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ЗА ПРА ШАЕ ВЫ СТАЎ КА ЧЫ ГУ НАЧ НЫХ МА ДЭ ЛЯЎ
4 і 5 жніў ня на Дзі ця чай чы гун цы імя К. С. За сло на ва бу дзе 

ар га ні за ва на між на род ная вы стаў ка чы гу нач ных ма дэ ляў «Бе-

ла рус кі мо дуль — 2018». Яна прой дзе ў за ле ча кан ня вак за ла 

стан цыі «За сло на ва».

Як па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры ма гіст ра лі, у вы стаў цы пры муць удзел 

ка ля 20 ма дэ ліс таў з Бе ла ру сі, Ра сіі і Укра і ны. Тут бу дуць прад стаў ле-

ны вя лі кі дзе ю чы ма кет чы гун кі, шмат лі кія ма дэ лі ру хо ма га са ста ву 

роз ных эпох, ад па вед ная інф ра струк ту ра ў маш та бе 1:87. Трэ ба ад-

зна чыць, што ўсе ма дэ лі вы ка на ныя іх аў та ра мі са ма стой на. 

Вы стаў ка бу дзе пра ца ваць з 11.00 да 16.30, ува ход бяс плат ны.

Так са ма 4 і 5 жніў ня з 11.00 да 16.40 па Дзі ця чай чы гун цы бу дзе 

кур сі ра ваць цяг нік «Ста ліч ны экс прэс». Ён пра вя зе па са жы раў па 

тра ды цый ным марш ру це: ад стан цыі «За сло на ва» праз стан цыю 

«Пі я нер ская» да стан цыі «Са сно вы Бор» і на зад. На гад ва ем, што ў 

жніў ні пра ка ціц ца на цяг ні ку па Дзі ця чай чы гун цы мож на бу дзе па се-

ра дах, чац вяр гах і пят ні цах з 11.00 да 14.00, а па су бо тах і ня дзе лях — 

з 11.00 да 16.40, у ве рас ні — па су бо тах і ня дзе лях з 11.00 да 16.40.

МА ЛЫЯ ПАД КО ЛА МІ І ПРЫ ЧЭ ПАМ
Апош нія дні зноў бы лі азмро ча ны зда рэн ня мі з удзе лам 

дзя цей.

Так, ся мі га до вая дзяў чын ка тра пі ла пад ко лы мі ні вэ на ў Ка пы лі. 

Па ін фар ма цыі УДАІ УУС Мінск ага абл вы кан ка ма, ава рыя ад бы ла ся 

ўдзень. 41-га до вы мяс цо вы жы хар на Fоrd Gаlаху на ехаў на дзяў чын-

ку, жы хар ку Ка пыль ска га ра ё на, якая рап тоў на вы бег ла на пра ез ную 

част ку. У вы ні ку ДТЗ дзі ця атры ма ла траў мы і бы ло шпі та лі за ва на ў 

рэ ані ма цый нае ад дзя лен не. Кі роў ца быў цвя ро зы і пры шпі ле ны рэ-

ме нем бяс пе кі.

А ў Ба ра на віц кім ра ё не на ча ты рох га до вую дзяў чын ку зва ліў ся 

пры чэп ад лег ка во га аў та ма бі ля. Па ін фар ма цыі ўпраў лен ня След ча-

га ка мі тэ та па Брэсц кай воб лас ці, гэ ты ня шчас ны вы па дак ад быў ся 

ўве ча ры ў вёс цы Лот ві чы. У Ба ра на віц кі РА УС з га рад ской баль ні цы 

па сту пі ла па ве дам лен не аб траў ма ван ні ма лень ка га дзі ця ці. Дзяў-

чын ка ра зам з баць ка мі гас ця ва ла ў ба бу лі. Да рос лыя бы лі ў до ме, 

ма лая ў гэ ты час ад на гу ля ла ў два ры. Яна за лез ла пад двух во се вы 

аў та ма біль ны пры чэп, які ста яў на ўчаст ку. Счэп ная пры ла да зва лі ла-

ся, уда рыў шы дзяў чын ку па га ла ве і спі не. Па цяр пе лая зна хо дзіц ца ў 

рэ ані ма цыі. Пра во дзіц ца пра вер ка. След чыя вы свят ля юць усе ака ліч-

нас ці зда рэн ня. Пры зна ча на су до ва-ме ды цын ская экс пер ты за.

МІ НА ПАД... ПАД ЛО ГАЙ ДО МА
У Док шыц кім ра ё не ў пры ват ным до ме пры за ме не пад ло гі 

знай шлі про ці пя хот ную мі ну.

Гэ та ад бы ло ся ў жыл лі да ва ен най па бу до вы ў га рад скім па сёл ку 

Бя гомль. Сям'я вы ра шы ла пе ра клас ці пад ло гу. У пра цэ се ра бот пас ля 

пад няц ця драў ля на га на сці лу ўла даль ні кі жыл ля ўба чы лі па да зро ны 

прад мет, які тыр чаў з зем ля но га на сы пу. Пра сваю зна ход ку яны 

па ве да мі лі ў мі лі цыю. Са пё ры, якія пры бы лі на мес ца, да ста лі з пад-

па мос ця про ці пя хот ную мі ну ча соў вай ны, аб на яў нас ці якой жы ха ры 

на ват не па да зра ва лі. Па ін фар ма цыі са пё раў, да пэў на га мо ман ту 

бо еп ры пас умоў на быў бяс печ ны, ад нак пры ўда ры ў вы пад ку пра ло му 

пад ло гі ў гэ тым мес цы або па жа ры ён мог уза рвац ца. Мі ну вы вез лі ў 

бяс печ нае мес ца і зні шчы лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Бе ла рус кія школь ні кі 

пра цяг ва юць па спя хо-

ва вы сту паць на між-

на род ных ін тэ ле кту-

аль ных спа бор ніц твах. 

З Лі са бо на, дзе за вяр-

шы ла ся 49-я між на род-

ная алім пі я да па фі зі цы, 

на шы на ву чэн цы пры-

вез лі два ся рэб ра ныя і 

два брон за выя ме да лі.

Між на род ная алім пі я да 

па фі зі цы (ІРhО) з'яў ля ец-

ца што га до вым кон кур сам 

для на ву чэн цаў ва ўзрос це 

да 20 га доў. Акра мя тэ а рэ-

тыч ных за дач, яе ўдзель ні кі 

вы ра ша юць так са ма і экс-

пе ры мен таль ныя за да чы, 

што па вы шае скла да насць 

спа бор ніц ка га ма ра фо ну і 

аб умоў лі вае пра вя дзен не 

двух кон курс ных ту раў: яны 

пра вод зяц ца ў роз ныя дні, 

на кож ны з іх вы лу ча ец ца 

па пяць га дзін. За да чы для 

алім пі я ды рых ту юц ца прад-

стаў ні ка мі кра і ны-ар га ні за-

та ра.

У Пар ту га ліі вы сту па лі 

400 удзель ні каў з 90 кра ін. 

Уз на га ро ды за ва я ва лі ўсе ча-

ты ры прад стаў ні кі бе ла рус-

кай збор най: Яў ген Ган ко віч 

(вы пуск нік Лі цэя БДУ) і Яў ген 

Дзяд коў (на ву чэ нец ба ры саў-

скай гім на зіі № 1) за ва я ва лі 

ся рэб ра ныя ме да лі, а Мі ка-

лай Зу ні каў (Го мель скі га-

рад скі лі цэй № 1) і Ула дзі слаў 

Фя дур ка (Лі цэй БДУ) бы лі 

ўзна га ро джа ныя «брон зай». 

Рых та ва лі ка ман ду Ана толь 

Сла ба дзя нюк (БДУ) і Ле а нід 

Мар ко віч (Лі цэй БДУ). А аб-

са лют ным пе ра мож цам стаў 

юны фі зік з Кі тая.

Так са ма ча ты ры ўзна га-

ро ды за ва я ва лі бе ла рус кія 

школь ні кі і ў Пра зе, якая 

пры ма ла юбі лей ную 50-ю 

між на род ную алім пі я ду па 

хі міі. Там кан ку ры ра ва лі па-

між са бой 300 школь ні каў з 

76 кра ін.

Па ўмо вах спа бор ніц-

тваў, кож ную кра і ну мо жа 

прад стаў ляць ка ман да ў 

скла дзе не больш як ча ты-

рох ча ла век плюс два пе да-

го гі. Кі раў ні ка мі бе ла рус кай 

збор най вы сту пі лі за гад чык 

ка фед ры хі міч на га фа куль-

тэ та БДУ Вік тар Хва люк 

і да цэнт той жа ка фед ры 

Аляк сандр Ра гой ша. Між-

на род ная алім пі я да па хі міі 

так са ма скла да ец ца з двух 

ту раў (тэ а рэ тыч на га і прак-

тыч на га), якія доў жац ца да 

пя ці га дзін і пра вод зяц ца ў 

роз ныя дні.

«Се раб ро» алім пі я ды 

за ва я ва ла ў Пра зе вы ха-

ван ка Лі цэя БДУ Па лі на Бу-

лаў ская. Брон за выя ўзна га-

ро ды ў лі цэ іс таў БДУ Але га 

Ка рат ко ва, Дзя ні са Но ва ша 

і на ву чэн ца ста ліч най гім-

на зіі № 29 Аляк сея Гра хоў-

ска га.

Ча ты ры брон за выя ме-

да лі за ва я ва лі бе ла рус кія 

школь ні кі так са ма на між-

на род най алім пі я дзе па бія-

ло гіі ў Іра не і столь кі ж — на 

між на род най ма тэ ма тыч най 

алім пі я дзе ў Ру мы ніі. А ў Па-

ры жы на Х Між на род ным 

ка манд ным тур ні ры юных 

ма тэ ма ты каў ад на бе ла-

рус кая ка ман да ўзя ла «зо-

ла та» і аб са лют нае пер шае 

мес ца, а дру гая за ва я ва ла 

«брон зу».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Ве дай на шых!Ве дай на шых!  

МЕ ДАЛЬ НЫ «ЎРА ДЖАЙ»
Дом 

для пляж на га фут бо ла
У ста лі цы на тэ ры то рыі спар тыў на-азда раў лен ча га 

комп лек су «Алім пій скі» ўчо ра ад бы ла ся ўра чыс тая 

цы ры мо нія ад крыц ця На цы я наль на га ста ды ё на для 

пляж на га фут бо ла. У ме ра пры ем стве ўзя лі ўдзел 

прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му, фон ду 

«Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да», Бе ла-

рус кай фе дэ ра цыі фут бо ла і Фе дэ ра цыі пляж на га 

фут бо ла кра і ны.

Бу даў ніц тва ста ды ё на па ча ло ся ў чэр ве ні, ра бо ты вя лі ся 

ў сціс лыя тэр мі ны і згод на з па тра ба ван ня мі і па жа дан ня мі 

Між на род най фе дэ ра цыі пляж на га фут бо ла. Бы лі ўлі ча ны 

ўсе за ўва гі і пра па но вы гэ тай ар га ні за цыі. Но вая арэ на ў 

вы гля дзе пад ко вы, якая ўмя шчае 1,5 ты ся чы гле да чоў, да-

зво ліць ама та рам спор ту ў кам форт ных умо вах на зі раць 

за зай маль най гуль нёй.

Ужо з 3 да 5 жніў ня на но вым ста ды ё не прой дзе пер шы 

тур нір, Мінск упер шы ню пры ме адзін з эта паў Еў ра лі гі. 

Ад зна чым, што гэ та га лоў ныя спа бор ніц твы го да для муж-

чын скіх на цы я наль ных ка ман даў па пляж ным фут бо ле ў 

Еў ро пе. На мін скім эта пе па між са бой бу дуць са пер ні чаць 

ча ты ры збор ныя — Бе ла ру сі, Іта ліі, Поль шчы і Тур цыі. На-

га да ем, на пер шым эта пе Еў ра лі гі ў азер бай джан скім Ба ку 

бе ла ру сы, якіх трэ ні руе вя до мы іс пан скі спе цы я ліст Ні ка-

лас Аль ва ра да, вый гра лі ў ка ман даў Азер бай джа на (4:1) 

і Фран цыі (3:2), але ўсту пі лі Пар ту га ліі (2:3). У агуль ным 

за лі ку Еў ра лі гі збор ная Бе ла ру сі зай мае ця пер 6-е мес ца, 

на браў шы шэсць ач коў. Ка ман ды Іта ліі і Поль шчы ма юць 

па тры за лі ко выя ба лы, ту рэц кая збор ная не на бра ла ні вод-

на га ач ка ў трох пра ве дзе ных су стрэ чах. Тур нір ную таб лі цу 

Еў ра лі гі ўзна чаль ва юць ка ман ды Укра і ны і Пар ту га ліі, якія 

на бра лі па 12 ач коў у шас ці мат чах.

Ма ю чыя ад быц ца спа бор ніц твы Еў ра лі гі ста нуць тэс-

та вы мі да тур ні ру па пляж ным фут бо ле на ІІ Еў ра пей скіх 

гуль нях у Мін ску.

Рас клад гуль няў:

3 жніў ня

Іта лія — Поль шча (па ча так у 17.15), Бе ла русь — Тур цыя 

(18.30)

4 жніў ня

Тур цыя — Іта лія (17.15), Бе ла русь — Поль шча (18.30)

5 жніў ня

Поль шча — Тур цыя (17.15), Іта лія — Бе ла русь (18.30).

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Пры зё ры між на род най алім пі я ды па хі міі.

Чу лі?!Чу лі?!  

Азо на вай дзір кі 
ўжо ня ма

Еў ра пей скае кас міч нае агенц тва (ЕКА) 
па ве дам ляе аб знік нен ні 

азо на вай дзір кі над Ан тарк ты дай
Та кія да ныя атры ма ны еў ра пей скім кас-

міч ным апа ра там Sеntіnеl-5Р у хо дзе 

да сле да ван ня ат мас фе ры, га во рыц ца 

на сай це агенц тва. Гэ та толь кі пер ша-

сныя вест кі з гэ та га кас міч на га апа ра-

та, раз ме шча ныя ў ад кры тым до сту пе. 

Ці азна чае гэ та, што ў бу ду чы ні дзір ка не 

ўтво рыц ца зноў, па куль не зра зу ме ла.

Азо на вая дзір ка над Ан тарк ты дай — ад на 

з сур' ёз ных па гроз гла баль най эка сіс тэ ме, 

па коль кі без азо на ва га плас та Зям ля без-

аба рон ная пе рад шкод ным уль тра фі я ле та вым 

вы пра мень ван нем Сон ца. «Пер шыя азо на выя 

здым кі пра гра мы Sеntіnеl-5Р па каз ва юць за-

крыц цё азо на вай дзір кі над Паў днё вым по-

лю сам у ліс та па дзе 2017 го да», — га во рыц-

ца ў па ве дам лен ні, апуб лі ка ва ным на сай це 

ЕКА. Да звес так пры кла да ец ца па су тка вы 

ма лю нак, згод на з якім азо на вая дзір ка, якая 

ахоп лі вае па ло ву Ан тарк ты ды, за цяг ну ла ся 

да 26 ліс та па да мі ну ла га го да.

Рэз кае па дзен не кан цэнт ра цыі азо ну ў 

стра та сфе ры (азо на вая дзір ка) бы ло ўпер-

шы ню вы яў ле на над Ан тарк ты дай у 1980-х 

га дах. Раз бу рэн не азо ну (трох атам ных ма ле-

кул кіс ла ро ду) звя за на з уз дзе ян нем рэ чы ваў 

гру пы вуг ля ро даў, най больш вя до мы мі з якіх 

з'яў ля ец ца гру па фрэ о наў.

На ву ко вае па цвяр джэн не фак та па мян шэн-

ня азо на ва га плас та за ах во ці ла між на род ную 

су поль насць ства рыць ме ха нізм су пра цоў ніц-

тва па пры няц ці мер для яго аба ро ны. У 2014 

го дзе да сле да ван не, пад рых та ва нае экс пер-

та мі Пра гра мы ААН па на ва коль ным ася род-

дзі і Су свет най ме тэа ра ла гіч най ар га ні за цыі, 

па ка за ла, што дзя ку ю чы ад мо ве ад шэ ра гу хі-

міч ных рэ чы ваў ад наў лен не азо на ва га плас та 

ад бу дзец ца ў най блі жэй шыя дзе ся ці год дзі.

Экс пер ты ад зна ча юць, што вы вя дзен не з 

ужы ван ня раз бу раль ных азон рэ чы ваў да па-

ма гае так са ма і ў ба раць бе са зме най клі ма ту, 

бо мно гія хі міч ныя рэ чы вы, кант ра ля ва ныя да-

га во рам, бы лі пры зна ныя так са ма кры ні ца мі 

гла баль на га па цяп лен ня.

Сяр гей КУР КАЧ



Ру ка да па мо гіРу ка да па мо гі  

«У шко лу з Доб рым Сэр цам»
БРСМ рас па чы нае ад най мен ную даб ра чын ную ак цыю

З 1 жніў ня да 15 ве рас ня ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны прой-

дуць ме ра пры ем ствы агуль на рэс пуб лі кан скай даб ра-

чын най ак цыі Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за 

мо ла дзі «У шко лу з Доб рым Сэр цам», пад час якіх 

ва лан цё ры БРСМ ака жуць ад рас ную са цы яль ную 

пад трым ку сем' ям, якія ма юць цяж кас ці пры пад рых-

тоў цы школь ні каў да на ву чаль на га го да.

Сва ёй ак цы яй БРСМ пад тры мае шмат дзет ныя і ня поў-

ныя сем'і. Тра ды цый на ака жа да па мо гу і дзі ця чым ін тэр-

на тным уста но вам.

Для збо ру школь ных рэ чаў у буй ных ганд лё вых цэнт рах 

кра і ны ак ты віс ты са ю за мо ла дзі ар га ні зу юць ад мыс ло выя 

пунк ты. Пры няць удзел у даб ра чын ным пра ек це за пра ша-

юць усіх ах вот ных. Для скар бон кі агуль най доб рай спра вы 

спат рэ біц ца ўсё: кан цы ляр скія і спар тыў ныя пры ла ды, на бо-

ры для дзі ця чай твор час ці, раз ві валь ныя на столь ныя гуль ні, 

на ву чаль ныя да па мож ні кі, школь нае адзен не, абу так і г. д.

Сё ле та старт ак цыі «У шко лу з Доб рым Сэр цам» да-

дуць ва лан цё ры Го мель шчы ны. 1 жніў ня ме ра пры ем ствы 

па збо ры школь ных пры лад бу дуць ар га ні за ва ны ва ўсіх 

ра ё нах воб лас ці: у Жыт ка ві чах — у «Дзі ця чым све це», 

у Ка лін ка ві чах — у до ме ганд лю «Бя роз ка», у На ва бе лі-

цы — у кра ме «Бел кні га» і г. д. Цэнт раль нае ме ра пры ем ства 

прой дзе на ад кры тай пля цоў цы ка ля ўні вер ма га «Го мель», 

дзе з 12.30 да 14.00 ва лан цё ры «Доб ра га Сэр ца» Го мель-

скай га рад ской ар га ні за цыі БРСМ уста но вяць «Ко шык даб-

ра». Пры цяг нуць ува гу на вед валь ні каў уні вер ма га да ак цыі 

да па мо гуць рос та выя ляль кі, клоў ны і ані ма та ры.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ


