
Сты хiя аб ры ну ла ся на паў днё-

выя ра ё ны Брэст чы ны ве ча-

рам 6 лi пе ня. Най больш моц-

на на валь нiч ны фронт за ча пiў 

Ма ла рыц кi ра ён. Па цяр пе лi 

жы лыя да мы, гас па дар чыя па-

 бу до вы, аб' ек ты сац куль т-

бы ту, мо гiл кi, дзя сят кi гек та раў

ле су. Лес па ла ма ла i спля жы-

ла па ло са мi. Звер ху асоб ныя 

ляс ныя дзя лян кi на гад ва юць 

вы тап та нае ван да ла мi по ле. 

На прык лад, 30—40-га до выя 

сос ны на вы шы нi трох-ча ты-

рох мет раў пе ра ла ма ла нi бы 

та нют кiя за пал кi. Бя ро зы ды 

iн шыя дрэ вы вы вер ну ла з ка-

рэн нем i зям лёй, ад iх за ста лi-

ся ва рон кi, як ад вы бу ху бом-

бы. Якой сi лы спат рэ бi ла ся б 

тэх нi ка, каб хто за ду маў так 

выд раць з зям лi дрэ ва, на ват 

уя вiць цяж ка...

Шы фер раз гру жа лi 
да но чы

Мо гiл кi ў Ве лi ка ры це ака за лi-

ся пад за ва ла мi дрэў, двор шко лы 

пас ля ўра га ну на гад ваў ляс ны бу-

ра лом. У Па жэ жы не ве цер са рваў 

ку пал з царк вы, яго ад нес ла мет-

раў на 30 ад бу дын ка. Най больш 

да моў i гас па дар чых па бу доў па-

цяр пе ла ў Ма ся вi чах, Ве лi ка ры-

це, Печ ках. Ра бо та па лiк вi да цыi 

на ступ стваў па ча ла ся ад ра зу на 

на ступ ны дзень.

— Дах па зры ва ла поў нас цю 

аль бо част ко ва са 150 да моў i 

гас па дар чых па бу доў — рас ка заў 

стар шы ня Ве лi ка рыц ка га сель-

ска га Са ве та Вiк тар КI РЫ ЧУН. — 

Пер шае ад рэ ага ва ла рай спа жыў-

та ва рыст ва. Апе ра тыў на за вез лi 

ўсе бу даў нi чыя ма тэ ры я лы. Шы-

фер i цвi кi раз гру жа лi амаль да 

но чы. I ад ра ман та ваць стрэ хi 

ўда ло ся лi та раль на за не каль кi 

дзён. На пры ват ных пад вор ках з 

ра мон там лю дзi ў асноў ным спраў-

ля лi ся сва i мi сi ла мi. Шмат ква тэр-

ныя i ад на ква тэр ныя да мы ААТ 

«Ры та» ра ман та ва лi спе цы я лiс ты 

сель гас прад пры ем ства. На да па-

мо гу вяс коў цам прый шлi муж чы-

ны з рэ абi лi та цый на га цэнт ра, якi 

функ цы я нуе ў Ве лi ка ры це. Яны, 

да рэ чы, да па маг лi па пра вiць дах 

на бу дын ку сель вы кан ка ма, якi 

так са ма па цяр пеў.

— Сум нае вi до вi шча ўяў ля юць 

са бой мо гiл кi пас ля ўра га ну — 

пра цяг вае Вiк тар Мi ка ла е вiч. — 

Па ва ле ныя дрэ вы ў мно гiх мес цах 

па шко дзi лi пом нi кi, ага ро джы. Уя-

вi це са бе ве ка вую са сну, на нi за-

ную на штыр ага ро джы!.. Та кую 

кар цi ну за ста лi на заўт ра пас ля 

сты хii. Рас чыст ку за ва лаў мы ўжо 

за кан чва ем. А вось на конт пом нi-

каў — за раз вя дзец ца ра бо та па 

ўлi ку па шко джа ных. Ста рас ты вё-

сак абы хо дзяць лю дзей, збi ра юць 

звест кi. Гра ма дзя не пi шуць за явы

ў сель вы кан кам, пры клад а юць

фо та. Спа чат ку пра вя дзём улiк, а 

по тым бу дзем вы ра шаць, якую да-

па мо гу мож на ака заць лю дзям па 

ад наў лен нi пом нi каў — па ве да мiў 

стар шы ня.

— Ра бо та вя дзец ца па ўсiх кi-

рун ках. Шмат да па маг лi га ра джа-

не. У су бо ту да нас пры еха ла ка ля 

ста ча ла век з усiх ар га нi за цый i 

ўста ноў ра ё на на ча ле з кi раў нiц-

твам рай вы кан ка ма. Пра ца ва лi 

на школь ным два ры, якi за ва лi ла 

дрэ ва мi, на мо гiл ках, на вяс ко вых 

ву лi цах по бач з пом нi ка мi ва ен ным 

па дзе ям. Апош нiя, да рэ чы, не за-

ча пi ла: ва кол зва ле ныя дрэ вы, 

а пом нiк ста iць цэ лы. Як i ку пал 

царк вы, што ад нес ла ад бу дын ка: 

ка лi б ён упаў на дах хра ма, бу ды-

нак быў бы знi шча ны, гэ та ж не 

смеш кi — 10 тон.

Вы ся ка юць спрэс 
i вы ба рач на

Ак тыў на пра цуе па лiк вi да цыi на-

ступ стваў ура га ну i Ма ла рыц кi ляс-

гас. Ёсць спля жа ныя ўчаст кi ў Ве-

лi ка рыц кiм, Гвоз нiц кiм, Чар нян скiм, 

Па жэ жын скiм ляс нiц твах. Па вод ле 

слоў га лоў на га ляс нi ча га Ма ла рыц-

ка га ляс га са Ва сi ля ПЯТ РУ ЧЫ КА, 

на 70 гек та рах трэ ба вы сек чы лес 

спрэс, i на 200 гек та рах — вы ба рач-

на. За раз пра цу юць 30 валь шчы каў 

ле су. З тэх нi кi за дзей нi ча ны «Хар-

вес тар», ця леж кi МПТ для вы ваз кi 

драў нi ны, трак та ры.

Час пры спеш вае, бо мёрт вая 

драў нi на вель мi хут ка псу ец ца. 

З кож ным днём дзе ла вой драў нi-

ны бу дзе ста на вiц ца менш i рас цi 

коль касць тых дрэў, якiя год ныя 

толь кi на дро вы. Як вя до ма, лес 

на рых тоў ва юць зi мой, ка лi дрэ ва 

зна хо дзiц ца амаль у за кан сер ва-

ва ным ста не. А ка лi яго зва лiць у 

час ру ху со ку, яно хут ка сi нее на 

зрэ зе, а гэ та сiг нал та го, што на 

якую-не будзь вы твор часць та кое 

бяр вен не не пры год нае. Та му 

ле са во ды i спя ша юц ца.

А ка лi пра вя дуць на рых тоў ку 

драў нi ны, вы ваз ку, ачыст ку дзя-

ля нак, пры клад на ў лiс та па дзе 

пад рых ту юць гле бу для па сад кi 

но вых ляс ных куль тур. Што да ты-

чыцца ле су, то на ступ ствы сты хii, 

якая бу ша ва ла 20 хвi лiн, мож на 

бу дзе на зваць пе ра адо ле ны мi 

праз дзя сят кi га доў, ка лi вы рас це 

но вы лес.

Усёй гра ма дой
Хоць i сва ёй ра бо ты мно га на 

ляс ных дзя лян ках, у су бо ту асоб-

ныя валь шчы кi ле су пра ца ва лi з 

прад стаў нi ка мi iн шых ар га нi за цый 

на су бот нi ку на тэ ры то рыi шко лы. 

Бо там атры маў ся та кi бу ра лом, 

што лю дзям без спе цы фiч ных на-

вы каў i срод каў iн ды вi ду аль най 

ахо вы нель га бы ло пры сту паць. 

Са мыя не бяс печ ныя дрэ вы рас пi-

ла ва лi i пры бра лi па ўсiх пра вi лах 

спе цы я лiс ты, ас тат нiя за ва лы пры-

бi ра лi ва лан цё ры з тых, хто пры-

ехаў на су бот нiк.

— На гэ тай ра бо це най больш 

па тра ба ва ла ся муж чын ская сi ла — 

па дзя лiў ся ўра жан ня мi пра су бот-

нiк стар шы ня ра ён на га Са ве та 

дэ пу та таў Алег ЯКУБ ЧЫК. — 

На мо гiл ках дрэ вы трэ ба бы ло вы-

но сiць толь кi ўруч ную, чым мы i 

зай ма лi ся з ра бот нi ка мi га за вай 

гас па дар кi, ЖКГ, iн шых ар га нi-

за цый. Ра бо та зна хо дзi ла ся для 

ўсіх. I кi раў нiц тва ра ё на вель мi 

ўдзяч нае тым, хто ад клiк нуў ся. 

Той вы па дак, ка лi лю дзям трэ ба 

да па ма гаць усёй гра ма дой. Па пра-

ца ва лi не каль кi га дзiн — i тэ ры-

то рыю шко лы ста ла не па знаць, 

пры клад на та кая ж кар цi на з iн-

шы мi пля цоў ка мi. У гэ тую су бо ту 

за пла на ва лi яшчэ адзiн су бот нiк, 

зноў кi ну лi за клiк на прад пры ем-

ствы i ар га нi за цыi ра ё на, бы лi б 

ра ды, ка лi б знай шлi ся ах вот ныя 

на доб рую спра ву i з аб лас но га 

цэнт ра.

— Са мае га лоў нае, што сты хiя 

на нес ла толь кi ма тэ ры яль ны ўрон, 

нi хто з лю дзей не па цяр пеў — зноў 

ус ту пае ў га вор ку кi раў нiк мяс цо-

вай ула ды Вiк тар Кi ры чун. — Урон 

мы пад лi чым i па сту по ва лiк вi ду ем 

на ступ ствы сты хii, па доб най якой 

i ста ра жы лы не пры пом няць. Лю-

дзi, якiх ура ган за стаў у ма шы нах, 

рас каз ва лi, што ся дзе лi i дры жа-

лi, бы ло та кое ўра жан не, што ма-

шы ну за раз пад нi ме i пе ра вер не 

аль бо па ня се не ку ды. А на заўт ра 

ран кам, ка лi раз вiд не ла, мы не па-

зна ва лi свае вёс кi, гэ та бы ло нi бы 

ў фiль мах жа хаў, ка лi яны па каз ва-

юць на ступ ствы не вя лi ка га ядзер-

на га ўда ру. I яшчэ раз уз нi ка ла 

ад чу ван не па лёг кi, што ўда ло ся 

па збег нуць ах вяр. А ў па ра дак на-

шы вёс кi па цi ху пры вя дзём. Ужо i 

ця пер мно гае па мя ня ла ся, пас ля 

су бот нi ка ста ла лепш, пас ля дру го-

га, спа дзя ём ся, за ста нец ца яшчэ 

менш за ва лаў. Ды i са мi жы ха ры 

вё сак шмат ро бяць, кож ны рас чы-

шчае хоць не вя лi кую тэ ры то рыю 

ка ля свай го пад вор ка.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

Фо та Ва ле рыя КА РА ЛЯ.

Ма ла рыц кi ра ён.
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Рын кi пай шлi ўверх на фо не па спя хо вых 
вы пра ба ван няў вак цы ны ад COVID-19

Ап ты мiс тыч ны тон за да ла 

Азiя — iн дэкс MSCI вы рас на 

1,2 % i ўшчыль ную па да браў-

ся да пя цi ме сяч на га пi ка, 

Nikkei вы рас на 1,5 %. Больш 

сцiп ла ад рэ ага ваў на на вi ны 

аб вы пра ба ван нях вак цы ны, 

рас пра ца ва най кам па нi яй Moderna Inc. (вак цы на цыя дзвю ма

до за мi экс пе ры мен таль най вак цы ны вы клi ка ла па жа да ны 

iмун ны эфект ва ўсiх 45 доб ра ах вот нi каў, якiя ўдзель нi ча-

юць у вы пра ба ван нях), кi тай скi ры нак. Так, iн дэкс бла кiт ных 

фi шак CSI300 пад рос на 0,3 %. Ход вы пра ба ван няў вак-

цы ны спра ва ка ваў рост цi ка вас цi да ры зы ко вых ак ты ваў 

на пя рэ дад нi i на аме ры кан скiх пля цоў ках: Dow Jones — на 

2 %, S&P 500 — 1,34 %, Nasdaq — 0,94 %. Тут, вi да воч-

на, ады граў ро лю эфект ста ноў чай на вi ны ў цяж кiя ча сы, 

ад зна чае expert.ru. На на вi ны аб вы пра ба ван нях вак цы ны 

кам па нi яй Moderna звяр ну лi ўва гу i ў Ста рым Све це.

Да сяг нен не мак сi му му на сель нiц тва Зям лi 
спраг на за ва лi да 2064 го да

Да та кой вы сно вы прый-

шлi аме ры кан скiя на ву коў цы 

пад кi раў нiц твам Крыс та фе-

ра Мю рэя з Ва шынг тон ска га 

ўнi вер сi тэ та, па ве дам ля ец ца 

ў ар ты ку ле, якi зме шча ны ў 

на ву ко вым ча со пi се The 

Lancet. Па вод ле раз лi каў, 

у 2064-м на на шай пла не це бу дзе жыць 9,73 мiль яр да 

ча ла век. За тым коль касць зям лян ста не па сту по ва знi-

жац ца: да 2100 го да, як праг на зу юць на ву коў цы, яна 

скла дзе ўжо 8,79 мiль яр да ча ла век. Як лi чаць на ву коў цы, 

га лоў ны мi пры чы на мi та кiх дэ ма гра фiч ных змя нен няў 

ста не рас паў сюдж ван не аду ка цыi, перш за ўсё, ся род 

жан чын, i больш шы ро кае пры мя нен не кант ра цэп цыi 

ў кра i нах Аф ры кi, Блiз ка га Ус хо ду i не ка то рых азi яц кiх 

дзяр жа вах. Ме на вi та яны па куль за ста юц ца лi да ра мi 

дэ ма гра фiч на га рос ту.

Бэнк сi на ма ля ваў па цу коў ў лон дан скiм мет ро
Су свет на вя до мы мас-

так Бэнк сi на ма ля ваў 

па цу коў з ме ды цын скi мi 

мас ка мi ў ва го не лон-

дан ска га мет ро. Вi дэа 

ак цыi ён вы клаў у ся бе 

ў Instagram. На iм ён пад 

вы гля дам ра бот нi ка мет-

ро, якi быц цам бы пра во дзiць дэз ын фек цыю (у рэ спi ра-

та ры, аку ля рах i ахоў ным кас цю ме), на ва чах у рэд кiх 

здзiў ле ных па са жы раў на но сiць на сце ны i вок ны ва го наў 

ма люн кi па цу коў, якiя чха юць, па кi да ю чы бруд ныя пад-

цё кi, i вы ка рыс тоў ва юць ахоў ныя мас кi. Вi дэа мас тац-

кай ак цыi Бэнк сi па гля дзе ла звыш 3 мiль ё наў ча ла век. 

Мэ та ак цыi — за ах во цiць лю дзей на сiць ахоў ныя мас кi ў 

пе ры яд пан дэ мii, што з 15 чэр ве ня з'яў ля ец ца аба вяз ко-

вым у гра мад скiм транс пар це i ме ды цын скiх уста но вах 

Вя лi ка бры та нii. Праў да, апе ра тар транс парт най сiс тэ мы 

Лон да на вы да лiў гра фi цi. У кам па нii вы со ка аца нi лi вы-

ра жа ны ў ра бо це за клiк i пра па на ва лi мас та ку «зра бiць 

но вую вер сiю свай го па ве дам лен ня для на шых клi ен таў 

у ад па вед ным мес цы».

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Пас ля ўра га нуПас ля ўра га ну

ТА ЛА КА НА БУ РА ЛО МЕ
Лiк вi да цы яй на ступ стваў сты хii на Ма ла рыч чы не зай ма юц ца ўсёй гра ма дой, 

на да па мо гу вяс коў цам вы яз джа юць га ра джа не
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