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КА ЛІ ЗДЗЯЙС НЯ ЮЦ ЦА МА РЫ...

 Бліз кая ўла да
ТЭ ЛЕ ФА НУЙ ЦЕ 

Ў СУ БО ТУ
Тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон-

ныя лі ніі прад стаў ні коў рэ гі я наль-

най вер ты ка лі прой дуць 7 снеж ня 

ў су бо ту. З 9.00 да 12.00 на зван кі 

ад ка жуць:

 пер шы на мес нік стар шы ні БРЭСЦ-

КА ГА абл вы кан ка ма Ва ле рый Ва сі ле віч 

РАБ КА ВЕЦ. Тэл. 8 016 221 31 21;

 пер шы на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ-

СКА ГА абл вы кан ка ма Алег Сяр ге е віч 

МАЦ КЕ ВІЧ. Тэл. 8 021 222 22 22;

 на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА 

абл вы кан ка ма Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч 

ГАР БА ЧОЎ. Тэл. 8 023 233 12 37;

 на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА-

ГА абл вы кан ка ма Але на Аляк санд раў на 

БУ БЕН ЧЫК. Тэл. 8 015 273 56 44;

 на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА 

абл вы кан ка ма Рус лан Ба ры са віч СТРА-

ХАР. Тэл. 8 022 250 18 69;

 на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл-

вы кан ка ма Мі ка лай Мі хай ла віч РА ГА-

ШЧУК. Тэл. 8 017 500 41 60;

 на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар-

вы кан ка ма Аляк сандр Ві кенць е віч ДА-

РА ХО ВІЧ. Тэл. 8 017 222 44 44.

У гэ тыя вы хад ныя нас ча кае ня ўстой лі-

вае на двор'е, ка лі мок ры снег з даж джом 

удзень бу дзе пе ра тва рац ца ноч чу ў су-

цэль ны га ла лёд. А дня мі на тэ ры то рыю 

кра і ны прый дуць ат мас фер ныя фран ты 

з бо ку За ход няй Еў ро пы, па ве дам ля юць 

спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гід-

ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лю 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 су бо ту ў паў ноч на-за ход няй част цы на ша га 

рэ гі ё на бу дзе на зі рац ца ўплыў ма ла ак тыў на га 

фран таль на га па дзе лу, які на соў ва ец ца з За-

ход няй Еў ро пы. Мес ца мі, пе ра важ на па паў ноч-

ным за ха дзе, прой дуць ка рот ка ча со выя апад кі ў 

вы гля дзе даж джу і мок ра га сне гу, праг на зу ец ца 

сла бы га ла лёд. На асоб ных участ ках да рог маг-

чы мая га ла лё дзі ца. Мес ца мі па поў на чы кра і ны 

за ха ва ец ца па ры віс ты ве цер. Тэм пе ра ту ра па-

вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 5 да плюс 2 гра ду-

саў, удзень — ад мі нус 1 гра ду са да 4 цяп ла.

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

ноп ты каў, у ня дзе лю і па ня дзе лак умо вы на-

двор'я бу дуць вы зна чаць ат мас фер ныя фран ты. 

У ня дзе лю на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і-

ны ча ка юц ца ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля-

дзе даж джу. Уна чы і ра ні цай мес ца мі маг чы мы 

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 3 гра ду саў да 

плюс 4 гра ду саў, удзень — ад ну ля да 6 цяп ла. 

Па доб ныя ўмо вы на двор'я ча ка юц ца і ў па ня-

дзе лак. У гэ ты дзень на боль шай част цы тэ ры-

то рыі кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя апад кі ў 

вы гля дзе мок ра га сне гу, які бу дзе пе ра хо дзіць 

у дождж. Уна чы і ра ні цай у асоб ных ра ё нах ча-

ка ец ца сла бы 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 3 

да плюс 4 гра ду саў, удзень бу дзе ад нос на цёп-

ла — плюс 1—7 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Два на ва год нія свя ты для дзе так з ма ла за бяс-

пе ча ных і ня поў ных сем' яў прой дуць і ў Па ла цы 

Не за леж нас ці, што ста ла тра ды цы яй ця гам апош-

ніх га доў. Рас пач не даб ра чын ны ма ра фон «На шы 

дзе ці» ў ста лі цы На цы я наль ны цэнтр мас тац кай 

твор час ці дзя цей і мо ла дзі. 9 снеж ня тут ад кры-

ец ца рэс пуб лі кан ская вы стаў ка дэ ка ра тыў на-пры-

клад ной твор час ці «Ка ляд ная зор ка».

— Дзе ці ўба чаць на вы стаў цы мност ва ці ка-

вых і пры го жых вы ра баў. Да ма лых прый дуць 

Дзед Ма роз і Сня гур ка. Дзе так ча ка юць так са ма 

тан цы, пес ні, спек такль, — рас ка за ла На дзея 

КОР ШУ НА ВА, кі раў нік На цы я наль на га цэнт ра 

мас тац кай твор час ці дзя цей і мо ла дзі. — А на 

май стар-кла се яны ўлас ны мі ру ка мі зро бяць са бе 

ў па да ру нак пры го жую ад крыт ку.

Цу кер кі, па да рун кі 
ад Дзе да Ма ро за і лы жы

Што год да ак цыі да лу ча юц ца не толь кі прад-

стаў ні кі дзярж ор га наў і прад пры ем стваў, але і 

гра мад скія, пры ват ныя ар га ні за цыі, а так са ма 

звы чай ныя гра ма дзя не. Апош нія мо гуць звяр-

нуц ца ва ўста но вы аду ка цыі і ор га ны ўла ды, каб 

да ве дац ца, чым і ка му яны мо гуць да па маг чы.

Дзе ці атрым лі ва юць не толь кі са лод кія па да-

рун кі, але і тэх ні ку для ўста ноў, дзе яны жы вуць. 

Апош нія га ды до раць шмат спар тыў на га ін вен та-

ру, у пры ват нас ці лы жы.

— Ма лыя так са ма пі шуць ліс ты Дзе ду Ма ро зу, 

і ў не ка то рых уста но вах аду ка цыі кра і ны па да рун-

кі пад бі ра юць згод на з жа дан ня мі дзя цей. Усім 

са цы яль ным уста но вам мы так са ма заўж ды ра ім 

уліч ваць па жа дан ні і на дзён ныя па трэ бы ма лых. 

Ад нак на ін ды ві ду аль ныя па да рун кі най больш ары-

ен та ва ны гра мад скія ар га ні за цыі, ін ды ві ду аль ныя 

прад пры маль ні кі і пры ват ныя струк ту ры, — ка жа 

Ла ры са Емяль ян чык.

У пер шую чар гу пад час ак цыі ста ра юц ца па-

кла па ціц ца пра дзя цей, якія апы ну лі ся ў цяж кай 

жыц цё вай сі ту а цыі: сі рот, дзя цей, якія жы вуць у 

ін тэр на тах, апя кун скіх, пры ём ных, шмат дзет ных 

сем' ях, дзі ця чых да мах ся мей на га ты пу, ма лых, 

якія ў пе рад свя точ ныя дні трапілі ў баль ні цы.

Ле тась на па да рун кі і ма тэ ры яль ную да па мо гу 

па тра ці лі больш за 1,5 міль ё на руб лёў. У даб ра чын-

ны пра ект за га ды яго пра вя дзен ня ўцяг ну та больш 

за 238 ты сяч дзя цей. У кра і не звыш 130 са цы яль ных 

уста ноў, на вед валь ні каў і жы ха роў якіх він шу юць з 

Но вым го дам. 

— Ся род нас іс нуе ўжо на ват пэў ная кан ку рэн-

цыя за той ці ін шы са цы яль на знач ны для на вед ван-

ня аб' ект. Сё ле та вы ка за ла жа дан не да лу чыц ца да 

ак цыі амаль 100 ар га ні за цый, прад стаў ні коў ор га-

наў дзярж кі ра ван ня. У мно гіх з пэў ны мі ўста но ва мі 

ўжо скла лі ся шмат га до выя сяб роў скія ад но сі ны, — 

да да ла прад стаў ні ца мі ніс тэр ства. 

Іры на СІ ДА РОК.

Пар ла мен та рыі шос та га і сё ма га 

склі кан няў па дзя лі лі ся з жур на ліс-

та мі сва і мі дум ка мі і эмо цы я мі ад 

су стрэ чы з кі раў ні ком дзяр жа вы.

Алег РУ МО, член Са ве та Рэс пуб лі кі 

шос та га і сё ма га склі кан няў:

— Мы ча ка лі свя та, і мы яго атры ма лі. 

Мне вель мі пры ем на, што кі раў нік дзяр-

жа вы даў вы со кую ацэн ку той ра бо це, 

якую пра во дзі лі пар ла мен та рыі шос та га 

склі кан ня і, у боль шай сту пе ні, эма цы я-

наль ны за рад на на шу да лей шую ра бо ту. 

Цал кам зра зу ме ла, што Прэ зі дэнт перш 

за ўсё за ці каў ле ны, каб за ха ва ла ся пе ра-

ем насць. Ён за ці каў ле ны ў тым, каб наш 

пар ла мент пра цяг ваў па сту паль нае раз-

віц цё, каб у яго ўлі ва ла ся све жая кроў, 

каб лю дзі, якія прый шлі, фан та на ва лі 

ідэ я мі. За да ча ж ад на — каб лю дзі жы лі 

ле пей, каб эка но мі ка рас ла, і та ды ні я кія 

во ра гі нам не страш ныя.

За ка нат вор часць — спра ва са праў-

ды не прос тая, але важ на, што прый шлі 

лю дзі з во пы там, ёсць ка му пад ка заць, 

ёсць ка му ад крыць во чы, каб па гля дзе лі 

з ін ша га бо ку. Бо той, хто жы ве ў сва ім 

све це, ён апе ры руе ты мі па няц ця мі, якія 

яму бліз кія. Для мя не гэ та — ін та рэ сы 

ўра чоў, па цы ен таў, сям'і. Свет знач на 

шы рэй шы. Ёсць знеш ні кон тур кра і ны, 

унут ра ны кон тур. І ёсць ка ле гі, якія зай-

ма юц ца сель скай гас па дар кай, ёсць 

пе да го гі, ай ціш ні кі... Вель мі важ на, каб 

усе ра зам мы пры ма лі тыя ра шэн ні, якія 

бу дуць ка рыс ныя не толь кі ўра чам, але і 

ўся му гра мад ству.

На тал ля ГУЙ ВІК, дэ пу тат Па ла ты 

прад стаў ні коў пя та га і шос та га склі-

кан няў:

— Вель мі пры ем на бы ло на апош нім 

па ся джэн ні атры маць уз на га ро ду з рук 

кі раў ні ка дзяр жа вы. Сем га доў ра бо ты 

ў най вы шэй шым за ка на даў чым ор га не 

кра і ны, вя до ма ж, з'яў ля юц ца для ма-

ёй пра цоў най дзей нас ці са май знач най 

вяр шы няй. Рэч у тым, што я, юрыст па 

аду ка цыі, прай шла шлях да суд дзі, а ў 

пар ла мен це зай ма ла ся за ка нат вор час-

цю. Усе свае ве ды я на кі ра ва ла на ства-

рэн не тых за ко наў, якія не аб ход ныя на-

ша му гра мад ству, на шай дзяр жа ве, і ў 

пер шую чар гу — ма ім вы бар шчы кам.

Га на ру ся тым, што ўсе мае іні цы я-

ты вы, якія вы каз ва ла пад час ра бо ты ў 

пар ла мен це, бы лі пад тры ма ны з бо ку 

як ка лег, так і ін шых ор га наў ула ды. 

На прык лад, ука ра нен не ін сты ту та ме-

дыя цыі. Ад па вед ны за кон быў пры ня ты 

ў 2013 го дзе, уступіў у сі лу ў 2014-м, і я 

ўсе гэ тыя га ды пра соў ва ла ін сты тут ме-

ды я цыі, тлу ма чы ла лю дзям, як ім мож на 

ска рыс тац ца, якія гэ та мае пе ра ва гі.

На ша ка мі сія, па чы на ю чы з 2016 го-

да, пра ца ва ла над вель мі важ най са-

цы яль най праб ле май, звя за най з ар ты-

ку лам 328 Кры мі наль на га кодэкса (не-

за кон ны аба рот нар ка тыч ных срод каў, 

псі ха троп ных рэ чы ваў, іх прэ кур со раў і 

ана ла гаў. — «Зв.»). Мы пра ма ні то ры лі 

пра ва пры мя няль ную прак ты ку і вый шлі 

з іні цы я ты вай ка рэк ці роў кі па ды хо ду да 

яе вы ка ры стан ня. Спат рэ бі ла ся шмат 

ча су, каб упэў ніць у гэ тым ін шыя ор га-

ны ўла ды.

Я вы сту па ла за ўня сен не но вых нор-

маў у Ад мі ніст ра цый ны ко дэкс. У пры-

ват нас ці, аб уста наў лен ні ад каз нас ці 

за рас крыц цё пер са наль най тай ны. На 

за ка на даў чым уз роў ні аба ра ня ла пен-

сі я не раў-ва ен на слу жа чых. Шмат пра-

ца ва лі над пра ек там за ко на аб аба ро не 

жы вёл...

Што да ты чыц ца акру гі, ка жу па-

клаў шы ру ку на сэр ца: уся мая пе-

рад вы бар ная пра гра ма — і пер шая, і 

дру гая — вы ка на ная і пе ра вы ка на ная. 

Бу даў ніц тва ме ма ры яль на га комп лек су 

«Уро чы шча «Пяс кі» на мес цы ма са ва-

га па ха ван ня са вец кіх ва ен на па лон ных, 

пар ты зан, пад поль шчы каў і мір ных гра-

ма дзян пад час Вя лі кай Ай чын най вай ны 

на тэ ры то рыі По лац ка па ды хо дзіць да 

за вяр шэн ня, 9 мая пла ну ец ца яго ад-

крыц цё. За ін фар ма цый ную пад трым ку 

гэ та га пра ек та вя ліз ная па дзя ка га зе це 

«Звяз да». Па ло ва срод каў на бу даў ніц-

тва пра ек та бы ла ах вя ра ва на людзь мі 

і ар га ні за цы я мі. Гэ та мая са мая вя лі кая 

пе ра мо га, бо зай ма ла ся гэ тым, яшчэ 

ка лі бы ла стар шы нёй По лац ка га га рад-

ско га Са ве та дэ пу та таў.

Я сы хо джу з пар ла мен та з па чуц цём 

вы ка на на га аба вяз ку і з чыс тым сум-

лен нем.

Мі ха іл МІ ЛА ВА НАЎ, дэ пу тат Па ла ты 

прад стаў ні коў шос та га склі кан ня:

— Сён ня ад бы ло ся за вяр шэн не пэў-

на га пе ры я ду жыц ця. Але не са мо га 

жыц ця. Я на быў ба га ты во пыт пад час 

ра бо ты ў Па ста ян най ка мі сіі па між на-

род ных спра вах. Мне ні бы та ўсё бы ло 

зра зу ме ла, але гэ тая су стрэ ча з кі раў-

ні ком дзяр жа вы — пад ма ца ван не ад ка-

заў на пы тан ні, якія мя не хва лю юць як 

ча ла ве ка, як гра ма дзя ні на. Да гэ та га я 

ўсё жыц цё пра пра ца ваў на тэ ле ба чан-

ні, зды маў пра на шу кра і ну, спа дзя ю ся, 

што і да лей бу ду там пра ца ваць.

Мне вель мі пры ем на, што Прэ зі дэнт з 

на мі раз ві таў ся, што ад на ча со ва па ві таў 

но вых дэ пу та таў. Як заў сё ды, кі раў нік 

на шай дзяр жа вы ідзе ад жыц ця, ро біць 

усё па-ча ла ве чы. Усё, што ён ка жа, мне 

зра зу ме ла. Гэ та пры ем на. Па чуц цё цу-

доў нае. Я за да во ле ны.

Ва лян ці на КУР СЕ ВІЧ, дэ пу тат 

Па ла ты прад стаў ні коў шос та га і сё-

ма га склі кан няў:

— Сён ня кі раў ні ком дзяр жа вы бы лі 

агу ча ны пы тан ні дэ ма гра фіч най бяс пе кі, 

ся мей най па лі ты кі, над які мі нам і да-

лей на ле жыць пра ца ваць. Сям'я ў нас 

па він на ста яць у асно ве ўся го, вель мі 

важ на за ха ваць тра ды цый ныя ся мей-

ныя каш тоў нас ці, каб на ра джаль насць 

пе ра вы сі ла смя рот насць. Ме ры, якія ўжо 

пры ня ла дзяр жа ва, пра цу юць: у нас з 

кож ным го дам па вя ліч ва ец ца коль касць 

шмат дзет ных сем' яў. Але ха це ла ся б, 

каб гэ тая тэн дэн цыя ста ла ўстой лі вай, 

каб мы пе ра адо ле лі не га тыў ныя з'я вы ў 

на шай дэ ма гра фіі.

Вось-вось па сту піць у Па ла ту прад-

стаў ні коў фун да мен таль ны за кон аб 

ахо ве зда роўя. Мы бу дзем яго рых та-

ваць да пер ша га чы тан ня. На пе ра дзе 

шмат ці ка вай ра бо ты.

Люд мі ла КА НА НО ВІЧ, дэ пу тат Па-

ла ты прад стаў ні коў шос та га і сё ма га 

склі кан няў:

— Ад бы ла ся кан струк тыў ная, дзе-

ла вая раз мо ва ў сар дэч най, цёп лай 

ат мас фе ры. Пры ем на па чуць сло вы 

па дзя кі і важ на па чуць сло вы ў да ро-

гу, па жа дан ні поспеху ў да лей шай ра-

бо це. Са мае га лоў нае — мы, як ска заў 

Прэ зі дэнт, па він ны стаць пра грэ сіў ным 

цэнт рам за ка на даў чай іні цы я ты вы. У 

парт фе лі пар ла мен та да стат ко ва шмат 

пра ек таў, над які мі на ле жыць пра ца ваць 

у сё мым склі кан ні. На пэў на, га лоў ны да-

ку мент — Кан сты ту цыя, та му пе рад на мі 

вель мі сур' ёз ная ад каз насць па ўня сен ні 

змя нен няў, да пра цоў цы, ма дэр ні за цыі 

Асноў на га За ко на.

І тое, што ў асно ве ўся го — ча ла-

век, — так са ма вель мі важ на. Нам ака-

за ны да вер, мы па він ны яго апраў даць. 

Усе за ко ны па він ны пра лам ляц ца праз 

па трэ бы на шых вы бар шчы каў, іх ін та-

рэ сы і за пы ты.

Жа нна СТА ЦІЎ КА, дэ пу тат Па ла-

ты прад стаў ні коў шос та га і сё ма га 

склі кан няў:

— Га лоў ны ас пект у пра мо ве Прэ-

зі дэн та — ча ла век. Усё для ча ла ве ка, 

у імя ча ла ве ка і дзе ля ча ла ве ка. І гэ та 

вель мі су гуч на ра бо це Ка мі сіі па пра цы і 

са цы яль ных пы тан нях, у якой я збі ра ю ся 

пра цяг нуць пра ца ваць. Ка лі ка заць пра 

за ко на пра ек ты, то част ка з іх пе ра хо-

дзіць з мі ну ла га склі кан ня ў но вае. Гэ та 

і ка рэк ці роў ка ўжо дзе ю ча га за ка на даў-

ства, і но выя ідэі, пла ны.

Сён няш няя су стрэ ча за да ла вы со-

кую план ку для на шай ра бо ты. Лі чу, што 

для тых, хто абра ны дру гі раз, гэ та яшчэ 

боль шая ад каз насць. Бо мы ўжо ве да-

ем гэ ту ра бо ту і ра зу ме ем, што па він-

ны зра біць на шмат больш, чым ра ней. 

Ця пер па мы лак уво гу ле не мо жа быць. 

Та ды мы на ву ча лі ся. Ця пер бу дзем пад-

каз ваць но ва абра ным дэ пу та там, да па-

ма гаць адап та ваць іх ба га ты во пыт да 

за ка нат вор чай дзей нас ці.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Мер ка ван ніМер ка ван ні

«МЫ ЧА КА ЛІ СВЯ ТА, 
І МЫ ЯГО АТРЫ МА ЛІ»

УНА ЧЫ — СЛА БЫ «МІ НУС», 
УДЗЕНЬ — СЛА БЫ «ПЛЮС»

І апад кі — мок ры снег, які бу дзе пе ра хо дзіць у дождж

На двор'еНа двор'е

ПРА ГУЛ КІ ПА ЛЁ ДЗЕ 
ВАР ТА АД КЛАС ЦІ

Лёг кае ма роз нае на двор'е, якое ўста на ві ла ся 

апош нім ча сам у Бе ла ру сі, спры яе та му, што 

на ва да ёмах па чы нае ўтва рац ца тон кая ле дзя-

ная ска рын ка. 

Але ўжо на гэ тым тыд ні з ва да ёмаў па ча лі пры хо-

дзіць тра гіч ныя на ві ны. 4 снеж ня пад лёд пра ва ліў ся 

муж чы на ў Ві цеб скім ра ё не. Яго да ста лі не жы вым. 

У мі ну лую ня дзе лю ў ра цэ Сі вель га ў Слуц кім ра ё не 

за гі нуў ва да лаз, які ўва хо дзіў у склад гру пы, што шу-

ка ла це ла 36-га до ва га пад вод на га па ляў ні ча га.

— Час, ка лі фар мі ру ец ца і раз бу ра ец ца лёд, — са-

мы не бяс печ ны, — за зна чыў стар шы ня Рэс пуб лі-

кан ска га дзяр жаў на-гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе-

ла рус кае рэс пуб лі кан скае та ва рыст ва ра та ван ня 

на во дах» Ан вар ІГАМ БЕР ДЫ ЕЎ. — Хто вы хо дзіць 

на лёд? Ры ба кі, мі на кі, якія та кім чы нам ска ра ча юць 

шлях, і дзе ці. Іх ту ды цяг не ні бы маг ні там. Мы, у сваю 

чар гу, ха дай ні ча ем пе рад вы ка наў чы мі ка мі тэ та мі рэ-

гі ё наў аб увя дзен ні за ба ро ны вы ха ду на лёд, па куль 

яго таў шчы ня не да сяг ну ла сямі сан ты мет раў.

Стар шы ня Мін скай аб лас ной ар га ні за цыі 

ТРВАД Сяр гей ПА ТРЫ КЕ ЕЎ за зна чыў, што пе рад 

вы ха дам на лёд трэ ба пра ве рыць яго на тры ва ласць, 

але не на гой, лепш пры да па мо зе кія. Ка лі по кры ва 

пра бі ла ся, то вы хо дзіць ту ды нель га.

— Асаб лі вую не бяс пе ку ня се лёд, які ўтва раў ся 

ў час пе ра хо ду тэм пе ра тур праз ну ля вую ад зна ку 

ў абод ва ба кі. Ён не бу дзе тры ва лы. Та кі лёд мо жа 

да ся гаць у таў шчы ню і трыц ца ці сан ты мет раў, але 

пра меж ка вы слой бу дзе вель мі крох кі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.


