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Новыя падыходы

Камунальныя стасункi

Дарожнай
iнфраструктуры —
належны ўзровень
Падпiсанае Прэзiдэнтам распараджэнне «Аб дадатковых мерах па вырашэннi актуальных пытанняў жыццядзейнасцi насельнiцтва» ахоплiвае розныя сферы: будаўнiцтва, жыллёва-камунальную гаспадарку,
транспарт, энергетыку, занятасць i сацыяльнае забеспячэнне, ахову здароўя, адукацыю i iншыя. У тым
лiку распараджэнне датычыцца i развiцця дарожнай
iнфраструктуры. Якая на сёння сiтуацыя ў гэтай сферы, мы даведалiся ад спецыялiстаў.
Мiнтранс распрацоўвае Дзяржаўную праграму развiцця аўтамабiльных дарог пад назвай «Дарогi Беларусi» на
2021 — 2025 гады. Пра гэта расказаў начальнiк галоўнага
ўпраўлення аўтамабiльных дарог Мiнiстэрства транспарту i камунiкацый Аляксандр ГАЛАЎНЁЎ:
— Там будзе новы раздзел, прысвечаны бяспецы дарожнага руху. Назiраючы за дынамiкай ДТЗ, мы прыйшлi да
высновы, што арганiзацыйныя меры сябе вычарпалi. Цяпер
наша задача — паляпшэнне дарожнай iнфраструктуры для
далейшага скарачэння колькасцi загiнулых i параненых. Гэта сусветная тэндэнцыя, нават ёсць мiжнародная праграма
Vision Zero, мэта якой — дасягнуць праз 10-15 гадоў нулявога
паказчыка загiнулых на дарозе. Мы такi вопыт пераймаем i
будзем рухацца ў гэтым кiрунку.
Таксама ўжо прынята рашэнне аб падрыхтоўцы праграмы па ўстаноўцы дарожных агароджаў. «Мiнтранс» сумесна
з ДАI на працягу двух-трох тыдняў яе падрыхтуе. На сёння ў
нас 700 кiламетраў дарог першай катэгорыi не мае на раздзяляльнай паласе бар'ерных агароджаў. Зрабiць усё хутка,
на жаль, не атрымаецца, гэта планамерная работа. Думаю,
за некалькi гадоў мы яе выканаем. Да таго ж кошт такой
мадэрнiзацыi дастаткова сур'ёзны — прыкладна 140 мiльёнаў рублёў».
На пасяджэннi Камiсii па бяспецы дарожнага руху Мiнтранса сумесна з МУС i iншымi зацiкаўленымi дадзены даручэннi прыняць меры па лiквiдацыi пешаходных пераходаў на
адным узроўнi з аўтадарогамi першай катэгорыi i ўстанавiць
бар'ерныя агароджы на раздзяляльных палосах, а таксама
на iншых дарогах у аварыйна небяспечных месцах пры падзеле транспартных патокаў сустрэчных напрамкаў.
— Пры перабудове дарог на першую катэгорыю мы сутыкнулiся са значным павелiчэннем ДТЗ з жывёламi, —
звярнуў увагу Аляксандр Галаўнёў. — Аказалася, што загараджальныя сеткi для вырашэння такой праблемы малаэфек тыўныя. Патрабуюцца не толькi яны, але i розныя
пераходы для жывёл. Дарэчы, падземныя таксама паказалi
недастатковую эфектыўнасць. Як зафiксавалi фотапасткi,
iх выкарыстоўваюць толькi дробныя звяры — зайцы, лiсы,
а буйныя, капытныя жывёлы пад зямлю не iдуць. Таму тут
патрэбныя iншыя пераходы: надземныя, бiяпераходы, як у
Еўропе.
Аляксандр Галаўнёў дадаў, што галоўнае, на яго думку, — правiльна вызначыць месца, дзе iх рабiць. «Гэтае
пытанне даволi вострае, таму мы вырашылi падключыць
навуку. Аб'явiлi тэндар па навуковай распрацоўцы мерапрыемстваў па прадухiленнi выхаду жывёл на праезную
частку дарог. Нацыянальная акадэмiя навук гатова з намi
працаваць над гэтай тэмай. Спадзяюся, да канца года мы
атрымаем першы вынiк, што дазволiць абгрунтавана праводзiць мерапрыемствы, якiя дадуць патрэбны эфект», —
падагулiў спiкер.
Дар'я ШЛАПАКОВА.

Як правiльна абслугоўваць прыватны калодзеж?
Пераважная большасць
беларусаў мае доступ
да цэнтралiзаванага
водазабеспячэння. Аднак
толькi прадпрыемствы
ЖКГ абслугоўваюць больш
за 20 тысяч шахтавых
калодзежаў па ўсёй краiне.
I гэта калi не ўлiчваць
крынiцы, якiя знаходзяцца
на прыватных падворках.

Дзе капаць
i з чаго рабiць
Перад тым як выбраць месца
для калодзежа ў сваiм двары, трэба даведацца пра глыбiню грунтавых вод i напрамак iх цячэння,
высветліць, як ваш калодзеж будзе ўзаемадзейнiчаць з iншымi
крынiцамi на суседнiх участках i з
паверхневымi водамi з вадаёма,
што можа быць паблiзу. Акрамя
таго, трэба абавязкова правесцi абследаванне тэрыторыi, каб
выявiць магчымыя крынiцы мiкробнага цi хiмiчнага заражэння
вады. Напрыклад, вельмi часта
тыя ж камунальнiкi сутыкаюцца
з такой праблемай, як вялiкая
колькасць нiтратаў у грамадскiх
калодзежах, а спрыяюць гэтаму

пах. Здараецца i такое, што ў калодзеж трапляе жывёла. У такiх
выпадках таксама вельмi важна
праводзiць чыстку. Пры гэтым у
час яе правядзення i дэзынфекцыі крынiцы карыстацца калодзежам нельга нi ў якiм разе.

Вельмi часта камунальнiкi
сутыкаюцца з такой
праблемай, як вялiкая
колькасць нiтратаў у
грамадскiх калодзежах,
а «спрыяюць» гэтаму
сельскагаспадарчыя ўгоддзi,
якiя знаходзяцца побач.

сельскагаспадарчыя ўгоддзi, якiя
знаходзяцца побач.
— Акрамя таго, што крынiца не
павiнна быць забруджаная, яна
павiнна знаходзiцца вышэй чым
50 метраў па цячэннi грунтавых
вод ад магчымых фактараў забруджвання вады, — тлумачыць
спецыялiст. — Калодзеж не трэба
размяшчаць у месцах, дзе прысутнiчае глебавая дэфармацыя,
iснуе магчымасць затаплення паводкавымi водамi, у забалочаных
месцах цi блiжэй чым за 30 метраў ад магiстраляў з iнтэнсiўным
рухам аўтамабiляў.
Вельмi важна ўдзяляць увагу не толькi месцу размяшчэння
крынiцы, але i канструктыўным
элементам, з якiх складаецца
калодзеж, — зрубу, шахце i водапрыёмнай частцы. Напрыклад,
той жа зруб павiнен быць не нiжэйшы за 70 сантыметраў ад
зямлi i абавязкова зачыняцца
вечкам цi люкам. Шахту калодзежа лепш за ўсё рабiць з бетонных
цi жалезабетонных кругоў. Нiхто
не забараняе выкарыстоўваць камень, цэглу цi дрэва, аднак вельмi важна, каб гэтыя матэрыялы
не мелi трэшчын, не афарбоўвалi
ваду i выкладалiся на цэментных
растворах, якiя не маюць нiякiх
прымесяў. Сцены самой шахты
павiнны быць вельмi шчыльныя,
каб туды не трапiлi паверхневыя
воды, а на дне калодзежа трэба
абавязкова абсталяваць адваротны гравiйны фiльтр.

З «Паўлiнкай
у Акопах»

 У тэму
Марына МАСТАШОВА, кансультант
Дэпартамента па турызме Мiнiстэрства спорту i турызму:
— Сёння турызм перажывае не самыя лепшыя часы, таму такiя iнiцыятывы дазваляюць развiваць унутраны
ту рызм. Дзя ку ю чы дзяр жаў на-прыватнаму партнёрству ствараецца новы турыстычны прадукт. Мiнiстэрства
падтрымлiвае такiя праекты. Яны даюць магчымасць развiваць унутраны
турызм, якi цяпер у Беларусi ў прыярытэце. «Паўлiнка ў Акопах» — гэта не
толькi цудоўны адпачынак на свежым
паветры, сярод прыгожай прыроды, але
i адукацыйнае мерапрыемства, цiкавая
забаўляльная праграма.

Як пачысцiць?
Што ж датычыцца якасцi вады,
то вельмi важна побач з крынiцай
не мыць аў тамабiль, не размяшчаць кампост, адходы цi любыя
ўгнаеннi — усё гэта трэба рабiць
не блiжэй чым за 20 метраў ад
вашага калодзежа. Каб якасць
ва ды не па гар ша ла ся, чыстку калодзежа разам з бягучым
рамонтам трэба рабiць штогод.
Пасля кожнай чысткi цi рамонту
неабходна праводзiць абавязковую дэзынфекцыю i прамыўку i
толькi пасля аналiзу вады выкарыстоўваць яе для пiцця.
— Самастойна чысцiць калодзеж не варта, бо небяспечна.
Гэтым займаюцца спецыялiзаваныя арганiзацыi. Што ж датычыцца прадпрыемстваў ЖКГ, то
звычайна яны такiя паслугi не
аказваюць i пры абслугоўваннi грамадскiх калодзежаў самi
наймаюць падрадныя арганiзацыi для выканання гэтых работ.
А вось каб зрабiць аналiз вады,
можна выклiкаць спецыялiс таў
мясцовай санiтарнай службы цi
самастойна прывезцi пробы да
iх у лабараторыю, — расказвае
спецыялiст. — Для прафiлактыкi калодзеж трэба чысцiць раз
на год, напрыклад, тое ж раставанне снегу вельмi псуе ваду.
Праводзiць чыстку неабходна i
тады, калi вы заўважылi пагаршэнне яе якасцi — убачылi глей,
мутнасць цi адчулi непрыемны

Звычайна для дэзынфекцыi
шахтавых калодзежаў спецыялiсты выкарыстоўваюць хлорную вапну i дзвюхтрацiнаасноўную соль гiпахларыту кальцыю
(ДТСГК). Пры гэтым яе праводзяць двойчы — да ачысткi калодзежа i пасля. У сваю чаргу,
падчас ачысткi калодзеж цалкам
вызваляюць ад вады, прыбiраюць пабочныя рэчы i глей, ачышчаюць сценкi ад забруджванняў. Усю гразь i глей, якiя былi ў
калодзежы, вывозяць на палiгон
цi размяшчаюць у яме, якая знаходзiцца не менш чым за 20 метраў i мае глыбiню як мiнiмум
50 сантыметраў. Пры гэтым вельмi важна залiць змесцiва гэтай
ямы 10-працэнтным растворам
хлорнай вапны цi 5-працэнтным
растворам ДТСГК i толькi потым
закрываць зямлёй.
— Калi ж у вадзе застаецца
хлор, то яго трэ ба ад пам поўваць да та го ча су, па куль не
знiк не рэз кi пах. Ка лi чыст ка
праводзiцца для прафiлак тыкi,
то па пя рэд нюю дэз ын фек цыю
можна ўвогуле не рабiць, — тлумачыць Юлiя Чуб рык. — Ка лi
кры нi ца бы ла за бруджа на па
мiк ра бiя ла гiч ных па каз чы ках i
праблему пасля ачысткi i дэзынфекцыi вырашыць не ўдалося, то ўласнiк павiнен перавесцi
калодзеж у рэжым пастаяннага
абеззаражвання да паляпшэння
якасцi вады, а вось што датычыцца хiмiчнага забруджвання,
то тут уласнiк мусiць ужо лiквiдаваць крынiцу.
Валерыя КIСЛАЯ.

Хто дзяжурны
па пад'ездзе?
Як будуць прыбiраць дапаможныя памяшканнi
ў жылых дамах
Пастановай Мiнiстэрства ЖКГ устаноўленыя пералiк работ
па санiтарным утрыманнi дапаможных памяшканняў шматкватэрнага дома i перыядычнасць iх выканання.
Згодна з дакументам, сухую прыборку дапаможных памяшканняў на першых паверхах (першай прыпыначнай пляцоўкi лiфта) i
кабiн лiфтоў камунальнiкi павiнны праводзiць не меней чым два
разы на тыдзень. Сама меней раз на тыдзень яны павiнны праводзiць прыборку дапаможных памяшканняў (за выключэннем
тэхнiчных памяшканняў) у дамах без лiфтоў. У жылых будынках з
лiфтамi — не меней за два разы на месяц. А вось чысцiць дошку
аб'яў i там, i там трэба будзе раз на тыдзень.
Мыць памяшканнi ў дамах без лiфтоў будуць не меней за два
разы на месяц, з лiфтамi — не меней за адзiн. Мыццё кабiн лiфтоў
таксама павiнны выконваць мiнiмум раз на месяц. Раз на год камунальныя службы будуць ажыццяўляць вiльготную працiрку сцен,
дзвярэй, плафонаў, прыбораў ацяплення, абмятаць пыл са столi i
мыць вокны. Не меней чым адзiн раз на год трэба будзе прыбiраць
падвалы, тэхнiчныя падполлi, паддашкi, тэхнiчныя паверхi i iншыя
тэхнiчныя памяшканнi. Што ж датычыцца дэзынфекцыi, дэратызацыi i дэзынсекцыi, то iх будуць праводзiць па меры неабходнасцi.
Валерыя КIСЛАЯ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Гэтае месца як нiякае iншае адлюстроўвае тую атмасферу, што хацелi перадаць арганiзатары. Паколькi мы жывём у
сучасным свеце, то нацыянальны каларыт,
эпоха пачатку XX стагоддзя вельмi цiкавыя
для турыстаў, гасцей, — кажа дырэктар
турыстычнай фiрмы «Вегатур» Алена
РУСАКЕВIЧ. — Нашы супрацоўнiкi сваiмi
сiламi стварылi тут тагачасныя пабудовы.
Напачатку я наведала кiрмаш, дзе гуло, вiравала жыццё, iшоў бойкi гандаль.
Рамеснiкi хвалiлi сваю прадукцыi, ды запрашалi не саромецца, падыходзiць, купляць. Вочы разбягалiся ад выбару. Ну, i
вядома, якi кiрмаш без цыганоў. Яны весела спявалi ды кружылiся ў задорных танцах. Запрашалi ў кола i наведвальнiкаў.
Некаторыя прымалi запрашэнне i як маглi
прытанцоўвалi ў такт музыцы. Ну i, зразумела ж, праяўлялi сваю натуру, чаплялiся
да людзей, каб пагадаць, хапалi за рукi.
Але за парадкам пiльна сачыў ураднiк. I
калi цыгане пераходзiлi дазволеную мяжу,
ён iх штурхаў у каршэнь i пакрыкваў. На
кiрмашы я сустрэла i пана Быкоўскага, якi
ў картузе з чырвонай кветкай гарцаваў на
канi памiж гандлёвымi радамi.
На кiрмашовай плошчы можна было
наведаць i карчму «Апошнi грош». Бясспрэчна, якi ж кiрмаш без гэтага атрыбута. Тут прапаноўвалi нацыянальныя напоi
i стравы. Напрыклад, смажанае на вуглях
мяса, квашаную капусту з салёнымi агуркамi ды бульбай.

Стыхiя

АДКАЗНАСЦЬ НА ЎЛАСНIКУ

Перш за ўсё трэба адзначыць,
што ў Беларусi дзейнiчаюць гiгiенiчныя патрабаваннi да крынiц
нецэнтралiзаванага пiтнога вода за бес пя чэн ня на сель нiц тва,
якiя зацвер джа ны па становай
Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя
№ 105 ад 2 жнiўня 2010 года.
Ме на вi та гэ тым да ку мен там
карыс таюцца камунальнiкi, калi займаюцца абслугоўваннем
грамадскiх калодзежаў. Аднак
вельмi важна звярнуць увагу на
пастанову i ўласнiкам, якiя самастойна абслугоўваюць свае
калодзежы.
— У выпадку з прыватнымi калодзежамi адказнасць за iх стан,
якасць ва ды цал кам ля жыць
на самiх уласнiках, — адзначае
выканаўца абавязкаў начальнiка аддзела водаправоднаканалiзацыйнай гаспадаркi ДА
«ЖКГ Мiнскай вобласцi» Юлiя
ЧУБРЫК. — I вельмi важна прытрымлiвацца пэўных правiл, бо
менавiта ад гэтага залежыць здароўе i нават жыццё.

Пасля кiрмашу ўсiх ахвотных запрасiла да сябе сям'я Крынiцкiх. I гледачы сталi
ўдзельнiкамi шоу. Яны расселiся за сталы i
лаўкi. Паўлiнка падносiць iм беларускiя пачастункi: клiнковы сыр з кменам, сала, дамашнюю каўбасу, зялёную цыбулю, абаранкi «Дзiцячая радасць», кампот «Папарацькветка», настойку «Пчалiны пацалунак».
Госцi п'юць, закусваюць i адначасова
глядзяць спек такль, удзельнiкамi якога
становяцца i самi. Беларуская полька, лявонiха, шляхецкi падэспань ствараюць непадробную тагачасную атмасферу.
А вось i жанiх з'явiўся. Праўда, каня
свайго адмовiўся паказаць бацькам маладой, маўляў, адпусцiў дадому. «А на чым
жа пан Адольф назад паедзе?», — запыталiся ў яго. «Ды тут недалёка, пехатой дабяруся». Чым выклiкаў у прысутных жарты:
мусiць, пасаромеўся паказваць змардаваную худую жывёлiну.
А Сцяпан Крынiцкi тым часам усё часцей выглядаў на вулiцу, вядома ж, сваты
павiнны з'явiцца з хвiлiны на хвiлiну. I вось
нарэшце спынiўся воз, запрэжаны ладнымi жарабцамi. З яго лiтаральна скацiлася
мажная кабета, а за ёй сiвы мужчына ў
нацыянальных строях. Iх запрасiлi за стол.
Ды сват ужо добра «заправiўся» па дарозе.
I адразу пусцiўся ў скокi.
Вядома, перш за ўсё ўвага гасцей была
сканцэнтравана на Паўлiнцы i пане Быкоўскiм, якiя з'яўляюцца галоўнымі героямі
камедыi. Паўлiнка — прывабная, спраў-

ная сялянская дзяўчына. Яе розум і прыгажосць выклiкаюць станоўчыя пачуццi ў
прысутных. А вось Адольф Быкоўскi, якi
прымярае на сябе ролю будучага зяця Крынiцкiх — толькi смех сваiмi фанабэрыяй,
жаданнем прадэманстраваць «разумнейшасць» i «вышэйшасць». Ён пагарджае
ўсiм мужыцкiм i ўпэўнены, што дзяўчына
не можа не ацанiць яго, такога багатага,
кемлiвага i дасць згоду на шлюб. Бацька
Паўлiнкi Сцяпан Крынiцкi ўжо зараней з
зяцем дамовiўся. Так i прэ з Быкоўскага дурасць, недальнабачнасць. Усе заўважаюць,
наколькi ён камiчны i недарэчны, акрамя
Сцяпана. Бо яго дачка закаханая ў Якiма,
якi выказвае крамольныя рэвалюцыйныя
думкi, чым не падабаецца Сцяпану.
Ды каханне нарэшце перамагае, i Паўлiнка збягае з любым хлопцам.
Варта сказаць, што ў спектаклi сыгралi
самадзейныя акцёры. Але сыгралi адмыслова, як сапраўдныя прафесiяналы. Рэалiзацыя iнтэрактыўнага праекта была пакуль
пробная. На яе запрасiлi гледачоў, каб яны
ацанiлi пастаноўку, падказалi, што тут можна
змянiць, дадаць. Арганiзатары будуць нешта ўдасканальваць, адточваць майстэрства.
Дарэчы, тут прапаноўваюць стравы, прыгатаваныя толькi з натуральных фермерскiх
прадуктаў.
Дадам, што наведаць спектакль можна i з
дзецьмi. Iм будзе чым заняцца — пакатацца
на канi, на атракцыёнах.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.
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Непагадзь
прыйшла ўвечары

У другой палове дня ў панядзелак на Беларусь прыйшоў
актыўны атмасферны фронт. Паўднёвую частку Брэстчыны лiтаральна накрыў ураган. Вецер здзiраў стрэхi,
ламаў дрэвы, адключаў электразабеспячэнне.
Эпiцэнтр стыхii прыйшоўся недзе на паўднёвы прыгарад абласнога цэнтра. Дарогi ў напрамку Тамашоўкi, Знаменкi, а таксама
Маларыты былi лiтаральна заваленыя дрэвамi. Супрацоўнiкi
ляснiцтваў i МНС, дарожнiкi распiлоўвалi iх ноччу, каб да ранiцы
забяспечыць праезд. У раёне вёскi Гусак у Маларыцкiм раёне
вецер спляжыў участак лесу, дрэвы ламалiся нiбы запалкi, цяпер
на іх месцы толькi пакарабачаныя камлi.
У абласным цэнтры таксама паламала нямала дрэў. Напрыклад, побач з суседнiм пад'ездам нашага дома па вулiцы Луцкай
ранiцай стаяла чырвоная «Шкода», «змятая» аграмадным дрэвам. Машына, як сведчыць нумарны знак, 7-га рэгiёна. Вось так
бывае: прыехаў чалавек у госцi — i такая няўдача напаткала.
Спецыялiсты кажуць, нельга ставiць машыны паблiзу дрэў, а дзе
iх ставiць, калi іншых месцаў няма?.. Пазней стала вядома, што
побач з названай пацярпелi i іншыя машыны, але яны атрымалi
меншыя пашкоджаннi.
Як паведамiлi ў абласным упраўленнi МНС, у вынiку праходжання навальнiчнага фронту на тэрыторыi вобласцi адбылося
адключэнне электраэнергii ў трох раёнах — Брэсцкiм, Кобрынскiм i Маларыцкiм. Без электрычнасцi засталiся 34 населеныя
пункты, 14 МТФ, два дзiцячыя аздараўленчыя лагеры. У летнiках
электрычнасць аднавiлi за дзве гадзiны, на аб'ектах сельгасвытворчасцi — у асноўным да ранiцы.
Паводле папярэднiх звестак, пашкоджаны дахi ў сямі жылых дамах i адным аб'екце сацкультбыту ў Маларыцкiм раёне,
у трох жылых дамах у Кобрынскiм раёне. Паведамленняў аб
пацярпелых людзях не паступала. Аварыйна-аднаўленчыя работы працягваюцца.
Як зазначылi ў ДВА «Белэнерга», за суткi ў краiне парушалася
ўстойлiвае энергазабеспячэнне 140 населеных пунктаў. За ноч
у 90 % iх энергетыкi вярнулi падачу электрычнасцi. Часова без
святла заставалiся два дзiцячыя лагеры ў Маларыцкiм i Кобрынскiм раёнах, а таксама птушкафабрыка.
Непагадзь зачапiла i Мiнск. Па звестках дзяржаўнага прадпрыемства «Мiнсктранс», апоўначы з-за ўмоў надвор'я быў спынены рух тралейбусаў на бульвары Шаўчэнкi. Затрымка транспарту склала 23 хвiлiны.
Паводле iнфармацыi Рэспублiканскага цэнтра па гiдраметэаралогii, кантролi радыеактыўнага забруджвання i манiторынгу
навакольнага асяроддзя Мiнпрыроды, больш за ўсё ападкаў за
вечар панядзелка i ў ноч на аўторак выпала ў Слуцку — 52 мiлiметры. На другiм месцы — Вiцебск, там таксама прайшоў моцны дождж, але ападкаў было менш — 45 мiлiметраў. А вось на
пацярпелай ад ветру Брэстчыне вады вылiлася яшчэ меней —
39 мiлiметраў у Пiнску i 35 — у Ганцавiчах. Зрэшты, гэта на 30 %
перавышае дэкадную норму для лiпеня.
Святлана ЯСКЕВIЧ, Валяр'ян ШКЛЕННIК.

Жыццё не спыняецца

ЗАБЕГУ БЫЦЬ!
Пандэмiя каранавiруса не адменiць Мiнскi паўмарафон.
Яго дэвiз сёлета — «Бяжым разам!», забег пройдзе 13 верасня, i чакаецца, што ён збярэ больш за 40 тысяч чалавек.
Рэгiстрацыя на маючы адбыцца забег ужо пачалася, арганiзатары маштабнага мерапрыемства адзначаюць, што калi
яе дынамiка захаваецца, то Мiнскi паўмарафон раней часу дасягне лiмiту ў 42 тысячы ўдзельнiкаў. Большасць зарэгiстраваных пакуль выбрала масавы забег на 5,5 км. А вось больш за
ўсё зорных атлетаў выйдзе на паўмарафонскую дыстанцыю ў
21,1 км. Папулярнасцю сярод дасведчаных бегуноў карыстаецца
i маршрут працягласцю 10,55 км. «Ужо пацвердзiлi свой удзел
прадстаўнiкi каля 40 краiн», — адзначыў старшыня Беларускай
федэрацыi лёгкай атлетыкi Вадзiм ДЗЕВЯТОЎСКI.
Пераможцы i прызёры сёлета падзеляць 60 тысяч долараў.
Прызавымi будуць першыя шэсць месцаў на дыстанцыях 21,1
i 10,55 км, а таксама першыя тры на 5,5 км. Цяпер уступныя
ўзносы на паўмарафон стартуюць з 15 рублёў пры рэгiстрацыi
на самы просты маршрут у 5,5 км. Бясплатна змогуць прабегчы
школьнiкi, студэнты, пенсiянеры, лiквiдатары аварыi на ЧАЭС
i людзi з абмежаванымi магчымасцямi. Максiмальна за ўдзел
можна заплацiць 100 рублёў — калi падацца на дыстанцыю
21,1 км за дзень да старту.
Асноўны забег на 21,1 км, як i ўсе астатнiя, стартуе каля Палаца спорту, пасля чаго перамесцiцца на праспект Незалежнасцi
i зробiць круг пад мостам памiж БДУ i педунiверсiтэтам. Пасля
гэтага бегуны пройдуць уздоўж вулiцы Карла Маркса, вернуцца на праспект да Купалаўскага тэатра, дабяруцца да плошчы
Перамогi, адкуль трапяць на вулiцу Камунiстычную i прамчацца
па дарогах уздоўж Свiслачы. За Старажоўскай вулiцай маршрут
паверне налева i пойдзе праспектам Пераможцаў. Па iм трэба
будзе дасягнуць «Мiнск-Арэны» i аббегчы яе. Завершыцца забег
у цэнтры Мiнска — там жа, дзе i стартаваў.
Адзначым, што Мiнскi паўмарафон пройдзе пад сярэбраным
лэйблам мiжнароднай лёгкаатлетычнай асацыяцыi — ён атрымаў яго ў 2019 годзе.
Дар'я ЛАБАЖЭВIЧ.

НЕ ПРОСТА ЦАЦКА:
НАВОШТА ПЕНСIЯНЕРУ МАБIЛЬНЫ IНТЭРНЭТ
Чамусьцi лiчыцца, што людзi, якiя ўжо даўно сталi дарослымi,
пабудавалi кар'еру, вырасцiлi дзяцей i выпусцiлi iх у самастойнае жыццё, пад пенсiю пачынаюць ледзь не ва ўсiм залежаць
ад малодшага пакалення. Але сучасныя пенсiянеры зусiм не
абавязкова на «вы» з дасягненнямi прагрэсу — такiмi як мабiльны iнтэрнэт. Мы хочам даказаць, што гэта не модная цацка для
маладых, а зручны iнструмент, неабходны кожны дзень.
Сёння пенсiянеры вядуць даволi актыўнае жыццё, у якiм ёсць месца
не толькi серыялам па тэлевiзары i градкам на лецiшчы. Сучасныя мабiльныя прылады з выхадам у iнтэрнэт дапамагаюць чытаць i глядзець
навiны, знаходзiць патрэбную iнфармацыю, падтрымлiваць зносiны
са знаёмымi, ствараць планы i дзялiцца ўражаннямi. Абмеркаваць
выбар новай блузкi з сяброўкамi проста з прымерачнай могуць не
толькi ўнучкi, але i iх бабулi. А калi дзядуля хоча пахвалiцца ўловам з
рыбалкi або сабраным у лесе ўраджаем грыбоў — чаму б i не? Усё,
што для гэтага патрэбна, — смартфон i мабiльны iнтэрнэт.

Да канца лета ў рамках iнiцыятывы #оставайсяонлайн
кампанiя А1 дае базавы безлiмiтны iнтэрнэт на хуткасцi
да 512 Кбiт/с для карыстальнiкаў большасцi папулярных
актуальных i архiўных тарыфных планаў А1 (яго можна
падключыць у асабiстым кабiнеце, мабiльнай праграме
«Мой А1» i з дапамогай USSD-запыту *135*7#выклiк).
Даведацца больш пра магчымасцi мабiльнага iнтэрнэту
можна па тэлефоне 150. Званок бясплатны з усiх сетак
аператараў Беларусi.
Але калi па магазiнах цi на рыбалку мы ходзiм не кожны дзень,
то з iншымi пытаннямi даводзiцца сутыкацца нашмат часцей. Колькi
чакаць аўтобуса на прыпынку? Цi браць з сабой парасон, выходзячы
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з дому, i якое надвор'е будзе заўтра альбо праз тыдзень? Чым парадаваць родных на вячэру цi здзiвiць сябровак да чаявання? Мабiльны
iнтэрнэт у смартфоне прыйдзецца дарэчы ва ўсiх гэтых сiтуацыях.
З дапамогай мабiльнага iнтэрнэту i смартфона можна лёгка аплачваць патрэбныя паслугi, рабiць пакупкi, выклiкаць таксi. А яшчэ — рабiць разнастайным свой вольны час: яго можна запоўнiць чытаннем
электронных кнiг або праслухоўваннем iх аўдыяверсiй, вывучэннем
замежных моў i асваеннем новых хобi.
Вырашае мабiльны iнтэрнэт i такую важную для ўсiх пенсiянераў
праблему, як недахоп зносiн. Сацыяльныя сеткi i месенджары — выдатны спосаб падтрымлiваць старыя кантакты i пасля выхаду на
пенсiю, а таксама знаходзiць новыя. I чым раней пачаць карыстацца
ўсiмi магчымасцямi, тым ярчэйшы будзе час, якi называюць заслужаным адпачынкам.

