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• Па дзя ка Прэ зі дэн-

та Бе ла ру сі аб' яў ле на 29 

прад стаў ні кам роз ных 

сфер дзей нас ці.

• Пер шая пар тыя ядзер-

на га па лі ва для Бе ла рус кай 

АЭС вы раб ле на і прай шла 

кант роль якас ці.

• ЖЭУ Мін ска 28 ліс-

та па да пра вя дуць дзень 

ад чы не ных дзвя рэй.

• У Ма гі лё ве 25 снеж ня 

ад бу дзец ца тра ды цый нае 

шэс це Дзя доў Ма ро заў, у 

якім пры муць удзел сім ва-

лы Но ва га го да — жы выя 

па ра ся ты.

• Па ляў ні чы-не ле гал 
з Док шыц ха ваў до ма 
част кі мі на мё та і не за рэ-
гіст ра ва нае руж жо, аб-
ста ля ва нае са ма роб ным 
глу шы це лем і ап тыч ным 

пры цэ лам.

КОРАТКА

ЯК АБАРАНІЦЬ 
МУЖЧЫНСКАЕ 
ЗДАРОЎЕ

 «МІНЧАНІН 
ГОДА» — 
УЧАСТКОВЫ 4

3,4 млн 
ча ла век пры шчэп ле на 
ў кра і не ад гры пу па 
ста не на 26 ліс та па да. 
Ак тыў ная фа за кам па ніі 
вак цы на цыі су праць 
гры пу пра цяг нец ца да 
кан ца ліс та па да. За раз 
ад зна ча ец ца се зон ны 
рост за хва раль нас ці на 
вост рыя рэ спі ра тор ныя 
ін фек цыі, ха рак тэр ныя 
для гэ та га пе ры я ду 
го да. За хва раль насць на 
ВРІ ха рак та ры зу ец ца 
ніз кай ін тэн сіў нас цю. 
Ся род тых, хто за хва рэў, 
пе ра ва жа юць дзе ці — 
70 %. Вы ні кі ма ні то рын гу 
свед чаць пра цыр ку ля цыю 
рэ спі ра тор ных ві ру саў 
нег ры поз най эты я ло гіі. 
Асаб лі вая ўва га ад да ец ца 
пра фі лак тыч на му 
пры шчэп лі ван ню су праць 
гры пу най больш ураз лі вых 
ка тэ го рый лю дзей. Перш 
за ўсё, гэ та ме ды цын скія 
ра бот ні кі. У зо не ры зы кі 
і дзе ці да трох га доў, а 
так са ма гра ма дзя не, якія 
па ку ту юць на роз ныя 
хра ніч ныя за хвор ван ні, 
лю дзі, ста рэй шыя за 
65 га доў, і ця жар ныя.

ЛІЧ БА ДНЯ
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Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» 

на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.

СТАР. 3

У СВЕ ЦЕ 
ПАД РУЧ НІ КАЎ,

або Як рых ту ец ца ву чэб ная лі та ра ту ра 
для школь ні каў?

4,3 міль ё на школь ных пад руч ні каў бы ло вы пу шча на на ААТ «Па-

лі граф кам бі нат імя Яку ба Ко ла са» ў бя гу чым го дзе. Як рас ка заў 

яго ды рэк тар Ігар МА ЛА НЯК, тут дру ку ец ца больш за 80 пра-

цэн таў усіх ву чэб ных да па мож ні каў для бе ла рус кіх школь ні каў, 

а ў агуль ных аб' ёмах вы твор час ці прад пры ем ства 

пад руч ні кі зай ма юць да 70 пра цэн таў. СТАР. 8
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Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны

Ігар МА ЛА НЯК: 
«Звяр ста ныя ста рон кі 
дру ку юц ца на ме та ліч ных плас ці нах 
ма шы най «Пу ма» і ад да юц ца 
на вы чыт ку ка рэк та ру 
з па ру шэн нем зро ку».

СА ЛЮТ 
БЕЗ 

«СВЕ ЖА НІ НЫ»
Як яр ка і гуч на па ве ся ліц ца і за стац ца 
жы вым і зда ро вым

Сне жань і сту дзень у Бе ла ру сі 

даў но ста лі ча сам пі ра тэх ніч ных 

ка на над. Але вар та неш та зра-

біць не так у ней кай дро бя зі — і 

за баў ка мо жа скон чыц ца шпі та-

лі за цы яй і шко дай для зда роўя, 

якая пас ля бу дзе ўсё жыц цё на-

гад ваць пра ня ўда лы за пуск.

Ле тась пі ра тэх ні ка ад кры ла 

свой ка вар ны ра ху нак ужо 6 снеж-

ня. Поз на ўве ча ры ў Са лі гор скую 

ра ён ную баль ні цу быў шпі та лі за ва ны 39-га до вы мяс цо вы жы хар. На 

сва ім два ры ён спра ба ваў уза рваць пе тар ду. Скон чы ла ся ўсё част ко вай 

траў ма тыч най ам пу та цы яй двух паль цаў на ле вай ру цэ. А пік ня шчас-

ных вы пад каў прый шоў ся на — хто б су мня ваў ся — на ва год нюю ноч. 

33 ча ла ве кі атры ма лі траў мы роз най сту пе ні цяж кас ці. А ўся го ад свя-

точ най вы бу хоў кі ад 7 снеж ня да 7 сту дзе ня па цяр пеў 71 ча ла век.

На шчас це, у мі ну лы на ва год ні пе ры яд па жа раў з-за пі ра тэх ні кі ў 

Бе ла ру сі за фік са ва на не бы ло. Але без ін цы дэн таў усё ж не абы шло ся. 

У са мым цэнт ры ста лі цы пе тар да раз бі ла шы бу ў ква тэ ры на дзя ся тым 

па вер се. Ад бы ло ся гэ та ў ноч на 1 сту дзе ня. Яшчэ ад на пе тар да ра за-

рва ла ся па блі зу ад шы бы ква тэ ры на трэ цім па вер се ў «хру шчоў цы» 

на ўскра і не га рад ской за бу до вы. На шчас це, і тут спра ва 

скон чы ла ся толь кі па шко джа най акон най ра май.

У вёс цы Скір ман та ва 
Дзяр жын ска га ра ё на 
ў жы вым бы та ван ні 
за ха ва ла ся ўні каль нае 
іг ры шча, якое пра во дзі лі 
ве ча рам пе рад 
Пі лі паў скім па стом. 
У яго свое асаб лі вая 
наз ва — «пя чы ка та». 
«Кот», яко га вы пя ка юць 
з цес та (ву шы ў яго з са ла, 
а ву сы — з ма ка ро ны), 
з'яў ля ец ца га лоў най 
«фіш кай» дас ціп ных 
па ся дзе лак. Ра бот ні кі 
До ма куль ту ры гэ тай 
вёс кі ўжо чац вёр ты год 
на ладж ва юць «ад кры ты» 
па каз вя сё ла га аб ра ду 
для ўсіх ах вот ных. 
«Кот», як і ра ней, збі рае 
ад на вяс коў цаў, су се дзяў 
і сяб роў. Адзін з тых 
вяс ко вых іні цы я та раў, 
якія ўзя лі аб рад пад 
сваю апе ку як аб' ект 
куль тур на-гіс та рыч най 
каш тоў нас ці, — мас тац кі 
кі раў нік гэ тай уста но вы 
Сяр гей ЯН КОЎ СКІ 
(на гэ тым здым ку).

— На шы звы чаі, 
аб ра ды і на род ныя 
тра ды цыі ма цу юць 
не толь кі нас, але і на шу 
ма лую ра дзі му, — 
ка жа «гас па дар» іг ры шча 
спа дар Сяр гей.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аўтара

Вы то кі ма лой ра дзі мыВы то кі ма лой ра дзі мы

ВЯСЁЛЫ СКІР МАН ТА ЎСКІ «КОТ»ВЯСЁЛЫ СКІР МАН ТА ЎСКІ «КОТ»


