
Пад та кім ло зун гам 
25 са ка ві ка ад бу дзец ца 
ад на з са мых вя до мых 
эка ла гіч ных ак цый «Га-
дзі на Зям лі». Пад эгі дай 
Су свет на га фон ду дзі кай 
пры ро ды яна пра во дзіц-
ца ва ўсім све це ўжо дзя-
ся ты раз.

Упер шы ню ак цыя прай-
шла ў Аў стра ліі 31 са ка ві-
ка 2007 го да. На на ступ ны 
год яе пад тры ма лі 35 кра ін, 
больш за 400 га ра доў. Бы ла 
вы клю ча на пад свет ка мно-
гіх вя до мых пом ні каў па ўсім 
све це. Ак тыў ным удзель ні-
кам ста ла і на ша кра і на. У 
2016 го дзе «Га дзі на Зям лі» 
прай шла ў Мін ску, Ві цеб ску, 
Грод не, Го ме лі, Брэс це, Ба-
ра на ві чах, Пін ску, Брас ла ве, 
Ча ву сах, дзе на ад ну га дзі ну 
згас ла пад свет ка ад мі ніст ра-
цый ных бу дын каў, ганд лё вых 
цэнт раў, а так са ма прай шлі 
кан цэр ты, лек цыі, ве ла пра-

бег, вы сту пі лі тэ ат ры це няў. 
У ста лі цы на ад ну га дзі ну бы-
ла вы клю ча на пад свет ка пра-
спек таў Не за леж нас ці і Пе ра-
мож цаў, аг ні На цы я наль най 
біб лі я тэ кі, пад свет ка на бу-
дын ках ганд лё вых цэнт раў, 
уні вер сі тэ таў і ка вяр няў.

Тэ ма ак цыі — ад каз нае 
стаў лен не ча ла ве ка да пры-
ро ды. «Га дзі на Зям лі» з'яў-
ля ец ца сім ва лам бе раж лі вых 
ад но сін да яе. Удзель ні чаць 
мо жа кож ны, да стат ко ва 
25 са ка ві ка на ад ну га дзі-
ну — у 20.30 — вы клю чыць 
усе элект рыч ныя пры бо ры ў 
до ме ці офі се. Та кі крок бу-
дзе рас цэнь вац ца як го лас у 
ба раць бе за ахо ву на ва коль-
на га ася род дзя.

На прык лад, вось як пла ну-
юць пра вес ці ак цыю ў трох ін-
тэр на тах БДУ. 24 са ка ві ка на 
старт вый дуць ак ты віс ты Сту-
дэнц ка га га рад ка і на сель ні кі 
ін тэр на та №5 па ву лі цы Каст-
рыч ніц кай. У бу дын ку ў 20.00 

на га дзі ну бу дуць ад клю ча ны 
ўсе элект ра пры бо ры. На на-
ступ ны дзень, 25 са ка ві ка, 
эс та фе ту пад хо пяць яшчэ 
два сту дэнц кія ін тэр на ты. У 
20.00 доб ра ах вот на вы клю-
чаць свят ло ў жы лых па мяш-
кан нях, у ра бо чых ка бі не тах 
і на ват бу дзе пры пы не на 
ра бо та ліф таў у ін тэр на це 
№1 па ву лі цы Свярд ло ва, 
а ў 20.30 — у ін тэр на це №4 

па ву лі цы Чур лё ні са. Апроч 
та го, тут прой дзе шэ раг тэ-
ма тыч ных ме ра пры ем стваў, 
скі ра ва ных на вы ха ван не 
куль ту ры энер га спа жы ван ня, 
а так са ма пры цяг нен не ўва гі 
мо ла дзі да праб лем эка ло гіі, 
звя за ных са змя нен нем клі-
ма ту на пла не це.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. 
rs@zviazda.by
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Кож ны з тых, хто па жа даў з 
ім су стрэц ца, ад чуў уваж лі вае 
стаў лен не з бо ку су раз моў цы 
і яго га тоў насць глы бо ка ўнік-
нуць у сут насць пы тан няў, на-
ват дроб ных.

Пер шай пры ня лі жан чы ну, якая 
пры вез ла ў ка ляс цы му жа, ін ва лі да 
пер шай гру пы. Яна агу чы ла не каль-
кі пы тан няў. Ся род ін шых і ты по вую 
для кра і ны праб ле му: не да хоп гра-
мад ска га транс пар ту для лю дзей з 
аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі, асаб-
лі ва — з па ру шэн ня мі апор на-ру-
халь на га апа ра ту. У рай цэнт ры — 
толь кі адзін та кі аў то бус.

На ступ ны за яў нік пры нёс па пку 
па пер. Ён раз ліч ваў на пад трым ку 
з на го ды, на яго по гляд, не спра вяд-
лі вых ра шэн няў су доў. Яго па тра ба-
ван ні на конт вы пла ты кам пен са цыі 
на ват раз гля да лі ў Кан сты ту цый-
ным су дзе, але не пры зна лі, што 
ча ла век мае ра цыю...

Чар го вы на вед валь нік за тры-
маў ся ў ка бі не це па раў наль на на-
доў га. Пра па на ваў ак тыў ней ука ра-
няць ліч ба выя тэх на ло гіі ў ар хі вах, 

дру ка ва ных СМІ. (У якас ці доб ра га 
пры кла ду, да рэ чы, пры вёў «Звяз-
ду», на сай це якой ёсць ба га ты ар хіў 
ну ма роў у фар ма це PDF.) Ка рыс-
та ю чы ся мо ман там, вы ка заў і пра-

па но ву ўве ка ве чыць па мяць Ге роя 
Са вец ка га Са ю за Льва Мі хай ла ві ча 
Да ва та ра. Ён жа — ура джэ нец Ві-
цеб шчы ны! Ча му б на фа са дзе шко-
лы ў Ар шан скім ра ё не, не да лё ка ад 

мес ца, дзе ва я ваў, не за ма ца ваць 
па мят ную дош ку?

Ды рэк тар адзі най у рай цэнт-
ры гім на зіі раз ліч вае на да па мо гу 
ў цеп ла вой рэ абі лі та цыі бу дын ка. 
Уся го там ву чац ца ка ля 300 школь-
ні каў. Пры тэм пе ра ту ры -10 на ву лі-
цы і яшчэ боль шых ма ра зах за ня ткі 
пра во дзі лі ся ў кла сах, дзе мак сі мум 
+14. А гэ та, зра зу ме ла, па ру шэн-
не са ні тар ных па тра ба ван няў. Ві-
цэ-прэм' ер вы ка заў упэў не насць, 
што гро шы на гэ та мож на знай сці ў 
ра ён ным і аб лас ным бюд жэ тах. Трэ-
ба пра па на ваць і прад пры ем ствам, 
у тым лі ку і пры ват ным, да па маг-
чы дзят ве і на стаў ні кам. На огул, 
пад крэс ліў Ва сіль Жар ко, з па тэн-
цый ны мі ме цэ на та мі, спон са ра мі 
не аб ход на вес ці пе ра мо вы больш 
ак тыў на і па роз ных кі рун ках.

Апош нім прый шоў на пры ём пен-
сі я нер. Ска заў, што кла по ціц ца пра 
пад рас та ю чае па ка лен не, ма рыць, 
каб у Та ла чы не па бу да ва лі ба сейн, 
бо, каб на ву чыць дзя цей пла ваць, 
іх да во дзіц ца ва зіць у су сед ні ра ён 
Ма гі лёў скай воб лас ці. Пры гэ тым 
Та ла чын — буй ны на се ле ны пункт, 

дзе больш за 9,7 ты ся чы жы ха роў. 
(Уся го ў ра ё не — ка ля 25,3 ты ся-
чы.) Ва сіль Жар ко пад крэс ліў, што 
пы тан не на са мрэч па тра буе ўваж лі-
ва га раз гля ду. Па пра сіў прад стаў ні-
коў ра ён най і аб лас ной ула ды пад лі-
чыць, коль кі вы дат каў спат рэ біц ца 
на бу даў ніцтва ба сей на. І апош ні 
па ві нен быць не ма лень кім, а са 
стан дарт ны мі да рож ка мі (даў жы нёй 
25 мет раў). Паз ней бу дзе рас па ча ты 
по шук кры ніц фі нан са ван ня, у тым 
лі ку, маг чы ма, і на рэс пуб лі кан скім 
уз роў ні...

Ка мен ту ю чы жур на ліс там ура-
жан ні ад пры ёму, Ва сіль Жар ко 
ад зна чыў, што з жы ха ра мі глы бін кі 
бы ло ці ка ва раз маў ляць. Не ка то-
рыя пы тан ні са праў ды ма юць не 
толь кі «мяс цо вую ак ту аль насць». 
На дум ку ві цэ-прэм' е ра, су стрэ чы з 
людзь мі ў рэ гі ё нах да юць уяў лен не 
пра пэў ны зрэз праб лем. Усе сіг на-
лы бя руц ца на за мет ку, каб по тым 
пры маць ад па вед ныя ра шэн ні.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
pukshanskі@zvіazda.by

Та ла чын — Ві цебск
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МУС: у «анар хіст кі» 
з Ма зы ра кан фіс ка ва на зброя

Су пра цоў ні кі 8-га ўпраў лен ня (па Го мель скай воб-
лас ці) ГУ БА ЗіК МУС пра во дзі лі во быск у 22-га до вай 
жы хар кі Ма зы ра.

Яна тра пі ла ў по ле зро ку пра ва ахоў ні каў пад час пра вя-
дзен ня след ча-апе ра тыў ных ме ра пры ем стваў, раз гор ну тых 
пры рас сле да ван ні кры мі наль най спра вы па ч.2 арт. 339 
Кры мі наль на га ко дэк са (ху лі ган ства). У кра са ві ку 2016 го да 
ў Жло бі не гру па не вя до мых за кі да ла біл бор ды са цы яль най 
рэ кла мы лям па мі, за поў не ны мі фар бай. Пра гэ та па ве да міў 
на чаль нік упраў лен ня ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў 
МУС Бе ла ру сі Кан стан цін ШАЛЬ КЕ ВІЧ.

Пад час во быс ку мі лі цы я не ры знай шлі элект ра шо кер, два 
га за выя ба лон чы кі, бро не ка мі зэль ку, трэ ні ро вач ны гу ма вы 
нож і два піс та ле ты. Акра мя та го, ма ла дая ма зы ран ка за-
хоў ва ла до ма чор на-чыр во ны сцяг, тры мас кі з про ра зя мі 
для ва чэй, гуч на га ва ры цель і два дзя сят кі бра шур, якія пра-
па ган да ва лі анар хізм. Ад куль узя лі ся гэ тыя рэ чы, дзяў чы на 
тлу ма чыць ад мо ві ла ся. Ра зам з тым апе ра тыў ні кі ма юць 
ін фар ма цыю, што яна з'яў ля ец ца ак тыў най удзель ні цай 
ру ху анар хіс таў.

Зброя і дру ка ва ная пра дук цыя бы лі на кі ра ва ны на экс-
пер ты зу.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. schklennik@zviazda.by
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Уз бро е ныя і не бяс печ ныя
Рас кры тыя дэ та лі за тры ман ня ак ты віс таў эк стрэ місц-
кай на цы я на ліс тыч най ар га ні за цыі «Бе лы ле гі ён» у 
Бе ла ру сі. Кад ры апе ра тыў най ві дэа здым кі бы лі па-
ка за ны ў эфі ры цэнт раль ных тэ ле ка на лаў.

У пры ват нас ці, 
бы лі пра дэ ман-
стра ва ны кад-
ры за тры ман ня 
ўдзель ні ка «Бе ла-
га ле гі ё ну» Вік та-
ра Да ні ла ва. У яго 
рэ чах зной дзе ны 
сцяг анар хіс таў, 
бро не ка мі зэль ка, 
спец пры на леж-
нас ці для кам-
плек та цыі аў та-
мат ных ма га зі наў 
і ба я вая зброя.

А яшчэ — пры ве зе ныя з Укра і ны ўлёт кі, ад на з іх — па-
мят ка для ўдзель ні каў доб ра ах вот ных ва е ні за ва ных фар-
ма ван няў. У ак ты віс та «Бе ла га ле гі ё на» бы лі так са ма чыр-
во на-чор ны сцяг, пры ве зе ны з Укра і ны, пла кат ба таль ё на 
«Азоў», па мят ка бай цу добраахвотнага ба таль ё на і шаў ро ны 
«Бе ла рус ка га згур та ван ня вай скоў цаў». Пры цяг ну ла ўва гу 
кар ці на, на якой па ка за ны ба е ві кі з за кры ты мі ба лак ла ва мі 
тва ра мі, у кас ках, ка муф ляж най фор ме по бач з БТРам на 
фо не бе ла рус ка га До ма ўра да. Ад мет насць кар ці ны — яна 
за лі та кры вёю.

Пад час ву ліч ных ак цый 90-х ба е ві кі «Бе ла га ле гі ё на» бы-
лі ўдар най сі лай апа зі цыі: яны пра ры ва лі кар до ны мі лі цыі, 
ўдзель ні ча лі ў бес па рад ках ра зам з укра ін скі мі ра ды ка ла мі 
з УНА-УНСО ў 1996 го дзе, за кід ва лі мі лі цыю ка мя ня мі ў 
1999-м. У ну ля вых ар га ні за цыя аб вяс ці ла аб спы нен ні сва ёй 
дзей нас ці, але на самай спра ве «Бе лы ле гі ён» толь кі за лёг 
на дно. «Увесь гэ ты час яго бай цы зай ма лі ся тым, што і 
ра ней, — пра во дзі лі трэ ні роў кі ў ля сах. Толь кі ў прэ се гэ та 
па да ва ла ся як па тры я тыч ныя ла ге ры, дзе дзя цей ву чаць лю-
біць ра дзі му», — ад зна ча ец ца ў сю жэ це тэ ле ка на ла АНТ.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  ��

Пад час пры ёму.Пад час пры ёму.

НА ПРЫ ЁМ ДА ВІ ЦЭ-ПРЭМ' Е РА
У Та ла чын скім рай вы кан ка ме аса біс ты пры ём пра во дзіў на мес нік кі раў ні ка бе ла рус ка га ўра да Ва сіль Жар ко

У Мінску па-ра ней ша му вост ра 
ста іць праб ле ма з за то ра мі, ад нак 
ужо пры ня ты дзейс ныя ме ры для 
яе ра шэн ня. На прык лад, скла дзе-
на ін тэр ак тыў ная кар та, якая па-
каз вае най больш за гру жа ныя па 
роз ных пры чы нах участ кі да рог, 
што да зва ляе аца ніць ма тэ ры яль-
ныя стра ты як пе ра воз чы каў, так 
і па са жы раў, а гэ та да лё ка не ма-
лень кія су мы — га вор ка ідзе пра 
міль ё ны до ла раў.

Як па ве да міў стар шы ня праў лен-
ня Бе ла рус кай аса цы я цыі экс пер таў 
і сюр ве е раў на транс пар це Юрый 
ВАЖ НІК, для па ве лі чэн ня пры ваб нас-
ці гра мад ска га транс пар ту ро біц ца ўсё 
маг чы мае, каб па вя лі чыць хут касць яго 
ру ху. У пры ват нас ці, усё больш рас паў-
сю джа най ста но віц ца прак ты ка вы лу-
чэн ня для яго асоб ных па лос, як гэ та 
зроб ле на на Пры вак заль най пло шчы, 
дзе пра ект аку піў ся за ча ты ры ме ся цы, 
і ву лі цы Ла бан ка. Акра мя та го, на та кіх 
па ло сах вы ка рыс тоў ва ец ца спе цы яль-

нае па крыц цё, у два ра зы больш зно-
сас той кае, чым звы чай нае. У пла нах на 
гэ ты год — увя дзен не па доб ных па лос 
па блі зу стан цыі мет ро Уруч ча і на ву лі-
цы Кі ся лё ва. Так са ма ро бяц ца спро бы 
раз гру зіць цэнтр ад аса біс тых аў та ма-
бі ляў шля хам на дан ня пры яры тэ ту ру ху 
гра мад ска му транс пар ту, ад ме ны ле вых 
па ва ро таў і стры ман ня пар коў кі транс-
парт ных срод каў у не на леж ных мес цах. 
За раз у ста лі цы аб ста ля ва на тры ты-
ся чы плат ных пар ко вач ных мес цаў, да 
кан ца гэ та га го да іх коль касць па він на 
дай сці да дзе ся ці ты сяч.

Што да ты чыц ца бяс пе кі да рож на га 
ру ху, то коль касць зда рэн няў за апош нія 
пяць га доў зні зі ла ся ў тры ра зы дзя ку-
ю чы дзе ян ню пра гра мы «Доб рая да ро-
га». Па сло вах на мес ні ка на чаль ні ка 
УДАІ ГУ УС Мін гар вы кан ка ма Анд рэя 
ЗЫ РА НА ВА, да 2021 го да пла ну ец ца 
зні зіць лік за гі ну лых на да ро гах ста лі цы, 
што да зво ліць на блі зіц ца да ўзроў ню 
пры зна ных еў ра пей скіх лі да раў у сфе ры 
да рож най бяс пе кі — Стак голь ма, Ве ны, 
Бер лі на.

З тэх ніч ных на ві нак, якія бу дуць апра-
ба ва ны ў мік ра ра ё не Су ха ра ва ў блі жэй-
шы час, — «ра зум ны» свят ла фор, які бу-
дзе ў рэ жы ме рэ аль на га ча су пад ладж-
вац ца пад ін тэн сіў насць ру ху, да ючы 
пры яры тэт най больш за гру жа ным на-
прам кам. «Ля жа чыя па лі цэй скія» бу дуць 
уста наў лі ваць пе ра важ на на два ро вых 
тэ ры то ры ях, на да ро гах жа рэ гу ля ваць 
хут касць ру ху да па мо гуць за ву жэн ні, 
аст раў кі бяс пе кі, скрыў ле ныя тра ек то-
рыі. Гэ тая ме то ды ка ўжо апра ба ва ная і 
па ка за ла ся бе з доб ра га бо ку.

Га лоў ны ін жы нер ГП «Гар дар буд» 
Ігар АНД РЭЙ ЧЫК па ве да міў, што на 
2017 год за пла на ва на пра ца на 8 аб'-
ек тах — гэ та 6 кі ла мет раў бу даў ніц тва 
і 1,5 кі ла мет ра рэ кан струк цыі. З най-
больш буй ных пра ек таў — па ча так бу-
даў ніц тва пер ша га га рад ско га транс-
парт на га каль ца на ўчаст ку ад ву лі цы 
Лібк нех та да ву лі цы Талс то га і раз вяз кі 
на скры жа ван ні ву ліц Ма я коў ска га з 
Аран скай.

Да р'я КАС КО. kasko@zvіazda.by
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Га рад ская гас па дар каГа рад ская гас па дар ка  ��

«РА ЗУМ НЫ» СВЯТ ЛА ФОР 
І МЕС ЦЫ ДЛЯ ПАР КОЎ КІ

ЯК БУ ДЗЕ РАЗ ВІ ВАЦ ЦА 
ДА РОЖ НА-ТРАНС ПАРТ НАЯ ІНФ РА СТРУК ТУ РА СТА ЛІ ЦЫ

«Змя няй ся бе, а не пла не ту»


