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У цэнт ры эмб ле-

мы — вы ява зам-

ка, а дак лад ней, дзве 

яго ве жы. З ле ва га бо-

ку раз ме шча ны герб го-

ра да, а ўні зе бе лы, ні бы 

па ву цін ка, руч нік. Ка ля-

ро вы ма лю нак су пра-

ва джа ец ца над пі са мі: 

«Лі да. 2020. Куль тур ная 

ста лі ца Бе ла ру сі».

Як рас ка за лі ў ад дзе ле 

куль ту ры Лід ска га рай вы кан-

ка ма, ла га тып ство ра ны са мі-

мі лід ча на мі. Мно гія ўста но вы 

ўно сі лі свае пра па но вы ў кон-

курс ны ад бор. У вы ні ку быў 

за цвер джа ны ла га тып, які 

прад стаў ляе не каль кі ад мет-

нас цяў го ра да. Па-пер шае, 

гэ та сла ву ты Лід скі за мак.

На дру гой вы яве герб го-

ра да, на якім за ла ты леў су-

сед ні чае з за ла ты мі клю ча мі. 

Да рэ чы, сім вал Лі ды — адзін 

з най ста рэй шых у Бе ла ру сі. 

Не абы шлі ды зай не ры і та-

кую асаб лі васць го ра да, як 

руч нік з эле мен та мі бела-

ўзор ча та га ткац тва. Мяс цо-

выя май стры ўзна ві лі ста ра-

жыт ны від ткац тва, не каль кі 

га доў та му ўне се ны ў спіс 

не ма тэ ры яль най куль тур най 

спад чы ны Бе ла ру сі.

Ці за ста нец ца ла га тып 

куль тур най ста лі цы 2020 го-

да і на да лей га рад скім брэн-

дам, па куль не вя до ма. За тое 

дак лад на вы зна ча на, як ён 

бу дзе пра ца ваць сё ле та. Ла-

га тып з'я віц ца на су ве нір най 

і дру ка ва най пра дук цыі, на 

афі шах і ў ту рыс тыч ных да-

вед ні ках. Ён бу дзе су пра ва-

джаць усе куль тур ныя свя ты 

і ме ра пры ем ствы ў го ра дзе. 

Ла га тып ура чыс та прад стаў-

ле ны на свя точ най цы ры мо-

ніі ад крыц ця ак цыі «Лі да — 

куль тур ная ста лі ца Бе ла ру сі» 

21 лю та га. Уво гу ле, сё ле та ў 

рам ках ак цыі пла ну ец ца пра-

вя дзен не больш чым трох 

ты сяч ме ра пры ем стваў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

На двор'еНа двор'е

Ат лан ты ка пры нес ла 
бяс снеж жа

Апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу яшчэ 
бу дуць, але ён ад ра зу рас тане

Вось і не прый шла да нас у гэ ты се зон клі ма тыч ная 

зі ма, не лёс ёй род най, не лёс. Усё той жа мок ры 

снег з даж джом і па ры віс ты ве цер ча ка юц ца ў на-

шай кра і не ў вы хад ныя, 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.

Ця пе раш няй зі мой цёп лая Ат лан ты ка з рэ гу ляр ным 

па ста ян ствам ад праў ляе цык ло ны на аб ша ры паў ноч-

ных мо раў, пе ра кры ва ючы тым са мым до ступ ха лод на га 

па вет ра ў паў днё выя шы ро ты. Ат лан тыч ныя па вет ра ныя 

ма сы бу дуць па да гра ваць ат мас фе ру ў боль шас ці кра-

ін Еў ро пы. На ша кра і на не вы клю чэн не. У апош нія дні 

па вет ра пра гра ва ец ца як у кра са ві ку. У вы ні ку ў мно гіх 

ра ё нах на гэ тым тыд ні фік су юц ца рэ кор ды тэм пе ра ту ры. 

Паў сюд на рас таў снег. Зі мой ужо на ват не пах не...

І сён ня ча ка ец ца пе ра мен ная воб лач насць, а тэм пе ра-

ту ра ў раз гар дня ад плюс 3 да 9 гра ду саў цяп ла. Заўт ра, 

у су бо ту ада б'ец ца ўплыў віль гот ных і цёп лых па вет ра ных 

мас, якія ссоў ва юц ца да нас з тэ ры то рыі За ход няй Еў ро-

пы. Бу дзе воб лач на з пра яс нен ня мі. Мес ца мі па Бе ла ру сі 

прой дуць ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу 

і даж джу. Уна чы дзе-ні дзе маг чы мы сла быя ту ман і га ла лёд. 

Ве цер праг на зу ец ца паўд нё ва-за ход ні ўме ра ны, а ў дзён ныя 

га дзі ны, пе ра важ на па паў ноч на-за ход няй част цы кра і ны, 

па ры віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 

2 гра ду саў да плюс 3 гра ду саў, удзень — 2—8 цяп ла.

Ад нак 23 лю та га на двор'е ў нас са псу ец ца. На боль шай 

част цы Бе ла ру сі ча ка ец ца моц ны па ры віс ты ве цер за ход ня-

га на прам ку. Бу дзе пе ра ва жаць воб лач нае на двор'е. Ча сам 

бу дуць вы па даць апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу, які бу дзе 

пе ра хо дзіць у дождж. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 

ад ну ля да плюс 5 гра ду саў, удзень — 2—8 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 

у па чат ку на ступ на га тыд ня бу дзе так са ма вет ра на. На тэ-

ры то рыю кра і ны прый дзе чар го вы ат мас фер ны фронт, 

та му іма вер ны мок ры снег з даж джом. Тэм пе ра ту ра па-

вет ра ўсё гэ так жа бу дзе вы шэй за клі ма тыч ную нор му, 

а да ся рэ дзі ны тыд ня і ве цер су па ко іц ца.

Сяр гей КУР КАЧ.

СпортСпорт

Раў бі чы ў сё мы раз пры ма юць 
этап Куб ка све ту 
па фрыс тай ле

У гэ тыя вы хад ныя, 22 і 23 лю та га, рэс пуб лі кан скі 

цэнтр алім пій скай пад рых тоў кі па зі мо вых ві дах 

спор ту «Раў бі чы» ў чар го вы раз ста не пля цоў кай 

пра вя дзен ня эта пу Куб ка све ту па фрыс тай ле. 

У спа бор ніц твах пры муць удзел 70 спарт сме наў 

з дзевяці кра ін.

Пад тры маць бе ла рус кіх спарт сме наў мож на аб са лют-

на бяс плат на, ува ход на тры бу ны вольны. Для зруч нас ці 

ба лель шчы каў з Мін ска ў «Раў бі чы» і на зад бу дуць кур сі-

ра ваць спе цы яль ныя аў то бу сы. Рэй сы са ста лі цы да мес-

ца спа бор ніц тваў бу дуць ар га ні за ва ны па пры га рад ным 

аў то бус ным экс прэс ным марш ру це № 449Э «ст. м. Ба ры-

саў скі тракт» — «Раў бі чы». 22 лю та га аў то бу сы бу дуць 

ад праў ляц ца ад стан цыі мет ро «Ба ры саў скі тракт» з 12.50 

да 20.10. З Раўбіч — з 13.30 да 21.00. 23 лю та га гра мад скі 

транс парт бу дзе кур сі ра ваць ра дзей. У Раў бі чы аў то бу сы 

бу дуць ад праў ляц ца з 12.50 да 16.30, а на зад у Мінск — 

з 13.30 да 17.10.

Пра гра ма двух дзён спа бор ніц тваў:
22 лю та га:

14:00 — ква лі фі ка цыя

17:00 — цы ры мо нія ад крыц ця

19:00 — фі нал

23 лю та га (спа бор ніц твы па сін хрон ных скач ках):

11:00 — па ча так

14:00 — ква лі фі ка цыя

15:00 — фі нал

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Мін скі га дзін ні ка вы 

за вод «Луч» вы-

пус ціў лі мі та ва-

ную ка лек цыю 

га дзін ні каў «Мо-

ва». Яе ства рэн-

не пры мер ка ва на 

да Між на род на га 

дня род най мо вы. 

У асно ву кан цэп цыі па кла-

дзе ны верш Мак сі ма Баг да-

но ві ча «Зор ка Ве не ра».

Сё ле та ка лек цыя «Мо ва» прад-

стаў ле на дзвю ма ма дэ ля мі. На цы-

ферб ла це кож най на ма ля ва на 

зор нае не ба. Га дзін ні кі ад роз ні ва-

юц ца ко ле рам цы ферб ла та, а так-

са ма па крыц цём: на ма дэ лі з сі нім 

не бам яно хра мі ра ва нае, на дру-

гой — з чор на га хро му. «Зор ны» 

цы ферб лат да паў няе ла ту не вы 

кор пус і ра мень чык з на ту раль най 

ску ры. Уся го ў про даж па сту пі ла 

400 эк зэмп ля раў.

Уні каль ны мі га дзін ні кі ро бяць 

пер шыя рад кі вер ша Мак сі ма Баг-

да но ві ча «Зор ка Ве не ра», якія вы-

гра ві ра ва ны на ад ва рот ным ба ку 

кор пу са.

— Бы ло шмат 

ідэй. У вы ні ку мы 

спы ні лі ся на ад ным 

з са мых вя до мых 

вер шаў бе ла рус-

кай кла сі кі, — ка-

жа арт-дырэк тар 

Мінск ага га дзін ні ка-

ва га за во да «Луч» Іван 

КРАЎ ЧЭ НЯ. — «Зор ку Ве не ру» 

ведае кож ны бе ла рус, а Мак сім 

Баг да но віч зай мае клю ча вое мес-

ца ў на шай лі та ра ту ры. Важ на і 

тое, што ме на ві та Баг да но віч — 

адзін са ства раль ні каў бе ла рус-

кай лі та ра тур най мо вы. Сва ёй 

ра бо тай мы хо чам вы ка заць па-

дзя ку паэ ту, а так са ма па ка заць, 

як яго спад чы на мо жа быць ува-

соб ле на ў та кой, зда ва ла ся б, 

паў ся дзён най рэ чы.

Кож ны год ка лек цы яй «Мо ва» 

Мін скі га дзін ні ка вы за вод імк нец ца 

пад крэс ліць уні каль насць і ад мет ныя 

асаб лі вас ці бе ла рус кай мо вы. Так, 

на прык лад, ле тась яна на ліч ва ла 

дзве ма дэ лі — муж чын скі і жа но чы 

ад на стрэ лач ні кі, на цы ферб ла тах якіх 

бы лі спа лу чэн ні лі тар «дж» і «дз».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У ме жах рэа лі за цыі ме ра пры ем-

стваў па на вя дзен ні па рад ку на зям лі 

ле тась бы ло рэ куль ты ва ва на 345 вы-

ве дзе ных з экс плу а та цыі аб' ек таў за ха-

ван ня і 206 ад пра ца ва ных унут ры гас-

па дар чых кар' е раў. Зне се на 427 ня год-

ных для экс плуа та цыі бу дын каў сель-

ска гас па дар ча га пры зна чэн ня. У аба-

рот уве дзе на 18 ты сяч гек та раў зям лі. 

У вы ні ку ме ра пры ем стваў па зні шчэн ні 

бар шчэў ні ку яго коль касць змен шы-

ла ся на 25 % (ад ін ва зіў най рас лі ны 

вы зва ле на ка ля 900 гек та раў).

Па зба ві лі ся ад 12,5 ты ся чы не-

санк цы я на ва ных зва лак на тэ ры то рыі 

кра і ны. 2000 ві на ва тых асоб пры цяг-

ну ты да ад каз нас ці на су му 605 ты сяч 

рублёў.

— На па лі го нах нам уда ло ся ар га ні-

за ваць улік за ха ван няў ад хо даў, у тым 

лі ку дзесь ці ўжо поў нас цю (у то нах), 

ад нак на мі ні-па лі го нах та ко га ўлі ку 

ня ма, што ад бі ва ец ца на агуль най ста-

тыс ты цы цвёр дых ка му наль ных ад хо-

даў (ЦКА), — за ўва жыў Аляк сандр 

Кор бут. — Ле тась аб' ём вы бра ных з 

ад хо даў дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ-

сур саў склаў ка ля 23 %. За дзе сяць 

га доў ён та кім чы нам па вя лі чыў ся 

на 12 %.

Не аб ход ны кар ды наль ныя ра шэн ні, 

бо боль шую част ку ад хо даў усё ж за-

коп ва юць у зям лю. На ват у Брэс це, дзе 

ёсць смец це перап ра цоў чы за вод і дзе 

ўжо па ча лі вы маць з ад хо даў ар га ні ку, 

ка ля 45 % смец ця ўсё роў на ад праў ля-

ец ца на па лі гон. Каб вы во зіць на звал кі 

менш ад хо даў, не аб ход на бу даў ніц тва 

смецце спаль ва ю чых за во даў, у тым 

лі ку ў рай цэнт рах.

Што год у Бе ла ру сі вы раб ля ец ца 

280 ты сяч тон па лі мер ных ад хо даў, 

з якіх 140 ты сяч — упа коў ка. Пры 

гэ тым асоб на са бра на ле тась бы ло 

толь кі 97 ты сяч тон, а 65 % ад хо даў 

па ха ва лі на па лі го нах. Кра і не па трэб-

на 200 міль ё наў адзі нак ад на ра зо ва га 

по су ду што год. З іх 70 міль ё наў ку бач-

каў, 23 міль ё ны лы жак, 20 мільё наў 

ві дэль цаў і 19 міль ё наў на жоў.

Прад пры ем ствы кан цэр на «Бел лес-

па пе рап рам» ужо сён ня вы раб ля юць 

бяс печ ную бія рас кла даль ную пра дук-

цыю: па пя ро выя па ке ты, лат кі для яек 

і ін шае. Ся рэд ні і ма лы біз нес па ві нен 

пра па на ваць свае па слу гі, каб на рас-

ціць аб' ёмы та кіх вы ра баў, упэў не ны 

на мес нік мі ніст ра.

Іры на СІ ДА РОК, фо та аў та ра.

АЧЫС ЦІЦЬ ЗЯМ ЛЮ

ЛІД СКІ ЗА МАК, ГЕРБ І РУЧ НІК...
Куль тур ная ста лі ца Бе ла ру сі 2020 го да атры ма ла свой ла га тып

Бліз кая ўла да

ПА ЧУ ЮЦЬ І ДА ПА МО ГУЦЬ
Тра ды цый на па су бо тах абл вы кан ка-

ма мі і Мін скім гар вы кан ка мам пра вод-

зяц ца пра мыя лі ніі ў мэ тах па вы шэн-

ня эфек тыў нас ці ра бо ты са зва ро та мі 

гра ма дзян і юры дыч ных асоб, вы ка-

ра нен ня фак таў бю ра кра тыз му і ця га-

ні ны, па пе ра твор час ці, а так са ма для 

апе ра тыў на га ра шэн ня праб лем ных 

пы тан няў, якія ўзні ка юць у лю дзей.

Тэ ле фон ныя лі ніі ў су бо ту 22 лю та га з 

9.00 да 12.00 пра вя дуць:

 на мес нік стар шы ні Брэсц ка га абл-

вы кан ка ма КЛЕЦ Анд рэй Ана тол е віч. 

Тэл. 8 016 221 31 21;

 пер шы на мес нік стар шы ні Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма МАЦ КЕ ВІЧ Алег Сяр ге е віч. 

Тэл. 8 021 222 22 22;

 кі раў нік спраў Го мель ска га абл вы кан-

ка ма КЛІЧ КОЎ СКАЯ Але на Ула дзі мі ра ўна. 

Тэл. 8 023 233 12 37;

 на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га абл-

вы кан ка ма ПРА НЮК Вік тар Фран ца віч. 

Тэл. 8 015 273 56 44;

 кі раў нік спраў Ма гі лёў ска га абл вы-

кан ка ма ВА РО НІН Ры гор Аляк санд ра віч. 

Тэл. 8 022 250 18 69;

 на мес нік стар шы ні Мінск ага абл вы-

кан ка ма МАР КЕ ВІЧ Іван Ста ні сла ва віч. 

Тэл. 8 017 500 41 60;

  стар шы ня Мінск ага гар вы кан ка ма 

СІВАК Ана толь Аляк санд ра віч. Тэл. 8 017 

222 44 44.
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і плас ты ка вай упа коў кі

Не стан дарт ны па ды ходНе стан дарт ны па ды ход

Зве рыць час... 
з Баг да но ві чам
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Да 2022 го да пла ну ец ца цал кам за крыць усе міні-па лі го ны, бо яны не 

ад па вя да юць ні эка на міч ным, ні эка ла гіч ным па тра ба ван ням. На зме ну 

ім па бу ду юць 30 рэ гі я наль ных па лі го наў. А з 1 сту дзе ня 2021-га ў кра і не 

за ба ро няць вы ка ры стан не ў аб' ек тах гра мад ска га хар ча ван ня ад на ра зо-

вых плас ты ка вых куб каў, та ле рак, ста ка наў, па ла чак для раз меш ван ня 

на по яў і кан тэй не раў для за хоў ван ня пра дук таў. Но ва ўвя дзен ні агу чыў 

Аляк сандр КОР БУТ, на мес нік мі ніст ра пры род ных рэ сур саў і ахо вы на-

ва коль на га ася род дзя.


