
На iх рэ кан струк цыi i бу даў нiц тве што-
дзён на бы лi за ня ты больш за дзве ты ся-
чы бу даў нi коў, вя лi кую да па мо гу аказ ва-
лi ра бот нi кi мяс цо вых прад пры ем стваў. 
Жы ха ры го ра да што ты дзень пра во дзi лi 
су бот нi кi, на якiя так са ма вы яз джа лi пра-
цоў ныя дэ сан ты з iн шых га ра доў воб лас-
цi. Мож на ска заць, што ў пад рых тоў цы 
да «Да жы нак» пры ма ла ўдзел уся Го-
мель шчы на.

Змя нi ла ся цэнт раль ная пло шча, з'я-
вi ла ся но вая гас цi нi ца, да бу да ва на за ла 
гуль ня вых вi даў спор ту, раз лi ча ная на 
1,5 ты ся чы мес цаў, Па лац ме та лур гаў 
на быў но вы твар. З ад на го бо ку ад яго 
ўзве дзе ны парк, на зва ны «Пяць сты хiй», 
з дру го га зроб ле на пля цоў ка з кас ка дам 
азёр. Да рэ чы, га лоў ная кан цэрт ная пля-
цоў ка свя та ўра джаю ўста ля ва на як раз 
у гэ тым пры го жым мес цы. Но вы iмiдж 
з'я вiў ся i ў ста рой част кi го ра да, так зва-
на га Буль ва ра ме та лур гаў. На ўва хо дзе 
— герб го ра да Жло бi на: ка ва ная з ме дзi 
лад дзя, якая ўзвыш аец ца на вы со кiм па-
ста мен це.

Да рэс пуб лi кан ска га фэс ты ва лю-кiр-
ма шу «Да жын кi-2013» цал кам аб ноў-
ле на ас фаль та вае па крыц цё на мно гiх 
кi ла мет рах га рад скiх ву лiц, за ме не ны 
цеп ла тра сы i во да пра во ды, па шы ра ны ма-
гiст раль ныя да ро гi, вы кла дзе ны дзя сят кi но-
вых пе ша ход ных да ро жак, па бу да ва на шмат 
пар ко вак. Рэ кан стру я ва ны аў та вак зал стаў 
ця пер быц цам ад ным цэ лым з чы гу нач ным 
вак за лам i пры вак заль най пло шчай. Акра-
мя та го, пра кла дзе на ча ты рох па лос ная тра-
са М-5, а так са ма элект ра фi ка ва на част ка 
чы гун кi. Та кiм чы нам, Жло бiн ва ўсiх сэн сах 

стаў знач на блi жэй як да аб лас но га цэнт ра, 
так i да ста лi цы кра i ны.

Рэс пуб лi кан скi фес ты валь-кiр маш «Да жын-
кi-2013» са браў не каль кi ты сяч леп шых пра цаў-
нi коў вёс кi. Тэ ат ра лi за ва нае шэс це, якое прай-
шло па цэнт ры го ра да ме та лур гаў, рас па ча ло 
свя та, а дождж, якi па чаў ся як раз пад час шэс-
ця, ме ха нi за та ры па лi чы лi доб рай пры кме тай. 
Шмат лю дзей з са май ра нi цы прый шло ў цэнтр 

го ра да, дзе ад бы ва юц ца асноў ныя ме ра пры-
ем ствы «Да жы нак-2013». Га лоў ным сiм ва лам 
фес ты ва лю стаў хлеб ны ка ра вай ва гой 200 кi-
ла гра маў, якi вы пек лi май стры прад пры ем ства 
«Го мель хлебп рам». Гэ ты ку лi нар ны шэ дэўр 
пра нес лi пад час шэс ця пе ра мож цаў рэс пуб лi-
кан ска га спа бор нiц тва па ўбор цы збож жа вых 
i на рых тоў цы кар моў. Вы шы ня пя цi ярус на га 
сiм ва ла свя та скла ла два мет ры.

У пер шы дзень свя та вi цэ-прэм' ер Бе ла ру сi 
Мi ха iл Ру сы i стар шы ня Го мель ска га абл вы-
кан ка ма Ула дзi мiр Двор нiк на ве да лi сты лi за-
ва ныя пад вор кi ра ё наў Го мель скай воб лас цi. 
На цы ры мо нii ўру чэн ня дру гiх i трэ цiх прэ мiй 
пе ра мож цам рэс пуб лi кан ска га спа бор нiц тва 
па ўбор цы ўра джаю 2013 го да вi цэ-прэм' ер 
Бе ла ру сi Мi ха iл Ру сы ад зна чыў, што бе ла рус-
кая зям ля ў лю бых умо вах на двор'я мо жа ста-
бiль на да ваць доб ры ўра джай збож жа i iн шай 
сель гас пра дук цыi.

Увесь Жло бiн стаў вя лi кай кан цэрт на-мас-
тац кай пля цоў кай, дзе сваё мас тац тва дэ ман-
стру юць больш за 2 ты ся чы пра фе сiй ных i 
са ма дзей ных ар тыс таў i май строў на род най 
твор час цi. Пра гра ма ме ра пры ем стваў вель-
мi раз на жан ра вая — ад вы ступ лен няў дзi ця-
чых ва каль ных i ха рэа гра фiч ных ка лек ты ваў 
i ан самб ля «Пес ня ры» да «бiт вы» ды джэ яў i 
ла зер на га шоу. У ме ра пры ем ствах удзель нi ча-
юць на род ная ар тыст ка Укра i ны Та i сiя Па ва лiй, 
гру пы «Бе ла ру сы» i «Тяни-тол кай», Аляк сандр 
Цi ха но вiч i Ядз вi га Па плаў ская, Але на Лан ская, 
Жа нет, iн шыя вя до мыя ай чын ныя вы ка наў цы, 
ар тыс ты Го мель скай фi лар мо нii...

Ар га нi за та ры пад рых та ва лi асоб ную пра-
гра му для мо ла дзi, якая з за да валь нен нем 
на зi рае за па ка заль ны мi вы ступ лен ня мi па 
ка ра тэ i акра ба ты цы, ро ле раў i скей тбар дзiс-
таў... Прад стаў нi кi ўсiх аб лас цей Бе ла ру сi 

пры ма юць удзел у цыр ка вым фес ты ва лi. Ме-
ра пры ем ствы куль тур най пра гра мы на пра ця-
гу дня не спы ня лi ся нi на хвi лi ну — ад са ма га 
ран ку i прак тыч на да но чы пад трым лi ва ю чы 
ат мас фе ру свя та.

Ся род вi до вi шчаў, што пры цяг ва лi асаб-
лi вую ўва гу жы ха роў i гас цей го ра да над 
Дняп ром, — фес ты ва лi дзi ця чай цац кi, гра-
фi цi, мо тар-шоу... Да рэ чы, i па ла са вац ца 
бы ло чым. На ву лi цах го ра да ўзве дзе на 
больш за 400 па вiль ё наў, а так са ма аб-
ста ля ва ны ву лiч ныя ка вяр нi на 8,5 ты ся чы 
мес цаў. Удзель нi каў i гас цей аб слу гоў ва юць 
больш за 200 ганд лё вых ар га нi за цый з усiх 
аб лас цей Бе ла ру сi (пра цяг ласць ганд лё вых 
ра доў скла ла ка ля 7 км). Ар га нi за ва ны тэ ма-
тыч ныя экс па зi цыi: «Пад во рак па ляў нi ча га», 
«Пры пяц кi ры ба лоў», «Бе ла рус кiя пры сма-
кi». Мiж iн шым, на свя це «Дзе ру ны-Фэст», 
якое ад бы ло ся ў ме жах агуль на га фес ты ва-
лю, за 11 хвi лiн бы ло з'е дзе на 900 дра нi каў. 
Iх пры га та ва лi ў па да ру нак гас цям «Да жы-
нак» на стаў нi кi i на ву чэн цы Го мель ска га ку-
лi нар на га ка ле джа.

Удзель нi кi i гос цi фес ты ва лю яшчэ доў га 
бу дуць дзя лiц ца не за быў ны мi ўра жан ня мi, 
якiя яны атры ма лi на свя це «Да жын кi-2013» 
у Жло бi не.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.
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ЛІЧБА ДНЯ

КОРАТКАПАДРАБЯЗНАСЦІ

Тац ця на ПАН ЧУК, iн струк тар па пра ца тэ ра пii Ша ра шоў ска га 
до ма-iн тэр на та Пру жан ска га ра ё на:

— Мы пры еха лi на вы ста ву з вя лi кi мi спа дзя ван ня мi звяр нуць на ся бе ўва гу. Ба-
чы це, коль кi пры го жых вы шы ва нак, iн шых вы ра баў (па каз вае) пад рых та ва лi на шы 
па цы ен ты? Мно гiя з 300 жы ха роў iн тэр на та пра вод зяць тут усё жыц цё. Не ка то рыя 
ма юць доб рыя схiль нас цi да ру ка дзел ля. Вось як на прык лад, Ва дзiм Ла тыш. Яго 
жыц цё вы шлях: дом не маў ля цi, за тым дзi ця чы дом, по тым наш iн тэр нат. Ма ла ды 
ча ла век вы шы вае ле вай ру кой. Ра бо ты Ва дзi ма вель мi со неч ныя, яр кiя, як i мно гiх 
iн шых на шых май строў. Мы спа дзя ём ся, што неш та ўдас ца пра даць, вы ру чыць гро шы 
для аў та раў ра бот. А яшчэ боль шае спа дзя ван не ма ем на тое, што лю дзi звер нуць 
ўва гу на на шу ўста но ву, пра явяць мi ла сэр насць, ста нуць тро хi даб рэй шы мi.

Лю боў ПА ПО ВА, ме ды цын скi ра бот нiк, шмат дзет ная ма цi:
— Для нас вы ста ва ста ла ся мей ным свя там. Тут нам уру чы лi дып ло мы i па да рун кi 

як пе ра мож цу аб лас но га кон кур су «Зда ро вая сям'я». I мы ця пер рас каз ва ем iн шым, 
неш та на кшталт май стар-кла са, пра тра ды цыi сва ёй сям'i. Мы з му жам не ку рым, не 
ўжы ва ем спiрт но га, кож ны дзень з ран ку ро бiм пра беж кi. Наш 17-га до вы сын з ма лых 
дзён зай маў ся спор там (ха ке ем, гiм нас ты кай, кон ным спор там), удзель нi чаў у роз ных 
спа бор нiц твах. За раз ён ву чыц ца ў Маск ве. 11-га до вы сын так са ма зай ма ец ца ў сек цыi 
дзю до, хо дзiць на пла ван не. 3-га до вая Лi за ро бiць за рад ку ра зам з ма май i та там.

Усёй сям' ёй хо дзiм на пра гул кi, лю бiм пры ро ду. На шы за хап лен нi па дзя ля юць 
дзе цi. I гэ та вель мi важ на ў спра ве вы ха ван ня дзя цей. Доб ра, што на тэ мы ся мей на га 
зда роўя га во раць на та кiх маш таб ных фо ру мах.

Ла ры са АХРА МУК, жур на лiст:
— Гэ та дзя вя тая вы ста ва на тэ му зда ро ва га ла ду жыц ця ў на шым го ра дзе. Я 

асвят ля ла прак тыч на ўсе з iх i ба чу, што з кож ным го дам па вя лiч ва ец ца маш таб 
вы ста вы. Сё ле та ў Ля до вым па ла цы пра цу юць ка ля двац ца цi ўра чоў, спе цы я лiс таў 
вуз ка га про фi лю: псi хi ятр, эн да кры но лаг, аку лiст, кар ды ё лаг, ан ко лаг, гi не ко лаг i 
iн шыя. На вед валь нi кi ма юць маг чы масць атры маць кан суль та цыю, а ка лi трэ ба — 
та лон аль бо на кi ра ван не ў ме ду ста но ву. I та кiя пры ёмы ка рыс та юц ца ўсё боль шай 
па пу ляр нас цю ў га ра джан. Асаб лi вую ак тыў насць пра яў ля юць пен сi я не ры.

Сё ле та пад час вы ста вы пра во дзiц ца за пiс у спар тыў ныя гурт кi i сек цыi... Не вар та 
за бы ваць, што гэ та вы ста ва-кiр маш. Для ся бе ў ад ным з па вiль ё наў я на бы ла iк ру. 
Тут, да рэ чы, гэ ты да лi ка тэс пра да ва лi тан ней, чым у кра ме. Ганд лё вы рад хар чо вых 
та ва раў, на мой по гляд, вы гля дае пры стой на.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

У БРЭС ЦЕ ПРА ХО ДЗIЦЬ ВЫ СТА ВА «СА ДЗЕЙ НI ЧАН НЕ ЗДА РО ВА МУ 
ЛА ДУ ЖЫЦ ЦЯ-2013». ШТО ВЫ ТУТ ЗНАЙ ШЛI ДЛЯ СЯ БЕ?

Br6 млн 
944,1 тыс. 

скла ла на мi наль ная на лi ча ная 
ся рэд няя за ра бот ная пла та ў 
Мiн ску ў жнiў нi. Мiнск тра-
ды цый на лi дзi руе па гэ тым 
па каз чы ку. На дру гой па зi-
цыi — Мiн ская воб ласць (Вr5 
млн 670,7 тыс.), на трэ цяй 
— Го мель ская (Br5 млн 341,3 
тыс.). Ся рэд нi за ро бак за жнi-
вень у Гро дзен скай воб лас цi 
быў роў ны Вr5 млн 131,7 тыс., 
у Ма гi лёў скай — Br5 млн 23,5 
тыс., у Вi цеб скай — Br4 млн 
975,2 тыс., у Брэсц кай воб лас-
цi — Вr4 млн 880 тыс. У лi да-
ры па тэм пах рос ту рэ аль най 
за ра бот най пла ты ў жнiў нi 
2013 го да да ўзроў ню жнiў ня 
2012-га вый шла Го мель ская 
воб ласць (120,3%). Як ужо 
па ве дам ля ла ся, рэ аль ная за-
ра бот ная пла та ў кра i не (за-
ра бот ная пла та, раз лi ча ная 
з улi кам рос ту спа жы вец кiх 
цэн на та ва ры i па слу гi) у сту-
дзе нi—жнiў нi 2013-га ў па раў-
на ннi са сту дзе нем—жнiў нем 
2012 го да па вя лi чы ла ся на 
19,5%, у жнiў нi ў па раў на ннi 
з лi пе нем гэ та га го да — на 
1,7%.

— У на шай кра i не рас пра цоў ва-
юц ца дзяр жаў ныя стан дар ты, 
якiя рэг ла мен ту юць па тра ба-
ван нi да аб' ёму i якас цi са цы-
яль ных па слуг, умоў i па рад ку iх 
ака зан ня, — за явiў на прэс-кан-
фе рэн цыi, пры све ча най Дню па-
жы лых лю дзей, на мес нiк мi нiст-
ра пра цы i са цы яль най аба ро ны 
Бе ла ру сi Аляк сандр РУ МАК.

Ка лi бу дуць рас пра ца ва ны i за-
цвер джа ны гэ тыя стан дар ты, то, па-
вод ле слоў Аляк санд ра Ру ма ка, усе 
ар га нi за цыi, якiя аказ ва юць са цы-
яль ныя па слу гi, як дзяр жаў ныя, так 
i не дзяр жаў ныя, бу дуць аба вя за ны 
за бяс пе чыць уста ноў ле ны дзярж-
стан дар та мi ўзро вень са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня.

Пла ну ец ца, што стан дар ты са-
цы яль ных па слуг бу дуць ука ра нё ны 

ў 2014 го дзе. Ад на ча со ва мяс цо выя 
ўла ды вя дуць ак тыў ны по шук но вых 
ра шэн няў па жыц це ўлад ка ван нi не-
пра ца здоль ных гра ма дзян. Ука ра ня-
юц ца та кiя но выя фор мы ра бо ты, як 
да мы зi моў кi, да мы са ма стой на га i 
се зон на га пра жы ван ня, пры ём ныя i 
гас ця выя сем'i для па жы лых лю дзей, 
са на то рыi на да му i iн шыя.

Па вод ле слоў на мес нi ка мi нiст-
ра пра цы i са цы яль най аба ро ны, 
ме на вi та ар га нi за цыя са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня па жы лых лю дзей з'яў-
ля ец ца вя ду чым звя ном у сiс тэ ме са-
цы яль най пад трым кi.

Гэ та звя за на, у тым лi ку, i з та кой 
з'я вай, як ста рэн не на сель нiц тва Бе-
ла ру сi. У ад па вед нас цi з кла сi фi ка-
цы яй ААН, на сель нiц тва лi чыц ца ста-
рым, ка лi до ля лю дзей ва ўзрос це 65 
га доў i ста рэй скла дае 7% i больш. Па 

звест ках, прад стаў ле ных Бел ста там, 
на па ча так 2013 го да ў рэс пуб лi цы до-
ля гэ тай уз рос та вай гру пы да сяг ну ла 
13,8 %, у га ра дах i па сёл ках га рад ско-
га ты пу — 11,4 % , у сель скай мяс цо-
вас цi — 21,5 % .

— Па жы лыя лю дзi ма юць пры-
яры тэт i ў ме ды цын скiм аб слу гоў-
ван нi, — за явi ла на прэс -кан фе рэн-
цыi на мес нiк на чаль нi ка Га лоў на га 
ўпраў лен ня ар га нi за цыi ме ды цын-
скай да па мо гi — на чаль нiк ад дзе ла 
пер ша снай ме ды ка-са нi тар най да-
па мо гi Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя 
Люд мi ла ЖЫ ЛЕ ВIЧ, — перш за ўсё 
та му, што гэ тая ка тэ го рыя на сель-
нiц тва па тра буе шмат ува гi. У нас у 
кра i не ёсць ге ры ят рыч ныя цэнт ры, 
а так са ма ка фед ра, якая зай ма ец ца 
пы тан ня мi ге ры ят рыi, г.зн. ля чэн ня 
асоб па жы ло га ўзрос ту.

Што год у на шай кра i не пра во -
д зяц ца комп лекс ныя ме ды цын скiя 
агля ды ве тэ ра наў Вя лi кай Ай чын най 
вай ны, iн ва лi даў i асоб, пры раў на ва-
ных да iх. Як пра вi ла, гэ тыя агля ды 
за кан чва юц ца 1 мая, што да зва ляе 
да гэ та га тэр мi ну сфар мi ра ваць iн-
ды вi ду аль ныя пра гра мы рэ абi лi та-
цыi. Ад зна чы ла Люд мi ла Жы ле вiч 
i доб рую тэн дэн цыю апош нiх га доў 
— знi жэн не смя рот нас цi лю дзей ва 
ўзрос це ста рэй за пра ца здоль ны. 
Гэ та свед чыць аб адэ кват ным ме-
ды цын скiм за бес пя чэн нi па жы лых 
лю дзей i доб рых умо вах жыц ця, а 
так са ма доб рай пра фi лак ты цы за-
хвор ван няў, лi чыць прад стаў нiк Мi-
нiс тэр ства ахо вы зда роўя.

Свят ла на БУСЬ КО
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СТАНДАРТЫ САЦЫЯЛЬНЫХ ПАСЛУГ: НОВАЕ Ў 2014-м

У Бе ла ру сi з уча раш ня-
га дня да зво ле на ўклю чаць 
ацяп лен не ў дзi ця чых са дах, 
школь ных, ля чэб на-пра фi-
лак тыч нах, ме ды цын скiх 
уста но вах, уста но вах са цы-
яль на га за бес пя чэн ня, му-
зе ях, дзяр жаў ных ар хi вах i 
бiб лi я тэ ках.

Ска ро ча ны склад бух-
гал тар скай спра ва здач-
нас цi з 2014 го да бу дзе 
ўста ноў ле ны ў Бе ла ру сi для 
ўсiх не ка мер цый ных ар га нi-
за цый. Ад па вед на з но вым 
за ко нам аб бух гал тар скiм 
улi ку i спра ва здач нас цi, якi 
ўсту пiць у сi лу з 1 сту дзе ня 
2014 го да, но выя па тра ба-
ван нi да ста жу га лоў на га 
бух гал та ра за кра нуць тых 
асоб, якiя бу дуць на зна чац-
ца на па са ду з 1 сту дзе ня 
2014 го да.

Жы хар Грод на 1986 
го да на ра джэн ня быў за-
тры ма ны ка ля вёс кi Глi вiн 
Ба ры саў ска га ра ё на. У аў-
та ма бi лi «Iве ка» су пра цоў-
нi кi АБЭЗ i РУВД знай шлi 
амаль 80 тыс. пач каў цы га-
рэт бе ла рус кай вы твор час-
цi на су му Br640 млн, якiя 
муж чы на пе ра во зiў без ад-
па вед ных да ку мен таў.

У БЮД ЖЭ ЦЕ ЕС ЗА 2013 ГОД ВЫ ЯВІ ЛА СЯ «ДЗІР КА» Ў 20 МЛРД ЕЎ РА
Вы ка нан не бюд жэ ту ЕС за 2013 год не схо дзіц ца на 20 млрд еў ра, і шэ раг бюд жэт ных асіг на ван няў дзяр-

жа вам — чле нам ЕС бу дзе пе ра не се ны на 2014 год, па ве да мі лі бель гій скія СМІ са спа сыл кай на не на зва ную 
еў ра пей скую кры ні цу. Гэ тая праб ле ма, па вод ле звест ак кры ні цы, аб мяр коў ва ла ся на на ра дзе прад стаў ні коў 
Еў ра пей скай ка мі сіі, Еў ра пей ска га пар ла мен та і дзяр жа вы — стар шы ні ЕС — Літ вы. Еў ра ка мі сія па тлу ма чы-
ла сва ім су раз моў цам, што су ма вы плат, ча ка ных дзяр жа ва мі-чле на мі да кан ца го да, скла дае 50 млрд еў ра, 
у той час як у ка се ЕС на гэ тыя мэ ты за ста ец ца ўся го толь кі 30 млрд. Сён няш няя сі ту а цыя па гра жае но вым 
аб васт рэн нем ад но сін па між Еў ра пар ла мен там і Са ве там ЕС па пы тан ні са юз на га бюд жэ ту.

ІС ПАН ЦАМ МО ГУЦЬ АД МЯ НІЦЬ СІ ЕС ТУ І ЗМЯ НІЦЬ ЧА СА ВЫ ПО ЯС
Іс па нія мо жа не ўза ба ве ад мо віц ца ад сі ес ты і пе рай сці на «но вы» пра цоў-

ны дзень — з 9 ра ні цы да 5 ве ча ра, пі ша The Guardіan. Ця пе раш ні пра цоў ны 
дзень, раз бі ты на асоб ныя пе ры я ды, для гра ма дзян кра і ны за над та доў гі. 
Зме ны пра па нуе спе цы яль ная пар ла менц кая ка мі сія, якая так са ма хо ча 
пе ра вес ці га дзін нік на ад ну га дзі ну на зад і тым са мым пе рай сці ў той жа ча-
са вы по яс, што і Вя лі ка бры та нія. Ка мі сія за ўва жы ла, што пра цоў ны дзень 
у Іс па ніі даў жэй шы, чым у Гер ма ніі, але эфек тыў насць кож на га ра бот ні ка 
знач на ні жэй шая з-за па ста ян най стом ле нас ці. І ва ўсім гэ тым ві на ва тая 

сі ес та і ня пра віль ны ча са вы по яс. За раз Іс па нія жы ве па ся рэд не еў ра пей скім ча се. Усё па ча ло ся з-за 
гіс та рыч най ана ма ліі. У 1942 го дзе та га час ны дык та тар Іс па ніі ге не рал Фран ка пе ра вёў усю кра і ну ў 
той жа ча са вы по яс, што і Гер ма нія, у знак са лі дар нас ці са сва ім фа шысц кім са юз ні кам. 

ГА ЗІ РОЎ КА З КА ФЕ І НАМ НЕ ДАЕ ДЗІ ЦЯ ЧА МУ МОЗ ГУ 
НАР МАЛЬ НА РАЗ ВІ ВАЦ ЦА

Як пі ша The Daіly Maіl, па сло вах на ву коў цаў, ка фе ін не бяс печ ны, бо ён па збаў ляе пад лет каў моц-
на га сну, важ на га для моз га. А ка лі ў гэ ты пе ры яд мозг не бу дзе пра віль на раз ві вац ца, пад ле так мо жа 

су тык нуц ца з шы за фрэ ні яй, тры вож нас цю, нар ка ма ні яй і рас строй-
ства мі асо бы. Спра ва ў тым, што ў пад лет ка вым уз рос це вы да ля юц ца 
не па трэб ныя ней ро на выя злу чэн ня — сі нап сы. І сон не аб ход ны для 
пра хо джан ня гэ та га пра цэ су. 300-400 мі лі гра маў ка фе і ну (4 бля шан кі 
энер ге ты ку за дзень або 3-4 куб кі ка вы) мо гуць рэ аль на ад біц ца на 
ста не дзя цей і пад лет каў. Пра фе сар Рэ та Убер з Уні вер сі тэ та дзі ця ча га 
шпі та ля Цю ры ха ад зна чае, што за апош нія 30 га доў спа жы ван не ка фе і -
 ну ў гру пе дзя цей і ма ла дых лю дзей вы рас ла больш чым на 70%.

ІРАН — CNN: 
СКЛА ДА НАС ЦІ 

ПЕ РА КЛА ДУ
І ран  скае 

а г е н ц  т в а 
Fars аб ві на-
ва ці ла тэ ле-
ка нал CNN 
у ска жэн ні 

слоў іран ска га прэ зі дэн та Ха-
са на Ру ха ні пра ха ла кост, пры-
вёў шы сваю вер сію пе ра кла ду 
ад ка зу. У іран скім агенц тве 
сцвяр джа юць, што прэ зі дэнт 
на ват не пра маў ляў сло ва «ха-
ла кост». Згод на з пе ра кла дам 
Fars, Ру ха ні ска заў: «Я ўжо ка-
заў ра ней, што я не гіс то рык, і 
гіс то ры кі па він ны ўдак лад няць і 
тлу ма чыць ас пек ты гіс та рыч ных 
па дзей, ад нак у прын цы пе мы 
асу джа ем лю бое зла чын ства 
су праць ча ла веч нас ці, у тым лі-
ку тое, якое здзейс ні лі на цыс ты 
як су праць яў рэ яў, так і су праць 
не яў рэ яў...» Іран скае агенц тва 
аб ві на вач вае CNN у тым, што 
пры пе ра кла дзе ад каз Ру ха ні 
быў ад воль на па шы ра ны з да-
баў лен нем сло ва «ха ла кост» і 
цэ лай фра зы «Мы асу джа ем усе 
зла чын ствы, якія яны здзейс ні лі 
су праць яў рэ яў», якая не бы ла 
ска за на прэ зі дэн там.

Жло бiн сён ня прос та не па знаць. Да фес ты ва лю-кiр ма шу «Да жын кi» ён так змя-
нiў аб лiч ча, што зда ец ца на ноў ад бу да ва ным па са мых су час ных еў ра пей скiх 
узо рах. Апош нiя паў го да ў го ра дзе ра бо та кi пе ла не менш ак тыў на, чым улет ку 
на па лях кра i ны. Бы ло аб ноў ле на цi па бу да ва на больш за 300 аб' ек таў.

Трэба ведацьТрэба ведаць  �� «ПРА МАЯ ЛI НIЯ» 
ЗАДАЙЦЕ ПЫТАННЕ 

МI НIСТ РУ АДУ КА ЦЫI!
У чац вер 3 каст рыч нi ка, з 10.00 да 

11.00, у рэ дак цыi га зе ты «Звяз да» прой дзе 
«пра мая лi нiя» з мi нiст рам аду ка цыi Сяр-
ге ем Аляк санд ра вi чам МАС КЕ ВI ЧАМ. У 
чым сут насць экс пе ры мен та па ўка ра нен-
нi но вай га лi но вай сiс тэ мы апла ты пра цы 
пе да га гiч ных ра бот нi каў? Ча му на яў насць 
ква лi фi ка цый най ка тэ го рыi не ад бi ва ец-
ца на за роб ках пе да го гаў? Як вы зва лiць 
пе да га гiч ных ра бот нi каў ад па пя ро вай ва-
ла кi ты? Цi трэ ба ўво дзiць для вы пуск нi коў 
пе да га гiч ных спе цы яль нас цяў iс пы ты на 
пра фе сiй ную пры дат насць? Удзел у ме ра-
пры ем ствах шос та га школьнага дня — пра-
ва цi аба вя зак школь нi каў? На гэ тыя i iн шыя 
пы тан нi ад ка жа наш су раз моў ца.

Тэ ле фа нуй це па ну ма рах 
(8 017) 287 18 66;    (8 017) 287 18 71

Па пя рэд нiя пы тан нi мож на за даць 
па тэ ле фо не 

(8 017) 287 17 41 
або па e-mail 

nikalaeva@mail.ru.
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Пры ем ная на вi наПры ем ная на вi на  ��

НАС СТА ЛА БО ЛЬШ
Упер шы ню з па чат ку го да коль касць на сель нiц тва Бе ла ру сi па-

вя лi чы ла ся на 545 ча ла век, па ве да мi лi рэ дак цыi ў На цы я наль ным 
ста тыс тыч ным ка мi тэ це. На па ча так ве рас ня ў кра i не пра жы ва ла 
9 млн 464,4 ты сячы ча ла век.

На ту раль нае змян шэн не на сель нiц тва ў сту дзе нi—жнiў нi сё ле та па мен-
шы ла ся ў па раў на ннi з ад па вед ным пе ры я дам 2012 го да на 28,7 % i скла ла 
6286 ча ла век. За сту дзень—жнi вень 2013 го да ў Бе ла ру сi на ра дзi ла ся 78 
тыс. 39 дзя цей (на 2 тыс. 628 больш у па раў на ннi са сту дзе нем—жнiў нем 
2012 го да), а па мер ла 84 тыс. 325 ча ла век (на 95 ча ла век больш). У той жа 
час мiг ра цый ны пры рост склаў 6831 ча ла век i кам пен са ваў на ту раль нае 
змян шэн не. У вы нi ку мы ма ем па ве лi чэн не коль кас цi на сель нiц тва.

Да рэ чы, у Мiн ску за во сем ме ся цаў гэ та га го да коль касць на сель нiц тва 
па вя лi чы ла ся з 1 млн 901 тыс. да 1 млн 906,4 тыс., у Мiн скай воб лас цi — з 
1 млн 401,9 тыс. да 1 млн 405. У ас тат нiх рэ гi ё нах кра i ны — знi зi ла ся.

Сяр гей КУР КАЧ

�

ДА ВЕ ДА МА ЧЛЕ НАЎ СА ВЕ ТА РЭС ПУБ ЛІ КІ 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА СХО ДУ РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ

2 каст рыч ні ка 2013 го да ў 10.00 у за ле па ся джэн няў Са ве та 
Рэс пуб лі кі (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу дзец ца ад крыц цё трэ-
цяй се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі пя та га склі кан ня.

КАМУ КОЛАС КАМУ КОЛАС 
КЛАНЯЕЦЦАКЛАНЯЕЦЦА


