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СТАР. 3

Уво гу ле, са праў ды ха лод ным у нас бу дзе 
ўвесь гэ ты ты дзень і част ко ва на ступ ны. 
А цёп лае на двор'е прый дзе ў Бе ла русь у 
апош нія дні кра са ві ка, па ве дам ляе на чаль-
нік служ бы гід ра ме тэа ра ла гіч ных пра гно заў 
Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра-
ло гіі, кант ро лі 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 Дзміт рый РА БАЎ.

Ён ад зна чыў, што ў най блі жэй шую дэ ка ду ся-
рэд няя тэм пе ра ту ра па вет ра ча ка ец ца на 3—7 
гра ду саў ні жэй шая за нор му. Боль шую па ло ву 

тыд ня ў кра і не бу дзе гас па да рыць зо на па вы ша-
на га ат мас фер на га ціс ку, якая сфар мі ра ва на ў 
ха лод най па вет ра най ма се.

Ча ка юц ца за ма раз кі. У чац вер на пра ця гу 
су так апад каў так са ма не бу дзе. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 2 да мі нус 9 гра-
ду саў, а па поў на чы ў асоб ных ра ё нах ча ка ец ца 
на ват да 11 ма ро зу. Удзень со неч на і 3—8 цяп-
ла, па за ха дзе кра і ны — да плюс 10 гра ду саў. 
У пят ні цу ра ні цай да паў ноч на-за ход ніх ра ё наў 
кра і ны па ды дзе ат мас фер ны фронт, які пры ня се 
ка рот ка ча со выя апад кі, у асноў ным 
у вы гля дзе даж джу. 

На двор'еНа двор'е  �� Ча ка ец ца, што ўна чы 
пач не пад ма рож ваць 

да мі нус 8—11 гра ду саў

ЛІЧ БА ДНЯ
На $350 млн 

ад кры та ка ля 35 ты сяч 
дэ па зіт ных ра хун каў на 
ся мей ны ка пі тал у ААТ 
«ААБ Бе ла рус банк» 
на 1 кра са ві ка гэ та га го да, 
па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве 
пра цы і са цы яль най аба ро ны. 
Гэ ты від доў га тэр мі но вай 
пад трым кі шмат дзет ных 
сем' яў быў уве дзе ны 
з 1 сту дзе ня 2015 го да. 
Ся мей ны ка пі тал — 
ад на ра зо вая вы да ча 
без на яў ных гра шо вых срод каў 
у па ме ры $10 ты сяч 
пры на ра джэн ні, усы наў лен ні 
(уда ча рэн ні) трэ ця га 
або на ступ ных дзя цей. 
У 2015 го дзе бы ло ад кры та 
11 582 дэ па зіт ныя ра хун кі, 
у 2016 го дзе — 
18 983, у сту дзе ні—са ка ві ку 
гэ та га го да — 4 372 
дэ па зі ты. Па сло вах 
спе цы я ліс таў, за явы аб 
пры зна чэн ні ся мей на га 
ка пі та лу, якія па сту па юць 
у мяс цо выя ор га ны ўла ды, 
раз гля да юц ца на пра ця гу 
ад на го ме ся ца.
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Цяжкая
праўда 

пра Курапаты

Работа такая – 
ратаваць 

жыццё
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Бе ла рус ка-ра сій скае па меж жа. Ста ра жыт ная вёс ка Га ра дзі шча. 
Па се лі шча зна хо дзіц ца на ле вым бе ра зе Са жа, па між дву ма рай-
цэнт ра мі — сма лен скі мі Хіс ла ві ча мі і ма гі лёў скім Мсці сла вам. 
Спа кон ве ку ў Га ра дзі шчы жы вуць не толь кі рус кія, 
але і бе ла ру сы. Га ра дзі шчан цы не дзе ляць лю дзей 

на сва іх і чу жых. У пра цы і на свя тах, у го ры і ў ра дас ці жы ха ры 
заў сё ды ра зам. Вось і на Вя лік дзень яны ра зам ідуць у царк ву, 
мо ляц ца, хо дзяць у гос ці ад но к ад на му, 
пры но сяць ве лі код ныя пры сма кі, пры па мі на юць 
за бы тыя тра ды цыі.

СВЯ ТАЯ НЯ ДЗЕ ЛЯ Ў ГА РА ДЗІ ШЧЫСВЯ ТАЯ НЯ ДЗЕ ЛЯ Ў ГА РА ДЗІ ШЧЫ

Сур' ёз ная хва ля хо ла ду
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Мін чан ка Ва лян ці на Мін чан ка Ва лян ці на МЯС НІ КО ВАМЯС НІ КО ВА  
і слу чан ка Та ма ра і слу чан ка Та ма ра НА ЧЫ НАНА ЧЫ НА  

пры еха лі ў гос ці пры еха лі ў гос ці 
да Та ма ры да Та ма ры ВА РАН КО ВАЙВА РАН КО ВАЙ —  — 

па гля дзець на зям лю сва іх прод каў, па гля дзець на зям лю сва іх прод каў, 
па кла ніц ца іх нім ма гі лам.па кла ніц ца іх нім ма гі лам.

У вашага горада 
ёсць 

пабрацім?

Па тра ды цыі кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка ў свя та 
Вя лі ка дня на вед вае адзін з хра маў кра і ны. У гэ тым го дзе Прэ зі-
дэнт ад пра віў ся на ўс ход Бе ла ру сі — го рад Ба рань Ар шан ска га 
ра ё на, у храм Пра аб ра жэн ня Гас под ня га.

Зна хо дзя чы ся ў пра ва слаў ным хра ме, кі раў нік дзяр жа вы пра па на ваў 
ад імя са май шмат лі кай рэ лі гій най кан фе сіі ў Бе ла ру сі па слаць пры ві тан-
не і хрыс ці я нам-ка та лі кам, якія так са ма свят кавалі Вя лік дзень у гэ тую 
нядзелю. «Гэ та са праў ды вя лі кае і свет лае свя та, як бы ні спра ба ва лі 
яго за цям ніць у на шай гіс то рыі. І на ват у ня даў няй. Не атры ма ла ся. Та му 
што ўвесь на род, ад ма ло га да вя лі ка га, заў сё ды з най вя лік шай па ва гай 
і ду шэў нас цю ча каў гэ тых дзён», — ад зна чыў Прэ зі дэнт. Ён за пэў ніў, 
што з усі мі цяж кас ця мі Бе ла русь спра віц ца. «У нас ня ма ін ша га вый сця. 
І гэ ты год бу дзе пе ра лом ным», — за явіў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя ка ваў усім свя шчэн на слу жы це лям і міт-
ра па лі ту Паў лу за тую пра цу, якую яны ажыц цяў ля юць у 
імя бе ла рус ка га на ро да і яго су се дзяў.

УСЁ Ў НАС АТРЫ МА ЕЦ ЦА
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Бе ла русь змо жа пе ра адо лець усе цяж кас ці, Бе ла русь змо жа пе ра адо лець усе цяж кас ці, 
і гэ ты год у пе ра адо лен ні ста не пе ра лом нымі гэ ты год у пе ра адо лен ні ста не пе ра лом ным
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