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Зор ка ін тэр нэ туЗор ка ін тэр нэ ту  

«КАМ ПО ТЫ ВА РУ САМ»
Сле сар са Слуц ка рас каз вае ў ін тэр нэ це пра жыц цё прос та га вяс ко ва га 

ча ла ве ка і спа дзя ец ца знай сці «па ла він ку»

На двор'еНа двор'е  

Спё ка вер нец ца ў кан цы тыд ня, 
даж джы — так са ма

На гэ тым тыд ні сі ноп ты кі зноў праг на зу юць у Бе ла-
ру сі цёп лае на двор'е. Пра гэ та па ве дам ля юць у Рэс-
пуб лі кан скім цэнт ры 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. У дру гой па ло ве 
тыд ня тэм пе ра ту ра па вет ра днём у асоб ных рэ гі ё нах 
бу дзе пе ра валь ваць за +30 0С.

На па чат ку тыд ня ўмо-
вы на двор'я на тэ ры то рыі 
кра і ны бу дзе дык та ваць 
воб ласць па вы ша на га 
ат мас фер на га ціс ку. Ча-
ка ец ца пе ра мен ная воб-
лач насць, без апад каў. 
Ноч чу і ран кам у асоб ных 
ра ё нах маг чы мы не пра-
цяг лыя сла быя ту ма ны. 
Сён ня, у аў то рак, тэм-
пе ра ту ра па вет ра ноч чу 
скла дзе 8—14 гра ду саў цяп ла, па паў днё вым ус хо дзе — да 
плюс 16. Днём слу пок тэр мо мет ра па ды мец ца да 21—27 
гра ду саў вы шэй за нуль. Па доб нае на двор'е бу дзе і ў се ра ду: 
ноч чу 9—16 вы шэй за нуль, днём — 23—29 цяп ла.

Пас ля гэ та га пад уплы вам вы со ка га ат мас фер на га ціс ку 
з тэ ры то рыі За ход няй Еў ро пы пач нуць змя шчац ца ма ла -
ак тыў ныя ат мас фер ныя фран ты, якія пры ня суць больш 
цёп лыя і віль гот ныя па вет ра ныя ма сы. У асоб ных ра ё нах 
прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, маг чы мы на валь ні цы. 
Ноч чу і ран кам ча ка ец ца сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ў чац вер ноч чу скла дзе 13—18 вы шэй за нуль, удзень слу-
пок тэр мо мет ра па ды мец ца да 23—29 гра ду саў, а па поўд ні 
кра і ны — да 30—31. У пят ні цу ноч чу бу дзе 11—19 цяп ла, 
удзень — 14—29, а па поўд ні да плюс 30—32.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў, ана ла гіч нае на двор'е за-
ха ва ец ца і на вы хад ныя. У су бо ту пе ра важ на ў паў ноч на-
за ход ніх ра ё нах кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы і 
на валь ні цы. Ноч чу і ран кам ча ка ец ца сла бы ту ман. Тэм пе-
ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 13—20 гра ду саў вы шэй за 
нуль, удзень — 25—32. У ня дзе лю ноч чу па за ха дзе, а днём 
па боль шай час ці тэ ры то рыі кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя 
даж джы, у асоб ных ра ё нах ча ка юц ца на валь ні цы. Ноч чу і 
ран кам сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў цём ны час су-
так бу дзе 14—21 гра ду саў вы шэй за нуль, удзень — 24—29 
цяп ла, а па ўсхо дзе Бе ла ру сі — 30—32 са зна кам «плюс».

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lyskavets@zvіazda.by



У са цы яль ных сет ках лю дзі звы-
чай на хо чуць зда вац ца леп шы-
мі, чым ёсць на са май спра ве. 
Су цэль ныя кар цін кі пры го жа га 
жыц ця. Сле сар са Слуц ка Мі ха іл
ГАР ДЗЕЙ ЧЫК вы ра шыў пай -
сці на су пе рак шаб ло нам і за вёў 
Ін стаг рам «прос та га вяс ко ва га 
ча ла ве ка». Ні я ка га гла му ру — 
случ ча нін дзе ліц ца фо та здым-
ка мі пры ро ды, сва іх «сса бо ек» і 
ўра джаю з ага ро да.

Мі ха і лу 28 га доў. Ра ней пра ца ваў і 
трак та рыс там, і апе ра та рам ка цель-
най. Ця пер улад ка ваў ся сле са рам у 
ЖКГ. Амаль увесь воль ны час муж чы-
на пры свя чае ага ро ду.

— Вы рошч ваю буль бу, агур кі, па-
мі до ры, цы бу лю. Тое, што і ўсе. У нас 
з баць ка мі агуль нае ле ці шча. Ці вя лі кі 
ага род? Для ся бе ха пае, — рас каз вае 
Мі ха іл.

Ён сам ва рыць кам по ты і ва рэн не, со-
ліць агур кі. Пра што і рас каз вае на сва ёй 
ста рон цы. «Я ўсё жыц цё ў гэ тай вяс ко вай 
сфе ры, — усмі ха ец ца ён, ка лі здзіў ля-
ем ся та кой гас па дар лі вас ці. — Ба бу ля, 
баць кі ра біць на рых тоў кі на ву чы лі».

Мяр ку ю чы па Ін стаг ра ме муж чы ны, 
ён шмат га туе. І не толь кі ма ка ро ну і 
бу тэрб ро ды. Мі ха іл сма жыць ка бач кі, 
умее за пя каць тру са і кач ку.

— Тру сі каў са мі га ду ем, куп ляць до ра-
га, — за ўва жае су раз моў нік. — Я асаб лі-
ва не гар таю ча со пі сы, не шу каю рэ цэп-
ты. Што сам пры ду маю, тое і га тую.

За рэ гіст ра вац ца ў Ін стаг ра ме Мі ха і-
лу пад ка заў стры еч ны брат. Случ ча нін 
пры зна ец ца: з да па мо гай ін тэр нэ ту спа-
дзя ец ца па зна ё міц ца з дзяў чы най.

— Шу каю та кую, як я, — прос тую. 
Гас па ды ню.

— І што, скла да на знай сці?

— Шчы ра ска жу, я яшчэ та кіх не 
су стра каў. Мо жа, не там шу каю? (Смя-

ец ца) Зна ё міц ца ўжы вую ча су ня ма. 
Гэ та трэ ба ха дзіць ку дысь ці — у клуб, 
на кан цэрт. Не на ву лі цы ж зна ё міц ца. 
Дый ця пер у ін тэр нэ це ўсе ся дзяць.

На ад ным з фо та Мі ха іл тры мае бу-
кет ра мон каў. «Да ру ўсім дзяў ча там», — 
ста іць под піс. «Ра мон кі прос та бы лі пад 
ру кой. А так у мя не на ле ці шчы шмат 
кве так», — за пэў ні вае ха лас цяк.

Случ ча нін лю біць фа та гра фа ваць 
пры ро ду. На ра бо ту ён ез дзіць на ве ла-
сі пе дзе, та му яму час та ўда ец ца пад-
ла віць пры го жыя кад ры.

Пас ля та го як акаўнт Мі ха і ла за ўва-
жы лі СМІ, коль касць яго пад піс чы каў 
вы рас ла ў дзе сяць ра зоў. Ця пер за
жыц цём случ ча ні на со чаць амаль 
1,2 ты ся чы ча ла век. Ві даць, пад куп ляе 
шчы расць і пра ста та муж чы ны.

А Мі ха іл ця пер ду мае, як зра біць сваю 
ста рон ку ў ін тэр нэ це яшчэ ці ка вей шай. 
Скла дае план фо та кож ны дзень, каб не 
вы кла даць ад но і тое ж. Збі ра ец ца на-
ву чыц ца зды маць ві дэа. І на быць но вы 
тэ ле фон, з больш якас най ка ме рай.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. 
lubneuskaya@zvіazda.by



Звяз доў скі «дэ сант» пры зям ліў ся... 
на востраў Зыс лаў

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Усё жыц цё вы піс ваю «Звяз-

ду», — пры зна ла ся Ма рыя Ар цё маў-
на. — Не каль кі вы дан няў вы піс ва ла, 
але «Звяз да» — са мая леп шая. На ват 
пры яцель ку са гі та ва ла па сяб ра ваць з 
га зе тай. Там на ўсе пы тан ні ёсць ад ка-
зы, жур на ліс ты пі шуць на роз ныя тэ мы. 
Яшчэ мой баць ка «Звяз ду» вы піс ваў! 
Па мя таю, як ад ной чы ад шу ка лі ў яго 
ну ма ры га зе ты за 1940-я га ды, якія сён-
ня за хоў ва юц ца ў на шым му зеі.

Як пад крэс ліў на чаль нік ад дзе ла 
ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па 
спра вах мо ла дзі Лю бан ска га рай вы-
кан ка ма Ва сіль КАТ КА ВЕЦ, са «Звяз-
дой» Лю бан шчы ну звяз вае даў няе сяб-
роў ства. «І не толь кі та му, што ў га ды 
вай ны тут раз мя шча ла ся пад поль ная 
рэ дак цыя, — ка жа ён. — На пра ця гу 
свай го іс на ван ня «Звяз да» асвят ля ла 
па дзеі, якія ад бы ва лі ся ў ра ё не, пі са ла 
пра лю дзей, якія пра сла ві лі свой край. 
І сён ня га зе та — наш га лоў ны ін фар-
ма цый ны парт нёр».

Урэч ча, Ка лі наў ка, Сос ны, Не жын, 
Ка му на... — зда ец ца, ня ма та кой вёс кі 

на Лю бан шчы не, пра якую не ве дае 
мяс цо вы края зна вец і гіс то рык 
Ана толь ВЯ ЛІЧ КА. Па куль еха лі
ў вёску Два рэц, дзе вы да ва ла ся 
пар ты зан ская «Звяз да», ён рас ка-
заў пра асаб лі вас ці кож на га на се ле-
на га пунк та, які пра яз джа лі; лю дзей, 
што пра сла ві лі сваю ма лую ра дзі му. 
Не за быў ся, вя до ма, і пра тое, ка лі 
сю ды пры ехаў Ян ка Ку па ла — ме на-
ві та гэ тыя края ві ды и пра ца лю дзей 
на тхні лі пес ня ра на яго зна ка мі тую 
«Над ра кой Арэ сай». Да рэ чы, упер-
шы ню паэ ма бы ла на дру ка ва на ў 
«Звяз дзе».

У Двар цы, дзе ў сту дзе ні 1943 го-
да быў ад ноў ле ны вы пуск пад поль-
най «Звяз ды», нас ча ка лі мяс цо выя 
жы ха ры. Па ві тац ца з су пра цоў ні ка-

мі «Звяз ды» вый шла і гас па ды ня ха ты, 
дзе ві сіць шыль да, якая свед чыць аб 
подз ві гу на шых па пя рэд ні каў, Лі дзія 
Бу біч. Прый шоў на су стрэ чу — дак лад-
ней, пад' ехаў — і сын бы лой гас па ды ні, 
Мар фы Мі гун, якая да ла свае па коі для 
пад поль най ты паг ра фіі. За гэ та ўжо 

пас ля вай ны ў знак удзяч нас ці дзяр-
жа ва па бу да ва ла ёй но вую ха ту. На 
гэ тых сце нах аку рат пе рад Днём дру ку 
ў 1975 го дзе і з'я ві ла ся ме ма ры яль ная 
шыль да, якая свед чыць, што тут вы да-
ва ла ся пар ты зан ская «Звяз да».

У Двар цы зга да лі і тых, хто вы да ваў 
пад поль ную «Звяз ду». Ана толь Вя ліч ка 
рас ка заў пра той пе ры яд у вер шах:

У Лю бан скім краі — вёс ка Два рэц.
У ляс ку, дзе Арэ са-ра ка.
У га ды лі ха лец ця пры тул кам
Ста ла ты для га зе ты «Звяз да».

Тут Ба раш каў — 
ня стом ны рэ дак тар,

Рэ да гуе і пра віць ліс ты.
Каб у тэр мін на ро ду да нес ці
Вест кі з фрон ту ра дзі май Маск вы.

Так з Двар ца, з ха ты Мар фы Мі гун,
Сло ва праў ды на дзей на «стра ля ла».
«Бі це злыд няў-фа шыс таў што дня», —
У краі род ным «Звяз да» за клі ка ла.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by

Лю бан скі ра ён.

Мін скія ра та валь ні кі ад ла-
ві лі га дзю ку ў мік ра ра ё не 
Ка мен ная Гор ка. Да гэ туль 
яна па спе ла ўку сіць 10-га-
до ва га хлоп чы ка. Зда рэн не 
ад бы ло ся ў два ры до ма па 
ву лі цы Кун цаў шчы на. Змяя 
зна хо дзі ла ся ка ля пад' ез да, 
яна пры цяг ну ла ўва гу дзя-
цей. Ка лі адзін з іх пра цяг-
нуў да яе ру ку, тая ўку сі ла. 
Гэ та ўжо дру гі вы па дак за 

ты дзень, ка лі ў ста лі цы фік-

су юц ца зда рэн ні з га дзю ка-

мі. Да гэ та га ра та валь ні кі 

да ста лі паў зу на з га за вай 

плі ты ў ква тэ ры па ву лі цы 

Лан дэ ра.

Мі ніс тэр ства па над звы чай-
ных сі ту а цы ях у вы пад ку, ка лі 
да вя ло ся ўба чыць змяю, рэ ка-
мен дуе не спра ба ваць яе зла віць 
і не ра біць рэз кіх ру хаў. Га дзю ка 
звы чай ная — яда ві тая змяя, якая 
жы ве ў бе ла рус кіх ля сах. У су вя зі 
з тым, што клі мат мя ня ец ца, яна 
мо жа апы нуц ца ў го ра дзе. Змяя 
амаль ні ко лі не на па дае на ча ла-
ве ка пер шай, та му пры су стрэ чы 
не вар та спра ба ваць яе зла віць 
або пры ціс нуць да зям лі. Гэ та ад-
но сіц ца і да да рос лых асо бін, і да 
дзі ця нят, якія толь кі вы лу пі лі ся з 
яй ка: яны ад ноль ка ва яда ві тыя. 
Нель га ра біць рэз кіх ру хаў і пра-
ва ка ваць змяю да на па дзен ня. 
МНС ра іць даць змяі ад паўз ці і не 
за бі ваць яе. Ка лі змяя за па ўзла ў 
дом, нель га ла віць яе са ма стой-
на. Трэ ба па кі нуць па мяш кан не, 
па пя рэ дзіць род ных і су се дзяў 
і па ве да міць аб зда рэн ні ра та-
валь ні кам па тэ ле фо не МНС 112. 
Ка лі ўсё ж та кі не ўда ло ся па збег-
нуць уку су, не аб ход на вы клі каць 

хут кую ме ды цын скую да па мо гу 
па тэ ле фо не 103. Каб за па во ліць 
рас паў сюдж ван не яду, трэ ба аб-
ме жа ваць ру хо масць па цяр пе-
ла га, пры ўку се ка неч нас цяў на-
клас ці шы ну.

Пры ад сут нас ці ды хан ня і пуль-
су пры сту піць да сар дэч на-лё гач-
най рэ ані ма цыі. Ка лі па цяр пе лы 
без пры том нас ці — на даць яму 
ста біль нае ста но ві шча на ба ку. 

У пер шыя 10—15 хві лін пас ля 

ўку су вы ціс нуць яд з ран кі — 

вы смокт ваць яго не рэ ка мен-

ду ец ца. Пра па ну ец ца так са ма 
пра мыць мес ца ўку су пе ра кі сам 
ва да ро ду аль бо ва дой з мы лам, 
апра ца ваць краі ра ны ан ты сеп ты-
кам. Рэ ка мен ду ец ца піць вя лі кую 
коль касць вад ка сці. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by
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Извещение о проведении аукциона
Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Пинагрузсервис», г. Пинск, ул. Рокоссовского, д. 2 
Предмет аукциона

Наименование Общая 
площадь Инвентарный номер Адрес

Квартира №3 61,2 кв. м 130/C-40558 Брестская обл., г. Пинск, 
ул. Ровецкая, 8- 3

Начальная цена без НДС 20 % – 66 900,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
(BYN) перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Кол-
лекторная, 11 БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО 
«Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания 
договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Дата и время про-
ведения  аукциона

20.09.2017  в 11.00  по адресу:  г. Пинск, ул. Рокоссов-
ского, д. 2, ОАО «Пинагрузсервис»

Дата и время 
окончания приема 
документов

18.09.2017 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, офис 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Зда рэн неЗда рэн не   У СТА ЛІ ЦЫ ГА ДЗЮ КА 
ЎКУ СІ ЛА ХЛОП ЧЫ КА

Фота БЕЛТА.

Пры су стрэ чы 
з ёй — ні я кіх 
рэз кіх ру хаў


