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Цёп лае су хое на двор'е бу дзе ў на шай кра і не на гэ тым 

тыд ні: у ся рэ дзі не во се ні пры ро да ра дуе яр кім сон цам. 

Бу дзе пе ра ва жаць ан ты цык ла наль ны ха рак тар на двор'я. 

За ха ва ец ца цяп ло, бу дзе пе ра важ на без апад каў. Толь кі 

ў вы хад ныя дні на двор'е пач не мя няц ца. У ня дзе лю ма-

ла ак тыў ны ат мас фер ны фронт, які ста не пе ра мя шчац ца 

праз тэ ры то рыю кра і ны, вы клі ча мес ца мі ка рот ка ча со выя 
даж джы, па ве да мі лі спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 
гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лю 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.

Заўт ра бу дзе пе ра важ на без апад каў. Уна чы і ра ні цай у 

асоб ных ра ё нах ча ка ец ца сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад плюс 4 да плюс 10 гра ду саў, мес ца мі да сяг не 

плюс 11—12 гра ду саў. Удзень у асноў ным бу дзе 11—17 цяп-

ла, па поўд ні кра і ны па вет ра пра грэ ец ца да 18—20 гра ду саў. 

Не ча ка ец ца апад каў і ў чац вер. У гэ ты дзень тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе 2—7 гра ду саў вы шэй за нуль, мес ца-

мі — 8—10 цяп ла. Удзень бу дзе ад плюс 11 да 18 гра ду саў, 

па поўд ні — плюс 19—22 гра ду сы.

У пят ні цу і су бо ту бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь кі 

мес ца мі па поў на чы Бе ла ру сі маг чы мы не вя лі кія ка рот ка-

ча со выя даж джы. Уна чы і ра ні цай ча ка ец ца сла бы ту ман. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 4—11 гра ду саў вы шэй 

за нуль. Удзень бу дзе ад плюс 11 да 18 гра ду саў, у паў днё вых 

ра ё нах — да 21 цяп ла.

Па па пя рэд ніх пра гно зах ай чын ных сі ноп ты каў, у ня дзе-

лю, 27 каст рыч ні ка, ма ла ак тыў ны фран таль ны раз дзел 

вы клі ча мес ца мі, пе ра важ на па паў ноч най па ло ве кра і ны, 

ка рот ка ча со выя даж джы. Уна чы і ра ні цай ча ка ец ца сла бы 

ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 4—11 цяп ла. 

Удзень бу дзе ўжо кры ху ха лад ней — 9—16 цяп ла, па поўд-

ні — да плюс 20.

Сяр гей КУР КАЧ.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

Як нас ду раць

Варажбітка 
рас кі ну ла кар ты...

У жы хар кі го ра да Грод на ўзнік лі пэў ныя праб-

ле мы ў жыц ці. З кім не бы вае? Вы ра шыць іх 

прос ты мі зям ны мі спо са ба мі ні як не атры моў-

ва ла ся, та му жан чы на вы ра шы ла звяр нуц ца да 

да па мо гі вы шэй шых сіл. На пра сто рах гла баль-

най кам п'ю тар най сет кі яна на тра пі ла на за-

клік звяр тац ца ў цяж кіх жыц цё вых аб ста ві нах 

да «ба бу лі Да р'і» і звя за ла ся з ёй.

Ва раж біт ка за зір ну ла ў крыш таль ны шар, рас кі-

ну ла кар ты і ўгле дзе ла, што на жы хар цы аб лас но га 

цэнт ра ля жаць псу та і су ро кі. Вы ра шыць гэ тую праб-

ле му ака за ла ся не скла да на, але для вы праў лен ня 

сі ту а цыі вы шэй шым сі лам спат рэ бі лі ся... цал кам зям-

ныя гро шы. У вы ні ку жы хар ка Грод на пе ра вя ла сва ёй 

па моч ні цы 1618 до ла раў ЗША. Ва раж біт ка, у сваю 

чар гу, ап ты міс тыч на па абя ца ла, што праз два тыд ні 

сі ту а цыя зме ніц ца ў са мы леп шы бок.

Прай шлі два тыд ні, ад нак гро дзен ка не ад чу ла 

ні я кіх змен да леп ша га. Яна звяз ва ла ся з баб кай, 

і тая сцвяр джа ла, што трэ ба яшчэ кры ху па ча каць, 

а за тым — і зу сім пе ра ста ла вы хо дзіць на су вязь. 

Як вы нік, пас ля ня ўда лых спробаў зно сін з вы шэй-

шы мі сі ла мі па цяр пе лая звяр ну ла ся па да па мо гу ў 

Ле нін скі РА УС Грод на. На гэ ты мо мант уда ло ся ўста-

на віць, што жы хар ка го ра да пе ра во дзі ла свае гро шы 

на тэ ры то рыю Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Сы шчы кі пра-

вод зяць комп лекс не аб ход ных апе ра тыў на-вы шу ко-

вых ме ра пры ем стваў.

За па доб нае зла чын ства пра ду гле джа на кры мі-

наль ная ад каз насць па част цы 1 ар ты ку ла 209 Кры-

мі наль на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь — «Мах ляр-

ства», на гад вае Ад дзя лен не ін фар ма цыі і гра мад-

скіх су вя зяў УУС Гро дзен ска га абл вы кан ка ма.

Пра ва ахоў ні кі на гад ва юць ураж лі вым гра ма дзя-

нам, што па доб на га ро ду вы пад кі не адзін ка выя. 

Як па каз вае прак ты ка, ка лі скла да на знай сці прос тае 

вый сце з сі ту а цыі, лю дзі па чы на юць шу каць аль тэр на-

тыў ныя спо са бы і ме на ві та та ды на ты ка юц ца на та кіх 

вось «ле ка раў ду шы». Вось толь кі ў та кіх вы пад ках 

за мест ад ной праб ле мы з'яў ля юц ца яшчэ не каль кі. 

Та му вар та за ду мац ца, ка му а са мае га лоў нае — 

за што вы да яце свае збе ра жэн ні.

Кан стан цін ЛЮТ КЕ ВІЧ.

Тра ге дыя

Баць ка-за бой ца
У Зэ львен скай ра ён най баль ні цы па мер ла 
ча ты рох га до вая дзяў чын ка, якую збіў баць ка

Двое су так дзі ця зна хо дзі ла ся ў рэ ані ма цыі 

ў не пры том ным ста не. Дзяў чы нка па сту пі ла 

ў баль ні цу ў ста не клі ніч най смер ці, амаль не 

ды ха ла. Яе ад ра зу ж пад клю чы лі да апа ра та 

штуч най вен ты ля цыі лёг кіх, але вы ра та ваць 

малую так і не ўда ло ся.

Хут кую да па мо гу ў пят ні цу ве ча рам вы клі каў баць-

ка, які, як вы светлі ла ся, да гэ та га ту заў дач ку, біў 

ру ка мі і на га мі, не каль кі ра зоў штур ха нуў на тах ту 

і сця ну. Пас ля та го як ма лая стра ці ла пры том насць, 

муж чы на вы клі каў хут кую да па мо гу. Ме ды кі кан ста-

та ва лі мност ва сі ня коў і сур'ёз ную чэ рап на-маз га-

вую траў му. Толь кі пас ля рэ ані ма цый ных дзе ян няў у 

баль ні цы ўда ло ся «за пус ціць» сэр ца, бо дзяў чын ка 

на ват не ды ха ла. Быў пад клю ча ны апа рат штуч най 

вен ты ля цыі лёг кіх, які пад тры маў яе жыц цё ўся го на 

двое су так. У ня дзе лю яе не ста ла.

Па гэ тым фак це ў ад но сі нах 25-га до ва га баць кі 

Зэ львен скім ра ён ным ад дзе лам След ча га ка мі тэ та 

ўзбу джа на кры мі наль ная спра ва па ар ты ку ле «За мах 

на за бой ства за ве да ма ма ла лет няй асо бы». Муж чы-

на за тры ма ны і ўзя ты пад вар ту.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе След ча га ка мі тэ та 

па Гро дзен скай воб лас ці, след чыя ме ра пры ем ствы 

прай шлі на мес цы зла чын ства з удзе лам за тры ма-

на га. Так са ма вя дзец ца апыт ван не свед каў, пры-

зна ча ны шэ раг экс пер таў. Вя дуц ца след чыя і ін шыя 

пра цэ су аль ныя дзе ян ні.

Да гэ та га ча су па цяр пе лая ра зам са сва ёй трох-

га до вай сяст рой зна хо дзі ла ся на ўтры ман ні баць кі, 

бо іх ма ці бы ла па збаў ле на баць коў скіх пра воў. Не-

ад на ра зо ва дзя цей за бі ра лі з сям'і, якая зна хо дзі-

ла ся ў са цы яль на не бяс печ ным ста не. Год та му іх 

пе рад алі баць ку, які пра жы ваў са сва ёй су жы цель-

кай. Ця пер ма лод шую сяст ру за бра лі ор га ны апе кі, 

ёй да дзе ны ста тус дзі ця ці, якое за ста ло ся без апе кі 

баць коў. На яе це ле ме ды кі так са ма вы яві лі ця лес-

ныя па шко джанні. Трох га до вая дзяў чын ка ней кі час 

бу дзе зна хо дзіц ца ў Зэ львен скім са цы яль на-пе да га-

гіч ным цэнт ры.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

БУ ДЗЕ НО ВЫ ЛЕС!
Лес, які прый шло ся вы сек чы з-за 

на шэс ця ка ра е да, на Го мель шчы-

не за са джва лі но вы мі дрэў ца мі. 

У рэс пуб лі кан скай доб ра ах вот най 

ак цыі «Чыс ты лес», якая ў рэ гі ё-

не су па ла з су бот ні кам аб лас но га 

маш та бу, вый шла больш за 300 ты-

сяч жы ха роў. Ся род іх быў і стар-

шы ня Го мель ска га абл вы кан ка ма 

Ге надзь СА ЛА ВЕЙ.

Спа чат ку ён па зна ё міў ся з га да-

валь ні кам Го мель ска га во пыт на га ляс-

га са «Са сноў ка», а по тым не па срэд на 

ўдзель ні чаў у па са дцы дрэў. Ра зам з па-

плеч ні ка мі гу бер на тар пра ца ваў у ра ё не 

вёс кі Цы ку ны Го мель ска га ра ё на — на 

ўчаст ку Ма ке еў ска га ляс ніц тва. Пра цоў-

ны дэ сант абл вы кан ка ма за дзень вы са-

дзіў больш за 7,5 ты ся чы хвой і бя роз на 

дзя лян цы ў 1,3 гек та ра.

— Ця пе раш няе маш таб нае ме ра пры-

ем ства да па мо жа зра біць чыс цей шы мі 

і пры га жэй шы мі на шы га ра ды і вёс кі, 

ля сы і два ры, — ад зна чыў Ге надзь Са-

ла вей. — На прык лад, толь кі за адзін ты-

дзень мы па са дзі лі больш 35,6 ты ся чы 

дрэў: звыш 70 % у га ра дах, ка ля 30 % — 

у сель скіх на се ле ных пунк тах.

Сот ні ма ла дых дрэў з'я ві ла ся так са ма 

ў го ра дзе над Со жам і рай цэнт рах. Гэ тай 

во сен ню ў на се ле ных пунк тах Го мель ска-

га рэ гі ё на ма юць на мер вы са дзіць больш 

за 45,5 ты ся чы дрэў. Ад на ча со ва на сель-

ніц тва роз ных ра ё наў зай ма ла ся ўбор кай 

ліс то ты, на вя дзен нем па рад ку на роз ных 

тэ ры то ры ях, дзі ця чых пля цоў ках, ачыст-

кай ад смец ця да рог, трас і ле са па лос.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ЗА ГІ НУ ЛІ СЫН І МА ЦІ
Тра ге дыя ад бы ла ся ў вы ні ку па жа-

ру ў па сёл ку Ан то паль Дра гі чын-

ска га ра ё на.

Ад на з ква тэр трох ква тэр на га ад на-

па вяр хо ва га до ма за га рэ ла ся ў га дзі ну 

но чы. Як па ве да міў афі цый ны прад-

стаў нік Брэсц ка га аб лас но га ўпраў-

лен ня МНС Сяр гей МАШ НОЎ, па жар-

на-вы ра та валь нае пад раз дзя лен не 

пры бы ло да мес ца вы клі ку, ка лі ўнут ры 

ква тэ ра га рэ ла. Ра та валь ні кі вы нес лі з 

агню лю дзей. Але ме ды кі, якія пры бы лі, 

пас ля рэ ані ма цый ных ме ра пры ем стваў 

кан ста та ва лі смерць 79-га до вай гас-

па ды ні ква тэ ры і яе 44-га до ва га сы на. 

Па ве дам ля ец ца, што жыль цы су сед ніх 

ква тэр па кі ну лі жыл лё са ма стой на. Па-

цяр пе ла толь кі гэ тая ква тэ ра. Пры чы ны 

па жа ру па куль не на зы ва юц ца.

У Ан то паль скім сель скім Са ве це 

сям'ю аха рак та ры за ва лі як ста ноў чую. 

Пен сі я нер ка і яе сын, які пра ца ваў на 

чы гун цы, бы лі на доб рым ра хун ку ў ад-

на вяс коў цаў. У вёс цы пе ра жы ва юць 

тра ге дыю і га во раць пра маг чы мае ка-

рот кае за мы кан не пра вод кі. А вось па-

жар ныя пад крэс лі ва юць, што ква тэ ра 

не бы ла асна шча на апа вя шчаль ні кам, 

які мог бы на не каль кі хві лін ра ней раз-

бу дзіць гас па да роў. І тыя хві лі ны ста лі б 

ра та валь ны мі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

УКРАЎ АЎ ТА МА БІЛЬ,
каб зра біць ура жан не на дзяў чы ну

Су пра цоў ні ка мі ад дзе ла кры мі-

наль на га вы шу ку Мас коў ска га РУ-

УС Мін ска за тры ма ны 30-га до вы 

га ра джа нін, які скраў аў та ма біль 

БМВ-525 у свай го зна ё ма га.

На пя рэ дад ні па цяр пе лы, вяр нуў шы ся 

з ра бо ты, пры пар ка ваў аў то ка ля до ма, а 

клю чы, як звы чай на, па кі нуў на па лі цы ў 

пя рэд нім па коі. Уве ча ры за пра сіў у гос ці 

ад на клас ні ка, яко га не ба чыў во сем га-

доў. Даў ні зна ё мы прый шоў са сва ёй су-

жы цель кай. Пас ля су мес на га рас пі ван ня 

спірт ных на по яў ма ла дая па ра па сва-

ры ла ся, пас ля ча го дзяў чы на пай шла. 

Знаё ма му пра па на ва лі за стац ца пе ра-

на ча ваць. Пра чнуў шы ся ра ні цай, па цяр-

пе лы вы явіў ад сут насць сяб ра, а ра зам 

з ім і сва ёй ма шы ны.

Апе ра тыў ні кі вы свет лі лі, што муж чы-

на вы ра шыў ска рыс тац ца вы пад кам і 

з'ез дзіць на чу жым аў то да дзяў чы ны, 

каб вы ра шыць кан флікт. Ру ха ю чы ся па 

ву лі цы, мін ча нін урэ за ўся ў аў та ма біль 

і ўцёк з мес ца зда рэн ня, па ве да мі лі ў 

ГУ УС Мін гар вы кан ка ма. Уста ноў ле на, 

што ра ней ён быў су дзі мы за ўгон і кра-

дзеж. Транс парт ны сро дак быў вер ну ты 

ўла даль ні ку.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

МУЖ ЧЫ НЫ, 
БЕ РА ЖЫ ЦЕ СЯ БЕ!

У Брэс це за мі ну лыя вы хад ныя за-

фік са ва на два тра гіч ныя вы пад кі, 

якія звя за ны з муж чы на мі роз ных 

уз рос таў.

У су бо ту з ква тэ ры на дзя ся тым па-

вер се до ма па ву лі цы Саль ні ка ва вы паў 

49-га до вы муж чы на. Вы шы ня па дзен ня 

не па кі ну ла ча ла ве ку шан цаў на жыц-

цё. Па пя рэд ні агляд це ла спе цы я ліс та мі 

не вы явіў пры кмет пры мя нен ня гвал ту. 

Ёсць на го да да пус каць, што гэ та быў 

спо саб звес ці ра хун кі з жыц цём. І ка лі ў 

гэ тым вы пад ку ўсё ж за ста ец ца не ка то-

рая ве ра год насць ня шчас на га здарэння, 

то ў дру гім спе цы я ліс ты амаль не су-

мня ва юц ца.

18-га до вы хло пец ска каў з мос та ў 

ра ё не чы гу нач на га вак за ла з жа дан нем 

па мер ці. Але ён упаў не на рэй кі, та му 

за стаў ся жы вы і з траў ма мі быў да стаў-

ле ны ў баль ні цу. СК вя дзе пра вер ку па 

абод вух вы пад ках. Пры зна ча ны ўсе не-

аб ход ныя экс пер ты зы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

У мі ну лую су бо ту 

ў ме жах гла баль най эка ла гіч най 

кам па ніі «Доб ра ўпа рад ку ем 

ма лую ра дзі му!», 

а так са ма асен ня га ме сяч ні ка 

па доб ра ўпа рад ка ван ні 

і азе ля нен ні су пра цоў ні кі 

Мінск ага га рад ско га ка мі тэ та 

пры род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя 

зай ма лі ся па сад кай дрэў ад ра зу 

ў двух ра ё нах ста лі цы.

Ра зам з вуч ня мі гім на зіі № 19 Мін ска 

і спе цы я ліс та мі УП «Зе лян буд Фрун зен-

ска га ра ё на Мін ска» су пра цоў ні кі ка мі тэ-

та на ча ле з на мес ні кам стар шы ні Але-

гам Бу зо вы са дзі лі 30 дрэў у мік ра ра ё не 

Ка мен ная гор ка.

На тэ ры то рыі ка ля гас ці ні цы «Пе-

кін» дзя ку ю чы эко ла гам і спе цы я ліс там 

УП «Зе лян буд Ле нін ска га ра ё на Мін ска» 

так са ма з'я ві лі ся 30 са джан цаў.

Ак цыі па па са дцы зя лё ных на са джэн-

няў пад эгі дай Мінп ры ро ды не за кан чва-

юц ца і бу дуць пра хо дзіць кож ную су бо ту 

да 2 ліс та па да ўключ на ў буй ных на се-

ле ных пунк тах ва ўсіх аб лас цях кра і ны. 

Да лу чыц ца да кам па ніі мо жа кож ны ах-

вот ны. Да стат ко ва па са дзіць дрэ ва аль-

бо куст у сва ім два ры ці мік ра ра ё не.

Яшчэ вяс ной 2019 го да для мін чан 

за пра ца ваў сайт «Зя лё ны двор ра зам!» 

(http://gorod.gov.by/ozelenenіe/mіnsk), дзе 

га ра джа не мо гуць за пі сац ца на азе ля-

нен не сва іх пры да ма вых тэ ры то рый, 

а так са ма па кі нуць пра па но вы па па-

сад ках дрэў і кус тоў. Спе цы я ліс ты ЖКГ 

да па мо гуць доб ра ах вот ні кам ар га ні за-

ваць ра бо ту, па маг чы мас ці вы браць па-

са дач ны ма тэ ры ял, да дуць не аб ход ны 

ін вен тар.

Гла баль ная эка ла гіч ная кам па нія 

«Доб ра ўпа рад ку ем ма лую ра дзі му», 

якую іні цы я ва ла Мінп ры ро ды, пра хо-

дзіць у на шай кра і не ўжо дру гі год. Яна 

ўклю ча на ў Рэс пуб лі кан скую пра гра му 

ме ра пры ем стваў на 2018—2020 га ды 

пад зна кам Го да ма лой ра дзі мы.

Яе мэ та — унё сак кож на га ў доб ра-

ўпа рад ка ван не ра ё на, жы ло га два ра, 

най блі жэй ша га пар ку ці скве ра, ва-

даёма. Гэ та мо жа быць па сад ка дрэў 

ці хмыз ня коў, фар ба ван не ага ро джы і 

ла вак, пры бор ка смец ця.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Акор ды 
ба бі на га ле та

Ча ка ец ца со неч нае на двор'е, 
і на ват уна чы з доб рым плю сам

На двор'е

ПРЫ ГА ЖЭЙ, СТА ЛІ ЦА!
У Мін ску прай шлі ак цыі па азе ля нен ні тэ ры то рыі

Фо
та

 Л
іны

 М
АЛ

ІН
ІН
АЙ

.


