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Но выя па ды хо дыНо выя па ды хо ды

Да рож най 
iнф ра струк ту ры — 
на леж ны ўзро вень

Пад пi са нае Прэ зi дэн там рас па ра джэн не «Аб да дат ко-

вых ме рах па вы ра шэн нi ак ту аль ных пы тан няў жыц ця -

дзей нас цi на сель нiц тва» ахоп лi вае роз ныя сфе -

ры: бу даў нiц тва, жыл лё ва-ка му наль ную гас па дар ку, 

транс парт, энер ге ты ку, за ня тасць i са цы яль нае за-

бес пя чэн не, ахо ву зда роўя, аду ка цыю i iн шыя. У тым 

лi ку рас па ра джэн не да ты чыц ца i раз вiц ця да рож най 

iнф ра струк ту ры. Якая на сён ня сi ту а цыя ў гэ тай сфе-

ры, мы да ве да лi ся ад спе цы я лiс таў.

Мiнт ранс рас пра цоў вае Дзяр жаў ную пра гра му раз вiц-

ця аў та ма бiль ных да рог пад наз вай «Да ро гi Бе ла ру сi» на 

2021 — 2025 га ды. Пра гэ та рас ка заў на чаль нiк га лоў на га 

ўпраў лен ня аў та ма бiль ных да рог Мi нiс тэр ства транс пар-

ту i ка му нi ка цый Аляк сандр ГА ЛАЎ НЁЎ:

— Там бу дзе новы раз дзел, пры све ча ны бяс пе цы да рож-

на га ру ху. На зi ра ю чы за ды на мi кай ДТЗ, мы прый шлi да 

вы сно вы, што ар га нi за цый ныя ме ры ся бе вы чар па лi. Ця пер 

на ша за да ча — па ляп шэн не да рож най iнф ра струк ту ры для 

да лей ша га ска ра чэн ня коль кас цi за гi ну лых i па ра не ных. Гэ-

та су свет ная тэн дэн цыя, на ват ёсць мiж на род ная пра гра ма 

Vision Zero, мэ та якой — да сяг нуць праз 10-15 га доў ну ля во га 

па каз чы ка за гi ну лых на да ро зе. Мы та кi во пыт пе рай ма ем i 

бу дзем ру хац ца ў гэ тым кi рун ку.

Так са ма ўжо пры ня та ра шэн не аб пад рых тоў цы пра гра-

мы па ўста ноў цы да рож ных ага ро джаў. «Мiнт ранс» су мес на 

з ДАI на пра ця гу двух-трох тыд няў яе пад рых туе. На сён ня ў 

нас 700 кi ла мет раў да рог пер шай ка тэ го рыi не мае на раз-

дзя ляль най па ла се бар' ер ных ага ро джаў. Зра бiць усё хут ка, 

на жаль, не атры ма ец ца, гэ та пла на мер ная ра бо та. Ду маю, 

за не каль кi га доў мы яе вы ка на ем. Да та го ж кошт та кой 

ма дэр нi за цыi да стат ко ва сур' ёз ны — пры клад на 140 мiль ё-

 наў руб лёў».

На па ся джэн нi Ка мi сii па бяс пе цы да рож на га ру ху Мiн-

т ран са су мес на з МУС i iн шы мi за цi каў ле ны мi да дзе ны да ру-

 чэн нi пры няць ме ры па лiк вi да цыi пе ша ход ных пе ра хо даў на 

ад ным уз роў нi з аў та да ро га мi пер шай ка тэ го рыi i ўста на вiць 

бар' ер ныя ага ро джы на раз дзя ляль ных па ло сах, а так са ма 

на iн шых да ро гах у ава рый на  не бяс печ ных мес цах пры па-

дзе ле транс парт ных па то каў су стрэч ных на прам каў.

— Пры пе ра бу до ве да рог на пер шую ка тэ го рыю мы су-

тык ну лi ся са знач ным па ве лi чэн нем ДТЗ з жы вё ла мi, — 

звяр нуў ува гу Аляк сандр Га лаў нёў. — Ака за ла ся, што за-

га ра джаль ныя сет кi для вы ра шэн ня та кой праб ле мы ма ла -

эфек тыў ныя. Па тра бу юц ца не толь кi яны, але i роз ныя

пе ра хо ды для жы вёл. Да рэ чы, пад зем ныя так са ма па ка за лi 

не да стат ко вую эфек тыў насць. Як за фiк са ва лi фота паст кi, 

iх вы ка рыс тоў ва юць толь кi дроб ныя звя ры — зай цы, лi сы, 

а буй ныя, ка пыт ныя жы вё лы пад зям лю не iдуць. Та му тут 

па трэб ныя iн шыя пе ра хо ды: над зем ныя, бiя пе ра хо ды, як у 

Еў ро пе.

Аляк сандр Га лаў нёў да даў, што га лоў нае, на яго дум-

ку, — пра вiль на вы зна чыць мес ца, дзе iх ра бiць. «Гэ тае 

пы тан не да во лi вост рае, та му мы вы ра шы лi пад клю чыць 

на ву ку. Аб' явi лi тэн дар па на ву ко вай рас пра цоў цы ме ра-

пры ем стваў па пра ду хi лен нi вы ха ду жы вёл на пра ез ную 

част ку да рог. На цы я наль ная ака дэ мiя на вук га то ва з на мi 

пра ца ваць над гэ тай тэ май. Спа дзя ю ся, да кан ца го да мы 

атры ма ем пер шы вы нiк, што да зво лiць аб грун та ва на пра-

во дзiць ме ра пры ем ствы, якiя да дуць па трэб ны эфект», — 

падагу лiў спi кер.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Пе ра важ ная боль шасць 

бе ла ру саў мае до ступ 

да цэнт ра лi за ва на га 

во да за бес пя чэн ня. Ад нак 

толь кi прад пры ем ствы 

ЖКГ аб слу гоў ва юць больш 

за 20 ты сяч шах та вых 

ка ло дзе жаў па ўсёй кра i не. 

I гэ та ка лi не ўлiч ваць 

кры нi цы, якiя зна хо дзяц ца 

на пры ват ных пад вор ках. 

Перш за ўсё трэ ба ад зна чыць, 

што ў Бе ла ру сi дзей нi ча юць гi гi е -

нiч ныя па тра ба ван нi да кры нiц

не цэнт ра лi за ва на га пiт но га во-

да за бес пя чэн ня на сель нiц тва, 

якiя за цвер джа ны па ста но вай 

Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя 

№ 105 ад 2 жнiў ня 2010 го да. 

Ме на вi та гэ тым да ку мен там 

ка рыс та юц ца ка му наль нi кi, ка-

лi зай ма юц ца аб слу гоў ван нем 

гра мад скiх ка ло дзе жаў. Ад нак 

вель мi важ на звяр нуць ува гу на 

па ста но ву i ўлас нi кам, якiя са-

ма стой на аб слу гоў ва юць свае 

ка ло дзе жы.

— У вы пад ку з пры ват ны мi ка ло -

дзе жа мi ад каз насць за iх стан, 

якасць ва ды цал кам ля жыць 

на са мiх улас нi ках, — ад зна чае 

вы ка наў ца аба вяз каў на чаль-

нi ка ад дзе ла во да пра вод на-

ка на лi за цый най гас па дар кi ДА 

«ЖКГ Мiн скай воб лас цi» Юлiя 

ЧУБ РЫК. — I вель мi важ на пры-

трым лi вац ца пэў ных пра вiл, бо 

ме на вi та ад гэ та га за ле жыць зда-

роўе i на ват жыц цё.

Дзе ка паць
i з ча го ра бiць

Пе рад тым як вы браць мес ца 

для ка ло дзе жа ў сва iм два ры, трэ-

ба да ве дац ца пра глы бi ню грун-

та вых вод i на пра мак iх ця чэн ня, 

высветліць, як ваш ка ло дзеж бу-

дзе ўза е ма дзей нi чаць з iн шы мi 

кры нi ца мi на су сед нiх участ ках i з 

па верх не вы мi во да мi з ва да ёма, 

што мо жа быць па блi зу. Акра мя 

та го, трэ ба аба вяз ко ва пра вес-

цi аб сле да ван не тэ ры то рыi, каб 

вы явiць маг чы мыя кры нi цы мiк-

роб на га цi хi мiч на га за ра жэн ня 

ва ды. На прык лад, вель мi час та 

тыя ж ка му наль нi кi су ты ка юц ца 

з та кой праб ле май, як вя лi кая 

коль касць нiт ра таў у гра мад скiх 

ка ло дзе жах, а спры я юць гэ та му 

сель ска гас па дар чыя ўгод дзi, якiя 

зна хо дзяц ца по бач.

— Акра мя та го, што кры нi ца не 

па вiн на быць за бру джа ная, яна 

па вiн на зна хо дзiц ца вы шэй чым 

50 мет раў па ця чэн нi грун та вых 

вод ад маг чы мых фак та раў за-

брудж ван ня ва ды, — тлу ма чыць 

спе цы я лiст. — Ка ло дзеж не трэ ба 

раз мя шчаць у мес цах, дзе пры-

сут нi чае гле ба вая дэ фар ма цыя, 

iс нуе маг чы масць за тап лен ня па-

вод ка вы мi во да мi, у за ба ло ча ных 

мес цах цi блi жэй чым за 30 мет-

раў ад ма гiст ра ляў з iн тэн сiў ным 

ру хам аў та ма бi ляў.

Вель мi важ на ўдзя ляць ува-

гу не толь кi мес цу раз мя шчэн ня 

кры нi цы, але i кан струк тыў ным 

эле мен там, з якiх скла да ец ца

ка ло дзеж, — зру бу, шах це i во да -

пры ём най част цы. На прык лад, 

той жа зруб па вi нен быць не нi-

жэй шы за 70 сан ты мет раў ад 

зям лi i аба вяз ко ва за чы няц ца 

веч кам цi лю кам. Шах ту ка ло дзе-

жа лепш за ўсё ра бiць з бе тон ных 

цi жа ле за бе тон ных кру гоў. Нi хто 

не за ба ра няе вы ка рыс тоў ваць ка-

мень, цэг лу цi дрэ ва, ад нак вель-

мi важ на, каб гэ тыя ма тэ ры я лы 

не ме лi трэ шчын, не афар боў ва лi 

ва ду i вы кла да лi ся на цэ мент ных 

рас тво рах, якiя не ма юць нi я кiх 

пры ме сяў. Сце ны са мой шах ты 

па вiн ны быць вель мi шчыль ныя, 

каб ту ды не тра пi лi па верх не выя 

во ды, а на дне ка ло дзе жа трэ ба 

аба вяз ко ва аб ста ля ваць ад ва-

рот ны гра вiй ны фiльтр.

Як па чыс цiць?
Што ж да ты чыц ца якас цi ва ды, 

то вель мi важ на по бач з кры нi цай 

не мыць аў та ма бiль, не раз мя-

шчаць кам пост, ад хо ды цi лю быя 

ўгна ен нi — усё гэ та трэ ба ра бiць 

не блi жэй чым за 20 мет раў ад 

ва ша га ка ло дзе жа. Каб якасць 

ва ды не па гар ша ла ся, чыст-

ку ка ло дзе жа ра зам з бя гу чым 

ра мон там трэ ба ра бiць штогод. 

Пас ля кож най чыст кi цi ра мон ту 

не аб ход на пра во дзiць аба вяз ко-

вую дэз ын фек цыю i пра мыў ку i 

толь кi пас ля ана лi зу ва ды вы ка-

рыс тоў ваць яе для пiц ця.

— Са ма стой на чыс цiць ка ло-

дзеж не вар та, бо не бяс печ на. 

Гэ тым зай ма юц ца спе цы я лi за-

ва ныя ар га нi за цыi. Што ж да ты-

чыц ца прад пры ем стваў ЖКГ, то 

звы чай на яны та кiя па слу гi не 

аказ ва юць i пры аб слу гоў ван-

нi гра мад скiх ка ло дзе жаў са мi 

най ма юць пад рад ныя ар га нi за-

цыi для вы ка нан ня гэ тых ра бот. 

А вось каб зра бiць ана лiз ва ды, 

мож на вы клi каць спе цы я лiс таў 

мяс цо вай са нi тар най служ бы цi 

са ма стой на пры вез цi про бы да 

iх у ла ба ра то рыю, — рас каз вае 

спе цы я лiст. — Для пра фi лак ты-

кi ка ло дзеж трэ ба чыс цiць раз 

на год, на прык лад, тое ж рас-

та ван не сне гу вель мi псуе ва ду. 

Пра во дзiць чыст ку не аб ход на i 

та ды, ка лi вы за ўва жы лi па гар-

шэн не яе якас цi — уба чы лi глей, 

мут насць цi ад чу лi не пры ем ны 

пах. Зда ра ец ца i та кое, што ў ка-

ло дзеж трап ляе жы вё ла. У та кiх 

вы пад ках так са ма вель мi важ на 

пра во дзiць чыст ку. Пры гэ тым у 

час яе правядзення i дэз ын фек-

цыі кры нi цы ка рыс тац ца ка ло дзе-

жам нель га нi ў якiм ра зе.

Звы чай на для дэз ын фек цыi 

шах та вых ка ло дзе жаў спе цы-

я лiс ты вы ка рыс тоў ва юць хлор-

ную вап ну i дзвюхт ра цi на ас ноў-

ную соль гi пах ла ры ту каль цыю 

(ДТСГК). Пры гэ тым яе пра во-

д зяць двой чы — да ачыст кi ка-

 ло дзе жа i пас ля. У сваю чар гу, 

пад час ачыст кi ка ло дзеж цал кам 

вы зва ля юць ад ва ды, пры бi ра-

юць па боч ныя рэ чы i глей, ачы-

шча юць сцен кi ад за брудж ван-

няў. Усю гразь i глей, якiя бы лi ў 

ка ло дзе жы, вы во зяць на па лi гон 

цi раз мя шча юць у яме, якая зна-

хо дзiц ца не менш чым за 20  мет-

раў i мае глы бi ню як мi нi мум 

50 сан ты мет раў. Пры гэ тым вель-

мi важ на за лiць змес цi ва гэ тай 

ямы 10-пра цэнт ным рас тво рам 

хлор най вап ны цi 5-пра цэнт ным 

рас тво рам ДТСГК i толь кi по тым 

за кры ваць зям лёй.

— Ка лi ж у ва дзе за ста ец ца 

хлор, то яго трэ ба ад пам поў-

ваць да та го ча су, па куль не 

знiк не рэз кi пах. Ка лi чыст ка 

пра во дзiц ца для пра фi лак ты кi, 

то па пя рэд нюю дэз ын фек цыю 

мож на ўво гу ле не ра бiць, — тлу-

ма чыць Юлiя Чуб рык. — Ка лi 

кры нi ца бы ла за бру джа на па 

мiк ра бiя ла гiч ных па каз чы ках i 

праб ле му пас ля ачыст кi i дэз-

ын фек цыi вы ра шыць не ўда ло-

ся, то ўлас нiк па вi нен пе ра вес цi 

ка ло дзеж у рэ жым па ста ян на га 

абез за раж ван ня да па ляп шэн ня 

якас цi ва ды, а вось што да ты-

чыц ца хi мiч на га за брудж ван ня, 

то тут улас нiк му сiць ужо лiк вi-

да ваць кры нi цу.

Ва ле рыя КIС ЛАЯ.

Хто дзя жур ны 
па пад' ез дзе?

Як бу дуць пры бi раць да па мож ныя па мяш кан нi 
ў жы лых да мах

Па ста но вай Мi нiс тэр ства ЖКГ уста ноў ле ныя пе ра лiк ра бот 

па са нi тар ным утры ман нi да па мож ных па мяш кан няў шмат-

ква тэр на га до ма i пе ры я дыч насць iх вы ка нан ня.

Згод на з да ку мен там, су хую пры бор ку да па мож ных па мяш кан-

няў на пер шых па вер хах (пер шай пры пы нач най пля цоў кi лiф та) i 

ка бiн лiф тоў ка му наль нi кi па вiн ны пра во дзiць не ме ней чым два 

ра зы на ты дзень. Са ма ме ней раз на ты дзень яны па вiн ны пра-

во дзiць пры бор ку да па мож ных па мяш кан няў (за вы клю чэн нем 

тэх нiч ных па мяш кан няў) у да мах без лiф тоў. У жы лых бу дын ках з 

лiф та мi — не ме ней за два ра зы на ме сяц. А вось чыс цiць дош ку 

аб' яў i там, i там трэ ба бу дзе раз на ты дзень.

Мыць па мяш кан нi ў да мах без лiф тоў бу дуць не ме ней за два 

ра зы на ме сяц, з лiф та мi — не ме ней за адзiн. Мыц цё ка бiн лiф тоў 

так са ма па вiн ны вы кон ваць мi нi мум раз на ме сяц. Раз на год ка-

му наль ныя служ бы бу дуць ажыц цяў ляць вiль гот ную пра цiр ку сцен, 

дзвя рэй, пла фо наў, пры бо раў ацяп лен ня, аб мя таць пыл са сто лi i 

мыць вок ны. Не ме ней чым адзiн раз на год трэ ба бу дзе пры бi раць 

пад ва лы, тэх нiч ныя пад пол лi, пад да шкi, тэх нiч ныя па вер хi i iн шыя 

тэх нiч ныя па мяш кан нi. Што ж да ты чыц ца дэз ын фек цыi, дэ ра ты за-

цыi i дэз ын сек цыi, то iх бу дуць пра во дзiць па ме ры не аб ход нас цi.

Ва ле рыя КIС ЛАЯ.

Жыц цё не спы ня ец цаЖыц цё не спы ня ец ца

ЗА БЕ ГУ БЫЦЬ!
Пан дэ мiя ка ра на вi ру са не ад ме нiць Мiн скi паў ма ра фон. 

Яго дэ вiз сё ле та — «Бя жым ра зам!», за бег прой дзе 13 ве-

рас ня, i ча ка ец ца, што ён збя рэ больш за 40 ты сяч ча-

ла век.

Рэ гiст ра цыя на ма ю чы ад быц ца за бег ужо па ча ла ся, ар га-

нi за та ры маш таб на га ме ра пры ем ства ад зна ча юць, што ка лi 

яе ды на мi ка за ха ва ец ца, то Мiн скi паў ма ра фон ра ней ча су да-

сяг не лi мi ту ў 42 ты ся чы ўдзель нi каў. Боль шасць за рэ гiст ра ва-

ных па куль вы бра ла ма са вы за бег на 5,5 км. А вось больш за 

ўсё зор ных ат ле таў вый дзе на паў ма ра фон скую дыс тан цыю ў 

21,1 км. Па пу ляр нас цю ся род да свед ча ных бе гу ноў ка рыс та ец ца 

i марш рут пра цяг лас цю 10,55 км. «Ужо па цвер дзi лi свой удзел 

прад стаў нi кi ка ля 40 кра iн», — ад зна чыў стар шы ня Бе ла рус кай 

фе дэ ра цыi лёг кай ат ле ты кi Ва дзiм ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКI.

Пе ра мож цы i пры зё ры сё ле та па дзе ляць 60 ты сяч до ла раў. 

Пры за вы мi бу дуць пер шыя шэсць мес цаў на дыс тан цы ях 21,1 

i 10,55 км, а так са ма пер шыя тры на 5,5 км. Ця пер ус туп ныя 

ўзно сы на паў ма ра фон стар ту юць з 15 руб лёў пры рэ гiст ра цыi 

на са мы прос ты марш рут у 5,5 км. Бяс плат на змо гуць пра бег чы 

школь нi кi, сту дэн ты, пен сi я не ры, лiк вi да та ры ава рыi на ЧА ЭС 

i лю дзi з аб ме жа ва ны мi маг чы мас ця мi. Мак сi маль на за ўдзел 

мож на за пла цiць 100 руб лёў — ка лi пад ацца на дыс тан цыю 

21,1 км за дзень да стар ту.

Асноў ны за бег на 21,1 км, як i ўсе ас тат нiя, стар туе ка ля Па-

ла ца спор ту, пас ля ча го пе ра мес цiц ца на пра спект Не за леж нас цi 

i зро бiць круг пад мос там па мiж БДУ i пе ду нi вер сi тэ там. Пас ля 

гэ та га бе гу ны прой дуць уз доўж ву лi цы Кар ла Марк са, вер нуц-

ца на пра спект да Ку па лаў ска га тэ ат ра, да бя руц ца да пло шчы 

Пе ра мо гi, ад куль тра пяць на ву лi цу Ка му нiс тыч ную i пра мчац ца 

па да ро гах уз доўж Свiс ла чы. За Ста ра жоў скай ву лi цай марш рут 

па вер не на ле ва i пой дзе пра спек там Пе ра мож цаў. Па iм трэ ба 

бу дзе да сяг нуць «Мiнск-Арэ ны» i аб бег чы яе. За вер шыц ца за бег 

у цэнт ры Мiн ска — там жа, дзе i стар та ваў.

Ад зна чым, што Мiн скi паў ма ра фон прой дзе пад ся рэб ра ным 

лэй блам мiж на род най лёг ка ат ле тыч най аса цы я цыi — ён атры-

маў яго ў 2019 го дзе.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.

Ка му наль ныя ста сун кiКа му наль ныя ста сун кi

АД КАЗ НАСЦЬ НА ЎЛАС НI КУ
Як пра вiль на аб слу гоў ваць пры ват ны ка ло дзеж?

Вель мi час та ка му наль нi кi 
су ты ка юц ца з та кой 
праб ле май, як вя лi кая 
коль касць нiт ра таў у 
гра мад скiх ка ло дзе жах, 
а «спры я юць» гэ та му 
сель ска гас па дар чыя ўгод дзi, 
якiя зна хо дзяц ца по бач.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Гэ тае мес ца як нi я кае iн шае ад люст-

роў вае тую ат мас фе ру, што ха це лi пе ра-

даць ар га нi за та ры. Па коль кi мы жы вём у 

су час ным све це, то на цы я наль ны ка ла рыт, 

эпо ха па чат ку XX ста год дзя вель мi цi ка выя 

для ту рыс таў, гас цей, — ка жа ды рэк тар 

ту рыс тыч най фiр мы «Ве га тур» Але на 

РУ СА КЕ ВIЧ. — На шы су пра цоў нi кi сва i мi 

сi ла мi ства ры лi тут та га час ныя па бу до вы.

На па чат ку я на ве да ла кiр маш, дзе гу-

ло, вi ра ва ла жыц цё, iшоў бой кi ган даль. 

Ра мес нi кi хва лi лi сваю пра дук цыi, ды за-

пра ша лi не са ро мец ца, па ды хо дзiць, куп-

ляць. Во чы раз бя га лi ся ад вы ба ру. Ну, i 

вядома, якi кiр маш без цы га ноў. Яны ве се-

ла спя ва лi ды кру жы лi ся ў за до рных тан-

цах. За пра ша лi ў ко ла i на вед валь нi каў. 

Не ка то рыя пры ма лi за пра шэн не i як маг лi 

пры тан цоў ва лi ў такт му зы цы. Ну i, зразу-

мела ж, пра яў ля лi сваю на ту ру, чап ля лi ся 

да лю дзей, каб па га даць, ха па лi за ру кi. 

Але за па рад кам пiль на са чыў урад нiк. I 

ка лi цы га не пе ра хо дзi лi да зво ле ную мя жу, 

ён iх штур хаў у кар шэнь i па крык ваў. На 

кiр ма шы я су стрэ ла i па на Бы коў ска га, якi 

ў кар ту зе з чыр во най квет кай гар ца ваў на 

ка нi па мiж ганд лё вы мi ра да мi.

На кiр ма шо вай пло шчы мож на бы ло 

на ве даць i карч му «Апош нi грош». Бяс-

спрэч на, якi ж кiр маш без гэ та га ат ры бу-

та. Тут пра па ноў ва лi на цы я наль ныя на поi 

i стра вы. На прык лад, сма жа нае на вуг лях 

мя са, ква ша ную ка пус ту з са лё ны мi агур-

ка мi ды буль бай.

Пас ля кiр ма шу ўсiх ах вот ных за пра сi-

ла да ся бе сям'я Кры нiц кiх. I гле да чы ста лi 

ўдзель нi ка мi шоу. Яны рас се лi ся за ста лы i 

лаў кi. Паў лiн ка пад но сiць iм бе ла рус кiя па-

час тун кi: клiн ко вы сыр з кменам, са ла, да-

маш нюю каў ба су, зя лё ную цы бу лю, аба ран-

кi «Дзi ця чая ра дасць», кам пот «Па па раць-

квет ка», на стой ку «Пча лi ны па ца лу нак».

Гос цi п'юць, за кус ва юць i ад на ча со ва 

гля дзяць спек такль, удзель нi ка мi яко га 

ста но вяц ца i са мi. Бе ла рус кая поль ка, ля-

во нi ха, шля хец кi па дэс пань ства ра юць не-

пад роб ную та га час ную ат мас фе ру.

А вось i жа нiх з'я вiў ся. Праў да, ка ня 

свай го ад мо вiў ся па ка заць баць кам ма-

ла дой, маў ляў, ад пус цiў да до му. «А на чым 

жа пан Адольф на зад па е дзе?», — за пы та-

лi ся ў яго. «Ды тут не да лё ка, пе ха той да бя-

ру ся». Чым вы клi каў у пры сут ных жар ты: 

му сiць, па са ро меў ся па каз ваць змар да ва-

ную ху дую жы вё лi ну.

А Сця пан Кры нiц кi тым ча сам усё час-

цей вы гля даў на ву лi цу, вя до ма ж, сва ты 

па вiн ны з'я вiц ца з хвi лi ны на хвi лi ну. I вось 

на рэш це спы нiў ся воз, за прэ жа ны лад ны-

мi жа раб ца мi. З яго лi та раль на ска цi ла ся 

маж ная ка бе та, а за ёй сi вы муж чы на ў 

на цы я наль ных стро ях. Iх за пра сi лi за стол. 

Ды сват ужо доб ра «за пра вiў ся» па да ро зе. 

I ад ра зу пус цiў ся ў ско кi.

Вя до ма, перш за ўсё ўва га гас цей бы ла 

скан цэнт ра ва на на Паў лiн цы i па не Бы-

коў скiм, якiя з'яў ля юц ца галоўнымі героямі 

ка ме дыi. Паў лiн ка — пры ваб ная, спраў-

ная ся лян ская дзяў чы на. Яе ро зум і пры-

га жосць вы клi ка юць ста ноў чыя па чуц цi ў 

пры сут ных. А вось Адольф Бы коў скi, якi 

пры мя рае на ся бе ро лю бу ду ча га зя ця Кры-

нiц кiх — толь кi смех сва i мi фа на бэ ры яй, 

жа дан нем пра дэ ман стра ваць «ра зум ней-

шасць» i «вы шэй шасць». Ён па гар джае 

ўсiм му жыц кiм i ўпэў не ны, што дзяў чы на 

не мо жа не аца нiць яго, та ко га ба га та га, 

кем лi ва га i дасць зго ду на шлюб. Баць ка 

Паў лiн кi Сця пан Кры нiц кi ўжо за ра ней з 

зя цем да мо вiў ся. Так i прэ з Бы коў ска га ду-

расць, не даль на бач насць. Усе заўважаюць, 

на коль кi ён ка мiч ны i не да рэ чны, акра мя 

Сця па на. Бо яго дач ка за ка ха ная ў Якi ма, 

якi вы каз вае кра моль ныя рэ ва лю цый ныя 

дум кi, чым не па да ба ец ца Сця па ну.

Ды ка хан не на рэш це пе ра ма гае, i Паў-

лiн ка збя гае з лю бым хлоп цам.

Вар та ска заць, што ў спек так лi сыг ра лi 

са ма дзей ныя ак цё ры. Але сыг ра лi ад мыс-

ло ва, як са праўд ныя пра фе сi я на лы. Рэа лi-

за цыя iн тэр ак тыў на га пра ек та бы ла па куль 

проб ная. На яе за пра сi лi гле да чоў, каб яны 

аца нi лi па ста ноў ку, пад ка за лi, што тут мож на 

змя нiць, да даць. Ар га нi за та ры бу дуць неш-

та ўдас ка наль ваць, ад точ ваць май стэр ства. 

Да рэ чы, тут пра па ноў ва юць стра вы, пры га-

та ва ныя толь кi з на ту раль ных фер мер скiх 

пра дук таў. 

Да дам, што на ве даць спек такль мож на i з 

дзець мi. Iм бу дзе чым за няц ца — па ка тац ца 

на ка нi, на ат рак цы ё нах.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

 У тэ му
Ма ры на МАС ТА ШО ВА, кан суль тант 

Дэ парт амен та па ту рыз ме Мi нiс тэр-

ства спор ту i ту рыз му:

— Сён ня ту рызм пе ра жы вае не са-

мыя леп шыя ча сы, та му та кiя iнi цы я-

ты вы да зва ля юць раз вi ваць унут ра ны 

ту рызм. Дзя ку ю чы дзяр жаў на-пры-

ват на му парт нёр ству ства ра ец ца но-

вы ту рыс тыч ны пра дукт. Мi нiс тэр ства 

пад трым лi вае та кiя пра ек ты. Яны да-

юць маг чы масць раз вi ваць унут ра ны 

ту рызм, якi ця пер у Бе ла ру сi ў пры яры-

тэ це. «Паў лiн ка ў Ако пах» — гэ та не 

толь кi цу доў ны ад па чы нак на све жым 

па вет ры, ся род пры го жай пры ро ды, але 

i аду ка цый нае ме ра пры ем ства, цi ка вая 

за баў ляль ная пра гра ма.

З «Паў лiн кай 
у Ако пах»

Сты хiяСты хiя
Не па гадзь 

прый шла ўве ча ры
У дру гой па ло ве дня ў па ня дзе лак на Бе ла русь прый шоў 

ак тыў ны ат мас фер ны фронт. Паў днё вую част ку Брэст-

чы ны лi та раль на на крыў ура ган. Ве цер здзi раў стрэ хi, 

ла маў дрэ вы, ад клю чаў элект ра за бес пя чэн не.

Эпi цэнтр сты хii прый шоў ся не дзе на паў днё вы пры га рад аб лас-

 но га цэнт ра. Да ро гi ў на прам ку Та ма шоў кi, Зна мен кi, а так са ма 

Ма ла ры ты бы лi лi та раль на за ва ле ныя дрэ ва мi. Су пра цоў нi кi 

ляс нiц тваў i МНС, да рож нi кi рас пi лоў ва лi iх ноч чу, каб да ра нi цы 

за бяс пе чыць пра езд. У ра ё не вёс кi Гу сак у Ма ла рыц кiм ра ё не 

ве цер спля жыў учас так ле су, дрэ вы ла ма лi ся нi бы за пал кi, ця пер 

на іх месцы толь кi па ка ра ба ча ныя кам лi.

У аб лас ным цэнт ры так са ма па ла ма ла ня ма ла дрэў. На прык-

лад, по бач з су сед нiм пад' ез дам на ша га до ма па ву лi цы Луц кай 

ра нi цай ста я ла чыр во ная «Шко да», «змя тая» аг ра мад ным дрэ-

вам. Ма шы на, як свед чыць ну мар ны знак, 7-га рэ гi ё на. Вось так 

бы вае: пры ехаў ча ла век у гос цi — i та кая ня ўда ча на пат ка ла. 

Спе цы я лiс ты ка жуць, нель га ста вiць ма шы ны па блi зу дрэў, а дзе 

iх ста вiць, ка лi іншых месцаў няма?.. Паз ней ста ла вя до ма, што 

по бач з на зва най па цяр пе лi i ін шыя ма шы ны, але яны атры ма лi 

мен шыя па шко джан нi.

Як па ве да мi лi ў аб лас ным упраў лен нi МНС, у вы нi ку пра хо-

джан ня на валь нiч на га фрон ту на тэ ры то рыi воб лас цi ад бы ло ся 

ад клю чэн не элект ра энер гii ў трох ра ё нах — Брэсц кiм, Коб рын-

скiм i Ма ла рыц кiм. Без элект рыч нас цi за ста лi ся 34 на се ле ныя 

пунк ты, 14 МТФ, два дзi ця чыя азда раў лен чыя ла ге ры. У лет нi ках 

элект рыч насць ад на вi лi за дзве га дзi ны, на аб' ек тах сель гас вы-

твор час цi — у асноў ным да ра нi цы.

Па вод ле па пя рэд нiх звес так, па шко джа ны да хi ў сямі жы-

лых да мах i адным аб' ек це сац куль тбы ту ў Ма ла рыц кiм ра ё не, 

у трох жы лых да мах у Коб рын скiм ра ё не. Па ве дам лен няў аб 

па цяр пе лых лю дзях не па сту па ла. Ава рый на-ад наў лен чыя ра-

бо ты пра цяг ва юц ца.

Як за зна чы лi ў ДВА «Бел энер га», за су ткi ў кра i не па ру ша ла ся 

ўстой лi вае энер га за бес пя чэн не 140 на се ле ных пунк таў. За ноч 

у 90 % iх энер ге ты кi вяр ну лi па да чу элект рыч нас цi. Ча со ва без 

свят ла за ста ва лi ся два дзi ця чыя ла ге ры ў Ма ла рыц кiм i Коб рын-

скiм ра ё нах, а так са ма птуш ка фаб ры ка.

Не па гадзь за ча пi ла i Мiнск. Па звест ках дзяр жаў на га прад-

пры ем ства «Мiнск транс», апоў на чы з-за ўмоў на двор'я быў спы-

не ны рух тра лей бу саў на буль ва ры Шаў чэн кi. За трым ка транс-

пар ту скла ла 23 хвi лi ны.

Па вод ле iн фар ма цыi 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, больш за ўсё апад каў за 

ве чар па ня дзел ка i ў ноч на аў то рак вы па ла ў Слуц ку — 52 мi лi -

мет ры. На дру гiм мес цы — Вi цебск, там так са ма прай шоў моц-

ны дождж, але апад каў бы ло менш — 45 мi лi мет раў. А вось на 

па цяр пе лай ад вет ру Брэст чы не ва ды вы лi ла ся яшчэ ме ней — 

39 мi лi мет раў у Пiн ску i 35 — у Ган ца вi чах. Зрэш ты, гэ та на 30 % 

пе ра вы шае дэ кад ную нор му для лi пе ня.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ, Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Ча мусь цi лi чыц ца, што лю дзi, якiя ўжо даў но ста лi да рос лы мi, 
па бу да ва лi кар' е ру, вы рас цi лi дзя цей i вы пус цi лi iх у са ма стой-
нае жыц цё, пад пен сiю па чы на юць ледзь не ва ўсiм за ле жаць 
ад ма лод ша га па ка лен ня. Але су час ныя пен сi я не ры зу сiм не 
аба вяз ко ва на «вы» з да сяг нен ня мi пра грэ су — та кi мi як ма бiль-
ны iн тэр нэт. Мы хо чам да ка заць, што гэ та не мод ная цац ка для 
ма ла дых, а зруч ны iн стру мент, не аб ход ны кож ны дзень.

Сён ня пен сi я не ры вя дуць да во лi ак тыў нае жыц цё, у якiм ёсць мес ца 
не толь кi се ры я лам па тэ ле вi за ры i град кам на ле цi шчы. Су час ныя ма-
бiль ныя пры ла ды з вы ха дам у iн тэр нэт да па ма га юць чы таць i гля дзець 
на вi ны, зна хо дзiць па трэб ную iн фар ма цыю, пад трым лi ваць зно сi ны 
са зна ё мы мi, ства раць пла ны i дзя лiц ца ўра жан ня мi. Аб мер ка ваць 
вы бар но вай блуз кi з сяб роў ка мi прос та з пры ме рач най мо гуць не 
толь кi ўнуч кi, але i iх ба бу лi. А ка лi дзя ду ля хо ча па хва лiц ца ўло вам з 
ры бал кi або са бра ным у ле се ўра джа ем гры боў — ча му б i не? Усё, 
што для гэ та га па трэб на, — смарт фон i ма бiль ны iн тэр нэт.

Да кан ца ле та ў рам ках iнi цы я ты вы #оставайсяонлайн 
ка м па нiя А1 дае ба за вы без лi мiт ны iн тэр нэт на хут ка сцi 
да 512 Кбiт/с для ка рыс таль нi каў боль шас цi па пу ляр ных 
ак ту аль ных i ар хiў ных та рыф ных пла наў А1 (яго мож на 
пад клю чыць у аса бiс тым ка бi не це, ма бiль най пра гра ме 
«Мой А1» i з да па мо гай USSD-за пы ту *135*7#выклiк). 
Да ве дац ца больш пра маг чы мас цi ма бiль на га iн тэр нэ ту 
мож на па тэ ле фо не 150. Зва нок бяс плат ны з усiх се так 
апе ра та раў Бе ла ру сi.

Але ка лi па ма га зi нах цi на ры бал ку мы хо дзiм не кож ны дзень, 
то з iн шы мi пы тан ня мi да во дзiц ца су ты кац ца на шмат час цей. Коль кi 
ча каць аў то бу са на пры пын ку? Цi браць з са бой па ра сон, вы хо дзя чы 

з до му, i якое на двор'е бу дзе заўт ра аль бо праз ты дзень? Чым па ра-
да ваць род ных на вя чэ ру цi здзi вiць сяб ро вак да ча я ван ня? Ма бiль ны 
iн тэр нэт у смарт фо не прый дзец ца да рэ чы ва ўсiх гэ тых сi ту а цы ях.

З да па мо гай ма бiль на га iн тэр нэ ту i смарт фо на мож на лёг ка аплач-
ваць па трэб ныя па слу гi, ра бiць па куп кi, вы клi каць так сi. А яшчэ — ра-
бiць раз на стай ным свой воль ны час: яго мож на за поў нiць чы тан нем 
элект рон ных кнiг або пра слу хоў ван нем iх аў ды я вер сiй, вы ву чэн нем 
за меж ных моў i асва ен нем но вых хо бi.

Вы ра шае ма бiль ны iн тэр нэт i та кую важ ную для ўсiх пен сi я не раў 
праб ле му, як не да хоп зно сiн. Са цы яль ныя сет кi i ме сен джа ры — вы-
дат ны спо саб пад трым лi ваць ста рыя кан так ты i пас ля вы ха ду на 
пен сiю, а так са ма зна хо дзiць но выя. I чым ра ней па чаць ка рыс тац ца 
ўсi мi маг чы мас ця мi, тым яр чэй шы бу дзе час, якi на зы ва юць за слу-
жа ным ад па чын кам.

НЕ ПРОС ТА ЦАЦ КА: 
НА ВОШ ТА ПЕН СI Я НЕ РУ МА БIЛЬ НЫ IН ТЭР НЭТ
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