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...Пер шае, што ад ра зу кі ну-
ла ся ў во чы і аб' ек тыў фо та ка-
ме ры — ву са ты ша ра па доб ны 
«зу ба сцік» з яр кай афар боў кай. 
У кар муш кі з та кім ды зай нам 
ака за ла ся не менш не ча ка ная 
наз ва — прос та «Ва ле ра».

— Гэ тая кар муш ка ад да ле-
на на гад вае ка лаб ка, на дзе ле-
на га ча ла ве чы мі ры са мі, але 
ў больш бру таль ным ува саб-
лен ні, — так тлу ма чы ла сваё 
ра шэн не аў та рка Дзі я на Кар-
ней ка.

У го нар ка го атры маў сваё 
імя «бру таль ны ка ла бок», так 
і за ста ло ся за гад кай.

А вось кар муш ка, зроб ле-
ная трэ ця курс ні цай Воль гай 
Не сця рэн кай, на ве я ла дум кі 
пра да лё кі за гад ка вы край. З 
кар до ну, зу ба чыс так і су ра-
вых ні так дзяў чы на змай стра-
ва ла юр ту.

Пад тры ма ла «па да рож-
ную» тэ му Аляк санд ра Кві ло-
рыя, якая з кі тай скіх па ла чак 
для яды ства ры ла... «Ін дзейс-
кую ха ці ну».

— Та кі ды зайн бу дзе на-
гад ваць птуш кам пра цёп лыя 
кра і ны, — лі чыць дзяў чы на.

А Алі на На віц кая вы ра шы ла 
ства рыць кар муш ку ў вы гля-
дзе ка зач най хат кі на ку ры ных 

нож ках. «Каз ка каз кай, а абед 
па рас кла дзе», — ме на ві та так 
гу чыць наз ва ра бо ты.

Не менш ка зач най зда ла ся 
і пра ца Але ны Віль да на вай, 
але тут ужо раз мо ва пра ко-
ле ра вае ра шэн не. Яр кі шмат-
гран нік пад наз вай Fіre Box, 
на дум ку аў та ркі, мо жа быць 
не прос та кар муш кай, але і 
ўпры га жэн нем дрэў.

А як вам кар муш ка не звы-
чай най кан струк цыі з вы ра за-
най з дрэ ва гі та рай ці гер бам 
«Па го ня», а так са ма з парт рэ-
та мі вы біт ных прад стаў ні коў 
бе ла рус кай гіс то рыі і куль ту-
ры? Ад на з прац мае наз ву 
«Му ля він», а дру гая — «Ка лі-
ноў скі». На дум ку аў та ра, кан-
ды да та мас тацт ва знаў ства, 
да цэн та ка фед ры мас тац-
тваў Дзяр жаў на га ін сты ту та 
кі ра ван ня і са цы яль ных тэх на-
ло гій БДУ Яў ге на Ма ро за ва, 
ство ра ныя ім аб' ек ты маг лі б 
упры го жыць дрэ вы на ста ліч-
ных ву лі цах Му ля ві на і Ка лі-
ноў ска га.

Усіх ра бот, зра зу ме ла, не 
пе ра лі чыш, але ці ка ва, якую 
з кар му шак упа да ба лі б са мі 
птуш кі?

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ
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Пад зем каПад зем ка  ��

З ПРА ЯЗ НЫМ — 
«МІ МА КА СЫ»

З 1 кра са ві ка ў ста ліч ным мет ро ўвя дуць пра яз-
ныя бі ле ты на асно ве бес кан такт най смарт-карт кі 
(БСК). Ка лі ра ней, на бы ва ю чы пра яз ны на не каль-
кі ві даў транс пар ту, па са жыр атрым лі ваў карт ку 
на мет ро і па пя ро вы бі лет, то ця пер гэ та бу дзе 
адзі ны нось біт на асно ве БСК. З ця гам ча су іх 
мож на бу дзе па паў няць са ма стой на, не звяр та-
ю чы ся ў ка сы.

Пра гэ та рас ка заў жур на ліс там пад час прэс-кан фе рэн-
цыі на чаль нік ка му наль на га ўні тар на га прад пры ем ства 
«Мін скі мет ра па лі тэн» Рас ці слаў Юрэ ня.

— Хут ка на стан цыі мет ро «Пло шча Ле ні на» ў тэс-
та вым рэ жы ме за пра цуе ін фа кі ёск, дзе мож на бу дзе 
па паў няць свой элект рон ны пра яз ны. Пры чым вы ма е це 
маг чы масць на бы ваць яго як на дэ ка ду, па ло ву ме ся ца 
ці ме сяц, так і на пэў ную коль касць па ез дак з тэр мі нам 
дзе ян ня 60 су так. У пер шую чар гу гэ та бу дзе зруч на лю-
дзям, якія рэд ка ка рыс та юц ца транс пар там. Для та го, 
каб па поў ніць пра яз ны праз ін фа кі ёск, спат рэ біц ца са ма 
БСК і бан каў ская карт ка, на якой ёсць як мі ні мум не аб-
ход ная для «аб наў лен ня» пра яз но га су ма, — рас па вёў 
Рас ці слаў Юрэ ня.

Ад маў ляц ца ад вы ка ры стан ня жэ то наў, як гэ та зра бі лі ў 
Маск ве, у бе ла рус кай ста лі цы па куль не пла ну юць. На чаль-
нік Мінск ага мет ра па лі тэ на пад крэс ліў, што сён ня гэ та са мы 
прос ты і зруч ны сро дак апла ты. 58 пра цэн таў па са жы раў 
ка рыс та юц ца не пра яз ны мі, а ме на ві та жэ то на мі.

Да рэ чы, каб па езд кі ў мет ро бы лі акуп ны мі, за ад ну 
па са жы ры па він ны ад да ваць больш за 4,5 ты ся чы руб-
лёў. Ка лі па раў ноў ваць ця пе раш ні кошт ад на го жэ то на на 
мет ро ў Бе ла ру сі і ў кра і нах-су сед ках, то пла ціць больш 
чым удвая (у пе ра вод зе на бе ла рус кія руб лі) да во дзіц ца 
жы ха рам Маск вы (8,3 ты ся чы) і Санкт-Пе цяр бур гу (7,8 
ты ся чы), а тан ней, чым у Мін ску, па езд ка ў мет ро абы-
хо дзіц ца ў Кі е ве і Днеп ра пят роў ску (кры ху больш за 2 
ты ся чы руб лёў).

Сён ня Мін скі мет ра па лі тэн на ліч вае больш за 4 ты ся чы 
су пра цоў ні каў. За дзень ста ліч ным мет ро ка рыс та ец ца ў 
ся рэд нім 890 ты сяч ча ла век. Ез дзяць па са жы ры ў 337 ва го-
нах. У блі жэй шы час пла ну ец ца на быць яшчэ 25. Ся рэд няя 
хут касць, з якой ру ха юц ца цяг ні кі ў бе ла рус кім мет ро, — 41 
кі ла метр у га дзі ну.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ
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Не ча ка на!Не ча ка на!  ��

ЮР ТА ДЛЯ... 
ПТУШ КІ!

Што ўяў ляе боль шасць з нас, ка лі раз мо ва за хо дзіць пра кар-
муш ку? Час цей за ўсё гэ та «да мок» з фа не ры, раз рэ за ная 
плас ты ка вая бу тэль ка ці кар дон ны па кет з-пад ма ла ка. У Дзяр-
жаў ным ін сты ту це кі ра ван ня і са цы яль ных тэх на ло гій БДУ 
на звык лы спо саб ура та ваць пту шак ад го ла ду па спра ба ва лі 
па гля дзець па-ін ша му і зла дзі лі з гэ тай на го ды вы ста ву.

След чы ка мі тэт за вяр-
шыў рас сле да ван не 
спра вы аб іл жы вым 
мі ні ра ван ні 11 школ у 
Ма ла дзеч не. Га вор ка 
ідзе пра пе ра па лох, 
які ад быў ся 5 ве рас ня 
мі ну ла га го да. Ме на-
ві та ў гэ ты дзень на 
элект рон ную пош ту 
ма ла дзе чан скіх школ 
прый шлі ліс ты з па-
гро зай.

Ана нім па тра ба ваў 
пе ра вес ці на пэў ны ра-
ху нак 10 ты сяч до ла раў, 
інакш ён уза рве бом бу. 
Вуч ні і пер са нал ім гнен-
на па кі ну лі бу дын кі сва іх 
на ву чаль ных уста ноў, а 
су пра цоў ні кі МУС і МНС 
па ча лі шу каць вы бу хо вую 

пры ла ду. Але, на шчас це, 
не знай шлі. Не ўза ба ве па 
га ра чых сля дах за тры ма лі 
ад праў ні ка лжы вых ліс тоў. 
Ім ака заў ся 30-га до вы ўра-
джэ нец Ма ла дзе чан ска га 
ра ё на.

— Як вы свет лі ла ся, 
ма ла ды ча ла век, каб ад-
помс ціць свай му зна ё ма-
му, ад яго імя за рэ гіст ра-
ваў элект рон ную скры ню 
і элект рон ны паш то вы 
ка ша лёк, — па ве да мі ла 
афі цый ны прад стаў нік 
упраў лен ня След ча га ка-
мі тэ та Бе ла ру сі па Мін скай 
воб лас ці Тац ця на Бе ла-
ног. — Пас ля гэ та га на пі-
саў 11 ліс тоў з па гро за мі і 
ра за слаў іх у на ву чаль ныя 
ўста но вы.

Су дзіць псеў да мі нё-
ра бу дуць за не санк цы-
я на ва ны до ступ да кам-
п'ю тар най ін фар ма цыі, 
здзейс не ны з аса біс тай 
за ці каў ле нас ці, а так са ма 
за за га дзя лжы вае па ве-
дам лен не пра мяр ку е мы 
вы бух, што па цяг ну ла на-
ня сен не шко ды ў буй ным 
па ме ры. Да рэ чы, вы дат кі, 
звя за ныя з пры пы нен нем 
за ня ткаў у шко лах і пра-
цай апе ра тыў ных служ-
баў, скла лі больш як 119 
міль ё наў руб лёў. За тры-
ма на му па гра жае да ся мі 
га доў ка ло ніі.

На дзея 

ПАЎ ЛА ВА

�

Ужо па ве дам ля ла ся, што ста ліч ны аў-
та вак зал «Мас коў скі» бу дзе за кры ты, 
у су вя зі з чым у схе ме транс парт на-
га аб слу гоў ван ня пла ну юц ца зме ны. 
Вось чар го вая з іх.

Па вод ле ін фар ма цыі дзяр жаў на га прад-
пры ем ства «Мінск транс», з 20 мая бу дзе ска-
са ва ны та рыф ны пункт «Мінск АВ-3 «Мас-
коў скі» ў абод вух на прам ках ру ху аў то бу саў 
па марш ру тах: Мінск — Маск ва на рэй сы ад-
праў лен нем з Мін ска ад АВ «Цэнт раль ны» ў 
20.30 — па се ра дах і чац вяр гах (з Маск вы з 
20 мая ад АВ «Шчол каў ская» ў 20.40 па чац-
вяр гах і пят ні цах); Мінск — Та лін — аў то бу сы 

бу дуць ад праў ляц ца з на шай ста лі цы толь кі 
ад АВ «Цэнт раль ны» ў 16.30 па пят ні цах (з 
Та лі на ў 16.00 па су бо тах); Мінск — Санкт-
Пе цяр бург — аў то бу сы бу дуць ад праў ляц ца 
з Мін ска толь кі ад АВ «Цэнт раль ны» ў 17.00 (з 
Санкт-Пе цяр бур га ў 18.00) па ўсіх днях тыд ня. 
Рух аў то бу саў па марш ру тах Мінск — Ры-
га бу дзе на ступ ным: з Мін ска — толь кі ад 
АВ «Цэнт раль ны» ў 9.20 (з Ры гі ў 7.55) што-
дня; з Мін ска ад АВ «Ус ход ні» ў 22.10, ад АВ 
«Цэнт раль ны» ў 22.30 (з Ры гі ў 21.20) што дня, 
акра мя аў то рка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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КАН КУ РЭН ЦЫЯ — 
У ГА РАД СКІ І АБ ЛАС НЫ 
СА ВЕ ТЫ, У СЕЛЬ СКІЯ — 
БЕЗ АЛЬ ТЭР НА ТЫ ВЫ

Уся го ў Брэсц кай воб лас ці па він ны 
быць абра ны 3042 дэ пу та ты мяс цо вых 
Са ве таў. З іх — 57 у аб лас ны Са вет, 
512 — у ра ён ныя, 186 — у га рад скія Са-
ве ты, 2287 — у па сял ко выя і сель скія. 
Рэ гіст ра цыю прай шлі 3339 прэ тэн дэн-
таў на дэ пу тац кія ман да ты. Больш за 
па ло ву з іх — дзе ю чыя дэ пу та ты.

Пас ля рэ гіст ра цыі ста ла зра зу ме ла, што ў 
ад ных акру гах бу дзе раз гор ну та ба раць ба за 
зван не на род на га вы бран ні ка, а ў дру гіх вы-
ба ры прой дуць без аль тэр на ты вы. Апош няе 
да ты чыць сель скіх і па сял ко вых Са ве таў, дзе 
амаль паў сюд на за рэ гіст ра ва ны адзін кан ды-
дат на мес ца. А вось на 40 мес цаў у Брэсц кім 
га рад скім Са ве це прэ тэн дуе 121 кан ды дат. А 
ў Брэсц кі аб лас ны Са вет кон курс скла дае ў 
ся рэд нім 2,1 ча ла ве ка на мес ца. На прык лад, 
у Брэсц кай акру зе №10 у аб лас ны Са вет ба-
ла ці ру ец ца ад ра зу пяць кан ды да таў.

Вар та ад зна чыць, што ў Брэсц кай воб-
лас ці кан ды да та мі ў дэ пу та ты за рэ гіст ра ва-
ны 121 ча ла век, вы лу ча ны пар ты я мі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

70 ГА ДОЎ ТА МУ
Ра га чоў ад зна чыў 70-год дзе вы зва-
лен ня ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп-
ні каў. Го рад быў за ня ты бай ца мі 1-га 
Бе ла рус ка га фрон ту 24 лю та га 1944 
го да, а ў вы ні ку пра вя дзен ня апе ра-
цыі «Баг ра ці ён» бы ло кан чат ко ва за-
вер ша на вы зва лен не Ра га чоў шчы ны 
ад фа шыс таў. 55 во і нам та ды бы ло 
пры свое на зван не Ге роя Са вец ка га 
Са ю за.

Урок муж нас ці і мі ру прай шоў у ра га чоў-
скай ся рэд няй шко ле № 2 з удзе лам прад-
стаў ні коў Го мель ска га ад дзя лен ня Бе ла рус-
ка га фон ду мі ру. Кі раў ніц тва Ра га чоў ска га 
рай вы кан ка ма пра вя ло ўра чыс ты пры ём 
для ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най вай ны. 
Так са ма ў го ра дзе на Дняп ры ад бы ло ся свя-
точ нае шэс це пра цоў ных ка лек ты ваў да ме-
ма ры я ла вай ско вай сла вы. Ся род удзель ні-
каў шэс ця бы лі і школь ні кі. Яны пра нес лі па 

ву лі цах го ра да парт рэ ты сва іх род ных, якія 
ва я ва лі на фран тах Вя лі кай Ай чын най вай-
ны і не да жы лі да на шых дзён. Па ка заль ныя 
вы ступ лен ні 120-й Ра га чоў скай спе цы я лі-
за ва най бры га ды і кан цэрт ная пра гра ма ў 
ра ён ным Па ла цы куль ту ры за вяр шы лі свя-
точ ныя ме ра пры ем ствы.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ПА ТОН КІМ ЛЁ ДЗЕ
За сту дзень-лю ты гэ та га го да на ва-
да ёмах Брэсц кай воб лас ці за гі ну ла 
во сем ча ла век.

Чац вё ра з іх не па кла па ці лі ся аб за ха-
ван ні пра ві лаў бяс пе кі. Ні адзін з ры ба коў не 
быў апра ну ты ў вы ра та валь ную ка мі зэль ку. 
А двое зна хо дзі лі ся ў ста не ал ка голь на га 
ап'я нен ня.

Як па ве да мі лі ў аб лас ным са ве це та ва-
рыст ва вы ра та ван ня на во дах, іх спе цы я ліс-
тамі за гэ ты час бы ло вы ра та ва на чац вё ра 
ры ба коў (двое з ама та раў зі мо вай лоў лі 
ры бы ака за лі ся на пад піт ку). Вы ра та валь ні кі 
па пя рэдж ва юць, што ця пер лёд (асаб лі ва ў 
паў днё вых ра ё нах кра і ны) вель мі тон кі. Так 
што лепш не ры зы ка ваць.

Яна СВЕ ТА ВА.

ЧА МУ ПА ЛЫХ НУ ЛА ФЕР МА?
Су пра цоў ні кі МНС ра зам з ра бот ні ка мі 
фер мы вы ра та ва лі 190 га лоў буй ной 
ра га тай жы вё лы.

Па ве дам лен не пра за га ран не на тэ ры-
то рыі ма лоч на та вар най фер мы ў вёс цы 
Па ло сы Ла гой ска га ра ё на па сту пі ла а па-
ло ве пер шай но чы. У служ бу «101» тэ ле фа-
на ва ла мяс цо вая жы хар ка. Ка лі на мес ца 
пры бы лі вы ра та валь ні кі, дах фер мы га рэў 
на пло шчы 200 квад рат ных мет раў. Су пра-
цоў ні кі МНС ра зам з ра бот ні ка мі фер мы вы-
ра та ва лі 190 ка роў. У вы ні ку па жа ру аг нём 
па шко джа ны дах над ма лоч ным бло кам на 
пло шчы 375 квад рат ных мет раў, вы га ра-
лі знут ры служ бо ва-бы та выя па мяш кан ні 
і ма лоч ны блок ка роў ні ка. Пры за га ран ні 
па сцель най бя ліз ны ў па мяш кан ні вар тоў ні 
атры маў апё кі 10 пра цэн таў це ла вар таў нік, 
муж чы на 1966 го да на ра джэн ня. Па ін фар-
ма цыі Мінск ага аб лас но га ўпраў лен ня МНС, 
яго шпі та лі за ва лі ў ста не ся рэд няй цяж кас-
ці. Пры чы на па жа ру ўста наў лі ва ец ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Кар муш ка «Му ля він» пры цяг ну ла ўва гу на вед ні каў 
не звы чай най вы ста вы.

Ве ра ні ка Па пко віч па каз вае сваю кар муш ку Яў ге ніі Ту мель.

Прос та «Ва ле ра».

ПадрабязнасціПадрабязнасці  ��

ПСЕЎ ДА МІ НЁ РУ МА ЛА ДЗЕ ЧАНС КІХ ШКОЛ 
ПА ГРА ЖАЕ 7 ГА ДОЎ ТУР МЫ

Да ведамаДа ведама  ��

НЯ МА ВАК ЗА ЛА, НЯ МА І ТА РЫФ НА ГА ПУНК ТА


