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На прэ зен та цыю гэ тых пры зоў у бу-

ды нак гіс та рыч най мін скай ра ту шы са-

бра лі ся ве тэ ра ны ор га наў унут ра ных 

спраў, дзе ю чыя су пра цоў ні кі, кі раў ніц-

тва мін скай мі лі цыі. За пра сі лі сю ды 

так са ма род ных пра слаў ле ных ахоў-

ні каў па рад ку. Ад кры ва ючы прэ зен та-

цыю, на чаль нік ГУ УС Мін гар вы кан-

ка ма ге не рал-ма ёр мі лі цыі Іван Куб-

ра коў ад зна чыў: «Сён ня мы ад да ём 

да ні ну глы бо кай удзяч нас ці і па ва гі 

лю дзям, якія зра бі лі вя лі кі аса біс ты 

ўнё сак у ба раць бу са зла чын нас цю і 

ўма ца ван не пра ва па рад ку ў на шым

го ра дзе. На пры кла дах без да кор на га 

вы ка нан ня служ бо вых аба вяз каў

і подз ві гаў на шых ка лег мы па він ны 

вы хоў ваць но выя па ка лен ні мін скіх 

пра ва ахоў ні каў».

По бач з дзяр жаў ным сця гам Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь і сця гам бе ла рус кай ста-

лі цы бы лі вы стаў ле ныя шэсць пры зоў 

з чыр во на га гра ні ту і ме та лу. Пра тых, 

чы і мі ім ёна мі на зва ныя гэ тыя ўзна га ро-

ды, рас ка за лі кад ры да ку мен таль на га 

філь ма, які быў па ка за ны ўдзель ні кам 

прэ зен та цыі. З ка рот кім эк скур сам у мі-

ну лае бы лі прад стаў ле ныя іх бія гра фіі. 

На эк ра не ажы лі па дзеі да лё кіх дзе ся-

ці год дзяў і ня даў ніх ча соў.

Пер шае бы ло на зва на імя ге не-

рал-лей тэ нан та ўнут ра най служ бы 

Вік та ра ПІС КА РО ВА. Яго пра цоў ная 

бія гра фія па ча ла ся ў 1945 го дзе. Ад 

ма ла до га ра бо ча га да Мі ніст ра ўнут ра-

ных спраў БССР, вя до ма га гра мад ска га

дзея ча — та кі шлях быў прой дзе ны 

Вік та рам Піс ка ро вым. Пад яго кі раў-

ніц твам у свой час бы лі ўка ра нё ны 

но выя эфек тыў ныя фор мы ахо вы пра-

ва па рад ку. У тыя га ды мін скую мі лі-

цыю за слу жа на лі чы лі ба за вым ор-

га нам у сіс тэ ме МУС СССР. Га лоў ны 

прыз імя В. Піс ка ро ва бу дзе пры су-

джа ны най леп ша му пад раз дзя лен ню 

ста ліч най мі лі цыі.

Пал коў нік мі лі цыі Ула дзі мір 

СВІ РЫ ДАЎ (у яго го нар на зва ны 

прыз для най леп ша га пад раз дзя лен ня 

кры мі наль на га вы шу ку) зма гаў ся

на фран тах Вя лі кай Ай чын най вай ны 

і ў пар ты зан скіх атра дах, кі ра ваў ды-

вер сій на-пад рыў ной гру пай. У мін скім 

пад пол лі ра зам з баць кам ён да па ма-

гаў вы пус каць га зе ту «Звяз да».

Пад пал коў нік мі лі цыі Ула дзі мір 

ЛЕ ВА ЦЕН КА (у яго го нар на зва ны 

прыз для най леп ша га пад раз дзя лен-

ня ахо вы гра мад ска га па рад ку і пра-

фі лак ты кі) быў у час служ бы адзі ны 

ся род мін скіх участ ко вых ін спек та раў 

уз на га ро джа ны най вы шэй шай дзяр-

жаў най уз на га ро дай — ор дэ нам Ле ні-

на. Ве тэ ран Вя лі кай Ай чын най вай ны, 

ён муж на дзей ні чаў у са мых эк стрэ-

маль ных сі ту а цы ях.

Пал коў нік мі лі цыі Ана толь

СІ ДА РЭ НЯ (у яго го нар на зва ны прыз 

для най леп ша га пад раз дзя лен ня ДАІ) 

не ад ной чы быў ад зна ча ны за аса біс тую 

храб расць і са ма ад да насць пры вы ка-

нан ні служ бо вых аба вяз каў. Ад ным з 

са мых скла да ных за дан няў бы ло кі-

раў ніц тва звод ным атра дам ста ліч най 

мі лі цыі пад час лік ві да цыі на ступ стваў 

ава рыі на Чар но быль скай АЭС.

Стар шы на мі лі цыі Ула дзі мір

ГО ВЕН (у яго го нар на зва ны прыз 

най леп ша му пад раз дзя лен ню атра-

да мі лі цыі асо ба га пры зна чэн ня) у 

1999 го дзе апы нуў ся ў эпі цэнт ры тра-

гіч ных па дзей на Ня мі зе. Ён за гі нуў, ра-

ту ю чы ў пад зем ным пе ра хо дзе за хоп-

ле ных смя рот най ціс ка ні най лю дзей. 

Ор дэ нам «За аса біс тую муж насць» 

двац ца ці ча ты рох га до вы стар шы на 

быў уз на га ро джа ны па смя рот на.

Пра пар шчык мі лі цыі Ігар 

ІВАН ЧЫК (у яго го нар на зва ны прыз 

най леп ша му па труль на му пад раз-

дзя лен ню) ра зам з са слу жыў ца мі 

быў тэр мі но ва на кі ра ва ны на за тры-

ман не не вя до ма га муж чы ны, у яко га 

зна хо дзі ла ся рэч, па доб ная на піс-

та лет. Зброя зла чын цы спра ца ва ла 

не ча ка на. Пра пар шчык за гі нуў пры 

за тры ман ні. Ор дэ нам «За аса біс тую 

муж насць» па смя рот на ад зна ча ны яго 

вы ключ ная ад ва га і вер насць служ бо-

ва му аба вяз ку.

На ста я цель ад на го з мін скіх пры хо-

даў про та і е рэй ДЗІ Я НІ СІЙ, акрап ля-

ю чы пры зы ў го нар ге ро яў — вар та вых 

пра ва па рад ку, на га даў біб лей скія рад кі 

пра тое, што ня ма боль шай лю бо ві,

ка лі хто ад дасць жыц цё сваё за сяб роў 

сва іх. Муд расць, за клю ча ная ў гэ тых 

сло вах, ак ту аль ная і ў на шы ча сы.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ, фо та аў та ра.

Фар пост спа коюФар пост спа кою

РАЎ НЕН НЕ 
НА ПОДЗ ВІГ

Чы тач — га зе таЧы тач — га зе та

«Ты ад но за пом ні, бра це,
са «Звяз дой» — 

цяп лей у ха це!»
Каб пе ра ка нац ца, што госць сы шоў (у кож ным жар-

це ёсць до ля жар ту...), трэ ба «спус ціць» яго з лес-

ві цы — то-бок пра во дзіць. Каб па спа дзя вац ца, што 

госць прый дзе (у тым лі ку ў рэ дак цыю), трэ ба як 

мі ні мум яго за пра сіць. Ба ла зе што і на го ды ча сам 

з'яў ля юц ца: ну, у пры ват нас ці, па вы ні ках кож най 

пад піс ной кам па ніі га зе та «Звяз да» пра во дзіць тра-

ды цый ны ро зыг рыш пры зоў. Гэ тым ра зам ся род іх 

бы лі ўтуль ныя пле ды з ла га ты пам на ша га вы дан ня 

і ка ва вар ка — рэ чы ў гас па дар цы зу сім не ліш нія, 

асаб лі ва — для зі мы (на ват та кой, як сё ле та).

Хто ж вы ра шаў іх лёс і як пра хо дзіў сам ро зыг рыш?

Даў нім чы та чам рас каз ваць пра гэ та не трэ ба. Ды і ня-

даў нім — так са ма. Та кім чы нам кож ны, хто афор міў пад піс-

ку на «Звяз ду» на пер шы квар тал аль бо пер шае паў год дзе 

2020-га і, ска жам так, ха цеў бы зай мець адзін з пры зоў, 

мог за поў ніць не вя ліч кую карт ку-ку пон (яны дру ка ва лі ся 

і пад час но вай пад піс ной кам па ніі бу дуць дру ка вац ца па 

пят ні цах ра зам з пра гра май тэ ле пе ра дач) і да слаць яго на 

ад рас га зе ты. Тут, у рэ дак цыі, усе атры ма ныя карт кі рэ-

гіст ра ва лі ся і сар та ва лі ся, каб по тым, у дзень ро зыг ры шу, 

«прай сці» праз наш ча роў ны ка пя люш, пры чым — у пэў ным 

па рад ку. Гэ та зна чыць, спа чат ку ў яго склад ва юц ца ўсе 

карт кі, атры ма ныя з Брэсц кай воб лас ці, — вы цяг ва ец ца 

ад на шчас лі вая, по тым з Ві цеб скай... З Го мель скай... А 

на рэш це — з усіх аб лас цей і ста лі цы, каб да ве дац ца імя 

ўла даль ні ка су пер пры за.

Як раз гэ ту вось ад каз ную ра бо ту рэ дак цыя па тра ды цыі 

да ру чае гас цям: дзе ла вым парт нё рам га зе ты, яе пад піс-

чы кам. На до ечы ся род іх бы лі ін жы нер упраў лен ня рас-

паў сю джан ня дру ку РУП «Бел пош та» Тац ця на Іва наў на 

УСЕ ВІЧ, а так са ма ад да ныя пад піс чы цы га зе ты Тац ця на 

Вік та раў на Кам чыц, Але на Іо сі фаў на Шуць ко і Тац ця на 

Ула дзі мі ра ўна Га раль чук (на здым ку).

Як за ўва жы лі, усе жан чы ны. Мо та му (жа но чую са лі дар-

насць ні хто не ад мя няў?) і пры зы яны вы цяг ну лі ме на ві та 

для жан чын. Та кім чы нам...

Пле ды двух ба ко выя ко ле ру бар до з ла га ты пам Вы-

да вец ка га до ма «Звяз да» вый гра лі:

Але на Іо сі фаў на ДА ШЭ ВІЧ, вёс ка Се ра дова Іва цэ віц-

ка га ра ё на Брэсц кай воб лас ці;

Ра і са Аляк се еў на АСТА ШО НАК, аг ра га ра док Шпа коў-

шчы на По лац ка га ра ё на Ві цеб скай воб лас ці;

Жан на Ва сі леў на СА КА ВЕЦ, аг ра га ра док Мі ла ша ві чы 

Лель чыц ка га ра ё на Го мель скай воб лас ці;

Эмі лія Пра ко паў на МА ЛА ШАН КА, аг ра га ра док Мас ты 

Пра выя Мас тоў ска га ра ё на Гро дзен скай воб лас ці;

Іры на Ле а ні даў на ЛЫ СЕЎ СКАЯ, го рад Гор кі Ма гі лёў-

скай воб лас ці;

Ле а ка дзія Кан стан ці наў на БА ЛАШ КА, го рад Ва ло жын 

Мін скай воб лас ці;

Эма Іва наў на ВА СІ ЛЕ ВІЧ, го рад Мінск.

Су пер прыз — ка ва вар ку эсп рэ са Vіtеk VT-1514 — вый-

гра ла Га лі на Ста ні сла ваў на СА РА ГА ВЕЦ, го рад Мінск.

Він шу ем!

Што ска заць тым, ка му гэ тым ра зам (аль бо зноў) уда ча 

не ўсміх ну ла ся?

Хі ба ад но: не вар та за сму чац ца, бо вы не вый гра лі, але ж, 

спа дзя ём ся, ні чо га і не прай гра лі. Ва ўся кім ра зе, да вас 

пяць ра зоў на ты дзень бу дзе пры хо дзіць род ная га зе та на 

род най мо ве — каб ін фар ма ваць, пра свят ляць, да па ма гаць 

па ра да мі, каб ча сам за баў ляць і... да рыць над зею, бо рэ дак-

цыя зноў вы бі рае пры зы. Якія? Па жы вём — ра зы гра ем.

Афі цый на:

ар га ні за та рам рэ клам най гуль ні «Звяз да» са гра вае!» 

з'яў ля ец ца рэ дак цый на-вы да вец кая ўста но ва «Вы да вец кі 

дом «Звяз да» (УНП 100155376), раз ме шча ная па ад ра се: 

вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, Мінск, 220013.

Рэ клам ная гуль ня «Звяз да» са гра вае!» за рэ гіст ра ва на 

Мі ніс тэр ствам ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь 26.11.2019

го да (па свед чан не № 3694) і пра во дзіц ца на тэ ры то рыі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь з 1 снеж ня 2019 го да да 31 са ка ві ка 

2020 го да ўключ на ся род пад піс чы каў га зе ты «Звяз да» на 

пер шы квар тал або пер шае паў год дзе 2020 го да. Уся го ў 

гуль ні ўзя лі ўдзел 156 пад піс чы каў. Пры за вы фонд гуль ні 

ра зы гра ны цал кам.

Тэ ле фон для да ве дак па пы тан нях пра вя дзен ня рэ клам-

най гуль ні і атры ман ня пры зоў 8 (017) 263-66-73.
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Дні і но чы ня суць ад каз ную служ бу пад раз дзя лен ні ор га наў 

унут ра ных спраў. Ім ёна мі су пра цоў ні каў, якія зра бі лі най боль-

шы ўнё сак у ба раць бу су праць зла чын нас ці і ва ўма ца ван не 

пра ва па рад ку, вы ра ша на на зваць пе ра ход ныя пры зы ГУ УС Мін-

гар вы кан ка ма. Уз на га ро ды бу дуць пры су джац ца най леп шым 

пад раз дзя лен ням па вы ні ках іх апе ра тыў на-служ бо вай дзей-

нас ці за год.


