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Дзеці і чэмпіёны на адной пляцоўцы
Міжнародны алімпійскі дзень пройдзе 24 жніўня ў Мінску

Вось ужо са праў ды ка нец ле та ра дуе нас. У вы хад-

ныя ў кра і не ўста лю ец ца аб са лют на кам форт нае 

на двор'е, па ве да мі лі спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска-

га цэнт ра 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.

Амаль увесь ты дзень у нас іш лі даж джы. І вось цык ло-

ны — кры ні цы дрэн на га на двор'я, па кі ну лі на шу тэ ры то рыю, 

а на зме ну ім з За ход няй Еў ро пы зру шыў ся ан ты цык лон, 

цэнтр яко га заўт ра ўдзень ча ка ец ца над на шай кра і най. Та-

му пад яго аба ро най уста лю ец ца цу доў нае на двор'е, толь кі 

ў ра ніш нія га дзі ны бу дзе да во лі све жа...

Ужо сён ня бу дзе су ха, а ве цер ня ўстой лі вы і сла бы. Мак сі-

маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ў раз гар дня 23 жніў ня да сяг не 

20—26 цяп ла. За ха вае свой уплыў ан ты цык лон і ў на ступ ныя 

вы хад ныя. За ста ю чы ся ма ла ру хо мым над на шай тэ ры то ры-

яй, ён за бяс пе чыць доб рае лет няе на двор'е. Бу дзе ма ла воб-

лач на і без апад каў. Уна чы і ра ні цай мес ца мі праг на зу ец ца 

сла бы ту ман. Ноч чу тэм пе ра ту ра па вет ра бу дзе ад плюс 8 

да плюс 13 гра ду саў, у асоб ных ра ё нах на ват па ха ла дае да 

плюс 5. Удзень па вет ра пра грэ ец ца да 21—27 цяп ла, у ня-

дзе лю па паў днё вым за ха дзе — да плюс 29 гра ду саў. Ве цер 

ча ка ец ца слабы, пе ра мен ных на прам каў.

Па па пя рэд ніх пра гно зах ай чын ных сі ноп ты каў, у па чат ку 

на ступ на га тыд ня на двор'е пач не фар мі ра ваць за ход няя, больш 

цёп лая част ка ан ты цык ло ну. Ча ка ец ца пе ра важ на без апад каў, 

уна чы і ра ні цай мес ца мі сла бы ту ман. Ве цер паўд нё ва-ўсход ні 

ноч чу сла бы, удзень уме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе плюс 8—14 гра ду саў, удзень — 23—28 цяп ла. У паў-

днё ва-за ход ніх ра ё нах кра і ны ў нач ныя га дзі ны праг на зу ец ца 

да 15—17 цяп ла, а ў ся рэ дзі не дня — да плюс 30 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Пра ва ахоў ні кі ста лі цы за тры ма лі пад лет каў, якія 

з да па мо гай ма біль ных тэ ле фо наў вы кра да лі 

гра шо выя срод кі. Як пры зна лі ся ма ла дыя лю-

дзі, яны ду ма лі, што ўса чыць за пе ра мя шчэн нем 

гро шай не маг чы ма, та му і пры ду ма лі не за кон ны 

план.

Жы хар ста лі цы 17 га доў і яго 16-га до вая сяб роў-

ка пад час ка ні ку лаў вы ра шы лі тро хі пад за ра біць. Для 

гэ та га яны пры ду ма лі вы кра даць сім-кар ты ад на го з 

со та вых апе ра та раў і ства раць на іх мік ра-крэ ды ты ў 

па ме ры 100 руб лёў.

Ма ла дыя лю дзі па ды хо дзі лі да пра хо жых і пра сі лі 

даць ім тэ ле фон, каб ні бы та па зва ніць ка мусь ці з бліз-

кіх. Ства ра ю чы ілю зію раз мо вы, ма ла ды ча ла век не-

пры кмет на да ста ваў сім-кар ту, а со та вы вяр таў гра ма-

дзя ні ну. Пас ля гэ та га ў спра ву ўсту па ла яго 16-га до вая 

сяб роў ка. Яна ства ра ла мік ра-крэ ды ты на сім-кар це, 

а атры ма ныя гро шы пе ра ва дзі ла ін ша му та ва ры шу. 

Па та кой схе ме кам па нія пра ца ва ла ка ля ме ся ца. Ад 

дзе ян няў зла мыс ні каў па цяр пе ла не менш за ча ты ры 

ча ла ве кі. Пры чы не ны ўрон склаў 400 руб лёў.

Су пра цоў ні кі мі лі цыі за клі ка юць гра ма дзян быць 

піль ны мі і вы кон ваць ме ры па за бес пя чэн ні за ха ва-

нас ці сва ёй ма ё мас ці. Ня рэд ка фак та ра м, які спры яе 

здзяйс нен ню боль шас ці зла чын стваў, з'яў ля ец ца за-

ліш няя да вер лі васць.

Кан стан цін ЛЮТ КЕ ВІЧ.

На двор'еНа двор'е

Крымінал, здарэнніКрымінал, здарэнні

Ва ўсім свеце Міжнародны 

алімпійскі дзень адзначаецца 

23 чэрвеня — у дзень стварэн-

ня сусветнай арганізацыі, але 

МАК рэкамендуе нацыянальным 

алімпійскім камітэтам самастой-

на выбіраць дату спартыўнага 

мерапрыемства ў сваёй краіне, 

строга не прывязваючыся да 

гістарычнай даты.

Начальнік аддзела па развіцці 

алімпійскага руху НАК Дзмітрый 

ДАЎГАЛЁНАК растлумачыў, чаму 

свята пройдзе ў Беларусі менавіта 

24 жніўня. «У чэрвені многія сілы 

былі задзейнічаны на Еўрапейскіх 

гульнях, таму мы вырашылі правесці 

Міжнародны алімпійскі дзень у жніўні. 

Дзеці вяртаюцца ў Мінск да навучаль-

нага года, таму выбралі менавіта гэ-

тую дату», — расказаў ён.

У гэты дзень каля спартыўна-

аздараўленчага комплексу «Алім-

пійскі» размесціцца больш за 40 спар-

тыўных пляцовак (па розных відах 

спорту), на іх будзе прадстаўлены не 

толькі спартыўны інвентар. Тут будуць 

працаваць трэнеры, якія зробяць на-

бор дзяцей у спартыўныя школы. 

Спецыялісты дадуць кансультацыю 

бацькам, куды бліжэй аддаць дзіця 

ва ўпадабаныя секцыі.

Напрыклад, вядомая спартсменка, 

старшыня Беларускай федэрацыі 

веласіпеднага спорту Наталля 

ЦЫЛІНСКАЯ, адзначыла, што на 

сваёй пляцоўцы яны паспрабуюць 

прадставіць усе віды веласпорту. 

«На адной тэрыторыі гэта, безумоўна, 

зрабіць складана, але мы падрыхтавалі 

цікавую праграму, якая спадабаецца і 

бацькам, і дзецям, якія вырашылі па-

спрабаваць сябе ў веласпорце».

Двухразовы алімпійскі прызёр па 

фрыстайлу Дзмітрый ДАШЧЫНСКІ 

запрасіў усіх аматараў спорту ў цэнтр 

«Фрыстайл», дзе ў гэты час будзе 

праходзіць трэніроўка, а на пляцоўцы 

па фрыстайле будзе ўсталяваны ба-

тут, чэмпіёны ў гэтым відзе спорту 

будуць адкрыты да зносін і кожны жа-

даючы зможа атрымаць аўтограф ад 

алімпійскіх чэмпіёнаў.

Чакаецца, што на свяце ўжо па 

традыцыі можна будзе сустрэць вядо-

мых беларускіх спартсменаў. Падчас 

свята таксама пройдуць конкурсы ў 

фармаце «Алімпійскага квэста». Кож-

ны жадаючы зможа паспрабаваць свае 

сілы ў розных відах спорту і атрымаць 

спецыяльную картку з 20 аддзяленнямі 

для пячатак ад прадстаўнікоў спарт-

пляцовак і наглядную брашуру з кар-

тай іх размяшчэння. За паспяховае 

выкананне аднаго задання ўдзельнік 

атрымлівае адзнаку ў сваёй карце. 

За кожныя 10 паспяхова выкананых 

заданняў удзельнік атрымае школьны 

дзённік, а за 20 — гадзіннік з крока-

мерам.

Спартыўнае свята, прысвечанае 

Міжнароднаму алімпійскаму дню, 

пройдзе з 11.00 да 18.00.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Гэ та ад бы ло ся ў По лац кім ра ё не. У мяс цо вы рай ад дзел мі лі цыі 

з за явай звяр ну ла ся ды рэк тар ад ной са школ ра ё на. Жан чы на 

па ве да мі ла пра ва ахоў ні кам, што не дзе на пра ця гу тыд ня не ўста-

ноў ле ны зла чы нец з яе не за чы не на га ка бі не та здзейс ніў кра дзеж 

гро шай у су ме 536 руб лёў.

Су пра цоў ні ка мі кры мі наль на га вы шу ку бы ло ўста ноў ле на, што 

на чу жую ма ё масць па ква пі ла ся ад на з ра бот ніц уста но вы аду ка-

цыі, па ве дам ляе гру па ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў УУС Ві цеб-

ска га абл вы кан ка ма. Жан чы на 1974 го да на ра джэн ня, пра цу ю чы 

пры бі раль шчы цай, пры кме ці ла мес ца, дзе за хоў ва лі ся гро шы, і 

пас ля, ска рыс таў шы ся не ўза ба ве вы пад кам, здзейс ні ла кра дзеж. 

Вы кра дзе ныя срод кі зла мыс ні ца па спе ла па тра ціць. У да чы нен ні 

да па да зро най за ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

БЫ ЛІ ЗА НАД ТА ДА ВЕР ЛІ ВЫЯ...

Пры бі раль шчы ца аба кра ла 
ды рэк та ра шко лы

У Сло ні ме ўчо ра ўста на ві лі пом нік Льву Са пе гу, па-

ве да мі лі ў ад дзе ле куль ту ры Сло нім ска га рай вы-

кан ка ма.

Скульп ту ра ўпры го жы ла гіс та рыч ны цэнтр. Вы шы ня 

брон за вай ста туі ра зам з гра ніт ным па ста мен там вы шэй за 

чатыры мет ры. Аў та ры пом ні ка — скульп та ры Іван Міс ко, 

Ула дзі мір Пі пін і Сяр гей Лог він. «Я ўра джэ нец сло нім скай 

зям лі. Мож на ска заць, што за раз ажыц ця ві ла ся мая ма ра. 

Ідэя ўзвес ці пом нік вя до ма му зем ля ку ўзнік ла дзя сят ка паў-

та ра га доў та му. Ра ды, што яна рэа лі за ва на», — ад зна чыў 

Іван МІС КО. Ён пад крэс ліў: у Сло ні ме ўпер шы ню з'я віў ся 

пом нік та ко га маш та бу.

Леў Са пе га — знач ная гіс та рыч ная по стаць не толь кі 

для гэ та га ста ра жыт на га го ра да. Рас пра цоў шчык Ста ту та 

Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га 1588 го да быў яго ста рас там, 

пры Льве Са пе гу Сло нім ак тыў на раз ві ваў ся. Го рад стаў 

цэнт рам ганд лю і ра мёст ваў. Бы лі па бу да ва ныя ра ту ша, 

ганд лё выя ра ды, цэ хі ра мес ні каў, склаў ся гіс та рыч ны цэнтр 

з бру ка ва ны мі ву лі ца мі, пло шча мі і мас та мі. Па вод ле ха-

дай ніц тва Са пе гі ў 1591 го дзе го ра ду бы ло на да дзе на 

маг дэ бург скае пра ва, з'я віў ся герб, на якім на ма ля ва ны 

леў, што тры мае за ла тую стра лу.

Ура чыс тае ад крыц цё пом ні ка за пла на ва на ў Дзень бе-

ла рус ка га пісь мен ства, які Сло нім пры ме 1 ве рас ня.

Ва ўпраў лен ні куль ту ры Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 

па ве да мі лі, што ў рэ гі ё не з'я вяц ца пом ні кі і ін шым вя до-

мым асо бам. У пры ват нас ці, у Жы ро ві чах у 2020 го дзе 

ма юць на мер па ста віць пом нік ар хі манд ры ту Се ра фі му 

Жы ро віц ка му.

Па ўста нуць но выя пом ні кі і ў ін шых ра ё нах воб лас ці. 

У Лі дзе, на прык лад, уве ка ве чы лі ў брон зе вя лі ка га кня зя 

лі тоў ска га Ге ды мі на. Кон ная ста туя вы шы нёй ка ля трох 

метраў з'я ві ла ся на пля цоў цы пе рад Лід скім зам кам. Ура-

чыс тае ад крыц цё скульп ту ры ад бу дзец ца ў Дзень го ра да, 

які Лі да ад свят куе 7 ве рас ня.

Акра мя та го, у На ва груд ку пра пра цоў ва ец ца пы тан не 

аб уста ноў цы пом ні ка кня зю ВКЛ Мін доў гу. У Дзят ла ве 

тым ча сам пла ну юць уста на віць скульп ту ру за сна валь ні ку 

го ра да гет ма ну Кан стан ці ну Аст рож ска му.

ЛЕЎ СА ПЕ ГА 
ВЯР НУЎ СЯ Ў СЛО НІМ

ЦЫК ЛО НЫ 
АД СТУ ПІ ЛІ І ДОБ РА

У ня дзе лю — сла бы ве цер, без апад каў 
і тэм пе ра ту ра да 29 цяп ла. Цу доў на!

Напярэдадні падзеіНапярэдадні падзеі
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Чулі?!Чулі?!

Скульптар Іван МІСКО 
і старшыня Слонімскага райвыканкама Генадзь ХОМІЧ.

Рэ кан струк цыя, 
па доб ная да зні шчэн ня

Легендарную ста ліч ную га рад скую лаз ню № 1, якая тры 

га ды та му за кры ла ся на ра монт і ме ла ся сё ле та ад чы ніць ад-

ноў ле ныя дзве ры, учо ра па ча лі руй на ваць. Та кой ка пі таль най 

рэ кан струк цы яй, якая пра ду гледж вае зні шчэн не фа са да аж но 

да пад мур ка, яна су стра кае 65 га доў свай го іс на ван ня.

За гэ тыя га ды бу ды нак кап ра мон ту не ба чыў, мо та му і 

тры ва ласць фун да мен та з пе ра крыц ця мі дай шлі да ста ну, 

які не вы тры маў бы на груз кі, якая ства ры ла ся б пад час пла-

на ва на га да гэ туль ра мон ту. Бу ды нак пры зна лі ава рый ным 

і па ста на ві лі пра вес ці рэ кан струк цыю.

— Сце ны вон ка ва га пе ры мет ра зня суць цалкам ра зам 

з дру гім па вер хам. Дэ ман ту юць пе ра крыц ці пер ша га і дру-

го га па вер хаў. За ста нуц ца лес віч ныя пра лё ты і ўнут ра ныя 

лес ві цы. Маг чы ма, неш та част ко ва за ста нец ца ад пер ша га 

па вер ха, — рас ка заў Вік тар РА БУШ КА, на мес нік ды рэк-

та ра УП «Га рад скія лаз ні». — Но вая лаз ня бу дзе двух па-

вяр хо вая, а за мест га ры шча, дзе ра ней змя шча лі ся ба кі з 

ва дой і ін шае аб ста ля ван не, част ко ва з'я віц ца трэ ці па верх, 

які ста не тэх ніч ным.

Сце ны лаз ні па ча лі зно сіць праз па ру дзён, як бу ды нак 

ага ра дзі лі па пе ры мет ры. Ні я кіх дэ та ляў са збу да ван ня 

не зды ма лі. УКБ Са вец ка га ра ё на вы сту пае за каз чы кам 

аб' ек та і пла нуе, што пас ля руй на ван ня сцен бу даў ні чае 

смец це бу дзе ад сар та ва нае. З яго вы бе руць ме тал, ба та рэі 

ды ін шае, што мож на ўты лі за ваць як дру гас ную сы ра ві ну. 

Ас тат нія рэшт кі па едуць на смет нік.

Іры на СІ ДА РОК, фо та аў та ра.


