
Ад ка заць, вы ра шыць, да па маг чы
На бі раць па су бо тах ну мар тэ ле фо на га рад ской, ра ён най 

ці аб лас ной ад мі ніст ра цыі — ужо тра ды цыя. Пра мыя лі ніі 
да па ма га юць хут ка, а га лоў нае — эфек тыў на рэ ага ваць на 
праб ле мы. 25 са ка ві ка чы ноў ні кі ў роз ных кут ках Бе ла ру-
сі зноў вый дуць на су вязь з на ро дам. Коль касць зва ро таў 
ста но віц ца ўсё мен шай, ды і праб ле мы гра ма дзян імк нуц ца 
вы ра шаць, што на зы ва ец ца, па га ра чых сля дах.

25 са ка ві ка з 9.00 да 12.00 на тэ ле фон ныя зван кі ад-
ка жуць:

Брэсц кі абл вы кан кам: пер шы на мес нік стар шы ні То кар 
Мі ка лай Ва сі ле віч (80162213121);

Ві цеб скі абл вы кан кам: стар шы ня Шарс тнёў Мі ка лай Мі-
ка ла е віч (80212222222);

Го мель скі абл вы кан кам: на мес нік стар шы ні Пры ва лаў 
Ула дзі мір Аляк санд ра віч (80232751237);

Гро дзен скі абл вы кан кам: на мес нік стар шы ні Бу бен чык 
Але на Аляк санд раў на (80152735644);

Ма гі лёў скі абл вы кан кам: стар шы ня Да ма неў скі Ула дзі мір 
Вік та ра віч (80222501869);

Мін скі абл вы кан кам: на мес нік стар шы ні Сі рэн ка Вік тар 
Іва на віч (80175004160);

Мін скі гар вы кан кам: стар шы ня Са ве та дэ пу та таў Па на сюк 
Ва сіль Ула дзі мі ра віч (80172224444).

ЗО НА АД КАЗ НАС ЦІ
Па гра ніч ні кі ўзмац ні лі ме ры бяс пе кі на ўчаст ку 

бе ла рус ка-ўкра ін скай мя жы
Як па ве дам ля ла ўчо ра «Звяз да», 20 са ка ві ка ў 1.45 но чы 
аў та ма біль мар кі «Джып» у пунк це про пус ку «Аляк санд-
раў ка», збіў шы шлаг ба ум, пра ехаў праз сро дак пры му со-
ва га спы нен ня і, атры маў шы ме ха ніч ныя па шко джан ні, 
па спра ба ваў пра рвац ца ўглыб тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Для 
за тры ман ня аў та ма бі ля су пра цоў ні кі ор га наў па меж най 
служ бы ў пунк це про пус ку ўжы лі та бель ную зброю.

Па фак це спро бы пра ры ву праз дзяр жаў ную мя жу След-
чы ка мі тэт па чаў кры мі наль ную спра ву. Пад час вон ка ва га 
агля ду аў та ма бі ля ў ім быў зной дзе ны піс та лет мар кі ТТ і два 
ма га зі ны з па тро на мі, а так са ма прад мет, знеш не па доб ны 
на тра ціл, і элект ра дэ та на та ры.

Па гра ніч ні кі ў су вя зі з ін цы дэн там уз мац ні лі ме ры бяс пе кі 
на ўчаст ку бе ла рус ка-ўкра ін скай мя жы, па ве да міў афі цый-
ны прад стаў нік Дзяр жаў на га па гра ніч на га ка мі тэ та Ан тон 
БЫЧ КОЎ СКІ.

За тры ма ны два ча ла ве кі. Па на яў най ін фар ма цыі, у аў-
та ма бі лі мог зна хо дзіц ца яшчэ адзін не вя до мы, які ця пер 
ад шук ва ец ца. «У зо не ад каз нас ці Ма зыр ска га па гра ніч на га 
атра да пра вод зяц ца апе ра тыў на-вы шу ко выя ме ра пры ем ствы. 
У су вя зі з гэ тым уз моц не ны ме ры бяс пе кі як у са міх пунк тах 
про пус ку, так і на тэ ры то рыі па меж най зо ны. Су пра цоў ні ка мі 
ор га наў па гра ніч най служ бы пра вод зяц ца ме ра пры ем ствы па 
кант ро лі ўез ду, ува хо ду і зна хо джан ня ў па меж най зо не асоб 
і транс парт ных срод каў», — рас ка заў Ан тон Быч коў скі.

«Транс парт ныя срод кі агля да юц ца, уз моц не ны ме ры па 
пра вер ках да ку мен таў», — да даў ён. Да дат ко выя пра вер кі 
і кант роль ныя ме ра пры ем ствы маг чы мыя пры пе ра ся чэн ні 
асноў ных на прам каў дзяр жаў най мя жы. На гэ ты час вы шук 
трэ ця га па ру шаль ні ка пра цяг ва ец ца. Ад пра цоў ва юц ца ўсе 
маг чы мыя марш ру ты яго ру ху. Бе ла рус кія і ўкра ін скія па меж-
ні кі пра цу юць ва ўза е ма дзе ян ні.

Бо еп ры па сы 
пра вез ці не ўда ло ся

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе Брэсц кай мыт ні, спы не на 
спро ба пе ра мяс ціць праз мя жу бо еп ры па сы да аг ня-
стрэль най зброі.

58-га до вы брас таў ча нін ра зам са сва я ка мі вяр таў ся на 
лег ка вым аў та ма бі лі да до му з Укра і ны праз пункт мыт на га 
афарм лен ня «Ол туш». Пры на гля дзе ма шы ны служ бо выя 
асо бы за ўва жы лі ка роб кі з бо еп ры па са мі, а дак лад ней 55 
па тро наў. Спе цы я ліс ты аб лас но га ўпраў лен ня дзяр жаў на га 
ка мі тэ та су до вых экс пер тыз да лі за клю чэн не аб пры год нас ці 
гэ тых па тро наў для страль бы. Яны з'яў ля юц ца бо еп ры па са мі 
да піс та ле та Ма ка ра ва, аў та ма тыч на га піс та ле та Сцеч кі на, 
а так са ма па ды хо дзяць да ін шых узо раў руч ной аг ня стрэль-
най зброі.

Брас таў ча нін за тры ма ны. За ве дзе на кры мі наль ная спра ва.
Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by
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Асноў ная тэ ма ты ка пра гра мы но ва га фэс ту «LUX 
MІRUM» бу дзе пры све ча на 500-год дзю ай чын на га кні-
га дру ка ван ня. Бо ме на ві та Мір скі за мак — шэ дэўр бе-
ла рус кай го ты кі і рэ не сан су — з'яў ля ец ца ра вес ні кам 
вы ха ду на шай дру ка ва най Біб ліі.

Кож ную ня дзе лю (акра мя Верб най і Вя лі ка дня) у 13.00 у 
Мір скім за мку мож на бу дзе па чуць кан цэрт кла січ най му зы кі, 
пад рых та ва ны ан самб лем «Вы то кі», — для гэ та га да стат ко ва 
на быць ува ход ны білет у за мак. Акра мя кан цэр таў, пры све-
ча ных 500-год дзю асвет ніц ка га подз ві гу Ска ры ны, бу дуць і 
ін шыя ад мет ныя пра гра мы.

Ды рэк тар му зей на га комп лек су «Мір скі за мак» Аляк-
сандр ЛОЙ КА, які ня даў на за няў гэ ту па са ду і ця пер з'яў ля-
ец ца мас тац кім кі раў ні ком фэс ту, ад зна чыў:

— Па аду ка цыі я хор май стар. Доў гі час пра ца ваў з ха ра-
вы мі ка лек ты ва мі, па ра лель на з асноў най ра бо тай. Пэў ны 
час вы кла даў ды ры жы ра ван не, ха ра выя дыс цып лі ны. Та му 
ця пер імк ну ся, каб у зам ка з'я віў ся свой брэнд, му зыч ны. 
Ар хі тэк ту ра — гэ та за сты лая му зы ка. Вель мі хо чац ца, каб у 
сце нах зам ка за гу ча ла му зы ка Ся рэд ня веч ча, а, маг чы ма, 
на ват і су час ная.

Част кай пра ек та ста нуць кан цэр ты ма ла дых му зы каў, якія 
зай ма юц ца ака дэ міч най твор час цю. Гэ та се рыя кан цэр таў бу дзе 
на зы вац ца «Вы то кі — юным та лен там». Му зы кі па зма га юц ца за 
га лоў ны прыз — «За ла тую Гра ма ту Мір ска га зам ка» — яго ўру-
чаць на пры кан цы го да. «Вель мі ха це ла ся б, каб мы ад кры ва лі 
ма ла дыя ім ёны, — да даў Аляк сандр Лой ка. — Мы пра да ста вім 
пля цоў ку ма ла дым, та ле на ві тым лю дзям, якіх па ста ра ем ся рас-
кру ціць дзя ку ю чы на ша му му зыч на му пра ек ту».

— Сё ле та спаў ня ец ца 500 га доў бе ла рус ка му кні га дру-
ка ван ню, та му для пра вя дзен ня кан цэр таў нам ха це ла ся 

знай сці мес ца з ад па вед най ат мас фе рай і гіс то ры яй. Аку рат 
та кім ака заў ся Мір скі за мак, — рас ка заў му зыч ны кі раў нік 
фэс ту, ды ры жор і фа га тыст Аляк сей ФРА ЛОЎ. — Ра зам 
з ды рэк та рам на мі быў пры ду ма ны фэст «LUX MІRUM», па-
ла цін ску гэ та азна чае «Свят ло Мі ру». Мір скі за мак заў сё ды 
вы пра мень ваў куль ту ру, бо гэ та бы ло ад мет нае мес ца заўж-
ды, з ча соў яго за сна ван ня 500 га доў та му.

У на ступ ную ня дзе лю ў за мку ад бу дзец ца кан цэрт з удзе-
лам пер шай ві я лан чэ лі Вя лі ка га Тэ ат ра Бе ла ру сі — Аляк сея 
Афа нась е ва. 2-га кра са ві ка ад бу дзец ца кан цэрт «За мак 
Рэ не сан су і Ба ро ка» з удзе лам са ліс та Дзміт рыя Ка пі ла ва 
і квар тэ та трам ба ніс таў Вя лі ка га Тэ ат ра. Ад ной з са мым 
ары гі наль ных дзей ста не кан цэрт «Пад мур кі...» у су та рэн нях 
зам ка — ар ха іч ную і ся рэд ня веч ную му зы ку вы ка нае спе цы-
яль на за про ша ны госць, пра гу чаць ар ха іч ныя ін стру мен ты, 
ле ген ды і гіс то рыі пра іх.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
nina@zviazda.by

Ад на з ура чыс тых за лаў Мір ска га зам ка.

Па ня дзе лях 
у сла ву тым за мку бу дуць 

пра хо дзіць кан цэр ты

МІР ВЫ ПРА МЕНЬ ВАЕ КЛА СІ КУ

ЯК ВЫ ГЛЯ ДА ЛІ НА ШЫ ГА РА ДЫ СТО ГА ДОЎ ТА МУ?Знай сці ра бо ту 
да па мо жа БРСМ

Га ра чыя лі ніі па ака зан ні да па мо гі ў пра ца-

ўлад ка ван ні ма ла дых лю дзей па ча лі пра ца-

ваць пры тэ ры та ры яль ных ка мі тэ тах БРСМ.

Мо ладзь сён ня хо ча пра ца ваць, але не заў сё ды 
ве дае, ку ды звяр нуц ца і як знай сці ра бо ту. БРСМ 
па ста ра ец ца ака заць са дзей ні чан не ў пра ца ўлад-
ка ван ні ма ла дых лю дзей, якія апы ну лі ся ў скла да-
най жыц цё вай сі ту а цыі.

На га ра чыя лі ніі мож на звяр тац ца па тэ ле фо-
нах: у Брэс це — 8 0162 2114 47; у Ві цеб ску — 8 
0212 42 68 87; у Го ме лі — 8 0232 57 14 00; у Грод не 
— 8 0152 77 02 50; у Мін скай воб лас ці — 8 0172 89 
15 28; у Ма гі лё ве — 8 0222 76 67 14; у Мін ску — 
8 0172 84 85 54.

Акра мя та го, Ма ла дзёж ная ла ба ра то рыя са цы я-
ла гіч ных да сле да ван няў ЦК ГА «БРСМ» аб вяс ці ла 
аб за пус ку но ва га маш таб на га рэс пуб лі кан ска га 
да сле да ван ня «Мо ладзь на рын ку пра цы». У пе-
ры яд з 22 са ка ві ка па 3 кра са ві ка ва ўсіх рэ гі ё нах 
кра і ны прой дзе са цы я ла гіч нае апы тан не, мэ тай 
яко га з'яў ля ец ца вы ву чэн не ста но ві шча мо ла дзі 
Бе ла ру сі на рын ку пра цы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by

Фон ды Дзяр жаў на га му зея ва ен най гіс то рыі па поў ні лі ся 
вель мі каш тоў ны мі эк зэмп ля ра мі. Вя до мыя бе ла рус кія гіс-
то ры кі, ка лек цы я не ры, ак тыў ныя ўдзель ні кі пра ек та «У по-
шу ках стра ча на га» Ула дзі мір Лі ха дзе даў, Ула дзі мір Пеф ці еў 
і Ула дзі мір Баг да наў пе рад алі ў дар му зею дзве рэд кія ня-
мец кія кні гі, кар ты і паш тоў кі, вы да дзе ныя сто га доў та му. У 
іх зме шча ны сот ні ўні каль ных здым каў га ра доў і мяс тэч каў 
За ход няй Бе ла ру сі, што тра пі лі ў аб' ек ты вы кай зе раў скіх 
фа то гра фаў пад час Пер шай су свет най вай ны. Ся род іх — 
Брэст, Грод на, Ба ра на ві чы, якія зве да лі на са бе ця жар ва-
ен на га лі ха лец ця.

— Та кія экс па на ты ў на шых му зе ях — вя лі кая рэд касць, — га-
во рыць ды рэк тар Му зея ва ен най гіс то рыі Сяр гей АЗА РО НАК. 
— У кні гах пад ра бяз на апіс ва юц ца па дзеі Ба ра на віц кай і На ра чан-
скай апе ра цый. На прык лад, у кні зе пра Ба ра на віц кую апе ра цыю 
зме шча на ці ка вая ін фар ма цыя па так ты цы і стра тэ гіі ня мец кіх і 
ра сій скіх вой скаў, на дру ка ва ны пад ра бяз ныя кар ты. На іх па ка за ны 
вёс кі, вай ско выя ўма ца ван ні, на не се ны ход вай ско вых дзе ян няў.

Кні га вы да ва ла ся ў Гер ма ніі двой чы: у 1917 і 1925 га дах. Ня гле-
дзя чы на тое, што пад час Ба ра на віц кай апе ра цыі цар скія вой скі 
не здо ле лі пра рваць аба ро ну нем цаў, кні га бы ла пе ра кла дзе на 
на рус кую мо ву і вы да дзе на ў РСФСР у 1921 го дзе як да па мож нік 
для бу ду чых ка ман дзі раў.

Акра мя та го, Му зей ва ен най гіс то рыі, Му зей Пер шай су свет най 
вай ны, што зна хо дзіц ца ў вёс цы За брод дзе на Ві лей шчы не, су мес-
на з Ула дзі мі рам Лі ха дзе да вым, Ула дзі мі рам Пеф ці е вым і Ула дзі-
мі рам Баг да на вым рых ту юць у кра са ві ку маш таб ную вы стаў ку, 

пры све ча ную па дзе ям 1914—1918 га доў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. 
Бо на ле та споў ніц ца сто га доў з ча су за кан чэн ня той вай ны.

— Пра па дзеі тых ча соў у нас пом няць не так доб ра, — ка жа 
Ула дзі мір ЛІ ХА ДЗЕ ДАЎ. — І мы спа дзя ём ся, што на ша су мес ная 
пра ца да па мо жа лік ві да ваць гэ ты пра бел.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
schklennik@zviazda.by

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Што год вы стаў ка збі рае 
ў Мін ску ка ля 200 вя ду чых 
вы твор цаў і дыс трыб' ю та-
раў аб ста ля ван ня, па слуг, 
ме ды ка мен таў, вы ра баў 
ме ды цын ска га пры зна чэн-
ня з Бе ла ру сі і ін шых кра ін. 
Кра і най-парт нё рам сё ле та 
вы сту пі ла Рэс пуб лі ка Ін-
дыя, якая прад ста ві ла аб'-
яд на ную экс па зі цыю шэ ра гу 
ін дый скіх кам па ній.

Па вод ле слоў мі ніст ра 
ахо вы зда роўя Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Ва ле рыя МА ЛА-
ШКІ, су час ныя іна ва цый ныя 
ра шэн ні і тэх на ло гіі ак тыў-
на ўка ра ня юц ца сён ня ў па лі клі ні ках. 
«Не аб ход на больш ін тэн сіў на раз ві ваць 
тэх на ло гіі за мя шчэн ня ста цы я на ра, ар-
га ні зоў ваць па пя рэд няе аб сле да ван не 
і да леч ван не па цы ен та ў ам бу ла тор-
на-па лі клі ніч ных умо вах, раз ві ваць хі-
рур гію ад на го дня, ад кры ваць дзён ныя 
ста цы я на ры ў шпі та лях. Ме на ві та ў 
па лі клі ні ках сён ня па він ны быць скан-
цэнт ра ва ны спе цы я ліс ты, ме ды цын скае 
аб ста ля ван не. Гэ та за да во ліць на пра-
ця гу ад на го дня па трэ бы па цы ен та ў 
ды яг нос ты цы і пра вя дзен ні не ка то рых 
ме ды цын скіх умя шан няў, і на вы стаў цы 
«Ахо ва зда роўя Бе ла ру сі» мож на ўба-

чыць та кое вы са ка я кас нае і су час нае 
аб ста ля ван не, якім мы аснас цім на шы 
па лі клі ні кі і ўста но вы ахо вы зда роўя 
ў най блі жэй шы час», — ад зна чыў мі-
ністр.

На ад крыц ці ме ра пры ем ства ён так-
са ма не абы шоў ува гай ня даў ні тра-
гіч ны вы па дак у Ві цеб ску. Там 30-га-
до вая жан чы на на ра дзі ла па мес цы 
жы хар ства дзяў чын ку, якая ў вы ні ку 
ас пі ра цыі ка ляп лод ны мі во да мі за гі-
ну ла. Мі ністр ахо вы зда роўя за ўва-
жыў, што ле га лі за ваць ро ды на да му 
ў на шай кра і не па куль ра на. У пер шую 
чар гу не аб ход на ру хац ца па шля ху 

ака зан ня мед да па мо-
гі ва ўста но вах ахо вы 
зда роўя. Ро ды на да-
му без су пра ва джэн ня 
мед ра бот ні ка, без ін-
фар ма ван ня сіс тэ мы 
ахо вы зда роўя, на огул 
са ма стой нае пры няц це 
та ко га ра шэн ня баць ка-
мі — зла чын ства ў да-
чы нен ні да дзі ця ці. У 
ін шых кра і нах, дзе па-
доб ная прак ты ка ёсць, 
ро ды на да му пры ма-
юць афі цый ныя аку-
шэр кі, якія ма юць спе-
цы яль ны сер ты фі кат, 
ча го і бліз ка не бы ло ў 
да дзе най сі ту а цыі.

Ва ле рый Ма ла шка 
за кра нуў і тэ му больш 

шы ро ка га вы ка ры стан ня ў Бе ла ру сі 
ме ды цын ска га стра ха ван ня. «Мы сён-
ня ка жам, што эле мен ты стра ха ван ня 
па він ны пры хо дзіць у сіс тэ му ахо вы 
зда роўя. Уза е ма дзе ян не па між Бел-
дзярж стра хам і ўста но ва мі ахо вы зда-
роўя ад бы ва ец ца до сыць па спя хо ва, 
што па ка за ла ле тась сваю эка на міч ную 
эфек тыў насць».

Фо рум пра цуе па ад ра се: пр-т Пе ра-
мож цаў, 20/2, Фут боль ны ма неж. Час 
ра бо ты: 22 і 23 са ка ві ка — з 10.00 да 
18.00, 24 са ка ві ка — з 10.00 да 15.00.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
protas@zviazda.by
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На выставе «Ахова здароўя Беларусі-2017».


