9 % ад агуль на га 
аб' ёму ўве дзе на га жыл ля. 
Для тых, хто мае па трэ бу 
ў па ляп шэн ні жыл лё вых 
умоў, з вы ка ры стан нем 
дзяр жаў най пад трым кі 
па бу да ва на 470,5 ты ся чы 
квад рат ных мет раў. 
У сель скіх на се ле ных 
пунк тах уве дзе на ў 
экс плу а та цыю 
610,5 ты ся чы квад рат ных 
мет раў агуль най пло шчы 
жыл ля, або 33 % 
ад агуль на га ўво ду 
па кра і не.
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СПАС — УРА ДЖАЮ ЧАС
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АД СА ПЕ ГІ 
ДА ХХІ 

СТА ГОД ДЗЯ
Больш за 100 лі та ра та раў з усіх рэ гі ё наў кра і ны возь муць удзел 

у ме ра пры ем ствах Дня бе ла рус ка га пісь мен ства. На га да ем, свя-

та, якое ўжо тра ды цый на ла дзіц ца ў пер шую ня дзе лю ве рас ня, 

сё ле та пры мае Сло нім.

«Дзень пісь мен ства для нас — без умоў на, вя лі кае свя та, на якім мы 

су стра ка ем ся са ста ры мі і но вы мі сяб ра мі, — за зна чае пер шы на мес нік 

стар шы ні Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Але на СТЭЛЬ МАХ. — Але 

ра зам з тым гэ та і спра ва зда ча, што зроб ле на на лі та ра тур най ні ве за 

мі ну лы год і за больш доў гі тэр мін. Та му Са юз пісь мен ні каў прад ста віць 

у Сло ні ме са мыя знач ныя свае пра ек ты, у тым лі ку між на род ныя».

Ужо 31 жніў ня ў сло нім скім До ме куль ту ры ад кры ец ца фо та вы стаў ка 

Вя ча сла ва Цы дзі ка «Ба чу Бе ла русь та кой» — ра бо ты з гэ та га імі джа ва га 

пра ек та, пры мер ка ва на га да Го да ма лой ра дзі мы, ужо больш за двац -

цаць пяць ра зоў экс па на ва лі ся на роз ных пля цоў ках у на шай кра і не,

а ад най мен ны паэ тыч на-мас тац кі збор нік ле тась вый шаў у Вы да вец кім 

до ме «Звяз да» на трох мо вах — бе ла рус кай, рус кай і анг лій скай.

У Сло ні ме на тэ ма тыч най пля цоў цы «Сло ва пісь мен ні ка» ка ля 

аб ноў ле най кні гар ні пра вя дуць пер шыя твор чыя су стрэ чы, кніж ныя 

прэ зен та цыі і аў то граф-се сіі, старт якім да дуць прад стаў ні кі Гро дзен-

шчы ны. Як рас ка заў на мес нік стар шы ні аб лас но га ад дзя лен ня Са ю за 

пісь мен ні каў Дзміт рый Ра дзі вон чык, га лоў ны мі «ра зы нка мі» абя ца юць 

стаць між на род ныя пра ек ты — пе ра клад ная поль ска-бе ла рус кая ан-

та ло гія «Мас ты», ан та ло гія паэ зіі Бе ла ру сі, Поль шчы і кра ін Бал тыі, 

су мес ны пра ект з вы даў ца мі і лі та ра та ра мі Ра за ні — ра-

дзі мы Сяр гея Ясе ні на і г. д.

Са цы яль ны кло патСа цы яль ны кло пат

СЯ ДЗЕЛ КА 
НЕ АД СЛО ВА «СЯ ДЗЕЦЬ»,

або До гляд па пра ві лах
На корм ле ны, па мы ты, не пах не... Ці не най леп шы гэ та до гляд 

ча ла ве ка, пры ка ва на га да лож ка? Да гэ та га ча су за хоў ва юц ца 

та кія стэ рэа ты пы пра ра бо ту ся дзе лак, але, як упэў не ны ра бот-

ні кі ме ды ка-са цы яль най служ бы Бе ла рус ка га Чыр во на га Кры жа, 

іх трэ ба тэр мі но ва мя няць. По пыт на ся дзе лак ці мед сяс цёр, якія

мо гуць да гля даць цяж ка хво рых лю дзей на да му, па ста ян на рас це.

І ка лі не каль кі га доў та му та кіх спе цы я ліс таў ад шу каць бы ло

вель мі скла да на, то сён ня ўжо з'я ві лі ся ар га ні за цыі, якія пра па-

ну юць та кія па слу гі. І тым не менш дэ фі цыт ся дзе лак яшчэ не 

за кры ты. Асаб лі ва — пад рых та ва ных, на ву ча ных. Ча сам сва я кі 

ра ды і та му, што з іх са ста рэ лы мі баць ка мі хоць якая жы вая ду ша 

бу дзе по бач. Але ча ла век з ву лі цы мо жа сва і мі ня пра віль ны мі 

дзе ян ня мі на ват на шко дзіць цяж ка хво рым па цы ен там.

Два ў ад ным
Сён ня пры бліз на ся мі пра цэн там бе ла ру саў па трэб на ся дзел ка, і 

на да лей по пыт бу дзе па вя ліч вац ца. Ка лі ў 2000 го дзе 15 пра цэн таў 

са ста рэ лых лю дзей ме лі па трэ бу ў ме ды ка-са цы яль най да па мо зе, то 

ця пер гэ та ліч ба вы рас ла да 24 пра цэн таў. Да гэ тай ка тэ го рыі мож на 

да даць лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі, на прык лад, ін ва лі даў, 

у якіх па ру ша ны ру халь ныя функ цыі, асоб з хра ніч ны мі за хвор ван ня мі 

ў скла да най ста дыі, ка лі па трэб на ўжо не толь кі ме ды ка-са цы яль ная, 

але і па лі ятыў ная да па мо га. За па тра ба ва на сён ня і та кая па слу га, як 

«са цы яль ная пе рад ыш ка», ка лі хоць на не ка то ры час мож-

на пе ра кі нуць на не ка га кло пат пра бліз кіх. 

Свя та Пра аб ра жэн ня Гас под ня га, якое ў 

на ро дзе атры ма ла наз ву Яб лыч ны Спас, — 

ад но з са мых лю бі мых у бе ла ру саў. 

У гэ ты дзень не толь кі асвя ча юц ца ў 

хра мах пла ды но ва га ўра джаю, але і ла-

дзяц ца ад мыс ло выя фэс ты. На прык лад, 

у По лац ку ўчо ра ка ля Свя та-Па кроў скай 

царк вы прай шоў эка фэст, ар га ні за ва ны 

рай вы кан ка мам. Акра мя тра ды цый на га 

ма леб ну з чы нам асвя чэн ня, ад бы ла ся 

свое асаб лі вая вы стаў ка фрук то вых кам-

па зі цый, якія ства ры лі прад пры ем ствы 

ра ё на і га лоў ным ма тэ ры я лам якіх бы лі, 

ка неш не, яб лы кі.

На фо та: удзель ні ца свя та Ган на ВЯ ЛЮ ГА.


