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На слы хуНа слы ху  

На двор'еНа двор'е  

«ЗА МА РО ЖА НАЯ» 
ВЯС НА

У ноч на ня дзе лю сі ноп ты кі ча ка юць 
у асоб ных ра ё нах да 19 ма ро зу

Пас ля да во лі цёп ла га на двор'я, якое ўтрым лі ва ла ся 

на гэ тым тыд ні, да нас зноў вяр та юц ца ма ра зы, па-

ве дам ля юць 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.

Сён ня ўдзень тэ ры то рыя кра і ны апы нец ца пад уплы вам 
пе ры фе рыі скан ды наў ска га ан ты цык ло ну, а з паў ноч ны мі 
вят ра мі да нас на кі ру ец ца ха лод нае па вет ра з поў на чы Еў-
ро пы. Бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь кі ра ні цай і днём 
па поўд ні кра і ны прой дзе не вя лі кі снег. У ся рэ дзі не дня 
рэз ка па ха ла дае, на да ро гах утво рыц ца га ла лё дзі ца. Мак-
сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень бу дзе не вы шэй чым 
мі нус 1 — мі нус 7 гра ду саў. У вы хад ныя дні ўмо вы на двор'я 
бу дзе ў асноў ным вы зна чаць ха лод ны ан ты цык лон, толь кі ў 
су бо ту ў паў днё вых ра ё нах ада б'ец ца ўплыў ат мас фер на га 
фрон ту. Ча ка ец ца да лей шае ўзмац нен не ма ра зоў.

У су бо ту ўна чы пе ра важ на па паўд нё вай па ло ве кра і ны, 
удзень у асноў ным па Го мель скай і Ма гі лёў скай аб лас цях 
ча ка ец ца снег, мес ца мі — моц ны снег, за ві ру ха. У гэ тых 
рэ гі ё нах дыс кам фор ту да ба віць моц ны па ры віс ты ве цер. 
На асоб ных участ ках да рог за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. Тэм-
пе ра ту ра па вет ра ўна чы зні зіц ца да 7—13 ма ро зу, па паў-
ноч ным ус хо дзе кра і ны праг на зу ец ца ад мі нус 14 да мі нус 
17 гра ду саў. Хо лад на бу дзе і ўдзень — 3—9 ма ро зу. За ха-
ва ец ца ха лод нае на двор'е і ў ня дзе лю. Бу дзе пе ра важ на без 
апад каў. На асоб ных участ ках да рог маг чы ма га ла лё дзі ца. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 11 да мі нус 
17 гра ду саў, у асоб ных ра ё нах яна па ні зіц ца да мі нус 18 — мі -
нус 19 гра ду саў. Удзень у дру гой па ло ве дня пры не вя лі кай 
воб лач нас ці бу дзе ад ну ля да мі нус 6 гра ду саў.

Згод на з доў га тэр мі но вы мі пра гно за мі ай чын ных спе-
цы я ліс таў, у па ня дзе лак у асоб ных ра ё нах Бе ла ру сі прой-
дзе ка рот ка ча со вы снег, на да ро гах мес ца мі га ла лё дзі-
ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень ча ка ец ца ад мі нус 4 да 
3 гра ду саў цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ



У су бо ту ўна чы пе ра важ на па паўд нё вай па ло ве 
кра і ны, удзень у асноў ным па Го мель скай 
і Ма гі лёў скай аб лас цях ча ка ец ца снег, мес ца мі — 
моц ны снег.

ЗНЯ ЛІ ПА ГРО ЗУ 
ПАН ТО НУ

У Жыт ка віц кім ра ё не апе ра тыў на лік ві да ва на 
па гро за пан тон най пе ра пра ве

Уве ча ры пры ма ні то рын гу апе ра тыў най аб ста ноў кі на 
Пры пя ці ін жы не рам ад дзе ла пан тон на-мас та вой служ бы 
МНС бы ла за ўва жа на кры га шы ры нёй 200 мет раў і даў-
 жы нёй 700 мет раў. Глы ба лё ду па воль на ру ха ла ся ў бок 
пан тон най пе ра пра вы, па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве па над-
звы чай ных сі ту а цы ях.

Быў аб ве шча ны збор і да стаў ка да мес ца пе ра пра вы 
ра бот ні каў Пін ска га цэнт ра Рэс пуб лі кан ска га атра да спе-
цы яль на га пры зна чэн ня на ча ле з на чаль ні кам ад дзе ла 
пан тон на-мас та вой служ бы пад раз дзя лен ня. Бы лі пра-
ве дзе ны ар га ні за цый ныя ме ра пры ем ствы па ўтры ман ні 
пе ра пра вы —пры ве дзе ны ў га тоў насць два ка та ры і ле-
да кол. Плаў срод кі бы лі ўста ноў ле ны ка ля ле ва га і пра ва-
га бе ра гоў ра кі су праць ця чэн ня. Да мес ца вы клі ку бы лі 
на кі ра ва ныя эк ска ва та ры прад пры ем ства «Днеп ра буг скі 
вод ны шлях». Ка лі па чаў ся рух лё ду ў бок мос та, па ім 
быў пе ра кры ты рух транс пар ту. З двух ба коў спе цы я ліс ты 
пры сту пі лі да рас кол ван ня крыг і про пус ку іх праз пан тон. 
У вы ні ку су мес най апе ра цыі па па пя рэ джан ні над звы чай-
най сі ту а цыі пан тон ная пе ра пра ва пра цяг вае пра ца ваць 
у штат ным рэ жы ме. Усе ра бо ты пра ве дзе ны без раз вя-
дзен ня мос та.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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Для апе ра тыў на га рэ ага ван ня 

на транс парт нае за бес пя чэн не

на сель ніц тва абл вы кан ка ма мі 

і Мін скім гар вы кан ка мам, ар га ні-

 за цы я мі аў та ма біль на га і га рад-

ско га элект рыч на га транс пар-

ту пры ма юц ца ме ры (асаб лі ва 

ў свя точ ныя і вы хад ныя дні) па 

пла на ван ні транс парт ных срод каў 

і ва дзі цель ска га скла ду, уклю ча-

ю чы рэ зерв, для бес пе ра бой на га 

вы ка нан ня пе ра во зак па са жы раў, 

па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве транс-

пар ту і ка му ні ка цый.

Пры гэ тым асаб лі вая ўва га звяр-
та ец ца на га ран та ван не бяс пе кі пе ра-
во зак па са жы раў, ар га ні за цыю ма ні-
то рын гу най больш за па тра ба ва ных 
кі рун каў і пры няц це ўсіх не аб ход ных 

мер па не да пу шчэн ні зры ваў 
рэй саў пры вы ка нан ні га рад-
скіх, пры га рад ных і між га род-
ніх аў та ма біль ных пе ра во зак 
па са жы раў у рэ гу ляр ных зно-
сі нах.

Ад пе ра воз чы каў, якія ра-
ней вы кон ва лі аў та ма біль ныя пе ра воз-
кі па са жы раў у не рэ гу ляр ных зно сі нах, 
у ад рас мяс цо вых вы ка наў чых і рас па-
рад чых ор га наў і апе ра та раў аў та ма-
біль ных пе ра во зак па са жы раў у пе ры-
яд з 26 лю та га па 13 са ка ві ка па сту пі ла 
135 за яў на атры ман не ча со ва га пра ва 
(да пра вя дзен ня кон кур саў па пэў ных 
марш ру тах) на вы ка нан не між га род-
ніх пе ра во зак па са жы раў у рэ гу ляр ных 
зно сі нах. З іх па 23 за явах за клю ча ны 
ад па вед ныя да га во ры аб ар га ні за цыі 

аў та ма біль ных пе ра во зак па са жы раў 
па та кіх най больш за па тра ба ва ных на-
прам ках, як Слуцк, Са лі горск, Ста рыя 
Да ро гі, Ка пыль, По лацк, На ва по лацк, 
Грод на, Лі да і ін шыя.

У ця пе раш ні час больш за 1,2 ты-
ся чы пе ра воз чы каў пры ват най фор мы 
ўлас нас ці вы кон ва юць аў та ма біль ныя 
пе ра воз кі па са жы раў у рэ гу ляр ных 
зно сі нах, з якіх 137 — у між га род нім 
кі рун ку.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Ка ло дзеж і цяг нік 

з за па лак, ка ра бель 

з пач ка і ін шыя 

кон кур сы на хут касць, 

ло гі ку і крэ а тыў насць 

па вы ка ры стан ні 

«чыр ка лак». Та кія 

за ба вы пра па на ва лі 

дзе цям за мест 

звы чай най лек цыі 

па бяс пе цы пад час 

«За пал ка ва га тур ні ру», 

які прай шоў дня мі ў 

га рад скім па сёл ку 

Ка рэ лі чы Гро дзен скай 

воб лас ці.

— Пры мер ка ва нае да 
Між на род на га дня за пал кі 
і пра фі лак ты кі дзі ця ча га 
траў ма тыз му ме ра пры-
ем ства ме ла на мэ це па-
ка заць школь ні кам, што 

за пал кі — гэ та не толь кі 
не бяс пе ка, але і ка рыс-
ны ат ры бут што дзён на га 
жыц ця, — рас ка за ла Ак-

са на БА СЮК, за гад чык 

ад дзе ла ме та дыч най пра-

цы Ка рэ ліц ка га ра ён на га 

Цэнт ра куль ту ры і на род-

най твор час ці. — Дзе ці са-
мі раз ва жа лі, што за пал кі 
мо гуць і пры нес ці бя ду з
па жа рам, і да па ма гчы за-
паліць агонь для цяп ла і га-
та ван ня ежы.

Ар га ні за та ры зла дзі лі са-
праўд ную спар та кі я ду. Ма-
лыя на хут касць пе ра но сі лі 
пач кі на га ла ве, пля чах і ку-
ла ку. На хут касць бу да ва лі з 
за па лак са мы вы со кі ка ло-
дзеж і са мы доў гі цяг нік. Пры-
чым «ва го ны» па він ны бы лі 
мець па два ко лы і пры чап-
ную пры ла ду па між са бой.

Прад стаў нік ра ён най ар-
га ні за цыі Мі ніс тэр ства па 
над звы чай ных сі ту а цы ях 
рас ка за ла дзе цям пра не-
бяс пе ку гуль няў з аг нём і 
за пал ка мі. А рос та вая ляль-
ка — па чак з за пал ка мі, — 
зроб ле ная су пра цоў ні ка мі 
цэнт ра, да па ма га ла ўсім 
удзель ні кам.

Іры на СІ ДА РОК



ГУЛЬ НІ БЕЗ ДЫ МУ За пал кі спар тыў ныя, 
ла гіч ныя і твор чыя

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па ці ка-

віў ся ў эко ла гаў, ці трэ ба ве рыць 

чут кам пра па гро зу для ры бы з-за 

экс плу а та цыі Ві цеб скай ГРЭС на 

За ход няй Дзві не.

Вод ны рэ кард смен
— Паў ноч ны рэ гі ён най больш за-

бяс пе ча ны вод ны мі рэ сур са мі. Тут 
пра ця ка юць дзве вя лі кія транс гра ніч-
ныя ра кі — За ход няя Дзві на і Днепр, 
а так са ма ка ля 600 ся рэд ніх і ма лых 
рэк агуль най пра цяг лас цю ка ля 9 ты-
сяч кі ла мет раў.

Азёр у нас ка ля дзвюх ты сяч. Іх 
агуль ная пло шча больш за 900 квад-
рат ных кі ла мет раў. Агуль ны аб' ём ва-
ды — ка ля 3,2 міль ё на ку біч ных мет-
раў, — рас ка заў Пётр ДУК, на мес нік 

стар шы ні Ві цеб ска га аб лас но га ка-

мі тэ та пры род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя.

Са мыя буй ныя азё ры — Асвей-
скае, пло шчай 52,6 км2 (дру гое мес-
ца ў кра і не пас ля На ра чы), Лу ком скае 
(36,6 км2), Дры вя ты (36,1 км2). 
У Брас лаў скім і Ушац кім ра ё нах вя-
лі кая коль касць роз ных па ве лі чы-
ні і глы бі ні азёр утва ра юць раз га-
лі на ва ныя азёр ныя сіс тэ мы. Брас-
лаў ская ўклю чае ў ся бе 31 во зе ра, 
Ушац кая — 60.

Дзе бы ва юць за мо ры?
Мі ну лай зі мой у Ві цеб скай воб лас ці 

не бы ло за рэ гіст ра ва на рыб ных за-
мо раў.

— За мор ныя з'я вы ад бы ва юц-
ца ў плыт кіх бяс сцё ка вых або сла-
бап ра точ ных азё рах. Па сут нас ці, 
ры ба гі не ма са ва, ка лі ў ва дзе не 
ха пае кіс ла ро ду. На зі мо вы пе ры яд 
2017—2018 га доў вы зна ча на 40 ва-
да ёмаў, на якіх пра ве дзе ны ла ба ра-
тор ныя да сле да ван ні. Пра во дзяц ца 
так са ма аб' езд ва да ёмаў і апы тан не 
мяс цо вых жы ха роў, — тлу ма чыць га-

лоў ны спе цы я ліст ад дзе ла ка мі тэ та 

Ге надзь ГАР ЛА НАЎ.

Каб не да пус ціць за мо раў, ажыц-
цяў ля юц ца роз ныя ме ра пры ем ствы. 
На прык лад, ро бяць аэ ра цыю ва ды — 
ме ха ніч ную або па вет ра ную. Доб ра 
апраўд ва юць са бе і «дзе даў скія ме-
та ды»: улад ка ван не па ло нак, лу нак. 
Ня даў на лун кі зра бі лі на во зе ры Ды-
ма ноў скім у Ві цеб скім ра ё не. Пра цэс 
прос ты, ад пра ца ва ны вя ка мі.

Ці ка ва, што больш цяж ка па пя-
рэдж ваць лет нія за мо ры. Пры вы со-
кай тэм пе ра ту ры па вет ра ва да ёмы 
мя ле юць, пад вод ныя рас лі ны, пя сок, 

ка мя ні пе ра тва ра юц ца ў «ка шу», пад 
якой гі не ры ба. На пам поў ваць ва ду, 
за дзей ні чаць тэх ні ку, каб па шы рыць 
вод ную пра сто ру, — вель мі до ра га. 
Вы ка рыс тоў ва юць і вап на ван не. Уня-
сен не вап ны спры яе па ляп шэн ню кіс-
ла род на га рэ жы му і па ска рае пра цэс 
фо та сін тэ зу во да рас цяў.

Шкод ная пе на?
Пас ля ўвя дзен ня ў экс плу а та цыю 

Ві цеб скай ГРЭС на хва лях За ход няй 
Дзві ны мож на ўба чыць пе ну. Скеп ты кі 
сцвяр джа юць, што гэ та — вы нік па ру-
шэн няў умоў экс плу а та цыі стан цыі.

Эко ла гі су па ко і лі. Пе на атрым лі ва-
ец ца з-за та го, што ва да пра хо дзіць 
праз тур бі ны. Чут кі пра зліў наф ты 
ў ра ё не ГРЭС не ма юць пад са бой ні-
чо га бліз ка га да рэ ча іс нас ці. На ад ва-
рот, уз ро вень ва ды ў ад ной з са мых 
вя лі кіх рэк Еў ро пы дзя ку ю чы стан цыі 
па вы сіў ся. У яе аква то рыі пра ду гледж-
ва ец ца ства рэн не зо ны для ад па чын ку 
і вод на га ту рыз му...

У ін тэр нэ це аб мяр коў ва ла ся і па-
гро за для ва да ёмаў Бе ла ру сі з-за бу-
 даў ніц тва на Пскоў шчы не больш як 
30 сві на комп лек саў, кож ны не менш, 
чым на 24 ты ся чы сві нак.

Як кан ста та ва лі ў ка мі тэ це, на са м-
рэч яны не бяс печ ныя для не каль кіх
пры то каў буй ных бе ла рус кіх рэк пры-
гра ніч ча. За брудж ван ня ба сей на ра кі 
За ход няя Дзві на не вы яў ле на.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

КАБ РЫ БАМ ДЫ ХА ЛА СЯ ЛЯГ ЧЭЙ

Пра фі лак ты ка 
за мо ру 

на во зе ры 
Ды ма ноў скім 

у Ві цеб скім ра ё не.

Пе ра воз чы кі па да юць ад па вед ныя за явы

РЭ ГУ ЛЯР НЫЯ ЗНО СІ НЫ РЭ ГУ ЛЯР НЫЯ ЗНО СІ НЫ 
НА ЛАДЖ ВА ЮЦ ЦАНА ЛАДЖ ВА ЮЦ ЦА


