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У апош нія дні сту дзе ня ўмо вы на-

двор'я на тэ ры то рыі кра і ны бу дуць 
вы зна чаць ат мас фер ныя фран ты 
і цёп лыя па вет ра ныя ма сы, якія 
па сту па юць з паўд нё ва г а за ха ду 
Еў ро пы. 

На зме ну ма ра зам ідзе па цяп лен не, і 
ў па чат ку лю та га ўжо ўста лю ец ца ад лі-
га з апад ка мі. Тэм пе ра тур ны фон бу дзе 
па вы шац ца і ў кан цы тыд ня акажацца

іс тот на вы шэй за клі ма тыч ную нор му, 

па ве да мі лі 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.

У чац вер чар го вая сіс тэ ма фран тоў 

пры ня се но вую пор цыю цяп ла і вы клі ча 

на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны 

мок ры снег з даж джом. Мес ца мі ча ка-

ец ца ту ман, га ла лёд, на да ро гах га ла-

лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе ад мі нус 6 гра ду саў па паў ноч-

ным за ха дзе да плюс 1 гра ду са па паў -

днё вым ус хо дзе, днём бу дзе ад мі нус 

3 гра ду саў да 3 цяп ла.

Не абы дзец ца без ка рот ка ча со вых 

апад каў і пят ні ца. У пер шы дзень лю-

та га на боль шай част цы тэ ры то рыі 

кра і ны праг на зу ец ца дождж, мес ца мі 

з мок рым сне гам. У асоб ных ра ё нах 

ча ка юц ца ту ман, га ла лёд, на да ро гах 

га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы бу дзе ад мі нус 4 гра ду саў да 

2 цяп ла, удзень — ад мі нус 2 да плюс 

3 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай-

чын ных сі ноп ты каў, у гэ тыя вы хад ныя 

дні ча ка ец ца са праў ды цёп лае з апад-

ка мі на двор'е. Маг чы ма, на на ступ ным 

тыд ні яно пе ра рас це ў ад лі гу.

Сяр гей КУР КАЧ.

У Мін ску прай шоў шэ раг ме ра пры ем-

стваў, пры све ча ных Між на род на му дню 

па мя ці ах вяр Ха ла кос ту.

На іх пры сут ні ча лі прад стаў ні кі гра мад скіх 

ар га ні за цый, дып ла ма тыч ных мі сій, роз ных кан-

фе сій, а так са ма бы лыя вяз ні і свед кі жах лі вых 

па дзей, якія ад бы ва лі ся ў га ды Вя лі кай Ай чын-

най вай ны. Па ча ло ся ўсё з за паль ван ня све чак 

у Рэ лі гій ным аб' яд нан ні аб шчын пра грэ сіў на га 

іў да із му. Кож ная з шас ці све чак на гад ва ла пра 

6 міль ё наў яў рэ яў, якія бы лі зні шча ны пад час 

Ха ла кос ту (паў та ра міль ё на з іх — дзе ці).

Пас ля ўдзель ні кі ме ра пры ем стваў на ве да лі 

ме ма ры ял на ву лі цы Су хой, пры све ча ны ах вя рам Мінск ага 

ге та, і вы стаў ку Яд-Ва шэм «Па на ка зе сэр ца — Ас пек ты 

вы ра та ван ня на аку па ва ных са вец кіх тэ ры то ры ях у га ды 

Ха ла кос ту».

На Бе ла ру сі за гі ну ла ад 700 да 800 ты сяч яў рэ яў, больш за 

100 ты сяч з іх — у Мін скім ге та. Так са ма на на шай тэ ры то рыі 

бы ло зні шча на 25 ты сяч за ход не еў ра пей скіх 
яў рэ яў. Да гэ та га ча су вя дуц ца по шу кі све дак, 
не за кан чва юц ца спро бы ад на віць ім ёны і лё-
сы кан крэт ных лю дзей. У ад ным з бу дын каў 
на тэ ры то рыі бы ло га ге та, дзе пад час вай ны 
ха ва лі ся лю дзі, сён ня пра цуе гра мад скі му зей — 
«Гіс та рыч ная май стэр ня», у якім і ад кры ла ся 
на зва ная вы ста ўка.

Не ка то рыя шко лы ак тыў на су пра цоў ні ча юць 
з «Гіс та рыч най май стэр няй». На яе ба зе пра-
вод зяц ца ды дак тыч ныя і ме та дыч ныя за ня ткі 
для на стаў ні каў, дзе пад каз ва юць, якім чы-

нам пра ца ваць з тэ май Ха ла кос ту, рых ту юц-

ца вы дан ні, якія рас каз ва юць гіс то рыі вяз няў 

канц ла ге раў, ге та і ўсход ніх ра бо чых. Так, не каль кі ме ся цаў 

та му быў пад рых та ва ны ме та дыч ны да па мож нік па гіс то рыі 

Мінск ага ге та, элект рон ны ва ры янт яко га раз ме шча ны на 

пар та ле Мі на ду ка цыі, і кож ны пе да гог мае маг чы масць вы-

ка рыс тоў ваць гэ тыя ма тэ ры я лы ў на ву чаль ным пра цэ се.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

КА ЛІ ПЛА ЧУЦЬ 
СВЕЧ КІ...

Шок

МА ЦІ ЗА ДУ ШЫ ЛА 
8-ГА ДО ВА ГА СЫ НА

Гэ ты жу дас ны вы па дак ад быў ся ў Ма ла дзеч не. Па 

фак це зда рэн ня за ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Па ін фар ма цыі афі цый на га прад стаў ні ка УСК па Мін скай 

воб лас ці Тац ця ны Бе ла ног, ве ча рам у мі лі цыю па тэ ле фа-

на ва ла жы хар ка Ма ла дзеч на і ска за ла, што яна за ду шы ла 

свай го ма ло га сы на. На мес цы ін фар ма цыя па цвер дзі ла ся. 

Па па да зрэн ні ў за бой стве за тры ма ная 29-га до вая ма ці 

дзі ця ці. У су вя зі з пры кме та мі псі хіч на га рас строй ства яна 

зме шча на ў ме ды цын скую ўста но ву, дзе вы стаў ле ны пост 

ахо вы. Згод на з па пя рэд няй ін фар ма цы яй, па да зра ва ная 

вы хоў ва ла сы на ад на і пра жы ва ла ў ква тэ ры са сва і мі 

род ны мі. Ні хто з чле наў сям'і на ўлі ках не ста яў, да кры-

мі наль най і ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці не пры цяг ваў ся. 

Сям'я не бы ла ў лі ку тых, якія зна хо дзяц ца ў са цы яль на 

не бяс печ ным ста но ві шчы.

За раз да пыт ва юц ца род ныя, су се дзі, пры зна ча ны шэ раг 

экс пер тыз. Мі лі цы я не ры ўста наў лі ва юць ма тыў, аб ста ві ны і 

ўсе маг чы мыя фак та ры, што ста лі пры чы най зда рэн ня. Ход 

рас сле да ван ня кры мі наль най спра вы зна хо дзіц ца на аса біс-

тым кант ро лі кі раў ніц тва УСК па Мін скай воб лас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У Брэсц кай воб лас ці 

пад вя лі вы ні кі даб ра-

чын на га пра ек та па 

вы яў лен ні за хвор ван-

няў зро ку ў сель скіх 

школь ні каў. Ён пра хо-

дзіў ле тась у вась мі 

ра ё нах Брэст чы ны. 

Ажыц цяў ля юць пра-

ект Бе ла рус кі дзі ця чы 

фонд і кам па нія vеlсоm 

ра зам з абл вы кан ка ма-

мі. У 2016—2017 га дах 

доб рую спра ву ра бі лі 

ў Ма гі лёў скай і Го мель-

скай аб лас цях, а ле тась 

пры еха лі ў Брэсц кую.

Не ад клад ная 
шпі та лі за цыя

Ву чань вось ма га кла са 

ад ной са школ Ка мя нец ка га 

ра ё на прый шоў у той дзень 

на за ня ткі як звы чай на. На 

сце нах ві се лі пла ка ты аб 

даб ра чын най ак цыі «Я ба чу»: 

у шко лу пры еха лі дак та ры з 

Брэс та, пра вя ра лі зрок у дзя-

цей. Хло пец з ран ня га дзя цін-

ства меў аслаб ле ны зрок, у 

яго бы ла яў ная ка са во касць, 

але ля чэн нем ні хто не зай-

маў ся. Док тар Хрыс ці на Бя-

ля ні ча ва бы ла ка тэ га рыч най:

не ад клад ная шпі та лі за цыя 

ў аб лас ную дзі ця чую баль ні цу 

і тэр мі но вае ля чэн не. Пас ля 

пер ша га кур са тэ ра піі ў ад-

дзя лен ні на ме ці лі ся зме ны 

да леп ша га, школь нік стаў 

лепш ба чыць. Дру гі курс ля-

чэн ня пры зна ча ны на ка нец 

вяс ны — па ча так ле та.

Дзя цей, якіх пас ля агля ду 

ўра чоў ад ра зу на кі ра ва лі на 

ля чэн не, ака за ла ся два дзя-

сят кі, яшчэ 15 хлоп чы кам і 

дзяў чат кам пра вя лі апе ра-

цыю на ва чах. Да дат ко выя 

аб сле да ван ні ў спе цы я лі за-

ва ных уста но вах прай шлі 

82 ча ла ве кі, 1380 атры ма лі 

рэ цэп ты на аку ля ры.

Пры ём у глы бін цы
На мес нік ды рэк та ра 

Бе ла рус ка га дзі ця ча га фон-

ду Іры на ЧАР НЯ КО ВА пад-

крэс лі ла асаб лі вую важ насць 

вы яз ных ура чэб ных пры ёмаў 

ме на ві та ў глы бін цы. Зра зу-

ме ла, што не ўсе баць кі з кож-

най, на ват ад да ле най, вёс кі 

ма юць жа дан не аль бо маг чы-

масць пры вез ці дзі ця ў рай-

цэнтр да спе цы я ліс та на пра-

фі лак тыч ны агляд. Мо жа зда-

рыц ца, што час, па зна ча ны 

ў та ло не, су пад зе з ра бо чым 

ча сам баць кі аль бо ма ці. Та-

ды паў стае па трэ ба ад пра сіц-

ца з ра бо ты, атры маць ад гул, 

што так са ма не над та зруч на. 

Мно гія раз ва жа юць так: дзі-

ця не скар дзіц ца — на вош та 

ліш ні раз кла па ціц ца? Але ж у 

тым і справа, каб не ўпус ціць 

час. Да стат ко ва ска заць, што 

ў 38,4 пра цэн та агле джа ных 

школь ні каў вы яў ле ны роз ныя 

па та ло гіі зро ку. А ў 63 пра цэн-

таў ад гэ та га лі ку па ру шэн ні 

ды яг нас та ва ныя ўпер шы ню. 

Так што ка э фі цы ент ка рыс-

на га дзе ян ня пра ек та да во лі 

вы со кі. І не здар ма бры га ды 

пра еха лі па да ро гах воб лас ці 

22 630 кі ла мет раў!

— Та кім чы нам у Бя ро заў-

скім, Ган ца віц кім, Ма ла рыц кім, 

Жа бін каў скім, Ка мя нец кім, 

Коб рын скім, Пру жан скім, Ля-

ха віц кім ра ё нах аф таль ма ла-

гіч ная да па мо га дзе цям ста ла 

больш да ступ най, — кан ста-

та ваў на чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня ахо вы зда роўя 

Брэсц ка га абл вы кан ка ма 

Вік тар МІ ХА ЛОЎ СКІ.

Еш це, дзе ці, 
ві та мі ны!

Пад час агля даў у шко лах 

кож нае дзі ця атры ма ла па-

мят ку аб пра фі лак тыч най 

гім нас ты цы для зро ку, комп-

лек се прак ты ка ван няў для 

ва чэй. Гэ тую на гляд ную агі-

та цыю да ва лі і да рос лым. Ле-

тась ін фар ма цый ная кам па нія 

за кра ну ла тэ му ўза е ма су вя зі 

пра віль на га хар ча ван ня і доб-

ра га зро ку. У кож най па мят цы 

бы ло ўка за на, якое зна чэн не 

ма юць пра дук ты з на яў нас цю 

ві та мі ну В
2
 (ма ла ко, ке фір, 

сыр, пос нае мя са, пя чон ка, 

сэр ца) і ві та мі ну А (ёсць у мас-

ле, яеч ных жаў тках, рыб най 

пя чон цы), як не аб ход ныя дзе-

цям морк ва, ін шая ага род ні на 

і зе ля ні на, чар ні цы, ку ку ру за, 

апель сі ны. Важ на на па мі наць 

аб паў на цэн ным хар ча ван ні, 

ка лі вя лі кая част ка гра мад-

ства пры звы ча і ла ся да га зі-

ро вак, фаст-фу ду ды ін шай 

не зда ро вай ежы. На ват ка лі 

адзін з дзя сят ка тых, хто атры-

маў ліс ток ці звяр нуў ува гу на 

ма ляў ні чы біл борд, за ду ма ец-

ца, ужо бу дзе доб ра.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Даб ра чын ны пра ект

ПА ГЛЯ ДЗЕЦЬ У ДЗІ ЦЯ ЧЫЯ ВО ЧЫ
Больш чым тра ці на сель скіх школь ні каў ма юць праб ле мы са зро кам

Сут насць пра ек та за клю ча ец ца ў тым, каб да па-

маг чы спе цы я ліс там за ехаць у глы бін ку і вы явіць 

за хвор ван ні зро ку ў дзя цей на ран ніх ста ды ях, ка лі 

трэ ба, пра ля чыць ма лых па цы ен таў, ас тат нім вы-

даць рэ ка мен да цыі. Вя до мы ма біль ны апе ра тар 

вы сту піў у на зва най спра ве спон са рам. Бы ло за куп-

ле на аб ста ля ван не для ды яг нос ты кі, пад рых та ва ны 

ад па вед ны транс парт, ар га ні за ва на ра бо та ма біль-

ных бры гад ме ды каў. Аф таль мо ла гі пры яз джа лі 

ў сель скую шко лу і агля да лі ўсіх яе вуч няў. Та кім 

чы нам дзве ма біль ныя бры га ды на ве да лі 135 школ 

і агле дзе лі 11 651 дзі ця.

На слы ху ЗВЕР 
У ГО РА ДЗЕ
На Стаўб цоў шчы не 

хво ры на ша лен ства воўк на паў на лю дзей. 
Па цяр пе лі ча ты ры ча ла ве кі

Пер шыя звест кі аб на пад зенні дзі ка га зве ра, маг чы-

ма ваў ка, па сту пі лі ў мі лі цыю 26 сту дзе ня ў 22.55. 

Як рас ка заў «Звяз дзе» на мес нік на чаль ні ка Стаўб-

цоў ска га РА УС па ідэа ла гіч най ра бо це і кад ра вым 

за бес пя чэн ні ма ёр мі лі цыі Ула дзі мір КУД РЭ ВІЧ, 

у вёс цы Сла ба да, што зна хо дзіц ца не да лё ка ад 

Стоўб цаў, дра пеж нік па ра ніў муж чы ну, а за тым 

яго ад на сяль чан ку. Дзя ку ю чы мяс цо вым жы ха рам 

ваў ка атры ма ла ся ада гнаць ві ла мі. Каб ра за брац ца 

ў сі ту а цыі, на мес ца вы ехаў на рад мі лі цыі.

Але на гэ тым па да-

рож жа дра пеж ні ка не 

скон чы ла ся. Праз не-

ка то ры час зноў па сту-

пі ла ін фар ма цыя: ка ля 

пры пын ку «Акін чы цы» 

воўк на паў на ма ла дую 

па ру, а за тым ру шыў у 

на прам ку Стоўб цаў. 

У рай цэнт ры агрэ сіў на га 

дра пеж ні ка, які кі даў ся на аў та ма біль, за ўва жыў мяс цо вы 

жы хар і па ве да міў пра гэ та ў мі лі цыю. Для яго абяс шкодж-

ван ня на ву лі цу 17 ве рас ня вы ехаў на рад Дэ парт амен та 

ахо вы і два экі па жы ДАІ.

Ваў ка за ўва жы лі на ўскра і не го ра да. Мі лі цы я не ры не-

каль кі ра зоў стрэ лі лі па ім, але толь кі па ра ні лі. Звер вы бег 

на по ле, а по тым сха ваў ся ў ляс ным ма сі ве не па да лё ку. Там 

мі лі цэй скія на ра ды за бла ка ва лі яго, а по тым з да па мо гай 

па ляў ні ча га з цеп ла ві за рам ён быў за бі ты. Па го ня за дра-

пеж ні кам пра цяг ва ла ся да ча ты рох га дзін ра ні цы.

Па цяр пе лыя — дзве жан чы ны і два муж чы ны — бы лі на-

кі ра ва ныя ў Стаўб цоў скую цэнт раль ную ра ён ную баль ні цу. 

Вы свет лі ла ся, што на іх на па ла ваў чы ца, якой бы ло ка ля 

трох га доў. Спе цы я ліс ты Стаўб цоў скай ра ён най ве тэ ры нар-

най стан цыі пра вя лі ана лі зы і вы свет лі лі, што дра пеж ні ца 

бы ла хво рая на ша лен ства. Ды яг наз па цвер дзі лі і ў Мін скай 

аб лас ной ве тэ ры нар най ла ба ра то рыі.

Вя ду чы ве тэ ры нар ны ўрач Стаўб цоў скай ра ён най 

ве тэ ры нар най стан цыі Ма рыя КАС ПЯ РО ВІЧ рас ка за ла, 

што вы пад кі ша лен ства ся род ваў коў у рэ гі ё не не рэ гіст ра-

ва лі ся ўжо ка ля двац ца ці га доў:

— Каб пра ду хі ліць маг чы мае за хвор ван не лю дзей і свой-

скіх жы вёл, на два на се ле ных пунк ты — Сла ба ду і Стоўб цы — 

на кла дзе ны двух ме сяч ны ка ран цін. Пра во дзіц ца пад ва ро вы 

абы ход і рас тлу ма чаль ная ра бо та з на сель ніц твам, вы яў ля-

юц ца і ад лоў лі ва юц ца па да зро ныя і ба дзяж ныя жы вё лы. На 

ўсіх мес цах, якія ак тыў на на вед ва юць жы ха ры, раз ме шча-

ны па мят кі пра не бяс пе ку, якую ня се ша лен ства, і пра ві лы 

па во дзін у та кіх сі ту а цы ях.

Акра мя та го, спе цы я ліс ты за клі ка юць жы ха роў рай цэнт-

ра і Сла ба ды вак цы на ваць сва іх ка тоў і са бак. Каб лю дзі 

змаг лі хут ка гэ та зра біць, быў на ват па доў жа ны час ра бо ты 

га рад ской ветк лі ні кі.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Як ад зна чыў на ву ко вы су пра цоў нік ла ба ра то рыі 

па пу ля цый най эка ло гіі на зем ных па зва ноч ных і кі ра-

ван ня бія рэ сур са мі НПЦ НАН Бе ла ру сі па бія рэ сур сах 

Па вел ВЕ ЛІ ГУ РАЎ, зда ро вы воўк звы чай на не на па дае 

на лю дзей. Вы клю чэн не мо гуць скла даць сі ту а цыі, 

ка лі звер ахоў вае вы ва дак. Але пры гэ тым ён ба іц ца 

ча ла ве ка і не за хо дзіць у на се ле ныя пунк ты. Пры 

за хвор ван ні ж на ша лен ства гэ та бо язь зні кае. Та му 

ка лі воўк усё ж на паў — зна чыць, з вя лі кай до ляй 

іма вер нас ці, ён хво ры.

На па сці на ча ла ве ка мо гуць так са ма і гіб ры ды ваў-

ка і са ба кі — так зва ныя ваў ка со бы, — але звы чай на 

яны так агрэ сіў на ся бе не па вод зяць.

На двор'е Мок ры снег з даж джом і ка ля ну ля
Да кан ца тыд ня ча ка ец ца на 5—7 гра ду саў вы шэй за клі ма тыч ную нор му

Іры на ЧАР НЯ КО ВА атрым лі вае сім ва ліч ны сер ты фі кат 
на пра цяг пра ек та ў Ві цеб скай воб лас ці.

У Мін ску ўша на ва лі 
па мяць ах вяр 
Ха ла кос ту


