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• Па мёр вя до мы ак цёр 

Сяр гей Юр скі. Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на кі ра ваў спа-

чу ван не род ным і бліз-

кім на род на га ар тыс та 

РСФСР.

• За ро бак ме ды каў у Мін-

ску за год вы рас амаль на 

26 %. У тым лі ку зар пла та 

ўра чоў пе ра вы сі ла Br1205, 

ся рэд ня га ме ды цын ска га 

пер са на лу — Br882.

• За хва раль насць на 

ад зёр у Еў ро пе ле тась 

у тры ра зы пе ра вы сі ла 

па каз чы кі за 2017 год і 

ў 15 ра зоў — за 2016-ы.

КОРАТКА

ШТО 
ЗДЫМАЕ 
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ 
КІНАСТУДЫЯ?

САКРЭТЫ 
НЕЙРАХІРУРГА

Мі ка лай ШАРСНЁЎ, 

стар шы ня Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма:

«Сё ле та ў Ві цеб скай 
воб лас ці на раз віц цё 
эка но мі кі пла ну ец ца 
на кі ра ваць 2,2 міль яр да 
руб лёў. Пры яры тэт ны мі 
бу дуць пра ек ты па ўвод зе 
ў экс плу а та цыю но вых 
тэх на ла гіч ных комп лек саў 
у ААТ «Наф тан», за во да 
па вы пус ку бе лай бля хі ў 
Мё рах, бу даў ніц тве трэ цяй 
чар гі льно кам бі на та, буй ных 
жы вё ла га доў чых комп лек саў 
і пра мыс ло вых аб' ек таў. 
У фо ку се ўва гі зна хо дзіц ца 
так са ма сты му ля ван не 
раз віц ця біз не су. Сек тар 
прад пры маль ніц тва 
за бяс печ вае трэць 
ін вес ты цый і па ло ву 
экс пар ту та ва раў воб лас ці. 
Ле тась больш чым у два 
ра зы па вя лі ча на пад трым ка 
прад пры маль ніц тва 
з аб лас но га бюд жэ ту. 
З'я ві ла ся ка ля 400 но вых 
ар га ні за цый па ака зан ні 
па слуг на сель ніц тву 
ў сфе рах роз ніч на га ганд лю, 
гра мад ска га хар ча ван ня, 
транс пар ту, што да зво лі ла 
ства рыць но выя ра бо чыя 
мес цы».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Сі ту а цыяСі ту а цыя

ЯБ ЛЫ НІ 
РАЗ ЛА ДУ
Мін ча не про сяць не вы ся каць сад 

пад бу даў ніц тва за баў ляль на га цэнт ра
Апош нія га ды пра ек ты за бу до вы ста лі цы вы клі ка юць вя лі кі рэ за-

нанс ся род га ра джан. Асаб лі ва тыя, што да ты чац ца зя лё ных зон. 

Ад на з та кіх спрэч ных сі ту а цый ня даў на ўзнік ла ў Мас коў скім 

ра ё не, дзе на мес цы яб лы не ва га са ду за пла на ва лі 

па ста віць за баў ляль ны цэнтр. СТАР. 4

ГасцёўняГасцёўня

Іры на БА РА НОЎ СКАЯ:

«ДЗЕ ЦІ 
ПАЙ ШЛІ 
ЗА МНОЙ»

Ву ча ні ца Рэ наль да Кны ша, на стаў ні ца Воль гі Ула са вай, 
лаў рэ ат спе цы яль най прэ міі Прэ зі дэн та 

аб сва ім пры зван ні быць трэ не рам
У сту дзе ні стар шы трэ нер-вы клад чык 

ад дзя лен ня скач коў на ба ту це Гро дзен-

скай СДЮ ШАР № 3 Іры на Ба ра ноў ская 

ста ла лаў рэ а там спе цы яль най прэ-

міі Прэ зі дэн та «Бе ла рус кі спар тыў ны 

Алімп». На стаў нік трэ ні руе ба ту тыс таў 

ужо ка ля 30 га доў. Яна па чы на ла сваю 

дзей насць са спар тыў най гім нас ты кі, 

але по тым ра зам са шмат лі кі мі дзець мі 

пе рай шла ў ба тут. Ад на з пер шых ву-

ча ніц Іры ны Ро бер таў ны — Воль га Ула-

са ва, ця пер на стаў нік алім пій ска га чэм пі ё на Ула дзі сла ва Ган-

ча ро ва. А са ма Іры на Ба ра ноў ская ў дзя цін стве трэ ні ра ва ла ся 

з яшчэ больш вя до мым трэ не рам — Рэ наль дам Кны шам, у 

ад ной за ле з алім пій скай чэм пі ён кай Воль гай Кор бут. Аб ад но-

сі нах з вя лі кі мі ў све це спор ту, сак рэ тах трэ нер ска га май стэр-

ства і пер шых эмо цы ях пас ля ўру чэн ня прэ міі Іры-

на Ро бер таў на рас ка за ла ў ін тэр в'ю на шай га зе це. СТАР. 13

Сён ня ў ста лі цы са праўд нае лыж нае свя та. Ужо тра ды цый ная лю таў ская «Мін ская лыж ня» збі рае мност ва гле да чоў і ўдзель ні каў. 
Бо гэ та ві до вішч на і здо ра ва, тым больш што пры няць удзел мо гуць усе ах вот ныя. Вось і сту дэн ты з Кі тая, якіх наш фо та ка рэс пан дэнт 
Ана толь Кля шчук ня даў на зды маў у Сі лі чах, за пэў ні лі яго, што аба вяз ко ва паў дзель ні ча юць і ў сён няш ніх стар тах у Вяс нян цы.

(Пад ра бяз ны рас клад спа бор ніц тваў — на 3-й стар.)

НА ЛЫЖ НЫ СТАРТ!


