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І зноў яна вяр та ец ца, 
спё ка да +34°...
А з ёй спа да рож ні кі — 

ка рот ка ча со выя даж джы, на валь ні цы
Спя ко та да 34 гра ду саў ча ка ец ца ў Бе ла ру сі ў вы хад-
ныя, па ве да мі 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.

У пят ні цу ўмо вы на двор'я на тэ ры то рыі кра і ны бу дуць 
вы зна чаць ма ла ру хо мы фран таль ны раз дзел і цёп лыя па-
вет ра ныя ма сы, якія рас паў сюдж ва юц ца з поўд ня Еў ро пы. 
Ноч чу на боль шай част цы Мін скай, Ві цеб скай і Брэсц кай 
аб лас цей, мес ца мі на ас тат няй тэ ры то рыі кра і ны, а днём 
пе ра важ на па паў ноч на-за ход няй част цы прой дуць ка рот-
ка ча со выя даж джы, у асоб ных ра ё нах на валь ні цы. Пры 
на валь ні цах мес ца мі маг чы мы па ры вы вет ру да 15—18 м/с. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 13—19 гра ду саў. 
Удзень — 24—29, па паў днё вым ус хо дзе — 30—32.

У су бо ту Бе ла русь за ста нец ца пад уплы вам вель мі 
цёп лай па вет ра най ма сы тра піч на га па хо джан ня, днём у 
край ніх за ход ніх ра ё нах ада б'ец ца ўплыў ма ла ак тыў на га 
ат мас фер на га фрон ту. Бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь-
кі ноч чу ў асоб ных ра ё нах Ві цеб скай воб лас ці, а днём па 
край нім за ха дзе кра і ны маг чы мы ка рот ка ча со выя даж джы, 
на валь ні цы. Ноч чу бу дзе 15—20, днём — 28—34 гра ду сы.

У ня дзе лю спя ко та пач не сы хо дзіць на ўсход. Ус ход няя 
част ка кра і ны за ста нец ца пад уплы вам воб лас ці вы со ка га 
ат мас фер на га ціс ку і вель мі цёп лай па вет ра най ма сы тра-
піч на га па хо джан ня, а за ход няя апы нец ца ў зо не фран таль-
най сіс тэ мы, якая бу дзе змя шчац ца з тэ ры то рыі Поль шчы. 
Па за ха дзе Бе ла ру сі прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, 
у асоб ных ра ё нах маг чы мыя на валь ні цы, ра ні цай і днём 
моц ныя даж джы, мо жа прай сці град. Тэм пе ра ту ра па вет-
ра ўна чы скла дзе 15—20 гра ду саў. Днём бу дзе 23—29, па 
ўсхо дзе — 30—34 гра ду сы, па за ха дзе — 17—22 вы шэй 
за нуль.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



Яшчэ з дзя ся так га доў та му ма ла-
дое па ка лен не па пра ка лі тым, што 
яно шмат ча су пра во дзіць у ін тэр-
нэ це. Маў ляў, там ад ны «гуль ні». 
За раз жа не маг чы ма ўя віць са бе 
хоць бы ад ну сфе ру жыц ця, так ці 
інакш не прад стаў ле ную ў су свет-
ным се ці ве. Вось і ад мі ніст ра цыя 
Цэнт раль на га ра ё на Мін ска вы ра-
шы ла вый сці на но вы ўзро вень 
уза е ма дзе ян ня з мяс цо вы мі жы-
ха ра мі. Так што со чым, ці, па-мод-
на му ка жу чы, «фо ла вім»...

Па раз маў ляць з прад стаў ні ка мі ад-
мі ніст ра цыі цяпер мож на не толь кі пад-
час аса біс та га пры ёму, па тэ ле фо не 
або праз зва рот на сай це, але так са-
ма і праз са мыя па пу ляр ныя ў Бе ла-
ру сі са цы яль ныя сет кі: «УКан так це», 
«Фэй сбук», «Ад на клас ні кі», «Тві тар» і 
«Ін стаг рам». І ка лі ў трох пер шых пуб-
лі ку ец ца адзі ны кан тэнт, то ка рот кія 
па ве дам лен ні і фа та гра фіі трап ля юц ца 
і экс клю зіў ныя. На прык лад, у Ін стаг ра-
ме мож на ад шу каць зды мак Ня мі гі пад 
аў тар ствам кі раў ні ка ра ё на з ла ка ніч ны 
под пі сам «Не ба над Цэнт раль ным». Да-
рэ чы, Ігар БУ ЗОЎ СКІ пры знаў ся, што 
ня рэд ка аса біс та ро біць пуб лі ка цыі ў 
акаў нтах ра ё на. Блі жэй за ўсё па ду-
ху яму «Тві тар» з яго ла ка ніч нас цю і 
апе ра тыў нас цю, праз яго кі раў нік ад-

мі ніст ра цыі на ват пра во дзіць тэкс та выя 
ан лайн-транс ля цыі пры ёму гра ма дзян.

Аб чым жа мож на да ве дац ца, вы ву-
чыў шы гру пу ра ё на ў сац сет ках? На-
прык лад, як прай шло ад крыц цё пас ля 
аб наў лен ня ад на го з са мых зна ка мі тых 
уні вер са маў Мін ска «Цэнт раль ны», хто 
прэ тэн дуе на зван не «Най леп шы двор-
нік» ці што трэ ба зра біць, каб паў дзель-
ні чаць у даб ра чын най ак цыі «У шко лу з 
Доб рым Сэр цам». Аб мяр коў ва юц ца тут 
і праб лем ныя пы тан ні. З апош ня га: ад на 
з жы ха рак ра ё на па скар дзі ла ся, што 
ні як не мо гуць улад ка ваць уну ка ў дзі ця-

чы са док, «абы шлі ўсе най блі жэй шыя». 
На што атры ма ла ад каз, што «гэ та за-
ка на даў ча пэў ная пра цэ ду ра. Не трэ ба 
ха дзіць па дзі ця чых сад ках у по шу ках 
мес ца для дзі ця ці. Трэ ба за рэ гіст ра вац-
ца праз служ бу «Ад но акно» і прый сці ва 
ўпраў лен не аду ка цыі за на кі ра ван нем». 
У вы ні ку кла пат лі вая ба бу ля па абя ца ла 
тры маць ад мі ніст ра цыю ў кур се па дзей. 
Ня гле дзя чы на тое, што ў ад мі ніст ра цыі 
ня ма SММ-спе цыя ліс таў, якія б зай ма лі-
ся толь кі са цыяль ны мі сет ка мі, кан тэнт 
аб наў ля ец ца рэ гу ляр на, ня рэд ка і па 
не каль кі ра зоў на дзень.

Ад нак ра бо та з са цы яль ны мі сет ка-
мі — гэ та толь кі част ка вя лі ка га пра ек-
та, які рэа лі зу ец ца як пі лот ны су мес на 
з Ака дэ мі яй кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, га рад скі мі і рэс-
пуб лі кан скі мі СМІ. Да рэ чы, сы хо дзіць 
вы ключ на ў вір ту аль ную пра сто ру ў 
ра ё не нега то выя, бо пры хіль ні каў дру-
ка ва на га сло ва зу сім не ма ла.

У рам ках рэа лі за цыі пра ек та аб на-
ві лі і сайт ад мі ніст ра цыі: ён стаў больш 
су час ным і зруч ным. «Фіш кай», якая 
мо жа пры му сіць «за віс нуць» на сай це, 
ста ла бес пе ра пын ная ан лайн-транс ля-
цыя, якая вя дзец ца ка ме рай, што вы хо-
дзіць на пра спект Пе ра мож цаў.

Да р'я КАС КО. 
kаskо@zvіаzdа.bу



Кі раў нік ад мі ніст ра цыі Цэнт раль на га 
ра ё на Ігар БУ ЗОЎ СКІ.

На су вя зіНа су вя зі   ЦЭНТ РАЛЬ НЫ РА ЁН 
ХО ЧА ДА ДАЦЬ ВАС У СЯБ РЫ

Як цэнтр ста лі цы апы нуў ся ва ўсіх са цы яль ных сет ках

АР ТЭ РЫЯ ЖЫЦ ЦЯ 
І РУ ХА ВІК ЭКА НО МІ КІ

Дня мі ў Клец кім ра ё не ўве дзе ны ў экс-
плу а та цыю чар го вы ўчас так аб' яз ной 
аў та да ро гі ў паў та ра кі ла мет ра. Пра кла-
дзе ны гэ ты ад рэ зак за ка рот кі час — 
шэсць ме ся цаў. Уся го ж ас фаль та ва ная 
тра са пра цяг ну ла ся на 8 кі ла мет раў. 
Уз во дзі ла ся яна на пра ця гу ча ты рох га-
доў. Ад мет на, што бу да ва ла ся за кошт 
транс парт на га збо ру і срод каў ра ё на. 

— Перш чым пры сту піць да рэа лі за цыі 
пра ек та, мы пра ана лі за ва лі ўсе «за» і «су-
праць». І прый шлі да вы сно вы, што тра-
са жыц цё ва не аб ход ная. Рэч у тым, што 
ўвесь тран зіт ны ве лі ка груз ны транс парт, 
які на кі роў ва ец ца ў бок Брэсц кай воб лас ці, 
ідзе це раз наш го рад. Ма шы ны ства ра юць 
не бяс пе ку для жы ха роў, асаб лі ва ма лых і 
школь ні каў, па коль кі на шля ху ру ху гру за-
ві коў раз мя шча юц ца дзі ця чыя ўста но вы. Да 
та го ж тэх ні ка на но сіць шко ду ас фаль та ва-
му па крыц цю ву ліц. Та му бы ло пры ня тае 
ра шэн не на кі ра ваць тран зіт ны транс парт-
ны па ток у абы ход рай цэнт ра, — ад зна чыў 
стар шы ня Клец ка га рай вы кан ка ма Ге-
надзь СА ЛА ВЕЙ.

Бу доў лю мож на на зваць са праў ды на род-
най. Акра мя мяс цо ва га да рож на-бу даў ні ча га 
ўпраў лен ня — 212, ак тыў ны ўдзел у ёй пры-
ма лі сель гас ар га ні за цыі ра ё на. Вы дзя ля лі 
тэх ні ку, ра бо чых, ма тэ ры яль ныя рэ сур сы, 
да стаў ля лі пя сок і гра вій. Цяж ка па ве рыць, 
што на гэ тым мес цы бы ло ба ло та, а ця пер 
ад на за ад ной пра но сяц ца ма шы ны.

Здаў на лі чы ла ся, што да ро га — ар тэ рыя 
жыц ця. Не са ста рэ ла гэ тае па няц це і ў на-
шы дні. Су час ная якас ная аў та тра са — гэ та 
свое ча со вая да стаў ка гру заў і бяс пе ка па-
са жыр скіх пе ра во зак, дзя ку ю чы ча му га-
ран ту ец ца бес пе ра бой ная ра бо та эка но мі кі 
і нар маль нае функ цы я на ван не са цы яль най 
сфе ры.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. 
lazovskaya@zviazda.by

ЧА ТЫ РЫ ПА ЖА РЫ 
З-ЗА МА ЛАН КІ

На валь ніч ны фронт, які прай шоў праз 
Бе ла русь у ноч на чац вер, ад зна чыў ся 
«вог нен ным» сле дам у Ві цеб скай воб-
лас ці.

— Пер шым ма лан ка пад па лі ла дом у вёс-
цы Вай нюн цы Брас лаў ска га ра ё на, — па ве-
да мі лі ў Ві цеб скім аб лас ным упраў лен ні 
Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы-
ях. — У ім, ад нак, ні хто не пра жы ваў. Агонь 
зні шчыў дах па бу до вы, пе ра крыц ці і па шко-
дзіў сце ны.

Па ад ным па жа ры ад бы ло ся ў Сен нен-
скім і Шу мі лін скім ра ё нах. У апош нім сты хія 

па кі ну ла без да ху над га ла вой 87-га до вую 
гас па ды ню до ма. Ад зна чы ла ся на валь ні ца і 
не па срэд на ў Ві цеб ску. Элект рыч ны раз рад 
пад па ліў дах до ма па 7-й Лу га вой ву лі цы. У ім 
на ча ва лі муж з жон кай і двое дзя цей. Яны 
па спе лі свое ча со ва вы брац ца.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. schklennik@zviazda.by

АЎ ТО БУ СЫ ЗНОЎ ЗАЯЗДЖАЮЦЬ 
У АЭ РА ПОРТ ВІЛЬ НЮ СА

У су вя зі з пла на ва ным за вяр шэн нем 
ра мон ту ўзлёт на-па са дач най па ла сы 
дзяр жаў нае прад пры ем ства «Мінск-
транс» з 18 жніў ня ад наў ляе за ез ды 
ў аэ ра порт Віль ню са.

Га вор ка ідзе пра аў то бу сы, якія вы кон-
ва юць рэ гу ляр ныя рэй сы па марш ру тах: 
Мінск—Віль нюс ча сам ад праў лен ня што дня 
з Мін ска ў 9.30, з Віль ню са — у 18.30; ча-
сам ад праў лен ня што дня з Мін ска ў 12.00, 
з Віль ню са — у 17.30; ча сам ад праў лен ня 
з Мін ска ў 1.35 па ня дзе лях і па ня дзел ках, 
з Віль ню са — у 17.00 па ня дзе лях і ў 8.00 
па па ня дзел ках; Мінск—Каў нас ча сам ад-
праў лен ня што дня з Мін ска ў 23.30, з Каў-
на са — у 18.40.

Так са ма дзяр жаў нае прад пры ем ства 
«Мінск транс» бу дзе вы кон ваць рэ гу ляр ныя 
рэй сы па марш ру це Мінск—Ры га ад праў-
лен нем: з 1 ве рас ня з Мін ска ад аў та вак-
за ла «Цэнт раль ны» ў 8.50 (за мест 9.50) 
што дня; з 2 ве рас ня з Ры гі ў 8.50 (за мест 
08.00) што дня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

10 СА БАК І 2 КОШ КІ
ўтрым лі ва лі ў ква тэ ры шмат па вяр хо ві ка 

ў По лац ку
Гэ та, а так са ма пе ра тва рэн не жы ло га 
па мяш кан ня па ву лі цы Дзяр жын ска га 
ў звал ку ста ла на го дай для су се дзяў 
звяр нуц ца на рэш це ў пра ку ра ту ру. Ра-
зам з пра ку ро рам у «гос ці» да праб-
лем ных жыль цоў за ві та лі прад стаў ні кі 
цэнт ра гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі, ЖКГ і ін-
шых ве дам стваў.

Ака за ла ся, што жыл лё на ле жыць 61-га-
до вай жан чы не і яе 33-га до ва му сы ну, абод-
ва — лю дзі з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі, 
не пра цу юць.

— Ква тэ ра зна хо дзі ла ся ў жу дас ным з 
пунк ту гле джан ня нар маль на га ча ла ве ка ста-
не. Бы лі рас кі да ны бы та вое смец це, бруд ная 
воп рат ка, эле мен ты ста рой зла ма най мэб лі, 
рэшт кі пра дук таў хар ча ван ня... Акра мя гэ та-
га, «мет ры» бы лі за бру джа ны экс крэ мен та мі 
жы вёл і лю дзей. Ка ля дзе ся ці са бак і дзве 
кош кі пры ад крыц ці дзвя рэй у ква тэ ру раз-
бег лі ся па пад' ез дзе і ву лі цы, — рас ка заў 
жур на ліс ту «Звяз ды» пра ку рор По лац ка га 
ра ё на Сяр гей ТРОШ КА.

З-за ан ты са ні та рыі ў до ме рас пла дзі лі ся 
пру са кі. Ад на з су се дак да да ла, што пен сі-
я нер ка з сы нам ня рэд ка вы ка рыс тоў ва юць 
для за да валь нен ня сва іх фі зі я ла гіч ных па-
трэб і мес цы агуль на га ка ры стан ня.

А што ка му наль ні кі? Яны бы лі ў кур се. Але, 
як уста на ві лі ў пра ку ра ту ры, дзейс на га ўплы-
ву на гас па да роў бруд най ква тэ ры ра бот ні кі 
ЖЭС-3 не аказ ва лі. У пры ват нас ці, рэд ка 
скла да лі ся пра та ко лы аб ад мі ніст ра цый ных 
пра ва па ру шэн нях. У су дзе раз гле дзе лі толь кі 
ад ну спра ву ў да чы нен ні да ма ці і дзве — да 
сы на. І тыя пра цяг ва лі па ру шаць пра ві лы ка-
ры стан ня жы лы мі па мяш кан ня мі...

— Ра бот ні кі ЖКГ не вы кон ва лі на леж ным 
чы нам служ бо выя аба вяз кі. Не бы ло сіс тэм-
на га і прын цы по ва га па ды хо ду да кант ро-
лю, — лі чыць пра ку рор.

Пас ля пра вер кі пра ку ра ту ры ін жы не ра па 
пра цы з на сель ніц твам ЖЭС-3 пры цяг ну лі 
да дыс цып лі нар най ад каз нас ці. А «ся мей-
ку» аштра фа ва лі: на 5 ба за вых ве лі чынь 
(115 руб лёў) — кож на га. Іх аба вя за лі зра біць 
ге не раль ную ўбор ку.

Што да ты чыц ца жы вёл, яны бы лі ад ве зе-
ны ў пры ту лак.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
рukshаnskі@zvіаzdа.bу

ГЛА ДЫ Ё ЛУС — КА РОЛЬ ЖНІЎ НЯ
Цэнт раль ны ба та ніч ны сад у Мін ску 
за пра шае мін чан і гас цей ста лі цы на 
вы стаў ку гла ды ё лу саў.

Жні вень тра ды цый на ра дуе цві цен нем 
ад ной з са мых арыс та кра тыч ных кве так — 
гла ды ё лу са. Гэ тая рас лі на мае ці ка вую гіс то-
рыю. Ка ля 300-га го да да на шай эры клуб ні 
гла ды ё лу саў ужы ва лі ў ежу, за пя ка лі іх ці 
вы ка рыс тоў ва лі ў якас ці асно вы для прас на-
коў. Ужо ў І ста год дзі на шай эры гла ды ё лу сы 
згад ва юц ца Плі ні ем у су вя зі з іх ні бы та ма гіч-
най сі лай, якая за сце ра гае во і наў ад гі бе лі і 
пры но сіць пе ра мо гу. У якас ці аму ле та во і ны 
на сі лі цы бу лін кі гла ды ё лу са на шыі.

Ла цін ская наз ва рас лі ны па хо дзіць ад 
glаdіus — «меч» і звя за на з яе фор май: ліс-
це гла ды ё лу са па фор ме чымсь ці на гад вае 
шпа гі. Яго ра дзі ма — тра піч ныя і суб тра піч-
ныя ра ё ны Аф ры кі, Між зем на мор'я, Ся рэд няя 
Еў ро па, За ход няя Сі бір, Ся рэд няя Азія.

Дэ ка ра тыў ная ка лек цыя гла ды ё лу саў 
Цэнт раль на га ба та ніч на га са ду на ліч вае ця-
пер ка ля 900 сар тоў. З 18 па 20 жніў ня ў экс-
па зі цыі бу дуць прад стаў ле ны ка ля 100 сар тоў 
гла ды ё лу саў з роз ных са до вых кла саў. На 
вы стаў цы мож на бу дзе па ба чыць як на він кі 
се лек цыі, так і доб ра вя до мыя, пра ве ра ныя 
ча сам сар ты.

У рам ках вы стаў кі мож на бу дзе не толь кі 
па лю ба вац ца най ба га цей шым све там гла-
ды ё лу саў, але і атры маць пра фе сій ную кан-
суль та цыю па іх аг ра тэх ні цы ад на ву ко вых 
су пра цоў ні каў ба та ніч на га са ду.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. 
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

СТА ЛІ АХ ВЯ РА МІ ДТЗ
Ран кам у 7.09 на «101» ад ві да воч цы 
ста ліч ным ра та валь ні кам па сту пі ла па-
ве дам лен не аб да рож на-транс парт ным 
зда рэн ні на пра ез най част цы па ву лі цы 
Мі ра шні чэн кі, у вы ні ку яко га па цяр пе лі 
лю дзі.

На мес цы бы ло ўста ноў ле на, што ад бы-
ло ся су тык нен не марш рут на га аў то бу са 
«МАЗ-103», які ру хаў ся па марш ру це №24 
«ДС «Ва ра нян ска га — ДС «Зя лё ны Луг-6» 
(у ім зна хо дзіў ся адзін па са жыр, які не па-
цяр пеў, як і кі роў ца), і лег ка во га аў та ма бі ля 
так сі «Рэ но Ло ган». У вы ні ку да рож на-транс-
парт на га зда рэн ня за гі ну лі два па са жы ры 
так сі. Кі роў цу лег ка ві ка да ста ві лі ў баль ні цу 
ў рэ ані ма цый нае ад дзя лен не ў цяж кім ста не. 
Каб да стаць па цяр пе лых і за гі ну лых з са-
ло на ма шы ны, ра бот ні кам МНС да вя ло ся 
вы ка рыс тоў ваць спе цы яль ны гід раў ліч ны 
ін стру мент. 

* * *
У Ба ра на віц кім ра ё не ка ля вёс кі Ду ба ва 
ад бы ла ся ава рыя, у якой за гі ну лі дзве 
жан чы ны.

Да рож на-транс парт нае зда рэн не ме ла 
мес ца на скры жа ван ні ка ля 20.15. Аў та ма-
біль «Маз да 626» вы ехаў на га лоў ную да ро гу 
і су тык нуў ся з «Пе жо 206», што ру ха ла ся па 
ёй. У вы ні ку за гі ну ла жан чы на — кі роў ца 
«Маз ды» — май стар на пры ват ным прад-
пры ем стве, і яе 59-га до вая ма ці-пен сі я нер ка, 
якая ся дзе ла на пя рэд нім ся дзен ні. За ру-
лём «Пе жо» бы ла 23-га до вая не пра цу ю чая 
жы хар ка вёс кі Ма лая Каў пе ні ца. Яна еха ла 
ад на, шпі та лі за цыя ёй не спат рэ бі ла ся. За ве-
дзе на кры мі наль ная спра ва, мі лі цыя про сіць 
ад гук нуц ца све дак ава рыі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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