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На двор'еНа двор'е

Цяп ло вер нец ца 
на вы хад ных

Ан ты цык лон «Эміль» па да рыў нам ты дзень ха лад-

на ва та га і су хо га на двор'я. Але ве рас нёў скія нот кі 

ў на двор'і па куль возь муць тайм-аўт — да нас спя-

ша ец ца лет ні рэ не санс. Пад ра бяз ней пра сі нап тыч-

ную аб ста ноў ку ў бу ду чыя вы хад ныя рас ка за лі 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.

Удзень у пят ні цу бу дзе яшчэ не вель мі цёп ла — ад 18 да 

24 гра ду саў цяп ла. Праў да, на паў днё вы за хад ужо пач не 

рас паў сюдж вац ца цяп лей шае па вет ра — там ча ка ец ца ад 

25 да 27 са зна кам «плюс». Ве цер бу дзе сла бы, пе ра мен-

ных на прам каў. Апад каў не праг на зу ец ца.

А вось су бо та ад зна чыц ца вяр тан нем лет ня га на двор'я. 

Праў да, цёп ла бу дзе толь кі ў дзён ны час су так — ад 20 да 

29 цяп ла. Уна чы ж — уся го ад 7 да 14 гра ду саў, да та го ж 

мес ца мі ка ля ва да ёмаў ча ка ец ца сла бы ту ман. Апад каў 

не бу дзе — ад іх на дзей на аба ро ніць воб ласць па вы ша-

на га ат мас фер на га ціс ку. За ад ным вы клю чэн нем — праз 

Ві цеб скую воб ласць усё-та кі прой дзе не вель мі ак тыў ны 

ат мас фер ны фронт, та му там маг чы мы не вя лі кія дож-

джы кі.

Па-са праўд на му цёп лай ча ка ец ца ня дзе ля. Ве цер тры-

ва ла зме ніц ца на за ход ні, і да нас пой дзе пра грэ тае па-

вет ра з За ход няй Еў ро пы. Па-ра ней ша му ўна чы сям-там 

бу дуць утва рац ца ту ма ны. Удзень ча ка ец ца са праў ды 

шы коў ная тэм пе ра ту ра — ад 23 да 29 цяп ла. Праў да, 

уна чы іс тот на не па цяп лее — сі ноп ты кі абя ца юць уся го 

ад 9 да 16 гра ду саў.

Па па пя рэд ніх пра гно зах, та кі ж цёп лы ча ка ец ца і па-

ня дзе лак.

І ўсё б ні чо га, але ў мно гіх ра ё нах даў но не бы ло апад-

каў. Праз гэ та ў рэ гі ё нах кра і ны пра цяг вае ўзрас таць па-

жар ная не бяс пе ка. Ужо ўве дзе ны за ба ро ны і аб ме жа ван ні 

на на вед ван не ля соў у 45 рэ гі ё нах кра і ны. У раз рэ зе па 

аб лас цях без умоў на лі дзі руе Го мель шчы на — у «чыр во-

най зо не» ўсе ра ё ны, акра мя Ель ска га. А вось у Ві цеб скай 

воб лас ці па доб ных за ба рон ня ма.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

Мяс цо вая 
вер ты каль 
на су вя зі
Тра ды цый на 

па су бо тах 

абл вы кан ка ма мі 

і Мін скім 

гар вы кан ка мам 

пра вод зяц ца 

пра мыя лі ніі ў 

мэ тах па вы шэн ня 

эфек тыў нас ці 

ра бо ты са зва ро та мі 

гра ма дзян і 

юры дыч ных асоб, 

вы ка ра нен ня фак таў 

бю ра кра тыз му 

і ця га ні ны, 

па пе ра твор час ці, 

а так са ма для 

апе ра тыў на га 

вы ра шэн ня 

праб лем ных пы тан няў, 

якія ўзні ка юць у 

лю дзей.

Тэ ле фон ныя лі ніі ў су бо-

ту, 15 жніў ня, з 9.00 да 12.00 

пра вя дуць:

  на мес нік стар шы ні 

Брэсц ка га абл вы кан ка ма 

Дзміт рый Мі ка ла е віч ГА РА-

ДЗЕЦ КІ. 

Тэл. 8 016 221 31 21;

  на мес нік стар шы ні 

Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Пят ро віч ПЕ НІН. 

Тэл. 8 021 222 22 22;

 кі раў нік спраў Го мель ска-

га абл вы кан ка ма Але на Ула-

дзі мі ра ўна КЛІЧ КОЎ СКАЯ. 

Тэл. 8 023 233 12 37;

 кі раў нік спраў Гро дзен-

ска га абл вы кан ка ма Ігар 

Анд рэ е віч ПА ПОЎ. 

Тэл. 8 015 273 56 44;

 на мес нік стар шы ні Ма-

гі лёў ска га абл вы кан ка ма 

Сяр гей Мі ка ла е віч МАС ЛАЎ. 

Тэл. 8 022 250 18 69;

 на мес нік стар шы ні Мін-

ск ага абл вы кан ка ма Аляк-

сандр Ула дзі мі ра віч КРУ-

ЧА НАЎ. 

Тэл. 8 017 500 41 60;

  на мес нік стар шы-

ні Мінск ага гар вы кан ка ма 

Ар цём Мі ка ла е віч ЦУ РАН. 

Тэл. 8 017 222 44 44.

У аг ра га рад ку Брод ні ца 

Іва наў ска га ра ё на рых ту ец ца 

да ўво ду ў экс плу а та цыю стан цыя 

абез жа лез ван ня ва ды, па ве да міў 

ка рэс пан дэн ту Бел ТА на чаль нік 

ад дзе ла ва да пра вод на-ка на лі за -

цый най гас па дар кі аб лас но га 

ўпраў лен ня ЖКГ Анд рэй КРУГ ЛЕЙ.

— Бу даў ні ча-ман таж ныя ра бо ты ўжо за-

вер ша ны. Ця пер ідзе пус ка на лад ка тэх на-

 ла гіч на га аб ста ля ван ня, па ра лель на 

афарм ля юц ца ак ты ўво ду аб' ек та ў экс плу а -

та цыю, — ска заў Анд рэй Круг лей. Стан цыя 

бу дзе пра ца ваць у аў та ма тыч ным рэ жы ме. 

Яе ма гут нас ці да зва ля юць за га дзі ну чыс-

ціць да дзе ся ці ку ба мет раў ва ды.

Для на се ле на га пунк та, у якім пра жы ва-

юць амаль паў ты ся чы жы ха роў, гэ та доў га-

 ча ка ны аб' ект. Ра ней утры ман не жа ле за ў 

піт ной ва дзе тут пе ра вы ша ла нор мы ў не-

каль кі ра зоў, пра што свед чаць вы ні кі ла ба-

ра тор ных да сле да ван няў. З уво дам аб' ек та ў 

экс плу а та цыю гэ тая праб ле ма вы ра шыц ца, 

і жы ха ры Брод ні цы бу дуць за бяс пе ча ны ва-

дой нар ма тыў най якас ці. Па доб ная стан цыя 

абез жа лез ван ня не ўза ба ве бу дзе так са ма 

за пу шча на ў аг ра га рад ку Да сто е ва Іва наў-

ска га ра ё на.

Уся го ў рэ гі ё не сё ле та пла ну ец ца па бу-

да ваць 41 стан цыю абез жа лез ван ня. Пе ра-

важ ная боль шасць аб' ек таў за пла на ва на 

пад пра гра май «Чыс тая ва да» дзяр жаў най 

пра гра мы «Кам форт нае жыл лё і спры яль-

нае ася род дзе» на 2016–2020 га ды. 

Ад на стан цыя ў Лу ні нец кім ра ё не бу ду ец ца 

па пра гра ме пе ра адо лен ня на ступ стваў ка та-

стро фы на ЧА ЭС. На гэ тыя мэ ты вы дзе ле на 

Br6,1 млн з аб лас но га бюд жэ ту і Br3,6 млн — 

з рэс пуб лі кан ска га. Ужо ўве дзе ны ў экс плу а-

та цыю 19 аб' ек таў, на 18, вя дуц ца ра бо ты. 

Яшчэ ча ты ры стан цыі (дзве — у Брэсц-

кім, па ад ной — у Іва цэ віц кім і Коб рын-

скім ра ё нах) пач нуць бу да ваць у жніў ні. 

Да кан ца го да якас най ва дой па він ны быць 

за бяс пе ча ны 95,3 % спа жыў цоў Брэсц кай 

воб лас ці.

Ся род вы да вец тваў дзяр-

жаў най фор мы ўлас нас-

ці ў рэй тын гу про да жаў 

ААТ «Бел кні га» кніг на 

бе ла рус кай мо ве за сту-

дзень — лі пень 2020 го-

да лі да рам з'яў ля ец ца 

вы да вец тва «Мас тац кая 

лі та ра ту ра».

Так, яе кні гі не ў пер шай 

пя цёр цы, але за тое ў рэй-

тынг са 100 на зваў тра пі лі 

26 вы дан няў «Мас тац кай», 

што свед чыць пра ста біль-

насць, ра зум ную стра тэ гію 

ў вы ба ры та го, што вар та 

пра па ноў ваць ай чын на-

му чы та чу. На 13-й па зі-

цыі — «Дзі ця чы ат лас Бе-

ла ру сі. Сла ву тыя ім ёны». 

У яго сё ле та знай шлі ся 

82 па куп ні кі. Праз не каль-

кі «пры сту пак» — на 16-м 

мес цы — «Дзі ця чы ат лас 

Бе ла ру сі. Птуш кі» (пра-

да дзе на 78 асоб ні каў). 

На на ступ ным мес цы — ра-

ман Анд рэя Фе да рэн кі «Жэ-

тон на мет ро». Пра да дзе на 

77 эк зэмп ля раў. На 22-й па-

зі цыі — збор нік апо вес цяў 

Ва сі ля Бы ка ва, ку ды ўвай-

шлі «Знак бя ды», «Абел-

іск», «Жу раў лі ны крык». 

Пра да дзе на 65 эк зэмп-

ля раў. З кніг «Мас тац кай 

лі та ра ту ры» ў рэй тын гу — 

і ка лек тыў ны збор нік апа-

вя дан няў, ка зак, вер шаў 

«Бе ла рус кае ле та», кні га 

Вік та ра Гар дзея «Са ро чы на 

цы руль ня», «Эла і сяб ры» 

Ці ма Па рве ла.

А што да пер шай пя цёр кі, 

то ў яе ўвай шлі на ступ ныя 

вы дан ні. На пер шым мес-

цы — «Га ры По тэр і фі ла-

соф скі ка мень» Д. Роў лінг 

(266 эк зэмп ля раў пра да дзе-

на больш чым у 100 дзяр жаў-

ных кні гар нях). На дру гім — 

ра ман Вік та ра Мар ці но ві ча 

«Мо ва» (185 эк зэмп ля раў; 

вы да вец тва «Кні га збор»). 

Трэ цюю па зі цыю зай мае 

«Ма лень кі прынц» Ан ту а на 

дэ Сент-Эк зю пе ры (пра-

да дзе на 167 эк зэмп ля раў; 

«Попурри»). На чац вёр тым і 

пя тым мес цах — кні гі Ула дзі-

мі ра Ка рат ке ві ча: пра да дзе-

на 143 эк зэмп ля ры «Дзі ка га 

па ля ван ня ка ра ля Ста ха» і 

141 эк зэмп ляр «Ка ла соў 

пад сяр пом тва ім» (вы да вец 

і пер шай, і дру гой — «По-

пурри»).

Не су мнен на, рэй тын гі 

про да жаў ААТ «Бел кні га» 

ад люст роў ва юць не ўсю па-

літ ру кніж ных за ці каў лен няў 

тых жы ха роў кра і ны, хто чы-

тае па-бе ла рус ку. І тым не 

ме ней нель га не ўліч ваць 

тэн дэн цыі, якія склад ва юц ца 

ме на ві та ў гэ тай най буй ней-

шай кні га ганд лё вай сет цы 

кра і ны: «Бел кні га» аб' яд ноў-

вае 101 ганд лё вы аб' ект.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

Доб рая на ві наДоб рая на ві на

ВА ДА БУ ДЗЕ ЧЫС ТАЙ

«Я вель мі га на рыў ся 

сва ёй кра і най, ка лі мы да-

лі пля цоў ку для пе ра моў 

Укра і не, ка лі кан флік ту ю-

чыя ба кі се лі за стол пе ра-

га во раў. Тое, што ад бы ва е-

ц ца ў нас ця пер, — цяж ка і 

ба лю ча для лю бой кра і ны. 

На мой по гляд, сён ня трэ ба 

ўсім спы ніц ца і па чаць вес ці 

дыя лог на асно ве Кан сты-

ту цыі. Та му што са мае га-

лоў нае, і гэ та му нас ву чыць 

во пыт су се дзяў, — за ха-

ван не мі ру, не да пу шчэн не 

ча ла ве чых ах вяр і гвал ту. 

Трэ ба па мя таць, што ча ла-

ве чае жыц цё — най вы шэй-

шая каш тоў насць на зям лі». 

(Сяр гей КА ВАЛЬ ЧЫК, мас-

тац кі кі раў нік На цы я наль на-

га дра ма тыч на га тэ ат ра імя 

Гор ка га).

«Мы та ле рант ны і спа-

кой ны на род, заў сё ды ўме-

ем вы слу хоў ваць мер ка-

ван ні ін шых. Мы пры яз ны 

на род і та кім па він ныя за-

ста вац ца заў сё ды. Я ўспа-

мі наю страш ны час Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, ка лі гі ну-

лі ня він ныя лю дзі, і не дай 

Бог, каб та кое ка лі-не будзь 

да вя ло ся ўба чыць на шым 

дзе цям і ўну кам! Та ды быў 

ва ен ны час, і лю дзі па мі ра лі 

кож ны дзень. Але ця пер спа-

кой ны, мір ны час. І не трэ ба 

яго руй на ваць улас ны мі ру-

ка мі, да ра гія бе ла ру сы! Ця-

пер — час дыя ло гу і мір ных 

аб мер ка ван няў. Мы, ста рэй-

шае па ка лен не, вы сту па ем 

за тое, каб кра і на раз ві ва-

ла ся, ру ха ла ся да лей, але 

ўсё гэ та па він на ад бы вац ца 

мір ным шля хам». (На дзея 

ЛОСЬ, бы лая ма ла лет няя 

вяз ні ца «Аза рыч»).

«Мне б вель мі ха це ла ся, 

каб гэ тая сі ту а цыя ў най блі-

жэй шы час нар ма лі за ва ла-

ся, каб на ву лі цах на шых 

га ра доў ад на віў ся па ра дак, 

мы вяр ну лі ся да звык ла га 

ла ду жыц ця, маг лі спа кой-

на пра ца ваць. Мы ні ко лі не 

су праць ста я лі ўнут ры гра-

мад ства ад но ад на му. Та му, 

якія б роз ныя па зі цыі ні бы лі 

ў лю дзей, трэ ба знай сці 

адзі ны пункт для та го, каб 

гра мад ства раз ві ва ла ся да-

лей эва лю цый ным шля хам, 

а не рэ ва лю цый ным. Я за 

мір, за свет лую, яр кую Бе-

ла русь і за брац кія ад но сі ны 

ўнут ры кра і ны». (Стар шы ня 

бе ла рус ка га са ю за кам па зі-

ра таў Але на АТРАШ КЕ ВІЧ)

«Па мяр коў насць, та ле-

рант насць, гу ма нізм — гэ та 

най леп шыя ры сы бе ла рус-

ка га на цы я наль на га ха рак-

та ру, мы спа дзя ём ся, што 

ро зум возь ме верх над эмо-

цы я мі, а зго да прый дзе на 

зме ну кан фран та цыі». (Са 

зва ро ту Са ю за пісь мен ні каў 

Бе ла ру сі).

Па доб ныя цы та ты мож-

на доў жыць і доў жыць. 

Але, ка лі не ўспры ма е це 

іх, пры слу хай це ся да ся-

бе, да свай го сэр ца. Гэ та ж 

на са мрэч прос та — спы-

ніц ца і за ду мац ца. Інакш 

ры зы ку ем стра ціць са мае 

да ра гое — са міх ся бе, сва-

іх бліз кіх, сваю Ра дзі му.

Зва рот да чы та чоў «Звяз ды»
Мы, су пра цоў ні кі най ста рэй ша га бе ла рус ка га 

вы дан ня — га зе ты «Звяз да», з не па ко ем і бо лем 

гля дзім на тое, што гэ ты мі дня мі ад бы ва ец ца ў 

кра і не. За больш чым сто га доў іс на ван ня «Звяз да» 

ні ко лі не спы ня ла сва ёй ра бо ты і на ват у най ця жэй-

шыя ча сы нес ла чы та чам ве ру і над зею. І сён ня 

мы не мо жам за ста вац ца абы яка вы мі да та го, што 

ро біц ца на во кал.

Звяз доў цы вы каз ва юць пад трым ку ўсім без вы-

клю чэн ня, хто па цяр пеў у кан флік тах апош ніх дзён, 

іх сем' ям і бліз кім.

Мы за клі ка ем па ва жаць жур на ліс таў, якія пра-

цу юць на мес цы па дзей і вы кон ва юць свой пра-

фе сій ны аба вя зак. За клі ка ем не ўжы ваць сі лу ў 

да чы нен ні да тых, хто вы каз вае сваё мер ка ван не, 

і не пра яў ляць агрэ сію — ня важ на, на якім ба ку вы 

зна хо дзі це ся. За клі ка ем усіх па ва жаць за кон, але 

най перш — ча ла ве чую год насць. Гвалт мо жа спа-

ра дзіць толь кі гвалт.

Мы ша ну ем за ка на даў ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

па вод ле яко га кож ны гра ма дзя нін кра і ны мае пра-

ва ад кры та вы каз ваць сваю па зі цыю, і лі чым, што 

за кла дзе ныя ў яго пра вы і сва бо ды з'яў ля юц ца 

не ад' ем най част кай гар ма ніч на га і згур та ва на га 

гра мад ства. Жур на ліс ты і су пра цоў ні кі «Звяз ды» 

вы сту па юць за цы ві лі за ва ны шлях вы ра шэн ня роз-

на га лос сяў.

СПЫ НІЦ ЦА І ЗА ДУ МАЦ ЦАСПЫ НІЦ ЦА І ЗА ДУ МАЦ ЦА
Пра ва ахоў ныя ор га ны вя дуць пра вер ку па фак це 

смер ці 25-га до ва га хлоп ца з Го ме ля і траў мі ра ван ня 

пя ці га до вай дзяў чын кі з Грод на. Хо чац ца ве рыць, што 

ўсё вы свет ліц ца, што ві на ва тыя бу дуць па ка ра ныя. 

Але ўжо сён ня вель мі дак лад на яс на ад но: ма ла ды 

ча ла век быў бы жы вы, дзі ця бы ло б не спа ло ха нае і не 

з па дра па ным тва рам, ка лі б не тое, што ад бы ва ла ся 

на ву лі цах на шых га ра доў у апош нія дні.

Коль кі нам яшчэ па трэб на жа хаў, каб спы ніц ца — 

усім без вы клю чэн ня? Гэ та пы тан не за дае са бе, на-

пэў на, кож ны. Ад ка заць на яго так са ма ўрэш це да-

вя дзец ца нам усім. Па куль жа мы з ад кры тых кры ніц 

са бра лі не каль кі мер ка ван няў лю дзей — вя до мых і 

не вель мі. Прос та ўваж лі ва іх па чы тай це.

ЯКІЯ КНІ ГІ 
КУП ЛЯ ЮЦЬ БЕ ЛА РУ СЫ?


