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• Экс парт бе ла рус-

кай сель гас пра дук цыі 

за 2018 год пе ра сяг нуў 

$5 млрд.

• У Го мель скай АКБ 

па ча лі функ цы я на ваць 

хі рур гіч нае та ра каль нае 

і алер га ла гіч нае ад дзя-

лен ні.

• Брэсц кі аб лас ны 

края знаў чы му зей да 

1000-год дзя го ра да прэ-

зен та ваў пра ект «12 ар-

тэ фак таў».

• Ся мі жы ха рам Стаўб-

цоў ска га ра ё на пры зна-

чы лі курс пры шчэ пак з-за 

кан так ту з ша лё ным ваў-

ком.

• У Грод не эва ку я ва лі 

вуч няў і ка лек тыў гім на-

зіі № 9 з-за хлус лі ва га 

па ве дам лен ня аб мі ні ра-

ван ні.
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Тра ды цыі ма лой ра дзі мыТра ды цыі ма лой ра дзі мы

НЕ ХА ПАЕ ТОЛЬ КІ 
ГУ СІ Ў БРОН ЗЕ

АЛЕ ГЭ ТА СПРА ВА ЧА СУ, 
АБЯ ЦА ЮЦЬ У БЕ ЛАЙ ДУБ РО ВЕ

Пра Свя то га Афа на сія, або па-на род на му — Апа на са, свя та яко га 

ад зна ча ец ца ў апош ні дзень сту дзе ня, у аг ра га рад ку Бе лая 

Дуб ро ва Кас цю ко віц ка га ра ё на ве да юць на ват ма лыя. Свя ты — 

за ступ нік гу сей, а гэ та птуш ка тут са мая ўша на ва ная. Гу сі нае 

«га-га-га» па чуць мож на ў лю бым кан цы на се ле на га пунк та, але 

асаб лі ва гуч на яно да но сіц ца са два роў, што пры ля га юць да ра кі 

Бе седзь і яе пры то ка Дзя ра жан кі. Ста ра жы лы пры гад ва юць, што 

ка лісь ці ўся рэч ка бы ла бе лая ад гэ тай птуш кі. За раз ама та раў 

ся род сяль чан за ста ло ся ме ней. Але бы лая гу сі ная сла ва так 

і за ста ла ся за Бе лай Дуб ро вай. Яе на ват ахрыс ці лі 

гу сі най ста лі цай. І пры ду ма лі фес ты валь.

60,8 %
скла ла до ля ўра чоў 
агуль най прак ты кі ў 
агуль най коль кас ці ўра чоў, 
якія пра цу юць у сіс тэ ме 
ака зан ня пер ша снай 
ме ды цын скай да па мо гі, 
на 1 сту дзе ня 2019 го да. 
У кра і не пра во дзіц ца 
па этап ны пе ра ход да 
агуль на ўра чэб най прак ты кі 
з ука ра нен нем ар га ні за цыі 
ра бо ты ўчаст ко вай 
служ бы па прын цы пе 
ка ман ды: урач агуль най 
прак ты кі — па моч нік 
ура ча — ме ды цын ская 
сяст ра агуль най прак ты кі. 
У пла не пад рых тоў кі 
нар ма тыў най ба зы 
зроб ле на ўсё не аб ход нае, 
за ста ло ся пра ца ваць на 
мес цах па яе рэа лі за цыі. 
Ся род пры яры тэ таў — 
раз віц цё пер са ні фі ка ва най 
ме ды цы ны.

ЛІЧБА ДНЯ

Гу сі яшчэ і ахоў ні кі 
на дзей ныя.

На парадку дняНа парадку дня

За ме жа мі ме га по лі са,
але по бач з ім

Як даць штур шок раз віц цю га ра доў-спа да рож ні каў? 
Се на та ры ра зам са спе цы я ліс та мі шу ка юць вый сце 

з бу даў ні ча га кры зі су
Раз ві ваць інф ра струк ту ру ў га ра дах-спа да рож ні ках Мін ска 

не аб ход на за кошт бюд жэ таў як Мін скай воб лас ці, так 

і ста лі цы. Та кая пра па но ва пра гу ча ла пад час аб мер ка ван ня 

праб лем ных пы тан няў у бу даў ні чай га лі не за круг лым ста лом, 

ар га ні за ва ным Па ста ян най ка мі сі яй Са ве та Рэс пуб лі кі па 

эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах на ба зе ін дуст ры яль на га пар ка 

«Вя лі кі ка мень».

— Сён ня не бу дзе за ба ро не ных тэм, — 

пад крэс ліў стар шы ня Па ста ян най ка мі-

сіі Ула дзі мір ПАН ЦЮ ХОЎ (на фота). — 

У бу даў ні чай га лі не на ды шоў кры зіс, і 

нам не аб ход на пра ма ні то рыць прак ты ку 

пры мя нен ня за ко на «Аб ар хі тэк тур най, 

го ра да бу даў ні чай і бу даў ні чай дзей нас ці 

ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь».

Пра ца ў гэ тым кі рун ку бу дзе вес ці ся на 

пра ця гу го да, пар ла мен та рыі спа дзя юц-

ца, што здо ле юць та кім чы нам удас ка на-

ліць за ка на даў ства ў бу даў ні чай сфе ры і 

гэ та да па мо жа вы ра шыць праб ле му.

Так, у пры ват нас ці, раз мо ва за круг-

лым ста лом у кі тай ска-бе ла рус кім ін-

дуст ры яль ным пар ку бы ла пры све ча на 

за бу до ве га ра доў-спа да рож ні каў Мін ска. Тэм пы рэа лі за цыі ад па вед най 

пра гра мы, пры ня тай яшчэ ў 2014 го дзе, — не да стат ко выя. Та му на яе 

рэа лі за цыю пра па ну ец ца пе ра на кі ра ваць част ку срод каў са 

ста ліч на га бюд жэ ту.
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Ці ка вая твор ча-пра цоў ная бія гра фія ў ра бот ні цы Пле шча ніц ка га 

до ма куль ту ры, кі раў ні цы дзі ця чай бат лей кі Яні ны БА РЫ ЧЭЎ СКАЙ. 

Яні на Анд рэ еў на скон чы ла Ле нін град скі ін сты тут вод на га транс пар-

ту, пра ца ва ла ін жы не рам-кан струк та рам у сіс тэ ме вет ра э нер ге ты-

кі, больш за дзе сяць га доў за гад ва ла За слаў скім за гсам. З ця гам 

ча су вяр ну ла ся на сваю ма лую ра дзі му, звя за ла лёс з мас тац кай 

са ма дзей нас цю, ста ла вы сту паць з соль ны мі пе сен ны мі ну ма ра мі 

на кан цэр тах. Дзя ку ю чы не спа кой на му і твор ча му ха рак та ру Яні на 

Анд рэ еў на за га рэ ла ся ідэ яй ад на віць ста ра жыт ны ля леч ны тэ атр, 

і ўжо цэ лы год пле шча ніц кая бат лей ка ванд руе па су сед ніх вёс ках, 

це шыць ма лод шых школь ні каў і да шка лят. Ці ка ва, што ляль кі для 

спек так ляў (а ў тэ ат раль най ка лек цыі ка ля трох дзя сят каў пер са на-

жаў) ро біць са ма Яні на Ба ры чэў ская.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аўтара.

ГАС ПА ДЫ НЯ ГАС ПА ДЫ НЯ 
БАТ ЛЕЙ КІБАТ ЛЕЙ КІ


