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Ма ла дзёж ны фо рум 

«Бе ла русь — гэ та мы» 

прай шоў у Грод не. У iм 

пры ня лi ўдзел больш за 

1200 хлоп цаў i дзяў чат 

з усiх ра ё наў воб лас цi: 

вуч няў, сту дэн таў, ка-

дэ таў, спарт сме наў, лi-

да раў гра мад скiх ар га-

нi за цый, ма ла дых спе-

цы я лiс таў. Пля цоў кай 

для пра вя дзен ня та ко га 

ме ра пры ем ства ста ла 

аб лас ная фi лар мо нiя.

— Грод на — трэ цi го рад, 

ку ды мы пры еха лi, каб да-

ве дац ца аб но вых iдэ ях i 

iнi цы я ты вах, — ад зна чыў 

пер шы сак ра тар ЦК БРСМ 

Дзмiт рый ВА РА НЮК. — На 

тэ ры то рыi воб лас цi рэа лi зу-

ец ца мност ва са мых роз ных 

пра ек таў, тут тра ды цый на 

ак тыў ны рух сту дэнц кiх 

атра даў. Гэ та па каз вае i 

пад крэс лi вае той факт, што 

мо ладзь у Бе ла ру сi адзi ная. 

Мы мо жам пры трым лi вац-

ца роз ных по гля даў i мер ка-

ван няў, але ўсе ра зам лю бiм 

на шу Бе ла русь i хо чам, каб 

яна раз вi ва ла ся. Спа дзя ём-

ся, што да на шай ра бо ты 

да лу чац ца ўсе, i мы ра зам 

па бу ду ем Бе ла русь бу ду-

чы нi. На пе ра дзе яшчэ шмат 

прад мет ных дыс ку сiй i га ра-

чых дэ ба таў. Пры гэ тым аб'-

яд ноў вае мо ладзь агуль ная 

мэ та: iмк нен не зра бiць свет 

леп шым i больш доб рым. 

За раз у на шай кра i не ство-

ра на ўнi каль ная лiч ба вая 

плат фор ма «Рух на пе рад», 

на якой аку му лю юц ца па жа-

дан нi i пра па но вы на конт та-

го, як да лей раз вi ваць на шу 

кра i ну. На ёй са бра на ўжо 

ка ля паў ты ся чы та кiх iнi цы я-

 тыў. Ся род пра па ноў ёсць 

як ла каль ныя, так i гла баль-

ныя, у пры ват нас цi та кiя, 

якiя да ты чац ца ўня сен ня 

змя нен няў у Кан сты ту цыю 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Мо ладзь, якая са бра ла ся 

на су стрэ чу, вы ка за ла сваю 

ак тыў ную гра ма дзян скую 

па зi цыю ў хо дзе «Ад кры та-

га дыя ло гу», — кан струк-

тыў най раз мо вы, у пра цэ се 

якой кож ны ах вот ны змог 

вы сту пiць з улас ны мi iнi цы я-

ты ва мi, па дзя лiц ца ўра жан-

ня мi i пла на мi на бу ду чы ню, 

а так са ма атры маць ад ка-

зы на хва лю ю чыя пы тан нi. 

Удзель нi кi дыс ку сii жы ва 

цi ка вi лi ся тым, як дзяр жаў-

ная ма ла дзёж ная па лi ты ка 

бу дзе рэа лi зоў вац ца ў бу-

ду чы нi, гран та вай сiс тэ май 

пад трым кi ма ла дзёж ных 

iнi цы я тыў i мно гiм iн шым. 

Акра мя та го, у рам ках ад-

кры та га дыя ло гу пры сут ныя 

вы су ну лi цi ка вую iнi цы я ты-

ву — на пi саць зва рот да на-

шчад каў i за клас цi кап су лу 

з гэ тым па слан нем у па мят-

ным мес цы Гро дзен шчы ны. 

Та кая iдэя, пад крэс лi лi ар га-

нi за та ры, аб умоў ле на асаб-

лi вай да тай, якую не так даў-

но ад зна ча лi ў на шай кра i-

не, — 100-год дзе ЛКСМБ. 

Аб лас ны ка мi тэт БРСМ ужо 

аб вяс цiў кон курс на най леп-

шае па слан не i мес ца для 

за клад кi кап су лы.

На пра ця гу ўся го ме-

ра пры ем ства пра ца ва лi 

iн тэр ак тыў ныя пля цоў кi. Ся-

род iх — «Бе ла русь — кры-

нi ца на тхнен ня», «Будзь 

зда ро вы!», «Тва ры да бро!», 

«Жы вi яр ка!». Пад час ура-

чыс та га ве ча ра ма ла дыя 

лю дзi прад ста вi лi гас цям 

роз ныя кi рун кi сва ёй дзей-

нас цi: сту дат ра даў скi i ва-

лан цёр скi рух, ра бо ту ма ла-

дзёж ных атра даў ахо вы пра-

ва па рад ку i мно гае iн шае.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

На двор'е

Каст рыч нiк, дождж, 
плюс 21...

Але ўна чы ўжо зу сiм не цёп ла
Дру гi ты дзень каст рыч нi ка прой дзе пад зна кам 

даж джоў i да стат ко ва цёп ла га на двор'я. Я неш та 

не пры га даю, каб пер шая дэ ка да дру го га ме ся ца 

во се нi амаль увесь час тры ма ла ся з тэм пе ра ту рай 

ка ля плюс 20. А на валь нi цы ў ноч на па ня дзе лак? 

У каст рыч нi ку гэ та да во лi рэд кая з'я ва, тым больш 

у нач ныя га дзi ны, па ве дам ля юць спе цы я лiс ты Рэс-

пуб лi кан ска га цэнт ра па гiд ра ме тэа ра ло гii, кант ро лi 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня i ма нi то рын гу на ва-

коль на га ася род дзя Мiнп ры ро ды.

У се ра ду ўна чы i ра нi цай за ха ва ец ца ўплыў фран таль на га 

раз дзе лу, у цэнт раль ных i ўсход нiх ра ё нах кра i ны прой дуць 

даж джы, мес ца мi моц ныя, дзе-нi дзе маг чы мыя на валь нi цы. 

Але ўдзень дрэн нае на двор'е па кi не тэ ры то рыю Бе ла ру сi, ка-

рот ка ча со выя даж джы ча ка юц ца толь кi мес ца мi па кра i не. 

Ве цер праг на зу ец ца паў днё вы ўме ра ны, пры на валь нi цах па-

ры вiс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 7 да 

14 цяп ла, а ўдзень ча ка ец ца 14—21 гра ду с вы шэй за нуль.

Но вая пор цыя даж джоў ча кае нас у чац вер. У гэ ты дзень 

на двор'е бу дзе вы зна чаць ак тыў ная фран таль ная сiс тэ ма, 

якая ссоў ва ец ца з бо ку Укра i ны на тэ ры то рыю Бе ла ру сi. Бу дзе 

пе ра ва жаць воб лач нае на двор'е. На боль шай част цы кра i ны 

прой дуць даж джы роз най пра цяг лас цi i iн тэн сiў нас цi. Удзень у 

асоб ных ра ё нах пра гры мяць на валь нi цы, мес ца мi бу дуць ад-

зна чац ца моц ныя лiў нi. Ве цер праг на зу ец ца паўд нё ва-ўсход нi 

з пе ра хо дам на паў ноч на-за ход нi ўме ра ны, пры на валь нi цах 

па ры вiс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 8 да 

14 цяп ла, удзень — ад плюс 12 да плюс 19 гра ду саў.

У на ступ ны дзень даж джоў па мен шае, але ста не ха-

лад ней. У пят нi цу бу дзе воб лач на з пра яс нен ня мi. Уна чы 

на боль шай част цы тэ ры то рыi кра i ны, а ўдзень па ўсхо дзе 

прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Ве цер праг на зу ец ца 

ня ўстой лi вы, уна чы сла бы, удзень уме ра ны. Уна чы i ра нi цай 

у асоб ных ра ё нах ча ка ец ца ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад плюс 5 гра ду саў па паў днё вым за ха дзе 

да 13 цяп ла па ўсхо дзе, удзень бу дзе 10—16 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд нiх пра гно заў, у на ступ ныя вы хад ныя 

фран таль ныя раз дзе лы па кi нуць наш рэ гi ён, ат мас фер ны цiск 

вы рас це, па мен шыц ца коль касць аб ло каў. Iс тот ных апад каў 

не ча ка ец ца. Сцiх не ве цер. Уна чы i ра нi цай мес ца мi бу дуць 

згу шчац ца ту ма ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 5—11 

цяп ла, у асоб ных ра ё нах пры пра цяг лых пра яс нен нях маг чы ма 

па нi жэн не да плюс 2 — 4 гра ду саў. У ся рэ дзi не дня па вет ра 

бу дзе вы гра вац ца ад плюс 12 гра ду саў да 18 цяп ла.

Сi ноп ты кi фiк су юць, што ў на шай кра i не ўста ля ва ла ся не 

па се зо не су пер цёп лае на двор'е. Так, у мi ну лую ня дзе лю, 

4 каст рыч нi ка, ся рэд ня су тач ныя тэм пе ра ту ры на 6—10 гра ду-

саў пе ра вы сi лi клi ма тыч ную нор му. Пры чы най та му стаў вы нас 

вель мi цёп ла га ня ўстой лi ва га па вет ра з паў днё вых шы рот.

Сяр гей КУР КАЧ.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ра бот ні кі Сак ра та ры я та 

Па ла ты прад стаў ні коў вы каз ва юць глы бо кае спа-

чу ван не род ным і бліз кім чле на Па ста ян най ка мі сіі 

па пы тан нях эка ло гіі, пры ро да ка ры стан ня і чар но-

быль скай ка та стро фы ПІ СА НІ КА Ле а ні да Фё да ра ві ча 

ў су вя зі з яго рап тоў най смер цю.

Ад кры ты дыя лог

МО ЛАДЗЬ — АБ КРА I НЕ БУ ДУ ЧЫ НI

З каст рыч нi ка да лiс та па да мож на ўзяць удзел у 

азе ля нен нi на се ле ных пунк таў Бе ла ру сi. Ак цыi пра-

вод зяц ца ў рам ках кам па нii «Доб ра ўпа рад ку ем ма-

лую ра дзi му». Як рас ка заў на чаль нiк упраў лен ня 

бiя ла гiч най i ланд шафт най раз на стай нас цi Мi нiс-

тэр ства пры род ных рэ сур саў i ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя Мi ка лай СВI ДЗIН СКI, каб зра бiць свой 

унё сак у гэ ту доб рую спра ву, мож на звяр нуц ца да 

спе цы я лiс таў у воб лас цi азе ля нен ня, каб яны пад-

ка за лi пры дат ныя мес цы для па сад кi дрэў i кус тоў, 

цi пра па на ваць свае ва ры ян ты. Ка лi апош нiя бу дуць 

ад па вя даюць пла нам дэ таль най пла нi роў кi i не бу-

дуць па ру шаць iн жы нер ныя i iн шыя сет кi, гэ тыя кут кi 

так са ма мо гуць у бу ду чым за зе ля нець.

Па вод ле iн фар ма цыi Мiнп ры ро ды, вяс ной 2020 го да ў 

сель скiх на се ле ных пунк тах, га ра дах, пры да рож ных па-

ло сах бы ло вы са джа на ка ля 267 ты сяч дрэў i 135 ты сяч 

кус тоў. Гэ тыя тэ ры то рыi не за ста нуц ца без ува гi i во сен-

ню. Мож на бу дзе пры вес цi iх у па ра дак, за поў нiць пус то ты 

на тых мес цах, дзе па са джа ныя вяс ной рас лi ны з роз ных 

пры чын не пры жы лi ся.

А 10 каст рыч нi ка 2020 го да Мiнп ры ро ды аб вяс цi ла адзi-

ным днём азе ля нен ня. У гэ ты су бот нi дзень па ўсёй кра i не 

бу дуць пад рых та ва ныя мес цы, дзе кож ны ах вот ны змо жа 

па са дзiць ма ла дыя дрэў цы i кус ты. Ак тыў ны ўдзел у ме-

ра пры ем ствах возь муць тэ ры та ры яль ныя ор га ны i струк-

тур ныя пад раз дзя лен нi мi нiс тэр ства.

Вы клi ка ла цi ка васць у гра мад скас цi i сё лет няя iн фар-

ма цый ная кам па нiя «Рас ка жы пра сваю кры нi цу». Па вод-

ле слоў на мес нi ка на чаль нi ка ўпраў лен ня ана лi тыч-

най ра бо ты, на ву кi i iн фар ма цыi Мiнп ры ро ды Але ны 

МЕ ЛЯШ КО ВАЙ, на кон курс па iн вен та ры за цыi кры нiц па-

сту пi ла 69 за явак, аб сле да ва на 214 та кiх аб' ек таў, упер шы-

ню ад кры тыя 76 з iх. Яго пе ра мож ца мi ста лi Юлiя Якiм чык, 

на стаў нiк ву чэб на-пе да га гiч на га комп лек су «Па ча паў ская 

дзi ця чы сад — ся рэд няя шко ла» Ба ра на вiц ка га ра ё на; 

Аляк сандр Гiль, ву чань, i Свят ла на Лiс, на стаў нi ца геа гра-

фii гiм на зii № 2 Ба ра на вiч; Ар цём Ста ра сот нi каў, ву чань 

мінскай ся рэд няй шко лы № 61.

Па вы нi ках ак цыi пры ўдзе ле гра мад скас цi i пры пад-

трым цы мiж на род на га пра ек та «Вод ная iнi цы я ты ва плюс» 

для кра iн Ус ход ня га парт нёр ства рых ту ец ца да вы дан ня 

па да рун ка вая кнi га «Кры нi цы Бе ла ру сi».

Акра мя та го, ле тась спе цы я лiс ты тэ ры та ры яль ных ор-

га наў пры ро да ахоў на га ве дам ства з удзе лам мо ла дзi i 

гра мад скас цi доб ра ўпа рад ка ва лi больш за 200 кры нiц. 

Знай шлi пад трым ку ў Мiнп ры ро ды i бы лi рэа лi за ва ныя i 

мно гiя iн шыя гра мад скiя эка ла гiч ныя iнi цы я ты вы.

Як ад зна чы ла Але на Ме ляш ко ва, гра мад скасць так са ма 

ак тыў на бя рэ ўдзел i ў ак цы ях па збо ры смец ця. Так, не 

пер шы год у кра i не рэа лi зу юц ца iнi цы я ты вы ру ху па ўбор-

ках «Зро бiм!», па доб ныя ак цыi пра вод зяць i пры ват ныя 

кам па нii, уста но вы аду ка цыi.

— Мы так са ма рэ ка мен ду ем пры пра вя дзен нi та кiх убо рак 

звяр тац ца ў тэ ры та ры яль ныя ор га ны Мiнп ры ро ды i да мяс цо-

вых улад, — ска за ла прад стаў нiк мiністэрства. — На шы су-

пра цоў нi кi пра кан суль ту юць, да па мо гуць спла на ваць ра бо ту, 

пад ка жуць, як i ку ды пра вiль на вы вез цi са бра нае смец це.

Ве ра нi ка КО ЛА СА ВА

Па ра дак на зям лi ПА СА ДЗI ДРЭ ВА!
Мiнп ры ро ды за клi кае да лу чыц ца да ме ра пры ем стваў 

па азе ля нен нi на се ле ных пунк таў

Нецвярозага кіроўцу мапеда 

затрымалі супрацоўнікі ДАІ ў  

сталіцы. Інцыдэнт адбыўся на 

вуліцы Высокай. Падчас нясення 

службы па забеспячэнні бяспекі 

дарожнага руху інспектары ДПС 

заўважылі мапед «Ямаха», які 

віхляў з боку ў бок. Кіроўца быў 

без маташлема і перавозіў па-

сажыра з парушэннем Правілаў 

дарожнага руху. Неадкладна быў 

пададзены сігнал аб спыненні.

— У час размовы супрацоўнікі 

ДАІ звярнулі ўвагу на тое, што ў 

кіроўцы меліся відавочныя прыкметы 

ап'янення. Парушальнік не стаў 

адмаўляць, што сеў за руль у нецвя-

розым стане. Пры правядзенні агля-

ду ў выдыханым паветры мужчыны 

было выяўлена 3,36 праміле алкаго-

лю, — распавяла старшы інспектар 

па агітацыі і прапагандзе аддзела 

ДАІ Партызанскага РУУС г. Мінска 

Таццяна СПАДАБАЕВА.

Незарэгістраваны і без страхоўкі ма-

пед быў дастаўлены на ахоўную стаян-

ку. А ў дачыненні да кіроўцы складзена 

некалькі адміністрацыйных пратаколаў, 

у тым ліку за кіраванне транспартным 

сродкам у стане алкагольнага ап'янення 

і як на не маючага права кіравання. 

Характэрна, што інспектары ДАІ за 

кіраванне транспартным сродкам у 

нецвярозым стане затрымліваюць 

мінчаніна ўжо ў чацвёрты раз.

 Дарэчы, з пачатку гэтага года 

толькі ў Партызанскім раёне сталіцы 

супрацоўнікамі дарожнай міліцыі 

выяўлена 169 нецвярозых кіроўцаў. 

Дзяржаўтаінспекцыя звяртаецца да 

грамадзян, якія бачаць на праез-

най частцы нецвярозых кіроўцаў ці 

пешаходаў, з просьбай паведамляць 

пра іх у міліцыю.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Здарэнні «П’яная» «Ямаха»
У кіроўцы было 3,6 праміле алкаголю 

Крымінал

СКРАЎ З ОФI СА 
ШЭСЦЬ НОЎ ТБУ КАЎ

Пас ля та го, як жон ку зволь нi лi з ра бо ты
Су пра цоў нi кi Пер ша май ска га РУ УС Мiн ска за тры ма-

лi на мес цы зла чын ства муж чы ну, якi не ад на ра зо ва 

пра нi каў у па мяш кан нi i вы кра даў ма ё масць.

За тры ма ным ака заў ся не пра цу ю чы 35-га до вы жы хар 

Го мель скай воб лас цi. Пры агля дзе ў муж чы ны вы явi лi лом, 

ку сач кi, два лiх та ры кi, мас ку i паль чат кi.

У хо дзе раз мо вы ён рас ка заў, што трап ляў у офi сы, 

зруш ва ю чы шкло па кет або раз бi ва ю чы яго. Пер шы кра-

дзеж муж чы на здзейс нiў пас ля та го, як яго жон ку зволь нi лi 

з ра бо ты. Уна чы ён пра краў ся ў офiс нае па мяш кан не, дзе 

яна ра ней пра ца ва ла, i вы краў шэсць ноў тбу каў. Гэ тую ма ё-

 масць част ко ва пра даў зна ё мым.

Як па ве дам ляе ГУ УС Мiн гар вы кан ка ма, высветлілася, 

што муж чы на да тыч ны i да iн шых кра дзя жоў: ме сяц та му 

«па ад пра ца ва най схе ме» ён пра нiк у ад ну з кра м ста лi цы 

i вы краў 15 бы та вых iн стру мен таў i больш за 30 роз ных 

гас па дар чых вы ра баў. Агуль ная су ма шко ды та ды скла ла 

2300 руб лёў.

Пад час пра вя дзен ня комп лек су апе ра тыў на-вы шу ко вых 

ме ра пры ем стваў пра ва ахоў нi ка мi бы ло ўста ноў ле на, што 

муж чы на да тыч ны яшчэ як мi нi мум да ся мi кра дзя жоў з 

офi саў i крам на тэ ры то рыi ста лi цы. Уста ноў ле на, што ён 

вы кра даў рэ чы, якiя ўяў ля лi хоць ней кую ма тэ ры яль ную 

каш тоў насць: бы та выя пры ла ды, пар фу ме рыю, кас ме ты ку i 

тэх нi ку. Вы кра дзе ную ма ё масць муж чы на пры но сiў да до му 

i част ко ва пра да ваў зна ё мым.

Ра ней за тры ма ны не ад на ра зо ва пры цяг ваў ся да кры мi-

наль най ад каз нас цi.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


