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«Ма тэ ры я лы кра на юць за ду шу»
Воль га СІ ДАР ЧУК, на-

мес нік на чаль ні ка ўпраў-

лен ня рас паў сюдж ван-

не дру ка ва ных СМІ РУП 

«Бел пош та»:

— Све жы ну мар «Звяз-
ды» я заў сё ды раз горт ваю з 
вя лі кім за да валь нен нем і ці-
ка вас цю. Не толь кі з-за та го, 
што ў га зе це мож на знай сці 
шмат па зна валь най, прак тыч най ін фар ма цыі аб гра мад-
ска-па лі тыч ным жыц ці кра і ны.

На вы со кім уз роў ні асвят ля юц ца куль тур ныя і спар-
тыў ныя па дзеі. Але са мае га лоў нае — тое, што га зе та 
вы да ец ца на род най бе ла рус кай мо ве. Аса біс та мне вель-
мі па да ба юц ца ма тэ ры я лы, пад рых та ва ныя Ва лян ці най 
Доў нар. Яны лі та раль на кра на юць за ду шу



У Мі ніс тэр стве ін фар ма цыі кра і-

 ны прай шла су стрэ ча з кі раў-

ніц твам Усе кі тай скай аса цы я цыі 

жур на ліс таў.

Кі тай ская жур на лісц кая су поль-
насць зна хо дзіц ца ў доб рых ад но сі нах 
з ка ле га мі з Бе ла ру сі. Гэ та ві даць і па 
ста сун ках роз ных мас ме дыя Кі тая і 
Бе ла ру сі, і па кан так тах Усе кі тай скай 
аса цы я цыі жур на ліс таў з Бе ла рус кім 
са юзам жур на ліс таў. Пра гэ та іш ла 
раз мо ва і на су стрэ чы з кі раў ніц твам 
зга да най аса цы я цыі ў Мі ніс тэр стве ін-

фар ма цыі Бе ла ру сі. Ся род удзель ні каў 
быў і пер шы на мес нік стар шы ні Бе-
ла рус ка га са ю за жур на ліс таў Сяр гей 
Свер ку ноў.

«Мы лі чым, што на спе ла не аб ход-
насць вы бу да ваць агуль ную плат фор-
му для аб ме ну ін фар ма цы яй па між на-
шы мі кра і на мі, — за ўва жыў на су стрэ-
чы вы ка наў чы ды рэк тар Усе кі тай скай
аса цы я цыі жур на ліс таў Чжан Бай сінь. — 
Гэ та му маг ло б па спры яць і ства рэн-
 не су поль най гра мад скай ар га ні за цыі, 
якая аб' яд на ла б жур на ліс таў з роз ных 
кра ін».

Раз мо ва на су стрэ чы іш ла і пра 
во пыт ра бо ты кі тай скіх мас ме дыя ў 
ін тэр нэ це, са цы яль ных сет ках. Кі тай-
скія ка ле гі за пра сі лі бе ла рус кі бок да 
ўдзе лу ў се мі на рах, кан фе рэн цы ях 
па пы тан нях жур на лісц кай аду ка цыі і 
прак ты кі ў КНР. А так са ма вы ка за лі 
спа дзя ван не на на ладж ван не тры ва-
лых ад но сін з ВНУ Бе ла ру сі, якія зай-
ма юц ца пад рых тоў кай жур на лісц кіх 
пра фе сій ных кад раў. Най перш — для 
пра цы ў ін тэр нэт-ме дыя.

Сяр гей ШЫЧ КО.

МАС МЕ ДЫЯ ВЫ БУ ДОЎ ВА ЮЦЬ 
БЕ ЛА РУС КА-КІ ТАЙ СКУЮ ПЛАТ ФОР МУ

БЕ ЛА РУСЬ 
СЁН НЯ ДА ЛУ ЧЫЦ ЦА 
ДА ГЛА БАЛЬ НА ГА ДНЯ 

ПРЫ БОР КІ
Сён ня, 15 ве рас ня, 

ад бу дзец ца 

ак цыя 

між на род на га 

ру ху Lеt's dо іt! — 

Гла баль ны 

дзень пры бор кі. 

Па за дум цы 

ар га ні за та раў, 

у гэ ты дзень 

удзель ні кі і 

ўдзель ні цы ру ху 

са 150 кра ін пра вя дуць пры бор ку 

не санк цы я на ва ных зва лак. 

Бе ла русь так са ма да лу ча ец ца да 

ак цыі.

Па чы на ю чы з 21 кра са ві ка ва лан-
цё ры ру ху «Зро бім!» ак тыў на шу ка лі 
на ва лы смец ця ў ля сах, на бе ра гах рэк 
і азёр, мес цах ма са ва га ад па чын ку і 
на но сі лі іх на кар ту. У пра цэ се фар мі-
ра ва лі ка ман ды і на ладж ва лі су вя зі з 
мяс цо вы мі ор га на мі ўла ды. Сён ня гэ тае 
смец це бу дзе пры бра нае.

— Мы спа дзя ём ся, што 15 ве рас ня 
на пры бор ку вый дзе мак сі маль ная коль-
касць доб ра ах вот ні каў па ўсёй Бе ла ру сі, 
— ка жуць у ар га ні за цый ным ка мі тэ це 
ру ху па пры бор цы не санк цы я на ва ных 
зва лак «Зро бім!». — Пры гэ тым важ на 
не толь кі зра біць пры ро ду чыс цей шай, 
але і па дзя ка ваць ад но ад на му за доб-
рую спра ву.

Пры бор ка прой дзе ў Мін ску, Го ме лі, 
Грод не, Брэс це, Ві лей цы, Ба ра на ві чах, 
Рэ чы цы, Ма ла дзеч не, Ра ка ве, Ор шы, 
Слуц ку, Пін ску, Мя дзе ле, аг ра га рад-

ках На рач і Пры лу кі, 
вёс ках По лце ва і Лес-
ка ві чы Шу мі лін ска га 
ра ё на.

У Мін ску 15 ве-
рас ня ва лан цёр ская 
пры бор ка прой дзе ў 
пар ку імя 50-год дзя 
Вя лі ка га Каст рыч ні ка. 
На пра ця гу дзвюх га-
дзін удзель ні кі бу дуць 
на во дзіць па ра дак у 

ле са пар ка вай зо не. Пас ля ар га ні за-
та ры за про сяць доб ра ах вот ні каў на
не вя лі кі пік нік.

Для тых, хто хо ча пра вес ці Гла баль-
ны дзень пры бор кі асаб лі ва ак тыў на і 
з ка рыс цю, кам па нія «Га рад скі Ляс ні-
чы» пад рых та ва ла но вы пе шы ма ра-
фон, які прой дзе праз «Рай скі сад» і 
са мую доў гую алею ста лі цы. Па хо дзе 
ру ху ўдзель ні кі ма ра фо ну так са ма пра-
вя дуць мі ні-ак цыі па пры бор цы. Та му 
ар га ні за та ры ра яць за ха піць з са бой 
па ке ты і паль чат кі.

Не звы чай ную пры бор ку ў гэ ты дзень 
пра вя дзе жы хар Мін ска аме ры кан ска-
га па хо джан ня Джон Рос мен, які за-
пра шае ўсіх ама та раў ве ла транс пар ту 
і за га рад ных па ез дак ад пра віц ца ў лес 
ка ля мік ра ра ё на Уруч ча. Старт ад На-
цы я наль най біб лі я тэ кі ў 13.00.

Ак цыі па пры бор цы пра вод зяц ца пры 
пад трым цы Мі ніс тэр ства пры род ных рэ-
сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 
і Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі.

Свят ла на БУСЬ КО.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі  

У НА РОД У НА РОД 
ПА ТА ЛЕН ТЫПА ТА ЛЕН ТЫ
Маш таб ны дзі ця чы тэ ле пра-

ект «Та лент кра і ны» трэ ці раз 

рых ту ец ца да вы ха ду ў эфір, 

а на пя рэ дад ні пра во дзіць да-

дат ко вы на бор удзель ні каў. 

Тра піць у апош ні ва гон кон-

кур су змо гуць та ле на ві тыя 

дзе ці ва ўзрос це 5—15 га доў 

і ка лек ты вы (да 3 ча ла век), 

якія зай ма юц ца ха рэа гра фі-

яй і вы сту па юць у ары гі наль-

ным жан ры.

Як рас ка за лі «Звяз дзе» на 
тэ ле ка на ле АНТ, які вы сту пае 
ад ным з за сна валь ні каў кон-
кур су, кас тынг праходзіць у Бе-
ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі 
му зы кі. 15 ве рас ня ад бо рач нае 
жу ры пра гле дзіць прэ тэн дэн таў 
у на мі на цыі «Ха рэа гра фія» (на-
род ная, кла січ ная або су час ная), 
16 ве рас ня ў гэ ты ж час змо гуць 
па ка заць ся бе прад стаў ні кі ары-
гі наль на га жан ру («Ак цёр скае 
май стэр ства», «Мас тац кая дэк-
ла ма цыя», «Цыр ка вое мас тац-
тва»). «Ка лі вы ро бі це ну мар пад 
му зы ку, не за будзь це ся пры ха-
піць з са бой флэш ку з па трэб-
най му зыч най кам па зі цы яй», — 
на гад ва юць ар га ні за та ры. Пе-
ра ва гу ў ад бо ры бу дуць мець 
лаў рэ а ты і пры зё ры між на род-
ных кон кур саў, ад нак па вя лі кім 
ра хун ку шанц гуч на за явіць пра 
ся бе гэ тай во сен ню атры мае аб-
са лют на кож ны прэ тэн дэнт.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА



Чар го выя «ах вя ры» ле су
За су ткі ра та валь ні кі трой чы вы яз джа лі на по шу кі 

жан чын, якія за блу дзі лі ў ля сах, па ве да мі лі ў Мі ніс-

тэр стве па над звы чай ных сі ту а цы ях.

Так, днём па сту пі ла па ве дам лен не пра не аб ход насць 
ака зан ня да па мо гі ў по шу ку жан чы ны, што згу бі ла ся ў 
ле се ка ля вёс кі Дру ча ны Бя лы ніц ка га ра ё на. Пен сі я нер ка 
1946 го да на ра джэн ня пай шла па яга ды су тка мі ра ней і не 
маг ла вы йсці з лесу са ма стой на. У 16.20 жан чы на бы ла 
зной дзе на ра та валь ні ка мі, яна не па цяр пе ла.

У шэсць га дзін ве ча ра ра бот ні кам МНС па тэ ле фа на ва-
ла ін шая жан чы на, якая так са ма згу бі ла ся. Вы свет лі ла ся, 
што пры збо ры ягад яна за блу дзі ла і за храс ла ў ба ло це 
ка ля вёс кі Верх ні Це ра бя жоў Сто лін ска га ра ё на. На по-
шу кі вы еха лі ра та валь ні кі, су пра цоў ні кі РА УС і вай скоў-
цы па гра ніч най за ста вы. Ка ля 23 га дзін жан чы на бы ла 
зной дзе на тры вож най гру пай па гра ніч ні каў. Ме ды цын ская 
да па мо га ёй не спат рэ бі ла ся.

У 21.40 ра та валь ні кі атры ма лі па ве дам лен не ад жан чы-
ны 1972 го да на ра джэн ня, якая ў 18.00 пай шла па яга ды 
і за блу дзі ла ў ляс ным ма сі ве ка ля вёс кі Раз' езд Фа лі чы 
Ста ра да рож ска га ра ё на. У 22.30 ра бот ні кі МНС знай шлі 
знік лую жан чы ну, яна не па цяр пе ла.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

На слы хуНа слы ху  

Схо ван ка зброі 
ў цэнт ры Бра гі на

Пра зна ход ку ста ла вя до ма ад ды рэк та ра дзі ця ча-

юнац кай спар тыў най шко лы. Ра бо чыя на бу даў ні-

чым аб' ек це зай ма лі ся ўлад ка ван нем тра ту ар ных 

да ро жак. У ней кі мо мант коўш эк ска ва та ра за ча піў-

ся за ме та ліч ныя прад ме ты. Як ака за ла ся, гэ та бы ла 

зброя. Тэ ры то рыю ДЮСШ і най блі жэй шых ра ё наў 

ача пі лі, ра бо чых ад да лі лі на бяс печ ную ад лег ласць. 

Да рас ко пак зной дзе на га пры сту пі лі спе цы я ліс ты 

гру пы раз мі ні ра ван ня. Яшчэ на эта пе пра вер кі тэ ры-

то рыі пас ля пры ез ду яны бы лі здзіў ле ны: мі на шу-

каль ні кі па каз ва лі не ве ра год ную коль касць зброі.

Па ін фар ма цыі УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма, уся го 
на гэ тым мес цы бы ло зной дзе на 255 ства лоў. На па верх ню 
да ста лі ржа выя част кі 12 ку ля мё таў Дзег ця ро ва, 39 ППШ, 
36 він то вак Мо сі на, 6 стан ко вых і 2 авія цый ныя ку ля мё ты 
«Мак сім» і не каль кі ста нін да яго, про ці тан ка вую стрэль бу 
і дзве стволь ныя ка роб кі з удар на-спус ка вым ме ха ніз-
мам да яе. Так са ма бы ло зной дзе на 65 ка ра бі наў Мо сі на 
1944 го да вы пус ку, 23 ня мец кія ка ра бі ны К-98 «Маў зер», 
пя хот ны ку ля мёт Дзег ця ро ва, дэ та лі і трое са нак да яго. 
Ідэн ты фі ка ва ныя аў та мат Фё да ра ва, са ма за рад ныя він-
тоў кі Сі ма на ва і То ка ра ва, мі на мёт ная ста ні на да мі на мё та. 
Вы яў ле на так са ма вя лі кая коль касць стволь ных ка ро бак, 
га за вых порш няў, удар на-спус ка вых ме ха ніз маў.

Пас ля вы-
свет лі ла ся, што 
не бяс пе кі зброя 
не ўяў ля ла. Па-
пя рэд ні агляд 
па ка заў, што яна 
не за ра джа на. Не 
бы ло ў схо ван цы 
і бо еп ры па саў. 
Пра во дзіц ца пра-
вер ка, пры зна ча-
ны не аб ход ныя 
экс перт ныя да-
сле да ван ні. Ва 
УУС па куль не мо гуць ска заць, ад куль узя ла ся схо ван ка. 
Мяр ку ец ца, што гэ та маг ла быць кан фіс ка ва ная пас ля 
вай ны ў на сель ніц тва зброя. Не вы клю ча на, што склад быў 
ство ра ны ў кан цы вай ны, ка лі мер ка ваць па він тоў ках 1944 
го да вы пус ку. Вя до ма, што ра ней на гэ тым мес цы зна хо-
дзіў ся бу ды нак ва ен ка ма та, які ў са вец кі час знес лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



ЖАН ЧЫ НА ПА МЕР ЛА ПАС ЛЯ ЎКУ СУ ВОС
За раз — пік вы клі каў па лік ві да цыі гнёз даў джа ля чых на ся ко мых

Ня шчас ны вы па дак 

ад быў ся ра ні цай на 

ад ной з дач у Слуц кім 

ра ё не. Па па пя рэд ніх 

звест ках УСК па Мін-

скай воб лас ці, пас ля 

ўку су вос жан чы не 

ста ла дрэн на. Яе муж 

вы клі каў хут кую. Ад-

нак, ня гле дзя чы на 

рэ ані ма цый ныя ме-

ра пры ем ствы, жан чы-

на па мер ла. Дак лад-

ную пры чы ну смер ці 

да па мо жа ўста на віць 

су до ва-ме ды цын ская 

экс пер ты за.

А лі та раль на на на ступ ны 
дзень тры асін ыя гняз ды вы-
да лі лі ра та валь ні кі ў Мін ску. 
Вы клі кі па сту пі лі з дзі ця чых 
сад коў у Ле нін скім і Фрун-
зен скім ра ё нах, а так са ма з 
25-й га рад ской дзі ця чай па-
лі клі ні кі. У ад ным дзі ця чым 
са дзе во сы аб лю ба ва лі мес-

ца пад да хам, у дру гім — пад 
акон най ра май. У па лі клі ні цы 
ня про ша ных гас цей вы яві лі 
ў шчы лі не бу дын ка. Усе гнёз-
ды бы лі лік ві да ва ныя.

Як на га да лі ў Мін скім га-
рад скім упраў лен ні МНС, пік 
вы клі каў па вы да лен ні гнёз-
даў пчол, вос або шэрш няў 
тра ды цый на пры па дае на 
жні вень — ве ра сень. Сям'я 
на ся ко мых да ся гае мак сі-
маль на га па ме ру да кан ца 
ле та — у гэ ты час яны най-
больш ак тыў ныя.

Ра та валь ні кі бяс плат на 
пры бі ра юць гнёз ды на ся-

ко мых у дзі ця чых сад ках, 
да мах са ста рэ лых і ін ва-
лі даў, баль ні цах і ін шых 
са цы яль ных уста но вах. 
Ка лі гняз до зной дзе на ў 
до ме, то жы ха рам вар та 
звяр нуц ца ў та ва рыст ва 
ўлас ні каў або ЖРЭА. Ра-
та валь ні кі ў та кіх вы пад-
ках аказ ва юць па слу гі на 
плат най асно ве. Ад нак у 

над звы чай ных сі ту а цы ях, 
ка лі, на прык лад, хтось ці 
раз ва ру шыў гняз до або ў 
ква тэ ры ці до ме зна хо дзяц-
ца дзе ці, а баць кі не мо гуць 
да іх тра піць з-за на ся ко мых, 
ра бот ні кі МНС вы яз джа юць 
не ад клад на.

Спе цы я ліс ты рас ка за лі, 
як мож на за стра ха вац ца ад 
з'яў лен ня не пры ем ных су-
се дзяў. Як пра ві ла, во сы, 
пчо лы і шэрш ні вы бі ра юць 
для гнёз даў дуп лы ў дрэ-
вах, га ры шчы, на двор ныя 

па бу до вы. МНС рэ ка мен-
дуе яшчэ да на ступ лен ня 
ле та за ла дзіць шчы лі ны на 
га ры шчы, праз якія на ся-
ко мыя мо гуць тра піць пад 
дах до ма. Пра вя раць трэ ба 
так са ма пад ва лы, ні шы, у 
тым лі ку сха ва ныя, а так-
са ма за сцен кі па між да ма-
 мі — іх мож на за поў ніць ман-
таж най пе най або буд ма тэ-
ры я ла мі. У го ра дзе піль ную 
ўва гу вар та ўдзя ляць бал-
ко нам і мес цам пад да хам. 
Не вя лі кае, па ме рам з яб-
лык, гняз до мож на зняць 
са ма стой на пры да па мо зе 
мяш ка і рыд лёў кі, а за тым 
спа ліць ці за ка паць. Пры 
гэ тым у МНС ра яць па кла-
па ціц ца пра бяс печ насць 
тва ру і рук, да ча кац ца ве-
ча ра, ка лі ўсе на ся ко мыя 
вяр та юц ца ў сваё жыл лё і 
іх ак тыў насць зні жа ец ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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