
22 лістапада 2019 г. СЁННЯ 3

На двор'еНа двор'е

Вось і пад ма ро зіць не на жарт
У ня дзе лю ўна чы «пры пя чэ» да мі нус 13 гра ду саў

Ка лі сён ня ча ка ец ца пе ра мен ная воб лач насць, а 

мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень бу дзе ад 

мі нус 5 гра ду саў па ўсхо дзе да плюс 2 гра ду саў па 

за ха дзе кра і ны, то ў вы хад ныя ча ка ец ца іс тот нае па-

ха ла дан не, па ве дам ля юць 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.

Ча ка ец ца, што 23 і 24 ліс та па да на ша кра і на бу дзе зна-
хо дзіц ца на пе ры фе рыі ма ла ру хо ма га арк тыч на га ан ты цык-
ло ну з цэнт рам над ся рэд няй Вол гай. Заўт ра ўдзень бу дзе 
воб лач на з пра яс нен ня мі. Пе ра важ на без апад каў, толь кі 
ра ні цай і ўдзень у асоб ных ра ё нах па за ха дзе на ша га рэ-
гіё на прой дуць не вя лі кія ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе 
даж джу і мок ра га сне гу. Мес ца мі — сла бы га ла лёд. Ве цер 
паўд нё ва-ўсход ні па ры віс ты. Мі ні маль ная тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўна чы бу дзе вар' і ра вац ца ад мі нус 2 гра ду саў па 
за ха дзе да мі нус 12 гра ду саў па ўсхо дзе кра і ны. Удзень 
ча ка ец ца так са ма ма роз нае на двор'е, ка лі мак сі маль ная 
тэм пе ра ту ра бу дзе ад ну ля да мі нус 6 гра ду саў.

У ня дзе лю — воб лач на з пра яс нен ня мі, пе ра важ на без 
апад каў, толь кі ўна чы ў асоб ных ра ё нах Гро дзен скай воб-
лас ці прой дуць не вя лі кія ка рот ка ча со выя апад кі (дождж, 
мок ры снег), з'я віц ца сла бы га ла лёд. Ве цер паўд нё ва-ўсход-
ні ўме ра ны, мес ца мі па ры віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе ад мі нус 4 гра ду саў да мі нус 10 гра ду саў, мес ца мі 
ча ка ец ца па ні жэн не да 11—13 ма ро зу. Мак сі маль ная тэм-
пе ра ту ра па вет ра ўдзень ча ка ец ца ад ну ля да мі нус 6 гра-
ду саў. У гэ ты час па за ха дзе кра і ны бу дзе знач на цяп лей: 
уна чы — 2—3 ма ро зу, удзень — 1—2 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

БЯС ПЕ КА ДЗЯ ЦЕЙ — 
НА ДЗЯРЖ КАНТ РО ЛІ

У Ка мі тэ це дзяр жаў на га кант ро лю, а так са ма ў ка мі-

тэ тах дзяр жаў на га кант ро лю аб лас цей ар га ні за ва ны 

га ра чыя лі ніі па пы тан нях функ цы я на ван ня ўста ноў 

агуль най ся рэд няй аду ка цыі.

Гра ма дзя не мо гуць па ве да міць пра маг чы мыя па ру шэн ні 
і не да хо пы ў ар га ні за цыі бяс печ на га зна хо джан ня дзя цей у 
шко лах па на ступ ных тэ ле фо нах:

Брэсц кая воб ласць — 8 (0162) 21 18 76;
Ві цеб ская воб ласць — 8 (0212) 37 61 53;
Го мель ская воб ласць — 8 (0232) 23 83 85, 23 83 68;
Гро дзен ская воб ласць — 8 (0152) 79 88 40, 79 88 18, 

79 88 19;
Ма гі лёў ская воб ласць — 8 (0222) 62 48 97, 62 41 94, 62 

54 22;
Мін ская воб ласць — 8 (017) 331 64 59;
Мінск — 8 (017) 328 66 83, 328 59 09.
Ін фар ма цыю на га ра чыя лі ніі мож на па ве да міць 

да 16 снеж ня 2019 го да.
Ство ра на між ве да мас ная ра бо чая гру па, а так са ма ра-

бо чыя гру пы ў рэ гі ё нах кра і ны, у склад якіх увай шлі прад-
стаў ні кі Ка мі тэ та дзярж кант ро лю, Мі ніс тэр ства аду ка цыі, 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, Мін жыл кам га са, МУС, МНС, 
Дзярж стан дар ту і іх тэ ры та ры яль ных пад раз дзя лен няў. 
У най блі жэй шы час спе цы я ліс ты пра вя дуць пра вер кі ўмоў 
зна хо джан ня дзя цей у шко лах. Ці ад па вя да юць яны дзей-
ным дзяр жаў ным стан дар там?

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

ТЭ ЛЕ ФА НУЙ ЦЕ Ў СУ БО ТУ
У су бо ту, 23 ліс та па да, з 9.00 да 12.00 кі раў ні кі 

аб лас ной вер ты ка лі пра вя дуць тра ды цый ныя пра-

мыя лі ніі. У гэ ты час на су вя зі бу дуць:

* на мес нік стар шы ні Брэсц ка га абл вы кан ка ма Анд рэй 
Ана то ле віч КЛЕЦ. Тэл. (8 0162) 21 31 21;

* стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Мі ка лай Мі ка-
ла е віч ШАРС НЁЎ. Тэл. (8 0212) 22 22 22;

* на мес нік стар шы ні Го мель ска га абл вы кан ка ма Анд-
рэй Ва сі ле віч КА НЮШ КА. Тэл. (8 0232) 33 12 37;

* на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ула-
дзі мір Іо сі фа віч ДЗЯШ КО. Тэл. (8 0152) 73 56 44;

* пер шы на мес нік стар шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан-
ка ма Ва сіль Іва на віч АКУ ЛІЧ. Тэл. (8 0222) 50 18 69;

* на мес нік стар шы ні Мінск ага абл вы кан ка ма Мі ка лай 
Мі хай ла віч РА ГА ШЧУК. Тэл. (8 017) 500 41 60;

* стар шы ня Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў 
Ва сіль Ва сі ле віч ПА НА СЮК Тэл. (8 017) 222 44 44.

«Па дзея, якую мы бу дзем 
ад зна чаць на ле та, важ ная 
не толь кі для вер ні каў, але 
і ў цэ лым для бе ла ру саў, бо 
цу да твор ная іко на Бо жай 
Ма ці — ад на з най вя лік шых 
свя ты няў і ду хоў ных сім ва-
лаў на ша га на ро да», — пад-
крэс лі вае вы клад чык мін-

скай ду хоў най се мі на рыі 

і на сель нік Жы ро віц ка-

га ма нас ты ра іе ра ма нах 

Яў ста фій ХА ЛІ МАН КОЎ.

Ся род вы со кіх гас цей на 
ўра чыс тае бо га слу жэн не 
ча ка юць у тым лі ку кі раў ні ка 
Рус кай пра ва слаў най царк-
вы, Па тры яр ха Мас коў ска га 
і ўсяе Ру сі Кі ры ла. За пра-
шэн не на кі ра ва нае так са ма 
кі раў ні ку на шай дзяр жа вы 
Аляк санд ру Лу ка шэн ку. Не 
вы клю ча юць ар га ні за та ры і 
ўдзе лу пер шых асоб су сед-
ніх кра ін.

А ця пер, па словах па-
моч ніка ар хі епіс ка па На-
ва груд ска га і Сло нім ска га 
Аляк сандра Сцяж ко, пра-
цяг ва юц ца су мес ныя ра бо-

ты дзяр жа вы і Бе ла рус кай 
пра ва слаў най царк вы па 
пры вя дзен ні ма нас ты ра ў 
на леж ны вы гляд. Так, зу сім 
ня даў на зда дзе ны ў экс плу-
а та цыю но вая тра пез ная і 
гас ці ні ца для па лом ні каў, 
за раз ідзе рэ кан струк цыя 
з эле мен та мі рэ стаў ра цыі 
ад на го з най ста рэй шых 
бу дын каў — пер ша га брац-
ка га кор пу са, ад лі ва ец ца 
на бор но вых зва ноў для 
ма нас ты ра, ра монт і доб-
ра ўпа рад ка ван не ча ка юць 
і сам аг ра га ра док Жы ро ві-
цы. У пла нах — уста ноў ка 
пом ні ка ад на му з на ста я-
це ляў ма нас ты ра Се ра фі му 
Жы ро віц ка му, дзя ку ю чы мі-
сі я нер скай дзей нас ці яко га 
ва Ус ход няй Бе ла ру сі бы лі 
ад кры ты 74 хра мы.

Рых ту юц ца да свя та і 
сту дэн ты і вы клад чы кі Мін-
скай ду хоў най се мі на рыі, 
якая раз ме шча на ў ма нас-
ты ры, і ду хоў най ака дэ міі, 
што зна хо дзіц ца ў Мін ску. 
Гэ тыя на ву чаль ныя ўста-

но вы рых ту юць не толь кі 
бу ду чых свя та роў, але і 
да след чы каў, і ў 2020 го-
дзе аку му лю юць увесь свой 
на ву ко вы па тэн цы ял для 
пра вя дзен ня між на род най 
на ву ко вай кан фе рэн цыі, 
пры све ча най 500-га до вай 
гіс то рыі Жы ро віц кай абі-
це лі, — ця гам двух дзён 
удзель ні кі кан фе рэн цыі 
бу дуць пра ца ваць на ба зе 
ду хоў най се мі на рыі і ака-
дэ міі, Ін сты ту та гіс то рыі і 
Ін сты ту та фі ла со фіі НАН 
Бе ла ру сі. На ліс та пад бу-
ду ча га го да за пла на ва ны 
се мі нар сту дэн таў і ма ла-
дых ву чо ных з бе ла рус кіх 

ВНУ, якія так са ма аб мяр-
ку юць гіс то рыю ма нас ты ра, 
яго ро лю і зна чэн не пра ва-
слаў най царк вы ў гіс то рыі і 
куль ту ры Бе ла ру сі.

Пад час свят ка ван ня ак-
цэнт зро бяць не толь кі на 
слаў най гіс то рыі абі це лі, 
але і на яе су час най ро лі ў 
жыц ці бе ла рус ка га гра мад-
ства. У Мін ску і аб лас ных 
цэнт рах бу дуць зла джа ны 
шмат лі кія круг лыя ста лы, 
на ву ко ва-прак тыч ныя кан-
фе рэн цыі, твор чыя кон кур-
сы і вы стаў кі, пла ну ец ца 
ства рыць цыкл тэ ма тыч ных 
тэ ле- і ра дыё пра грам.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

У ім узя лі ўдзел вы ха ван цы дзе-
вя ці да моў-ін тэр на таў для дзя цей і 
ма ла дых лю дзей з асаб лі вас ця мі псі-
ха фі зіч на га раз віц ця, што вы сту пі лі 
на ад ной сцэ не з пра фе сі я на ла мі, 
зор ка мі бе ла рус кай эст ра ды, та кі мі 
як Аляк сандр Са ла ду ха, Аляк сандр 
Па тліс, Дзядзь ка Ва ня, Алё на Лан-
ская, Яў ген Кур чыч. У кон курс най 
пра гра ме бы лі прад стаў ле ны са мыя 
роз ныя жан ры: пес ні, тан цы, тэ ат-
раль ныя мі ні я цю ры, пра моў ніц кае 
мас тац тва і ін шыя.

— Гэ ты фес ты валь — доб ры прык-
лад ін клю зіі, са цы яль най ін тэ гра цыі 
дзя цей з ін ва лід нас цю ў на ша гра мад-

ства, — ска заў на мес нік мі ніст ра пра-

цы і са цы яль най аба ро ны Аляк сандр 

РУ МАК. — Коль касць дзя цей з ін ва лід-
нас цю ў на шай кра і не, на жаль, рас це. 
Але пры гэ тым коль касць та кіх дзя цей, 
якія пра жы ва юць у ін тэр на тных уста но-
вах, ска ра ча ец ца. Усё больш іх жы ве ў 
хат ніх умо вах. Гэ та вель мі важ на для 
кож на га дзі ця ці. А для тых, хто ўсё ж 
жы ве не ў сям'і, мы ста ра ем ся даць 
маг чы масць рэа лі за ваць свае імк нен-
ні і ма ры...

Сён ня ў на шай кра і не функ цы я нуе 
дзевяць да моў-ін тэр на таў для дзя-
цей-ін ва лі даў з асаб лі вас ця мі псі ха-
фі зіч на га раз віц ця, у якіх пра жы ва юць 

1375 вы ха ван цаў. Га вор ка ідзе пра 
дзя цей і ма ла дых лю дзей з ін ва лід-
нас цю, якія ма юць цяж кія і множ ныя 
па ру шэн ні, вы клі ка ныя роз ны мі за-
хвор ван ня мі. Хлоп чы кі і дзяў чын кі ў 
гэ тых уста но вах атрым лі ва юць спе-
цы яль ную аду ка цыю, на бы ва юць са-
цы яль ныя і пра цоў ныя на вы кі...

Пры гэ тым ка лі ра ней та кія дзе ці 
пры да сяг нен ні паў на лец ця, як пра-
ві ла, пе ра мя шча лі ся ў да рос лыя да-
мы-ін тэр на ты, то па чы на ю чы з 2013 
го да пры дзі ця чых да мах-ін тэр на тах 
раз ві ва юц ца па слу гі су пра ва джа е ма га 
пра жы ван ня, ка лі вы ха ван цаў ін тэр-
на таў, якія ма юць псі хіч ныя ад хі лен ні, 
рых ту юць да бу ду ча га са ма стой на га 
жыц ця: ву чаць га та ваць, пры бі раць, 
пла на ваць бюд жэт і ін шым па трэб ным 
у што дзён ным жыц ці на вы кам.

Свят ла на БУСЬ КО.

На шы свя ты ніНа шы свя ты ні

ДА СВЯ ТА ДУ ХОЎ НАС ЦІ І ВЕ РЫ

На сцэ ну — ра зам з зор кай...

ТАК АД ЗНА ЧЫ ЛІ 
ПРО ВА ДЫ Ў АР МІЮ,

што раз нес лі здым ны дом
У Грод не гру па ма ла дых лю дзей з раз ма хам ад зна-

чы ла про ва ды пры яце ля ў вой ска. З гэ тай на го ды 

зня лі пры ват ны дом, а коль касць гас цей бы ла за 

два дзя сят кі, пры чым у пра цэ се свят ка ван ня яны 

пры бы ва лі.

Зран ку ў жы лое па мяш кан не прый шла гас па ды ня і ва-
чам сва ім не па ве ры ла, па ве дам ляе ад дзя лен не ін фар ма-
цыі і гра мад скіх су вя зяў УУС Гро дзен ска га абл вы кан ка ма. 
Унут ры быў фор мен ны вэр хал, раз бі та част ка вок наў, зла-
ма ны тар шэр, пра паў пы ла сос, а част ка рэ чаў з до ма пла-
ва ла ў штуч най са жал цы. Раз зла ва ная жан чы на вы ра шы ла 
звяр нуц ца ў мі лі цыю, і ўжо су пра цоў ні кі ор га наў унут ра ных 
спраў ста лі раз бі рац ца, што ад бы ло ся.

З кам па ніі тых, хто ад па чы ваў, як вы свет лі ла ся, па 
зра зу ме лых пры чы нах ні хто тол кам ні чо га не па мя тае, 
але шка дуе аб тым, што зда ры ла ся. Сва і мі сі ла мі яны 
спра ба ва лі ад шу каць у са жал цы знік лы пы ла сос, на ват 
ны ра лі, але бы та вая тэх ні ка ака за ла ся ў ад на го з удзель-
ні каў за стол ля. Як — зноў жа ні хто не па мя тае.

За раз дзе ян ням усіх да тыч ных да па дзей, што ме лі 
мес ца быць, да ец ца пра ва вая ацэн ка. Ар га ні за тар ве ча-
ры ны кам пен са ваў гас па ды ні част ку шко ды, у тым лі ку 
стра ча ныя срод кі ад пла на ва най зда чы ка тэ джа на на-
ступ ныя су ткі ін шым лю дзям. Пас ля ад па чын ку мо ла дзі 
жыл лё ака за ла ся прос та не пры дат ным для кам форт на га 
зна хо джан ня ў ка рот ка тэр мі но вай перс пек ты ве.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

БАН КІ, 
ЯКІМ МОЖ НА ДА ВЯ РАЦЬ

На цы я наль ны банк Бе ла ру сі вы зна чыў пе ра лік сіс-

тэм на знач ных бан каў на 2020 год, па ве да мі лі ў прэс-

служ бе фі нан са ва га рэ гу ля та ра кра і ны.

Да гру пы сіс тэм най знач нас ці І ад не се ны ак цы я нер ныя 
та ва рыст вы «Бе ла рус банк», «Бе ла грап рам банк», «Бел-
газп рам банк», «БПС-Ашчад банк», «Прі ор банк», «Банк 
Бел ВЭБ» і «Бел ін вест банк». Да гру пы сіс тэм най знач-
нас ці ІІ ад не се ны та кія фі нан са выя ін сты ту ты, як «Аль фа-
Банк», «Банк ВТБ (Бе ла русь)», «МТБанк», «Банк Даб ра-
быт» і «Па ры тэт банк».

«Гэ тыя бан кі ад не се ны да лі ку сіс тэм на знач ных на пад-
ста ве агрэ га ва най ацэн кі іх сіс тэм най знач нас ці па та кіх 
па каз чы ках, як маш таб дзей нас ці бан ка, яго ўза е ма звя-
за насць з бан ка мі-рэ зі дэн та мі, знач насць для эка но мі кі і 
ўза е ма звя за насць з не рэ зі дэн та мі», — па тлу ма чы лі сваю 
па зі цыю ў Нац бан ку. Гэ тыя па каз чы кі раз лі ча ны ў ад па вед-
нас ці з па тра ба ван ня мі ін струк цыі аб па рад ку вы зна чэн ня 
сіс тэм на знач ных бан каў.

На пра ця гу на ступ на га ка лян дар на га го да бан кам, ад-
не се ным да лі ку сіс тэм на знач ных, не аб ход на за бяс пе чыць 
вы ка нан не нар ма ты ваў да стат ко вас ці нар ма тыў на га ка пі-
та лу, зна чэн не якіх вы зна ча ец ца з улі кам бу фе ра сіс тэм най 
знач нас ці. Акра мя та го, у на зва ных бан ках са ве та мі ды рэк-
та раў з лі ку іх чле наў і ра бот ні каў ад па вед ных бан каў трэ ба 
сфар мі ра ваць ка мі тэ ты па ўзна га ро джан нях, якія па він ны 
ўзна чаль ваць не за леж ныя ды рэк та ры.

Сяр гей КУР КАЧ.

У кож на га з нас ёсць ма ра. І вель мі важ на, каб яна спраў дзі ла ся. Ма ра 

вый сці на сцэ ну, пра спя ваць, стан ца ваць, па ка заць свой та лент — улас-

ці вая мно гім дзе цям. Каб яе ажыц ця віць, у Мін ску ўжо два нац ца ты раз 

прай шоў Рэс пуб лі кан скі фес ты валь твор час ці вы ха ван цаў да моў-ін тэр-

на таў для дзя цей-ін ва лі даў «Ма ры спраў джва юц ца».

Жы ро віц кі Свя та-Ус пен скі муж чын скі ма нас тыр 

рых ту ец ца ад зна чыць улас ны 500-га до вы юбі лей 

і 550-год дзе з'яў лен ня цу да твор най Жы ро віц кай 

іко ны Бо жай Ма ці. Як пла ну ец ца, клю ча выя 

ўра чыс тас ці прой дуць на Гро дзен шчы не 

і ў Мін ску 19—20 мая 2020 го да.
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