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Фут болФут бол  
ХТОСЬ ЦІ ПРА ХО ДЗІЦЬ, ХТОСЬ ЦІ СЫ ХО ДЗІЦЬ

Усе бе ла рус кія клу бы згу ля лі свае мат чы ў топ-тур ні рах

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  

КАБ ЧЫ ТАЦЬ 
І ПІ САЦЬ 

ПА-БЕ ЛА РУС КУ
Маё сяб роў ства са «Звяз дой» па ча ло ся га доў 

со рак та му. Не ска жу, што яно бы ло па ста ян нае: 

доў гі час я вы піс ваў ра сій скія га зе ты «Известия», 

«Пра вду», «Труд», а «Звяз ду» пе ры я дыч на куп ляў 

у кі ёс ках, каб пра ве рыць сваё ве дан не 

бе ла рус кай мо вы.

Ма ёй га зе тай, вы дан нем ну мар адзін, яна ста ла ў 1992-м 
і га лоў ным чы нам з-за та го, што дру ку ец ца па-бе ла рус ку. 
З ці ка вас цю чы таю ар ты ку лы пра па дзеі ў кра і не і за 
ме жа мі, на тэ мы зда роўя, куль ту ры, вя дзен ня хат няй 
гас па дар кі. Ся род лю бі мых — руб ры кі «Не аса біс ты суб'-
ек тыў» Але ны Ляў ко віч, «Не фар мат» Свят ла ны Яс ке віч, 
«Жыц цё він кі» Ула дзі мі ра Пер ні ка ва, да да так «Ся мей ная 
га зе та»...

Кож ную пят ні цу га зе та дру куе пад бор кі «вя сё лых і 
праў дзі вых гіс то рый...» Да сы лаць іх (хай не вель мі склад-
ныя) мо жа лю бы чы тач... Бы ва лі цу, «ка лі ў ёй неш та 
ёсць», у рэ дак цыі «ад шлі фу юць». Гэ та я ве даю па са-
бе, бо не адзін раз і пі саў, і дру ка ваў ся... У тым лі ку — 
у сва ёй са май лю бі май руб ры цы «Хто ка го?», дзе трэ ба 
пры дум ваць под піс да смеш на га здым ка. Іх за 16 га доў 
іс на ван ня кон кур су бы ло шмат. А ўжо коль кі вер шаў!.. 
Мно гія да гэ туль у па мя ці. 

Якія пажаданні рэдакцыі? У грамадстве шмат роз ных 
праб лем, шмат не да хо паў. Та му, на мой по гляд, га зе та 
па він на быць больш прын цы по вай, больш ба я вой. Не для 
та го, каб па зла сло віць — «во, як тут дрэн на», — а каб да 
леп ша га вы праў ляць ста но ві шча.

Яшчэ мне ха це ла ся б больш ін фар ма цыі ў вы пус ках 
«Што ў све це ро біц ца», больш спор ту і, мо жа, зда роўя. 
А ка лі зда ро віц ца, то і ра бо та ро біц ца.

Мі ка лай Ста рых,

г. Го мель



Ды рэк тар-ха бар нік
Да трох га доў ка ло ніі за ха бар пры га во ра ны 

экс-ды рэк тар ад на го з мін скіх ЖЭУ
Су пра цоў ні кі ста ліч най міліцыі за тры ма лі ды рэк та ра 

па мес цы пра цы з до ка за мі зла чын ства. Ён атры-

маў ха бар ад прад стаў ні ка ка мер цый най струк ту ры 

Мін ска за спры яль нае вы ра шэн не пы тан ня аб за-

клю чэн ні да га во ра па стаў кі элект ра аб ста ля ван ня, 

пад пі сан не ра хун ка-пра та ко ла і свое ча со вую апла ту 

па да га во ры.

Суд пры га ва рыў бы ло га ды рэк та ра да трох га доў па збаў-
лен ня во лі з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці. Ад бы ваць па ка ран не 
ён бу дзе ў ка ло ніі ўзмоц не на га рэ жы му. Так са ма фі гу рант 
па збаў ле ны пра ва зай маць пэў ныя па са ды.

Сяр гей КУЛАКОЎ



Ка рыс ны ад па чы накКа рыс ны ад па чы нак  

НАД ДА ХА МІ СТА РО ГА ГО РА ДА
Са мая вя лі кая ў Бе ла ру сі на зі раль ная пля цоў ка ад кры ла ся ў Грод не

З пер ша га дня пля цоў-

ка ста ла па пу ляр най у 

гро дзен цаў і гас цей го-

ра да. Мно гія пад ня лі ся 

на вы шы ню, каб па лю-

ба вац ца цэнт раль най 

част кай ста ро га Грод-

на, зра біць фо та се сію 

ці па ся дзець у лет нім 

ка фэ.

Пля цоў ка зна хо дзіц ца на 
да ху бы ло га ўні вер ма га, а 
ця пер ганд лё ва га до ма «Нё-
ман», што ў цэнт ры Грод на. 
Усе ах вот ныя мо гуць пад-
няц ца на вы шы ню 25 мет-
раў на па на рам ным ліф це 
аль бо па лес ві цы.

У ганд лё вым до ме рас-
ка за лі, што пло шча но ва га 
аб' ек та скла дае 800 квад-
рат ных мет раў. Гэ та са мая 
вя лі кая на зі раль ная пля-
цоў ка ў Бе ла ру сі. Яна па-
дзе ле на на зо ну ад па чын-
ку — лаўнж-ка фэ на 100 
мес цаў — і тэ ры то рыю для 
пра ме на ду. Трэ ба ска заць, 
што Грод на адзі ны аб лас-
ны цэнтр, дзе ад кры та ка-

фэ на да ху, та кой уста но-
вай мо жа па хва ліц ца толь кі 
Мінск. А вось ста лы са праў-
ды экс клю зіў ныя. Сталь ні цы 
зроб ле ны са ста ро га пар ке-
ту яшчэ са вец кіх ча соў. Як 
вы свет лі ла ся, ён за хоў ваў ся 
доў гі час у ка бі не тах уні вер-
ма га. Но вае жыц цё ста ро му 
ма тэ ры я лу да лі май стры з 
Санкт-Пе цяр бур га.

Пля цоў ка ў цэнт ры Грод на 
атры ма ла наз ву «Да хі ста ро-
га го ра да» і бу дзе ад кры та 

для ўсіх на вед валь ні каў кож-
ны дзень да поз ня га ве ча ра.

Уба чыць ста ры го рад 
звер ху мож на бу дзе 

не толь кі ле там, але і ў лю-
бую па ру го да. У ха лод нае 
на двор'е на вед валь ні кам 
пра па ну юць цёп лыя пле-
ды, а вось ка фэ зі мой пра-
ца ваць не бу дзе. На зі раць 
за жыц цём го ра да мож на, 
се дзя чы на зруч ных лаў-
ках, да якіх пры ла джа ны 
не вя ліч кія сто лі кі. Так са ма 
мож на ўтуль на раз мяс ціц-
ца ў пле це ных крэс лах. 
Аб' ект мае ўсе пад ста вы, 

каб стаць но вай ві зі тоў кай 
го ра да.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ



Фут ба ліс ты ба ры саў ска га БА ТЭ 

вый шлі ў плэй-оф Лі гі чэм пі ё-

наў, пе ра мог шы па су ме дзвюх 

су стрэч азер бай джан скі «Ка ра-

бах». Ця пер у ба раць бе за вы хад 

у гру па вы этап тур ні ру ба ры саў-

ча не су стрэ нуц ца з га ланд скім 

ПСВ з Эй ндхо ве на. Пер шая су-

стрэ ча ад бу дзец ца 21 жніў ня ў 

Ба ры са ве, у ад каз — 28 жніў ня ў 

Эй ндхо ве не. Ад зна чым, што та-

кім чы нам фут ба ліс ты БА ТЭ ўжо 

за бяс пе чы лі са бе мес ца ў гру па-

вой ста дыі Лі гі Еў ро пы.

А вось прад стаў ні кі брэсц ка га і 
мінск ага «Ды на ма» за вяр шы лі свае 
вы ступ лен ні ў Лі зе Еў ро пы. Брас таў-
ча не па су ме дзвюх су стрэч са сту пі лі 
кіпр ска му «Апа ло ну» (пас ля буй но га 
гас ця во га па ра жэн ня 0:4 на сва ім по лі 
ды на маў цы вый гра лі 1:0). У ба раць бе 
за вы хад у гру па вы этап Лі гі Еў ро пы 
фут ба ліс ты «Апа ло на» двой чы су стрэ-
нуц ца з нар веж скім «Моль дэ».

Мін ча не не змаг лі ўтры маць вя лі-
кую пе ра ва гу над пі цер скім «Зе ні там» 
у 4 мя чы і са сту пі лі ў гас цях — 1:8 
(у да дат ко вы час). На ступ ным са пер ні-
кам фут ба ліс таў з Пі це ра бу дзе швей-
цар скі «Ба зель».

Та кім чы нам, мін скае «Ды на ма» 
атры мае ад УЕ ФА за ця пе раш ні еў ра-
куб ка вы се зон 780 ты сяч еў ра. «Шах -
цёр», які за вяр шыў вы ступ лен не 

ў Лі зе Еў ро пы раў ндам ра ней, за ра біў 
500 ты сяч еў ра. Брэсц кае «Ды на ма», 
якое пра пус ка ла пер шы ква лі фі ка цый-
ны раўнд, атры мае 540 ты сяч еў ра. 
БА ТЭ ўжо за бяс пе чыў са бе мі ні мум 
7,92 міль ё на еў ра. Ка лі ба ры саў ча не 
са сту пяць у раў ндзе плэй-оф ПСВ, 
то атры ма юць 5 млн еў ра. Плюс 2,92 

міль ё на еў ра — за па пад ан не ў гру пу 
Лі гі Еў ро пы. А вось пе ра мо га над ПСВ 
пры ня се БА ТЭ 15,25 міль ё на еў ра. Да 
та го ж у кан цы се зо на ба ры саў скі клуб 
змо жа раз ліч ваць на вы пла ты з мар-
ке тын га ва га пу ла.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ



У прэс-служ бе Го мель ска га 
аб лас но га ўпраў лен ня МНС па-
ве да мі лі, што ў дзве га дзі ны но-
чы ра та валь ні кам Жло бін ска га 
ра ён на га пад раз дзя лен ня па ве-
да мі лі пра да рож на-транс парт-
нае зда рэн не на тра се М-5 ка ля 
вёс кі За вад. У мо мант су тык нен-
ня ў аў то бу се зна хо дзі лі ся 29 па-
са жы раў і два кі роў цы: яны па кі-
ну лі са лон аў то бу са са ма стой на 
да пры быц ця пад раз дзя лен няў 

МНС. Ні хто з лю дзей не па цяр-
пеў. Спе цы я ліс ты пры да па мо зе 
ад мыс ло ва га аб ста ля ван ня вы-
цяг ну лі це ла за гі ну лай жы вё лы, 
якая, раз біў шы ла ба вое шкло 
транс парт на га срод ку, апы ну-
ла ся ў са ло не. У 03.30 пры быў 
аў то бус той жа фір мы, які да лей 
да стаў ляў па са жы раў да мес ца, 
ку ды яны на кі роў ва лі ся.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ



ЗдарэннеЗдарэнне   КА НЯ ВЫ ЦЯГ НУ ЛІ З СА ЛО НА
Су тык нен не рэй са ва га аў то бу са Neoplan з жы вё лай ад бы ло ся ў Жло бін скім ра ё не.

КрыміналКрымінал  

Страль ба ў Іва цэ віц кім ра ё не: 
за гі нуў мі лі цы я нер

Тра гіч нае зда рэн не ад бы ло ся ўчо ра ў вёс цы Баб ро-

ві чы Це ля хан ска га сель са ве та Іва цэ віц ка га ра ё на. 

Мяс цо вы муж чы на час та па во дзіў ся бе не адэ кват на 

і агрэ сіў на. Па вод ле ін фар ма цыі пра ва ахоў ні каў, у 

яго маг ла быць не за рэ гіст ра ва ная па ляў ні чая стрэль-

ба. У пят ні цу, ка ля 12 га дзін дня, ка лі ўчаст ко вы з 

па моч ні кам у рам ках ме ра пры ем стваў па пра вер цы 

за кон на сці за хоў ван ня зброі ў на сель ніц тва з'я ві лі ся 

ў два ры до ма, муж чы на без па пя рэ джан ня, рап там, 

ад крыў агонь па мі лі цы я не рах на па ра жэн не.

«След ча-апе ра тыў ная гру па зна хо дзіц ца на мес цы зда-
рэн ня ў Іва цэ віц кім ра ё не, дзе ў ад ным з два роў вёс кі Баб-
ро ві чы быў за бі ты ўчаст ко вы ін спек тар мі лі цыі 1976 го да 
на ра джэн ня, яшчэ адзін, 1995 го да на ра джэн ня, — па-
ра не ны і ў ця пе раш ні час шпі та лі за ва ны. Па па пя рэд ніх 
звест ках, 57-га до вы не пра цу ю чы жы хар вёс кі Баб ро ві чы, 
ка лі да яго прый шлі ўчаст ко выя, ад крыў агонь па су пра-
цоў ні ках пра ва ахоў ных ор га наў», — пра ін фар ма ва лі Бел ТА 
ў След чым ка мі тэ це.

Вяс ко вец за ба ры ка да ваў ся до ма, ад маў ляў ся здац ца і 
па гра жаў пра ця гам страль бы. Су пра цоў ні кі АМА Па змаг лі 
абяс шко дзіць страл ка. Ён за тры ма ны. За раз з ім пра цу юць 
су пра цоў ні кі след ча-апе ра тыў най гру пы.

На мес цы спец апе ра цыі пра ца ва ла кі раў ніц тва Мі ніс-
тэр ства ўнут ра ных спраў, След ча га ка мі тэ та, след ча-апе-
ра тыў ная гру па.


