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Да святочнага стала

ЦЫТАТА ДНЯ

Максім РЫЖАНКОЎ,
першы намеснік кіраўніка
Адміністрацыі Прэзідэнта:

Фота БелТА.

«Вельмі шмат у развіцці
рэгіёна залежыць менавіта
ад мясцовых улад.
Ад таго, як прыцягнуць
бізнес да стварэння
камфортных умоў
для жыхароў.
Вось і атрымліваецца, што
ад раёна да раёна сітуацыя
розная. Упэўнены,
што больш атрымліваецца
ў тых рэгіёнах,
дзе кіраўнікі ў прамым
сэнсе жывуць патрэбамі
людзей, у рэжыме анлайн
адчуваюць змены, бачаць,
дзе, каму і калі патрэбна
дапамога
або садзейнічанне.
Такому раёну ў першую
чаргу акажуць дапамогу
і з цэнтра, бо тады зерне
дапамогі ўпадзе ў добрую
глебу».

КОРАТКА
• Па даных Grееnреасе
і АіrVіsuаl, з 30 гарадоў
свету з самым брудным
паветрам (у 2018 годзе)
25 знаходзяцца ў Паўднёвай Азіі. Узначаліў рэйтынг індыйскі Гуруграм.
• Паводле папярэдніх
даных, на пачатак 2019 года колькасць жанчын Беларусі склала 53,4 %, ці
5,1 млн. 79 % пражываюць
у гарадах і пасёлках гарадскога тыпу, у сельскіх населеных пунктах — кожная
пятая.

• Шэсць новых спецыяльнасцяў з'явіцца ў
вышэйшых навучальных
установах Віцебскай вобласці ў новым навучальным годзе.
• У Брэсце затрыманы
кіроўца маршрутнага таксі,
які 4 сакавіка збіў насмерць
10-гадовага школьніка.

Першыя 10 тон ранніх агуркоў сабралі і рэалізавалі ў ААТ «Фірма «Кадзіна» Магілёўскага раёна. У тутэйшых цяпліцах ужо спеюць і памідоры, якія ў хуткім часе дадуць першы сёлетні ўраджай. Так што працы агародніку Людміле ЗОРЫНАЙ (на фота)
і яе калегам замала не будзе.

АДНОЎЛЕНЫ
З ПОПЕЛУ
Па слядах аднаго пажару
Спартыўны комплекс «Алімпійскі» размясціўся ў сталіцы
ў маляўнічым месцы — паблізу лес, штучнае возера, канал
Сляпянскай
воднай
сістэмы, цішыня
навокал... І зусім
не скажаш, што 34 гады
таму гэты прыгажун
ператварыўся ў руіны.
Пажар на тагачасных
«Працоўных рэзервах»
стаў адным з самых
вялікіх у пасляваенным
Мінску. Навюткі па тых
часах спарткомплекс
не прастаяў з моманту
адкрыцця і трох гадоў.
Маёмасць на сотні тысяч
савецкіх рублёў была
ператворана ў попел
і разваліны
з-за адной запалкі.

СТАР. 4

Надвор'е

Імгненнай
вясны не будзе
А сапраўднае цяпло
прыйдзе ў нашу краіну ў пачатку
трэцяй дэкады сакавіка
Пачаткам кліматычнай вясны лічыцца пераход
сярэдняй сутачнай тэмпературы паветра
праз адзнаку ў нуль градусаў у бок павышэння,
які звычайна адбываецца ў сярэдзіне сакавіка.
Аднак апошні месяц зімы адзначыўся
цеплавымі рэкордамі, калі сярэднямесячная
тэмпература была вышэй кліматычнай
нормы на 4,5 градуса. Атрымліваецца,
што нясмелую вясну мы сустракалі ўжо ў
другой палове лютага.
Але ў першыя дні сакавіка чакаецца няўстойлівае надвор'е, расказаў начальнік службы метэаралагічных
прагнозаў Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды Аляксандр БЯГАНСКІ.
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