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На двор'еНа двор'е  

ВЫ ПРА БА ВАН НЕ 
МА РА ЗА МІ
На вы хад ныя да мі нус 25, 

а ў ноч на аў то рак да мі нус 28 гра ду саў
У апош нія дні ка лян дар най зі мы ў су вя зі з ува рван нем 

арк тыч на га па вет ра ў Бе ла ру сі ўста лю ец ца вель мі ха-

лод нае на двор'е з тэм пе ра тур ным фо нам на 7—13 гра -

ду саў ні жэй за клі ма тыч ную нор му, па ве да мі лі спе цы-

я ліс ты ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры 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.

Моц ныя ма ра зы 

за ха ва юц ца да кан-

ца лю та га. І гэ та бу-

дзе са мы пра цяг лы 

пе ры яд ха лод на га 

на двор'я ў ады хо-

дзя чым зі мо вым 

се зо не. Сён ня на-

двор'е на тэ ры то-

рыі Бе ла ру сі бу дзе 

вы зна чаць зо на 

па вы ша на га ат-

мас фер на га ціс ку, 

сфар мі ра ва ная ў 

ха лод най арк тыч-

най па вет ра най ма-

се. Бу дзе воб лач на з 

пра яс нен ня мі, пе ра-

важ на без апад каў, 

толь кі па паў днё вым 

ус хо дзе кра і ны пад уплы вам ма ла ак тыў на га фран таль на-

га па дзе лу прой дзе не вя лі кі снег. На да ро гах за ха ва ец ца 

га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень скла дзе ад мі нус 

3 па поўд ні да мі нус 12 гра ду саў па поў на чы кра і ны.

У апош нія вы хад ныя лю та га бу дзе вель мі хо лад на, а праз 

вы со кую віль гот насць па вет ра і па ры віс ты ве цер ад чу ван не 

хо ла ду бу дзе ўзмац няц ца. У су бо ту за ха ва ец ца ўплыў ха лод-

ных па вет ра ных мас, а на за ход ніх і паўд нё ва-ўсход ніх ра ё нах 

ада б'ец ца ўплыў ма ла ак тыў ных фран тоў. У асоб ных ра ё нах, 

пе ра важ на па паў днё вым ус хо дзе і за ха дзе кра і ны, прой дзе 

ка рот ка ча со вы снег, днём ча ка ец ца па ры віс ты паў ноч на-ўсход-

ні ве цер і сла бая за ві ру ха. Тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе ў 

нач ныя і ра ніш нія га дзі ны 16—23 ма ро зу, а пры пра яс нен нях 

яна па ні зіц ца да мі нус 24 — мі нус 25 гра ду саў, па поўд ні бу дзе 

10—15 ма ро зу. Удзень уся го ад мі нус 7 да мі нус 13 гра ду саў. 

У ня дзе лю на ша кра і на ў асноў ным бу дзе зна хо дзіц ца ў зо не па-

вы ша на га ат мас фер на га ціс ку. Бу дзе пе ра важ на без апад каў, 

толь кі ўна чы і ра ні цай па поўд ні кра і ны маг чы мы ка рот ка ча со-

вы снег. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 18—23 ма ро зу, 

мес ца мі пры пра яс нен нях — мі нус 24—25 , па поўд ні — мі нус 

14—17 гра ду саў. Удзень бу дзе 10—15 ма ро зу.

На на ступ ным тыд ні на фо не па вы ша на га ат мас фер на га 

ціс ку ў Бе ла русь пра цяг нуць па сту паць вель мі ха лод ныя па-

вет ра ныя ма сы з Арк ты кі. Згод на з па пя рэд ні мі пра гно за мі 

ай чын ных спе цы я ліс таў, у па ня дзе лак, у асоб ных ра ё нах, 

пе ра важ на па паў ноч най част цы кра і ны, прой дзе не вя лі кі 

снег. Уна чы і ра ні цай ча ка ец ца сла бы ту ман, шэ рань. На 

да ро гах мес ца мі маг чы ма га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па-

вет ра ў нач ныя і ра ніш нія га дзі ны скла дзе 18—23 ма ро зу, 

а пры яс ным не бе — да мі нус 24—26 гра ду саў. У паўд нё-

ва-за ход ніх ра ё нах уна чы бу дзе мі нус 14—16 гра ду саў. 

Удзень — 10—15 ма ро зу. У аў то рак у асоб ных ра ё нах кра і-

ны прой дзе ка рот ка ча со вы снег. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна-

чы скла дзе пе ра важ на 18—24 ма ро зу, пры пра яс нен нях яна 

па ні зіц ца да мі нус 25—28 гра ду саў, па паў днё вым за ха дзе 

кра і ны бу дзе 15—17 ма ро зу. Удзень ча ка ец ца ад мі нус 10 

да мі нус 17 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ



КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» 
сообщает, что 13 марта 2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1 состоится повторный аукцион по продаже имущества 
открытого акционерного общества «Гроднорайагросервис»

Комплекс зданий, сооружений и оборудования, включающий 3 капи-
тальных строения (административное здание, кафе-бар, здание гостини-
цы), канализационную (фекальную) сеть, канализационную (ливневую) 
сеть, асфальтобетонное покрытие, ограждения, расположенный по адресу: 
Гродненская область, Гродненский район, Обуховский с/с, д. Котра 
на земельных участках с кадастровыми номерами 422086003101000107  
площадью 0,2674 га и 422086003101000108 площадью 0,5114 га.

Начальная цена продажи 148 365,29 рублей, сумма задатка – 14 836,53  
рублей.

Заявления на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1, кабинет № 403, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 по 7 марта 2018 года. 

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 742095, 720546, 720537. 
Адрес сайта: www.grodno.gov.by    УНП 590727594

ЗА ЛА ТЫЯ 
НА ШЫ 

ДЗЯЎ ЧА ТЫ!
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ка лі на дыс тан цыі з'я ві ла ся 

на ша трох ра зо вая алім пій ская 

чэм пі ён ка, за ка ман ду ста ла 

спа кай ней, да та го ж До мра ча-

ва ад пра ца ва ла на лёж цы чыс та 

і пры бег ла на дыс тан цыю пер-

шай, а да стой кі на огул па вя лі чы-

ла сваю пе ра ва гу, як ака за ла ся 

не да рэм на. «Пра ма заў шы» тры 

ра зы на апош нім аг ня вым ру бя-

жы, яна за ха ва ла лі дар ства і па-

не сла ся да чар го вай алім пій скай 

пе ра мо гі, а ў та кія мо ман ты апя-

рэ дзіць Да р'ю не маг чы ма. «Ка лі 

ўспом ніць, як па чы на лі ся гэ тыя 

Гуль ні для нас, то гэ та ўзна га ро-

да за ўсе ста ран ні і цяр пен не. Мы 

на рэш це па сяб ра ва лі з Пхёнч ха-

нам. Эмо цыі пе ра паў ня юць. Ду-

ма лі, што п'е дэс тал маг чы мы, 

але ні хто і не спа дзя ваў ся, не 

раз ліч ваў на «зо ла та». Я прос-

та не вы моў на шчас лі вая та му, 

што мы сён ня на пер шай пры-

ступ цы, удзяч ная дзяў ча там за 

пра цу, якую яны пра ра бі лі. Гэ та 

неш та не ве ра год нае! Ка лі Дзі на-

ра Алім бе ка ва па кі да ла пер шай 

страль бу, вя до ма, у мя не па ску-

ры па бег лі му раш кі. Ра зу ме ла, 

што ця пер уся ад каз насць кла-

дзец ца на мае пле чы, і я прос та 

аба вя за на пад тры маць па спя хо-

вы па ча так», — ка жа Да ша.

Да рэ чы, па коль кас ці за ла тых 

ме да лёў на Алім пій скіх гуль нях 

яна вый шла на пер шае мес ца ся-

род усіх бія тла ніс так у гіс то рыі! 

Бе ла рус ка абы шла Анас та сію 

Кузь мі ну і Ка ці Віль гельм, у іх па 

тры за ла тыя ўзна га ро ды.

Та кім чы нам, бе ла рус кая ка-

ман да ўпер шы ню ў гіс то рыі вый-

гра ла алім пій скае «зо ла та» ў эс-

та фе це, учо ра ў на шых дзяў чат 

быў най леп шы вы нік страль бы, 

яны па тра ці лі 9 да дат ко вых па-

тро наў, а Да р'я До мра ча ва па-

ка за ла най леп шы ход па лыж ні. 

На п'е дэс та ле на шы спарт смен кі 

тан ца ва лі.

«З гэ тым стар там мы ў ка ман-

дзе звяз ва лі вя лі кія над зеі, — 

рас каз вае Аль фрэд Эдэр. — 

Сён няш няе вы ступ лен не ўвой-

дзе ў гіс то рыю. Гэ та пе ра мо га 

і для во пыт ных, і для ма ла дых 

спарт сме нак. Са мае скла да нае 

для трэ не раў — не па мы ліц ца з 

вы ба рам квар тэ та. Мы зра бі лі 

пра віль ную стаў ку. Вель мі ра ды 

за ма ла дых дзяў чат Іру і Дзі на ру, 

яны да ка за лі, што вар тыя быць 

алім пій скі мі чэм пі ён ка мі».

Дру гое мес ца за ня лі швед-

кі, трэ ці мі ста лі фран цу жан кі. 

Боль шасць лі да раў па прос ту не 

спра ві лі ся з умо ва мі на двор'я і 

нер ва мі.

З тры ма ўзна га ро да мі Бе ла-

русь пе ра мя шча ец ца на 13-ы 

ра док ме даль на га за лі ку Алім-

пія ды-2018 і апе рад жае та кія 

кра і ны, як Ра сія і Кі тай.

Учо ра Уле-Эй нар Б'ёрн да лен, 

муж Да р'і До мра ча вай, сла ву ты 

нар веж скі бят ла ніст, ска заў, што 

гэ та быў адзін з са мых шчас лі-

вых дзён у яго жыц ці: «Я шчас лі-

вы за Да шу і за ўсю бе ла рус кую 

ка ман ду: яны мае ге роі».

А мы ска жам: дзя куй, дзяў ча-

ты, вы па да ры лі Бе ла ру сі свя та!

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Сё ле та ў Мін ску пла ну ец ца ўвес-

ці ў строй тэ ра пеў тыч ны кор пус 

4-й га рад ской клі ніч най баль ні цы 

на 300 лож каў, баль ні цу па лі ятыў-

на га до гля ду «Хос піс» па Пар ты-

зан скім пра спек це, 73а, а так са ма 

па чаць бу даў ніц тва пад стан цыі 

хут кай ме ды цын скай да па мо гі ў 

мік ра ра ё не Ло шы ца.

Акра мя гэ та га, як па ве да міў стар-

шы ня ка мі тэ та па ахо ве зда роўя Мін-

гар вы кан ка ма Сяр гей МА ЛЫШ КА, 

пра цяг нец ца рэ кан струк цыя не ўра ла-

гіч на га кор пу са 5-й клі ніч най баль ні цы 

і кар пу соў 9-й клі ніч най баль ні цы, ма-

дэр ні за цыя кар пу соў дзі ця чай ін фек-

цый най баль ні цы. У снеж ні мі ну ла га 

го да ўве дзе ны ў экс плу а та цыю ра ды-

я ла гіч ны кор пус Мінск ага га рад ско га 

клі ніч на га ан ка ла гіч на га дыс пан се ра, 

і ра бо ты па рэ кан струк цыі і бу даў ніц-

тве тут пра цяг нуц ца. Так са ма пач нец-

ца пра ек та ван не дзі ця чых па лі клі нік у 

мік ра ра ё нах Ло шы ца-9 і Су ха ра ва-3, 

но вай 15-й га рад ской па лі клі ні кі, да-

рос лай па лі клі ні кі ў па сёл ку Ус ход ні, 

рэ кан струк цыя бу дын каў 20-й га рад-

ской і 9-й дзі ця чай па лі клі нік. На гэ тыя 

мэ ты вы дат ка ва на больш за 139 міль-

ё наў руб лёў, з іх 117 міль ё наў — на 

ка пі таль нае бу даў ніц тва.

Пад час рэ кан струк цыі і бу даў ніц-

тва ме ды цын скіх уста ноў за куп ля ла ся 

ме ды цын ская тэх ні ка і вы со ка тэх на ла-

гіч нае аб ста ля ван не. На гэ тыя мэ ты 

пай шло 17,5 міль ё на руб лёў. На бы ва-

лі ся ўльтра гу ка выя апа ра ты, эн да ска-

піч нае, ла ба ра тор нае і рэ ані ма цый нае 

аб ста ля ван ні, аў та ма бі лі хут кай ме-

ды цын скай да па мо гі. У пры ват нас ці, 

пад час рэ кан струк цыі ан ка ла гіч на га 

дыс пан се ра за куп ле на не каль кі ад-

на фа тон ных эмі сій ных кам п'ю тар ных 

та мог ра фаў, па зіт рон на-эмі сій ны та-

мог раф з КТ, пе ра соў ная ма біль ная 

га ма-ка ме ра, ма біль ная ра дыё мет-

рыч ная ўста ноў ка.

Пас ля пе ра ез ду ў па сё лак Жда но ві-

чы Рэс пуб лі кан ска га клі ніч на га ме ды-

цын ска га цэнт ра Кі раў ніц тва спра ва мі 

Прэ зі дэн та ў яго бу дын ках у цэнт ры 

Мін ска пла ну ец ца ства рыць на ба зе 

2-й клі ніч най баль ні цы асаб лі вую ме-

ды цын скую ўста но ву — Мін скі га рад-

скі шмат про філь ны клі ніч ны цэнтр, 

які бу дзе ўклю чаць ста цы я нар на 

178 лож каў і ам бу ла тор на-кан суль та-

цый ны ад дзел, дзе мак сі маль на бу дзе 

вы ка рыс тоў вац ца на ву ко вы па тэн цы-

ял ка фед раў Бел МА ПА і БДМУ. Па-

куль там па ча ла пра ца ваць кан суль-

та цый ная па лі клі ні ка, у струк ту ры якой 

тэ ра пеў тыч нае і ста ма та ла гіч нае ад-

дзя лен ні, а так са ма кан суль та цый ныя 

ка бі не ты вуз кіх спе цы я ліс таў. На пра-

ця гу двух ме ся цаў пла ну ец ца ад крыц-

цё кар дыя ла гіч на га ад дзя лен ня для 

па цы ен таў з па ру шэн ня мі сар дэч ных 

рыт маў. Акра мя гэ та га, з 3-й клі ніч-

най баль ні цы сю ды бу дзе пе ра ве дзе ны 

га рад скі цэнтр ко лап рак та ло гіі на 60 

лож каў з ды яг нас тыч ным ад дзя лен нем 

і ста мій ным ка бі не там, так са ма з'я вяц-

ца ад дзя лен ні ма ла ін ва зій най хі рур гіі і 

ўра ла гіч нае, што да зво ліць па леп шыць 

умо вы зна хо джан ня па цы ен таў.

— Пе ра да дзе нае аб ста ля ван не — 

кам п'ю тар ны та мог раф, МРТ-апа рат, 

апа рат ма маг ра фіі — бу дуць зна хо-

дзіц ца ў цэнт ры ў ка лек тыў ным ка ры-

стан ні. Ту ды змо гуць на кі роў ваць для 

ды яг нос ты кі па цы ен таў з тэ ры та ры-

яль на за ма ца ва ных па лі клі нік, — рас-

тлу ма чыў Сяр гей Ма лыш ка. — У па лі-

клі ні цы аб слу гоў ва ец ца на сель ніц тва, 

якое ад но сіц ца да яе па пра піс цы, а 

так са ма част ка так зва на га спец кан-

тын ген ту, якая не за ха це ла пе рай сці 

на аб слу гоў ван не ў Жда но ві чы.

У кра і не пра цяг ва ец ца пе ра ход 

участ ко вых тэ ра пеў таў на ра бо ту 

ўра чоў агуль най прак ты кі. І гэ та не 

ме ха ніч нае пе рай ме на ван не, а пе ра-

на ву чан не спе цы я ліс таў і вяр тан не да 

та го во пы ту, ка лі адзін урач ва ло даў 

су меж ны мі спе цы яль нас ця мі — на вы-

ка мі аф таль мо ла га, не ўро ла га, хі рур-

га, ота ла рын го ла га. Ка лі ў сту дзе ні 

2017-га ў па лі клі ні ках Мін ска пра ца-

ваў толь кі 61 урач агуль най прак ты кі, 

то на пра ця гу го да кур сы па вы шэн-

ня ква лі фі ка цыі прай шлі 327 ура чоў і 

44 спе цы я ліс ты скон чы лі кур сы пе-

ра пад рых тоў кі. На цяперашні час у 

ста ліч ных па лі клі ні ках прак ты куе 371 

урач агуль най прак ты кі.

— Сён ня пе ра гле джа ны і нар ма-

ты вы, — па ве да міў Сяр гей Ма лыш-

ка. — Ка лі ўчаст ко вы ўрач-тэ ра пеўт 

аб слу гоў ваў 1,7 ты ся чы на сель ніц тва, 

то ўрач агуль най прак ты кі — 1,5 ты ся-

чы. Раз гля да ец ца і пы тан не па ве лі чэн-

ня ча су на пры ём ад на го па цы ен та.

Але на КРАВЕЦ.

ПЛА НЫ СТА ЛІЧ НАЙ МЕ ДЫ ЦЫ НЫ
Рэ кан струк цыя баль ніц і па лі клі нік пра цяг нец ца, 

час пры ёму ва ўра ча па вя лі чыц ца
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Жэ ніц ца ў 28, пра цуе 
ў пра мыс ло вас ці

Бел стат склаў парт рэт ся рэд не ста тыс тыч на га 
бе ла рус ка га муж чы ны

У агуль най коль кас ці на сель ніц тва кра і ны до-

ля муж чын скла дае 46,6 % — гэ та 4422 ты ся чы 

ча ла век. Тры чвэр ці — га ра джа не, кож ны пя ты 

жы ве ў Мін ску. А менш за ўсё муж чын на ліч ва-

ец ца ў Гро дзен скай воб лас ці — 11 % ад агуль-

най коль кас ці прад стаў ні коў моц на га по лу.

80,4 % муж чын пра ца здоль на га ўзрос ту за-

ня ты ў эка но мі цы. Іх ся рэд ні ўзрост — 40,2 го да. 

Кож на му чац вёр та му з тых, хто пра цуе, — ад 30 

да 39 га доў. Пе ра важ на «муж чын скі мі» з'яў ля-

юц ца та кія сфе ры, як бу даў ніц тва, транс парт, 

скла дзі ра ван не, паш то вая і кур' ер ская дзей-

насць, сель ская гас па дар ка, пра мыс ло васць, 

ін фар ма цыя і су вязь.

Ле тась у шлюб ус ту пі ла 66,2 ты ся чы муж-

чын. З іх 47 ты сяч ажа ні лі ся ўпер шы ню. Кож на-

му трэ ця му муж чы ну, які спра віў вя сел ле, бы ло 

25—29 га доў, кож на му чац вёр та му — 20—24. 

Ся рэд ні ўзрост ус туп лен ня ў пер шы шлюб ле-

тась склаў 27,9 го да, паў тор ны — 41,2.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

У ДТЗ за гі ну ла дач ка кі роў цы
А баць ка з мес ца ава рыі ўцёк

Ава рыя ад бы ла ся ка ля 19 га дзін на 10-м 

кі ла мет ры аў та да ро гі Н-275 «в. Ляс ная — 

в. Мі ла ві ды» ў Ба ра на віц кім ра ё не.

Ва дзі цель аў та ма бі ля «Рэ но Ме ган Сцэ нік» 

1986 го да на ра джэн ня не спра віў ся з кі ра ван нем 

і з'е хаў у ле вы па хо дзе ру ху кю вет, дзе наехаў 

на пры да рож нае дрэ ва. У вы ні ку ДТЗ за гі нуў 

па са жыр, муж чы на 1986 го да на ра джэн ня, а 

так са ма не паў на лет няя дзяў чын ка, ву ча ні ца 

8 кла са. Яна бы ла дач кой кі роў цы, па ве да мі лі 

ва УДАІ МУС. Дык вось апош ні з мес ца ава-

рыі... уцёк. Паз ней яго за тры ма лі ба ра на віц кія 

пра ва ахоў ні кі. Згод на з па пя рэд няй ін фар ма-

цы яй, ві ноў нік ДТЗ зна хо дзіў ся ў ста не моц на га 

ал ка голь на га ап'я нен ня. Больш за тое, па свед-

чан ня кі роў цы муж чы на быў па збаў ле ны яшчэ 

ў 2012 го дзе за ана ла гіч нае пра ва па ру шэн не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА




