
ISSN 1990 - 763X

БАРОЦЦА… 
ЗА АЛІМПІЙСКІ 
МЕДАЛЬ

ФОТАПАЛЯВАННЕ 
НА ЗІМАРОДКА

Вiк тар ЛIС КО ВIЧ, 

стар шы ня Па ста ян най 

ка мi сii па аду ка цыi, 

на ву цы, куль ту ры 

i са цы яль ным раз вiц цi 

Са ве та Рэс пуб лi кi 

На цы я наль на га схо ду:

«Тыя зва ро ты, што 
па сту па юць се на та рам, 
раз гля да юц ца ў рам ках 
за ка на даў ства. На ша 
мэ та — аб' ек тыў на 
ра за брац ца ў тых 
зва ро тах, якiя да нас 
пры хо дзяць. Не вы ка нан не 
за ко наў то iць у са бе 
не бяс печ ныя вы нi кi, 
не пры маль ныя для 
гра мад ства. Мы па вiн ны 
ўсё вы ра шаць за кон на, 
аб' ек тыў на. Пры кла даў, 
ка лi пы тан нi лю дзей 
вы ра ша юц ца ста ноў ча, 
вель мi шмат».
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• Су свет ная ар га нi-

за цыя ахо вы зда роўя 

за клi кае да паў сюд най 

вак цы на цыi су праць 

гры пу.

• У Мiн скай воб лас цi да 

сяў бы азi мых збож жа вых 

пры сту пяць 1 ве рас ня.

• За па зы ча насць па 

зар пла це на «Сi вель зе» 

лiк вi да ва ная.

• Амаль ты ся ча ляс ных 

па жа раў зда ры ла ся ў Бе ла-

ру сi з па чат ку го да.

• Элект рон ны аб мен 

мыт ны мi да ку мен та мi з 

БЧ пла ну юць увес цi па 

ўсёй Бе ла ру сi.

• У Мiн ску за пус цi лi «га-

ра чую лi нiю» па праб лем ных 

пы тан нях го ра да. Па кi нуць 

скар гу або за яву ця пер мож-

на па ну ма ры тэ ле фо на — 

375 17 215 95 95.

• У Ра га чоў скiм ра ё не 

зга рэў кам байн.

КОРАТКА

Спад чы наСпад чы на

ЗЯМ ЛЯ КУ ПА ЛЫ
i iн шых сла ву тых

Уз да — га ра док ка мер ны, утуль ны, з тых, дзе ўсе ўсiх ве да юць. 

Зда ец ца, га ра док як га ра док, у Бе ла ру сi та кiх мност ва, ка лi не 

ве даць, што гэ ты на се ле ны пункт i яго на ва кол лi — ра дзi ма 

цэ лай пле я ды бе ла рус кiх кла сi каў: Кан дра та Кра пi вы, Пят ра 

Глеб кi, Лi дзii Ара бей, Але ся Якi мо вi ча. А яшчэ ме на вi та тут 

бя рэ вы ток род Ян кi Ку па лы.

У мяс тэч ку — два «цэнт ры»: су час ны i гiс та рыч ны. Раз ме шча ны 

яны па абод ва ба кi шы ро кай ву лi цы, па якой за яз джа еш ва Уз ду з 

Мiн ска. Зва роч ва ем у гiс та рыч ны цэнтр. Ста ры го рад — драў ля ныя 

стрэ хi тыр чаць над пла та мi ў воб ла ку ўсы па ных яб лы ка мi i вiш ня мi 

га лiн фрук то вых дрэў. То тут, то там з-пад утуль на га вяс ко ва га аб-

лiч ча «вы гляд вае» даў нi на — гэ тым ста рая Уз да на гад вае Львоў у 

мi нi я цю ры — але не су час ны, а та кi, якi ён быў га доў 30 та му.
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З вет ры кам!З вет ры кам!

НО ВАЯ ДА РО ГА 
Ў «СПАЛЬ НЮ» ВI ЦЕБ СКА...

Для ста лi цы «Сла вян ска га ба за ру» за вяр шэн не тры ло гii Году ма лой 

ра дзi мы ста ла ча сам раз гор ну та га бу даў нiц тва i рэ кан струк цыi да-

рог. У хут кiм ча се прэ зен ту юць но вую, па бу да ва ную «з ну ля».

Ра бо ты вя лi ся з 2014 го да. Та кiм чы нам, ад ным даў га бу дам у 

Вi цеб ску ста не менш. Да ро га — «век тар» у са мы вя до мы так 

зва ны спаль ны мiк ра ра ён Бi ле ва, дзе жы ве больш за 40 ты сяч 

ча ла век.

Ка лi прос та рас тлу ма чыць тым, хто дрэн на ве дае Вi цебск або на о-

гул тут нi ко лi не быў, но вая «га рад ская ар тэ рыя» рас па чы на ец ца ад 

вя до ма га яшчэ з са вец кiх ча соў прад пры ем ства «Вi цязь», дзе i ў наш 

час ся род iн ша га вы раб ля юць тэ ле вi зiй ныя пры ём нi кi. Да ро га — пра цяг 

пра спек та Бу даў нi коў да «бi леў скай ву лi цы» Ка рат ке вi ча. Даў жы ня — 

ка ля ад на го кi ла мет ра.

Аў тар гэ тых рад коў у мi ну лую су бо ту прай шоў ся па на зва ным участ ку. 

Ня гле дзя чы на вы хад ны, пра цу ю чых тут бы ло шмат. Ра бо чыя зай ма лi ся 

доб ра ўпа рад ка ван нем, пад сы па лi, дзе трэ ба, ас фальт. Ка лi пра сцей, 

на во дзi лi гля нец у не ка то рых мес цах тра сы. Па крыц цё да ро гi, сiс тэ ма 

асвят лен ня i рэ гу лi роў ка да рож на га ру ху — усё ўжо зроб ле на, каб здаць 

да ро гу ў экс плу а та цыю.

У кож ны бок вя дуць па тры па ла сы, а ас фаль та бе тон нае па крыц цё 

да зво лiць пра ка цiц ца з вет ры кам. Фак тыч на хут кас ная ма гiст раль не 

ад роз нi ва ец ца ад най леп шых у кра i не па ар га нi за цыi да рож на га ру ху, 

ме рах бяс пе кi, зруч нас цi для ўсiх яго ўдзель нi каў, у тым лi ку i пе ша хо-

даў, ве ла сi пе дыс таў. Да ро гу па дзя ляе «тра вя ны пра ма ву голь нiк», схi лы 

ка ля пе ша ход ных да ро жак упры гож ва юць квет ка мi.

Ка лi ра бiў здым кi, па пра сiў па дзя лiц ца ўра жан ня мi мi на коў. Так, 

тут ужо хо дзяць пе ша хо ды, лю дзi ка та юц ца на ро ва рах, скей тах, ро-

лi ках.

Ад ны з тых, з кiм па гу та рыў, шмат дзет ная сям'я з Бi ле ва. Вы хоў ва юць 

чац вя рых ма лень кiх дзя цей: тра iх дзяў чы нак i са ма га мен ша га — сы на 

Мар ка (па жар та ва лi, што ў го нар сла ву та га вi цеб ска га 

мас та ка Ша га ла). СТАР. 10СТАР. 10
То тут, то там з-пад утуль на га вяс ко ва га аб лiч ча 

вы гляд вае даў нi на.

Квет ка вы вост раўКвет ка вы вост раў

У жы хар кi Слуц ка Та ма ры НА ЧЫ НЫ 

ага род па та нае ў квет ках.

— Квет ка вы вост раў, — ка жуць су се-

дзi Та ма ры Вiк та раў не пра яе за хап лен-

не i кло пат.

Усё ле та на пад вор ку пен сi я нер кi бу я -

юць ру жы, лi леi, гла ды ё лу сы, ак са мiт кi, 

цы нii, гваз дзi кi, зва ноч кi, аст ры i, са мо 

са бою, флёк сы.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.


