
«ПА ГО ДА Ў ДО МЕ»
Кон курс пад та кой наз вай 

стаў у нас тра ды цый ным. 
Ён пра во дзiц ца пад эгi дай 
Свiс лац ка га прад пры ем ства 
жыл лё ва-ка му наль най гас па-
дар кi, якое ўзна чаль вае Кан-
стан цiн Мi хай ла вiч Ба рэль (на 
фо та). Спра ва ў тым, што ў 
гэ тым пра ца вi тым ка лек ты ве 

ста ра даў няя гуль ня ў па ша не. А сам ды рэк тар — 
на ват на цы я наль ны май стар па ёй, бо двой чы быў 
чэм пi ё нам рэс пуб лi кi па за воч ных шаш ках-64.

Сён ня пад во дзiм вы нi кi дзя вя та га кон кур су. 
У iм пе ра маг лi на роў ных пад ста вах: Iгар Ана нiч 
(Грод на), Ула дзi мiр Бан да рык (в. Лу га вая Сла ба да 
Мiнск ага ра ё на), Аляк сандр Бе лы (На ва по лацк), 
Ула дзi мiр Валч коў (Ма ла дзеч на), Аляк санд ра Ка мiн-
ская (Вi лей ка), Сяр гей Ня ча еў (Ба ра на вi чы), Вiк тар 
Тал ка чоў (в. Уз дзе вi чы Клi ма вiц ка га ра ё на), Пётр 
Шклу даў (На ва по лацк) i Вiк тар Шуль га (Мiнск).

Гэ тая пуб лi ка цыя з'яў ля ец ца пад ста вай Свiс-
лац ка му прад пры ем ству жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кi, на пры зы яко га прай шлi спа бор нiц твы, 
для ўзна га ро ды лаў рэ а таў кон кур су, а так са ма яго 
суд дзi Мi ка лая Гру шэў ска га.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.39 19.31 12.52
Вi цебск — 6.27 19.21 12.54
Ма гi лёў — 6.29 19.21 12.52
Го мель — 6.27 19.16 12.49
Гродна — 6.54 19.46 12.52
Брэст    — 6.56 19.45 12.49

Iмянiны
Пр. Генадзя, Купрыяна, Міхаіла.
К. Яўгеніі, Апалінара, Гвідона, 
Філіпа, Яна.

Месяц
Першая квадра 12 верасня. 
Месяц у сузор’і Казярога. 
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ШАШКІ Пад рэ дак цы яй мiж на род на га 
ар бiт ра Мi ка лая ГРУ ШЭЎ СКА ГА

ДА СУ СТРЭ ЧЫ Ў ЛЯ ХА ВI ЧАХ!
Ад шчы ра га сэр ца вiн шую ўдзель нi каў аб-

лас ных «Да жы нак-2013» у Ля ха вi чах, а так са ма 
на шых шмат лi кiх гас цей. Ня хай «Да жын кi» ста-
нуць для ўсiх са праўд ным i не за быў ным свя там. 
Зы чым пры ем на га ад па чын ку, па больш важ кiх 
ка ра ва яў i яр кiх кве так, цi ка вых зна ём стваў i су-

стрэч на на шай ля ха вiц кай зям лi ра-
зам са «Звяз дой»!

З па ва гай — Ула дзi мiр Вiк та-
ра вiч Пят роў скi, стар шы ня Ля-
ха вiц ка га ра ён на га аг ра прам-

са ю за.
УНП 201016411

 

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, 

ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:  Н. КАРПЕНКА (на  меснiк галоўнага рэдактара),
В. КЛЮЧНІК (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л.  ЛАХ МА  НЕН КА,
С. ПРОТАС (першы на  меснiк дырэктара—галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, 
С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, 
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, юрыдычнага — 287 19 68, 
сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 
292 44 12; «Мясцовае самакіраванне»  — 292 44 12, уласных  карэспандэнтаў: 
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, 
Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi: 287 18 81. 
http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zvyazda.minsk.by, 
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць 
фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па 
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком,  носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва 
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 250 разоў на год.
Тыраж 23.238.  Iндэкс 63850.  Зак. № 3980.

Нумар падпiсаны ў 19.30 
          12 верасня 2013 года. 

Б Е Л А Р У С К А Я 
Г А З Е Т А

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ca
ric

atu
ra

.ru

Па га ры зан та лi: Лiс тоў нi ца. Ка мар. «Ла да». Анод. 
Плот. Бом ба. Клей. Та бу. Аўт. Корт. Та ран ка. Кар. Ясак. 
Аст ра. Экю. Ка а ла. Пар ча. Ка рэ та. Карт. Да мi но. Аман. 
Акр. Ка бу ра. Скат. Ама тар. Ва та. Цар. Кi па рыс. Па 

вер ты ка лi: Баш мак. Туя. Эпас. Кедр. Iкар. Юр та. Ан ка. 
Ку лак. Лаў ка. Кадр. Лу ка. Тар ка. Сла ва. Адат. Ар мяк. 
Тар. Са ман. Абат. Ода. Рак. Рад. Кок. Бук. Яст раб. Рост. 
Эму. Бiт. Ара тар. Ел ка. Ака. «Ана ба сiс».

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АДКА ЗЫ 
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1928 год — 85 га доў та му кi на ар га нi за-
цы яй Бел дзярж кi но ў Санкт-Пе цяр-

бур гу ство ра на кi на сту дыя «Са вец кая Бе ла-
русь» (з 1939 го да — у Мiн ску), з 1946-га — «Бе-
ла русь фiльм». Ся род за сна валь нi каў сту дыi 
— рэ жы сё ры Ю. Та рыч i В. Гар дзiн, апе ра та ры 
А. Коль ца ты, М. Каз лоў скi, мас так М. Лiт вак. У 1930 
го дзе з кi на стуж кi «Пе ра ва рот» (рэж. Ю.Та рыч) па-
ча ла ся вы твор часць гу ка вых фiль маў. У 1954-м на 
сту дыi ство ра ны пер шы ка ля ро вы мас тац кi фiльм 
«Дзе цi пар ты зан», а ў 1971-м ство ра ны пер шы шы-
ро ка фар мат ны фiльм «Кру шэн не iм пе рыi» (рэж. У. 
Корш-Саб лiн).

1936 год — на Мiн скiм аэ ра дро ме прай шоў 
па рад вой скаў з на го ды за вяр шэн ня 

ма неў раў час цей Бе ла рус кай ва ен най акру гi. У су-
вя зi з гэ тым у го-
ра дзе зна хо дзi лi ся 
нар кам аба ро ны 
СССР мар шал 
Ва ра шы лаў, мар-
ша лы Бу дзён ны, 
Яго раў, Ту ха чэў-
скi, ва ен ныя дэ ле-
га цыi Вя лi ка бры та нii, Фран цыi i Чэ ха сла ва кii. Да 
гэ та га дня бы ла пры мер ка ва на прэм' е ра па ка зу 
ў Мiн ску фiль ма Чар лi Чап лi на «Аг нi вя лi ка га го-
ра да» ў кi на тэ ат ры «Пра ле та рый».

1938 год — 75 га доў та му на ра дзiў ся (вёс-
ка Гай ду ко ва Сла бод ка Чэр вень ска га 

ра ё на) Ва ле рый Ста нi сла ва вiч Анош ка, бе ла рус кi 
ву чо ны ў га лi не фi зiч най геа гра фii, док тар геа-
гра фiч ных на вук (1990), пра фе сар (1991). Аў тар 
на ву ко вых прац па геа гра фiч ным праг на за ван нi, 
ме лi я ра цый на-геа гра фiч ных i ма нi то рын га вых да-
сле да ван нях. Адзiн з за сна валь нi каў ме лi я ра цый-
най (iн жы нер най) геа гра фii i аў тар пад руч нi каў па 
гэ тым на прам ку.

Вiн цэнт ДУ НIН-МАР ЦIН КЕ ВIЧ, 
кла сiк бе ла рус кай лi та ра ту ры i дра ма тур гii:

«Услу жыць ня лёг ка спра вяд лi вай сла ве!»

Ёсць лю дзi-«жа ва ран кi», яны лю бяць 
ра на ўста ваць. Ёсць «со вы», яны лю-
бяць поз на клас цi ся. А ёсць «дзят лы». 
Яны «со вам» ра нi цай пе ра шка джа юць 
спаць, а «жа ва ран кам» пе ра шка джа-
юць лег чы свое ча со ва!

Двое сяб роў:
— Пры вi тан не, як жыц цё?
— Нар маль на. Паў го да ўжо ха джу ў 

сек цыю ка ра тэ.
— I як пос пе хi?
— За гэ ты час ужо два ра зы па спеў 

атры маць па кар ку на ву лi цы, тры ра зы 
ў ба ры...

— Нi што са бе! А да гэ та га?
— Да гэ та га нi ра зу: не як заў сё ды па-

збя гаў кан флiк таў...

У до ме, дзе ёсць дзе цi, iдэа льна чыс та 
мо жа быць толь кi ў ва зач цы з цу кер ка мi.

Каб я ця бе яшчэ раз за руль 
па са дзiў, дык хай мя не ўто пяць!

У су бо ту 14 ве рас ня ад бу-
дзец ца між на род ная ак цыя 
«Су свет ная пры бор ка — 
2013. Зро бім!» — свое асаб-
лі вы су бот нік, што аб' яд нае 
міль ё ны лю дзей з роз ных 
кра ін све ту, якія хо чуць зра-
біць на шу пла не ту больш 
чыс тай. У Бе ла ру сі яна 
прой дзе ўжо дру гі раз. Пра-
вя дзен не ак цыі пад трым лі-
ва ец ца Мі ніс тэр ствам пры-
род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя.

Між на род ная ак цыя «Су свет-
ная пры бор ка» пра во дзіц ца ў 
све це з 2008 го да. Тра ды цый на 
ў 90 кра і нах ва лан цё ры пры бі ра-
юць ад хла му ля сы, бе ра гі рэк і 
ва да ёмаў, зо ны ад па чын ку.

Як удак лад няе ды рэк тар 
Цэнт ра эка ла гіч ных ра шэн няў 
Яў ген ЛА БА НАЎ, ак цыя но сіць 
доб ра ах вот ны ха рак тар і не з'яў-
ля ец ца цэнт ра лі за ва най. Гэ та зна-
чыць, што кож ны мо жа вы сту піць 
яе ар га ні за та рам у сва ім рэ гі ё не 
— го ра дзе, па сёл ку шко ле, або 
два ры.

Ле тась у ак цыі ўпер шы ню 
пры ня лі ўдзел і бе ла рус кія ва лан-

цё ры. Так, на прык лад, іні цы я тыў-
ная гру па Мінск ага ве ла сі пед на-
га та ва рыст ва ра зам з кі раў ні ком 
фон ду «Эка ла гіч ны транс парт» 
Джо нам Рос ма нам збі ра лі смец-
це ка ля ра кі Нё ман.

Да рэ чы, ка лі пы та еш ся ў Джо-
на, ад куль ён, хло пец толь кі ўсмі-
ха ец ца: «На ра дзіў ся ў Нью-Ёр ку, 
шмат га доў пра жыў у Ра сіі, ужо 
5 га доў жы ву ў Мін ску. Так што ця-
пер я ад сюль»... Ка лі Джон з сяб-
ра мі едуць на ро ва рах на пры ро ду, 
ён заў сё ды бя рэ з са бой па ке ты 
для смец ця, каб пры браць у ле се. 
«У Мін ску вель мі доб ра пры бі ра-
юць ву лі цы, і смец ця на іх на шмат 
менш, чым у Нью-Ёр ку», — га во-
рыць ён. Але сі ту а цыя з пры га рад-
ны мі ле са па ло са мі ін шая.

Як лі чаць экс пер ты, з'яў лен не 
не санк цы я на ва ных зва лак — вя-
лі кая праб ле ма для Бе ла ру сі, і 
звя за на яна з ба наль най ча ла-
ве чай ля но тай, не па ва гай да 
пры ро ды і ін шых лю дзей, якія, 
ве ра год на, так са ма за хо чуць 
ад па чыць на гэ тым мес цы. Ка лі 
ста віц ца адзін да ад на го больш 
куль тур на і па важ лі ва, пра віль-
на па во дзіць ся бе на пры ро дзе, 
праб ле ма зва лак знік не, а ў па-

доб ных ак цы ях не бу дзе па трэ-
бы. Але па куль та кая па трэ ба 
ёсць. Та му да лу чай це ся да гла-
баль на га су бот ні ка!

Як гэ та зра біць?
1) Вы бі ра е це мес ца для пры-

бор кі (за сме ча ная ле са пар ка-
вая зо на, бе раг ва да ёма, мес ца 
ад па чын ку і г.д.) і пры зна ча е це 
час. Па жа да на, каб да брац ца да 
гэ та га мес ца бы ло лёг ка — на 
ве ла сі пе дзе або на гра мад скім 
транс пар це.

2) Зна хо дзі це ад на дум цаў ся-
род сва іх зна ё мых, ад на курс ні каў, 
ад на клас ні каў, су се дзяў, сяб роў. 
Па ду май це за га дзя пра тое, коль-
кі лю дзей вам трэ ба для эфек-
тыў най пры бор кі: важ на, каб усім 
удзель ні кам знай шла ся пра ца.

3) Куп ля е це мяш кі для смец-
ця (лепш вя лі кіх па ме раў — на 
100 літ раў і больш), ра бо чыя ба-
ваў ня ныя паль чат кі, па шу кай це 
ін вен тар (ка лі трэ ба).

4) У на зва ны час вы хо дзі це на 
пры бор ку. У за леж нас ці ад коль-
кас ці са бра на га смец ця вы мо-
жа це аль бо за браць яго з са бой 
да блі жэй ша га ста цы я нар на га 
кан тэй не ра, аль бо да мо віц ца з 
мяс цо вы мі ка му наль ны мі ар га ні-
за цы я мі аб да па мо зе ў яго вы ва-
зе. Вы мо жа це так са ма звяр нуц-
ца ў ва шу ра ён ную (га рад скую) 
ін спек цыю пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 
па да па мо гу ў ар га ні за цыі вы ва-
зу са бра на га смец ця.

Ка лі ёсць жа дан не і маг чы-
масць, збі рай це асоб на плас ты-
ка вае смец це (ПЭТ-бу тэль кі) і 
шкло. Гэ та дасць маг чы масць 
вы ка рыс тоў ваць част ку ад хо даў 
як дру гас ную сы ра ві ну.

5) Рас ка жы це пра ся бе! Пас-
ля пра вя дзен ня ак цыі да сы лай-
це фо та здым кі і ка рот кую ін-
фар ма цыю пра свой ла каль ны 
су бот нік на sdelaem@ecoіdea.
by. А ка лі вы да шля це ка рот-
кае апі сан не сва ёй ак цыі і фо та 
ў на шу га зе ту, мы апуб лі ку ем 
яго ў ад ным з блі жэй шых ну-
ма роў.

P.S. Ка лі ў вас ёсць пы тан ні 
па ар га ні за цыі пры бо рак, звяр-
тай це ся ў Гра мад скі ін фар ма-
цый ны цэнтр па пы тан нях хі міч-
най бяс пе кі і ад хо даў па тэ ле фо-
не +375 17237 40 70.

Свят ла на БУСЬ КО.

ПРЫБЯРЭМСЯ ЎСІМ СВЕТАМПРЫБЯРЭМСЯ ЎСІМ СВЕТАМ
ДА РЭ ЧЫ
Цэнтр эка ла гіч ных ра шэн няў 

у дзень ак цыі ар га ні зуе пры бор-
ку на За слаў скім ва да схо ві шчы 
пад Мінск ам. Пры бор ка стар туе 
14 ве рас ня ў 12:00 у пры бя рэж-
най зо не За слаў ска га ва да схо-
ві шча, не да лё ка ад дам бы і ло-
дач най стан цыі (яхт- клуб).

Да 12 га дзін ар га ні за та ры бу-
дуць ча каць усіх ах вот ных на стан-
цыі, пад сця гам «Зро бім!». Ка лі 
вы за блу дзі лі, мо жа це эк стран на 
звя зац ца па тэ ле фо не +37529 
1886973 з ар га ні за та ра мі.

Пры бор ка бу дзе пра хо дзіць 
пры бліз на да 15:00. Пас ля яе бу-
дзе ар га ні за ва на су мес нае ча я-
ван не з су пра цоў ні ка мі і ва лан цё-
ра мі Цэнт ра эка ла гіч ных ра шэн-
няў. Не пра пус ці це маг чы масць 
доб ра пра вес ці час і пра гу ляц ца 
на Мін скае мо ра!

Ру жы i бэз, шып шы на, пi во нi i ар хi дэi, тра пят кiя 
кля но выя лiс точ кi i грон кi ра бi ны — са лод кiя 
бу ке ты па ма ты вах во се нi «скла да лi» больш 
за со рак кан ды та раў кра i ны. 

АЎ ТАР СКI-18
Яго пра цяг вае В. Шуль-

га сва i мi ўлас ны мi тво ра мi на 
64- i 100-кле тач ных дош ках. Ён 
— пер шы мiж на род ны май стар 
ся род бе ла рус кiх скла даль нi-
каў кам бi на цый, эцю даў i за-
дач. Яшчэ вя до мы як прэ зi дэнт 
су свет най ка мi сii па ша шач най 
кам па зi цыi. У чар го вых за дан-
нях бе лыя па чы на юць i вый гра-
юць:

№ 18/7. Бе лыя: c3, c7, d4, e5, 
дам ка b8 (5). Чор ныя: a5, b6, f8, 
g7, дам ка d8 (5).

№ 18/8. Бе лыя: дам кi 35, 44 
(2). Чор ныя: 14, 16, 17, 19, 22, 
24, 31 (7).

№ 18/9. Бе лыя: a7, b6, c7, e5, 
f6, h4 (6). Чор ныя: b2, b4, c3, c5, 
d2, d4 (6).

№ 18/10. Бе лыя: c5, d6, e3, 
g1, g5, h6 (6). Чор ныя: a3, a5, b4, 
b8, c7, g3 (6).

���
Тэр мiн для ад ка заў тра ды цый-

ны — два тыд нi. На кi роў вай це 
iх на ад рас: 220013, г. Мiнск, 
вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10-а, рэ-
дак цыя га зе ты «Звяз да», руб-
ры ка «Шаш кi».

ПЕР ШЫН СТВО БЕ ЛА РУ СI
Яно ад бы ло ся па шаш ках-100 

ся род муж чын. Вель мi ўпэў не-
на гу ляў мiж на род ны май стар 
з Го ме ля Анд рэй Тол чы каў: ён 
на браў 18 ач коў з 22 маг чы-
мых i за ва я ваў за ла ты ме даль. 
Мiж на род ныя грос май стры з Мiн-
ска Аляк сандр Бу ла таў i Сяр гей 
На се вiч вы му ша ны бы лi ўсту пiць 
яго сi ле, за пi са лi ў свой ак тыў ад-
па вед на 14 i 13 ач коў, што пры-
нес лi iм пры за выя мес цы, але 
толь кi дру гое i трэ цяе. За ста лi ся 
ў вы шэй шай лi зе чэм пi ён кра i ны 
па шаш ках-64 Iгар Ана нiч (Ваў-
ка выск) i чэм пi ён Еў ро пы па iх 
Анд рэй Ва люк (Мiнск).

У ста лiч ным На цы я наль ным вы ста вач ным 
цэнт ры ў рам ках мiж на род най спе цы я лi за ва най 
вы ста вы «Хлеб ная i кан ды тар ская спра ва-2013» 
прай шоў чэм пi я нат май стэр ства арт-кла са па вы-
ра бе кве так з цук ру. «Са ды Эдэ ма», «У рыт ме 
во се нi», «Ме ся цам быў поў ны сад» — каб зра бiць 
ха ця б ад ну та кую кам па зi цыю, май стар мо жа ся-
дзець за пра цай ад тыд ня да ме ся ца. Ства рыць 
та кiя квет кi хоць i скла да на, за тое тво ры ядо ма га 
мас тац тва дзi вяць сва ёй пры га жос цю i на ту раль-
нас цю. I сма кам!

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, фо та аў та ра.

АСЕН НI БУ КЕТ З... АСЕН НI БУ КЕТ З... 
ЦУК РУЦУК РУ

Добрая справаДобрая справа  ��

Ка ля 40 удзель ні каў іні цы я тыў най гру пы «Вя лі кая і Доб рая Су поль насць» Ка ля 40 удзель ні каў іні цы я тыў най гру пы «Вя лі кая і Доб рая Су поль насць» 
у Ві цеб ску пры бра лі пры клад на 20 га зям лі за стан цы яй Лу чо са.у Ві цеб ску пры бра лі пры клад на 20 га зям лі за стан цы яй Лу чо са.

Мін скае ве ла сі пед нае та ва рыст ва ра зам з кі раў ні ком Мін скае ве ла сі пед нае та ва рыст ва ра зам з кі раў ні ком 
фон ду «Эка ла гіч ны транс парт» Джо нам Рос ма нам фон ду «Эка ла гіч ны транс парт» Джо нам Рос ма нам 
збі ра лі смец це ка ля ра кі Нё ман.збі ра лі смец це ка ля ра кі Нё ман.


