САКРЭТЫ
НЕЙРАХІРУРГА

ШТО
ЗДЫМАЕ
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ
КІНАСТУДЫЯ?

ЦЫТАТА ДНЯ

Мікалай ШАРСНЁЎ,
старшыня Віцебскага
аблвыканкама:
«Сёлета ў Віцебскай
вобласці на развіццё
эканомікі плануецца
накіраваць 2,2 мільярда
рублёў. Прыярытэтнымі
будуць праекты па ўводзе
ў эксплуатацыю новых
тэхналагічных комплексаў
у ААТ «Нафтан», завода
па выпуску белай бляхі ў
Мёрах, будаўніцтве трэцяй
чаргі льнокамбіната, буйных
жывёлагадоўчых комплексаў
і прамысловых аб'ектаў.
У фокусе ўвагі знаходзіцца
таксама стымуляванне
развіцця бізнесу. Сектар
прадпрымальніцтва
забяспечвае трэць
інвестыцый і палову
экспарту тавараў вобласці.
Летась больш чым у два
разы павялічана падтрымка
прадпрымальніцтва
з абласнога бюджэту.
З'явілася каля 400 новых
арганізацый па аказанні
паслуг насельніцтву
ў сферах рознічнага гандлю,
грамадскага харчавання,
транспарту, што дазволіла
стварыць новыя рабочыя
месцы».
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• Памёр вядомы акцёр
Сяргей Юрскі. Прэзідэнт
Бе ла ру сі Аляк сандр
Лукашэнка накіраваў спачуванне родным і блізкім народнага артыста
РСФСР.

Сёння ў сталіцы сапраўднае лыжнае свята. Ужо традыцыйная лютаўская «Мінская лыжня» збірае мноства гледачоў і ўдзельнікаў.
Бо гэта відовішчна і здорава, тым больш што прыняць удзел могуць усе ахвотныя. Вось і студэнты з Кітая, якіх наш фотакарэспандэнт
Анатоль Кляшчук нядаўна здымаў у Сілічах, запэўнілі яго, што абавязкова паўдзельнічаюць і ў сённяшніх стартах у Вяснянцы.
(Падрабязны расклад спаборніцтваў — на 3-й стар.)

Гасцёўня
Ірына БАРАНОЎСКАЯ:

ЯБЛЫНІ
РАЗЛАДУ
Мінчане просяць не высякаць сад
пад будаўніцтва забаўляльнага цэнтра

• Заробак медыкаў у Мінску за год вырас амаль на
26 %. У тым ліку зарплата
ўрачоў перавысіла Br1205,
сярэдняга медыцынскага
персаналу — Br882.
• Захваральнасць на
адзёр у Еўропе летась
у тры разы перавысіла
паказчыкі за 2017 год і
ў 15 разоў — за 2016-ы.
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Апошнія гады праекты забудовы сталіцы выклікаюць вялікі рэзананс сярод гараджан. Асабліва тыя, што датычацца зялёных зон.
Адна з такіх спрэчных сітуацый нядаўна ўзнікла ў Маскоўскім
раёне, дзе на месцы яблыневага саду запланавалі
паставіць забаўляльны цэнтр.
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«ДЗЕЦІ
ПАЙШЛІ
ЗА МНОЙ»
Вучаніца Рэнальда Кныша, настаўніца Вольгі Уласавай,
лаўрэат спецыяльнай прэміі Прэзідэнта
аб сваім прызванні быць трэнерам
У студзені старшы трэнер-выкладчык
аддзялення скачкоў на батуце Гродзенскай СДЮШАР № 3 Ірына Бараноўская
стала лаўрэатам спецыяльнай прэміі Прэзідэнта «Беларускі спартыўны
Алімп». Настаўнік трэніруе батутыстаў
ужо каля 30 гадоў. Яна пачынала сваю
дзейнасць са спартыўнай гімнастыкі,
але потым разам са шматлікімі дзецьмі
перайшла ў батут. Адна з першых вучаніц Ірыны Робертаўны — Вольга Уласава, цяпер настаўнік алімпійскага чэмпіёна Уладзіслава Ганчарова. А сама Ірына Бараноўская ў дзяцінстве трэніравалася
з яшчэ больш вядомым трэнерам — Рэнальдам Кнышам, у
адной зале з алімпійскай чэмпіёнкай Вольгай Корбут. Аб адносінах з вялікімі ў свеце спорту, сакрэтах трэнерскага майстэрства і першых эмоцыях пасля ўручэння прэміі Ірына Робертаўна расказала ў інтэрв'ю нашай газеце.
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