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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.45 21.43 16.58
Вi цебск — 4.27 21.40 17.13
Ма гi лёў — 4.35 21.33 16.58
Го мель — 4.41 21.20 16.39
Гродна — 5.02 21.56 16.54
Брэст    — 5.12 21.48 16.36

Iмянiны
Пр. Ульяны, Генадзя, Яўсея. 
К. Зоі, Караліны, Марыі, Антона, 
Апанаса, Міхаіла, Якуба.

Месяц
Першая квадра ў 14.58. 
Месяц у сузор’і Шаляў. 
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ЗАЎТРА
Толь кі за апош ні ме сяц у сям'і Ку зя кі-

ных ад бы лі ся ча ты ры ра ман тыч ныя вя чэ-
ры пры свеч ках! Ме на ві та столь кі ра зоў 
гас па дар до ма браў ад вёрт ку і спра ба ваў 
ад ра ман та ваць неш та «з элект ры кі»...

— Ад га дай за гад ку: «Бы вае бе лае, 
чыр во нае і чор нае».

— Ня ма та ко га ві на — чор нае!

Муж чы ны — эга іс ты, усе кло па ты зваль-
ва юць на жан чын, на ват па мі ра юць ра ней, 
каб аб па ха ван ні не кла па ціц ца.

— Алё! Да ра гая! Вы ходзь за мя не 
за муж!

— За раз не ма гу — я па зног ці фар-
бую!

Аме ры кан скія на ву коў цы па пя рэдж ва-
юць: Брус Уі ліс ста рэе і Зям ля зноў ста-
но віц ца без аба рон най пе рад астэ ро і да мі.

 

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.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:  Н. ДРЫЛА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА 
(першы на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (першы
на  меснiк дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага 
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

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, 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, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; 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». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 20.541.  Iндэкс 63850.  Зак. № 2628.

Нумар падпiсаны ў 19.30 
         4 ліпеня 2014 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@zviazda.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

Ты б дакладна
пенальці

забіў,
каб не піў.

У жыц ці гэ тых лю дзей рэд ка 
зна хо дзіц ца мес ца ну дзе, су му, 
яны лю бяць не звы чай ных лю дзей 
і жыц цё ў яго раз на стай нас ці, 
ці ка вяц ца не ар ды нар ны мі з'я ва мі 
і рэ ча мі. Іх нель га ад нес ці да 
раз ра ду тых, на ка го мож на 
аба пер ці ся. Яны вір ту о зы ва 

ўмен ні пе ра кон ваць су раз моў цу; га лоў ным 
пры яры тэ там ва ўзрос це 28-30 га доў ста но віц ца 
по шук на дзей на га спа да рож ні ка. Са мы цяж кі 
для іх пе ры яд — пад лет ка вы. Ім улас ці вы 
скла да ныя ўза е ма ад но сі ны з ад на год ка мі і 
ста рэй шы мі, ха а тыч ная зме на ін та рэ саў. Яны 
ўме юць ства раць та кую ат мас фе ру ў до ме, у 
якой усе ад чу ва юць ся бе кам форт на. Га лоў ная 
іх за да ча — ста бі лі за ваць і не рас трач ваць мар на 
сваю не ўтай ма ва ную энер гію.

У жыц ці гэ тых лю дзей заў сё ды 
пры сут ні чае ней кае ад чу ван не 
фа та ліз му, лю быя сі ту а цыі 
яны ўспры ма юць як ней кую 
не па збеж насць. Га лоў ным для 
іх з'яў ля ец ца ма тыў, імк нен не 
здзейс ніць той ці ін шы ўчы нак, 
а не мэ та на кі ра ва насць 
ад па вед на га кро ку. З ця гам ча су боль шасць 
на ро джа ных у гэ ты дзень па чы нае ра зу мець, што 
не аб ход на ру хац ца па жыц ці, а не су па кой вац ца ў 
баг не сва іх аса біс тых за хап лен няў, не за ста вац ца 
ў па ло не эмо цый, на кі ра ваць свае здоль нас ці ў 
пра цэ се па знан ня, ду хоў на га са ма ўдас ка на лен ня. 
Га лоў ны ўрок для іх — ве даць ца ну кож най 
хві лі ны, кож на га ча ла ве ка, з якім да во дзіц ца 
пад трым лі ваць зно сі ны, да ра жыць імі, быць 
ад кры ты мі для пе ра мен і но ва га.
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НА РО ДЖА НЫЯ

1938 год — на ра дзіў ся бе ла рус кі 
пісь мен нік Ула дзі мір Ге ор гі е віч 

Маш коў. Пра ца ваў на Бе ла рус кім ра дыё, у 
вы да вец твах «Бе ла русь», «Мас тац кая лі та-
ра ту ра», «Юнац тва», у ча со пі се «Нё ман». 
Аў тар апо вес цяў, п'ес, сцэ на ры яў да ку мен-
таль ных філь маў. На рус кую мо ву пе ра клаў 
асоб ныя тво ры З. Бя ду лі, К. Чор на га, У. Ка-
рат ке ві ча і ін шых бе ла рус кіх пісь мен ні каў. 
Па мёр у 2000 го дзе.

1943 год — па ча ла ся Кур ская біт ва 
(5 лі пе ня — 23 жніў ня) — ад на 

з най буй ней шых біт ваў XX ста год дзя. Гэ та 
бы ла ўні каль ная апе ра цыя, пра ве дзе ная са-
вец кі мі вой ска мі ў ра ё не Кур ска га вы сту пу 
па зры ве буй но га на ступ лен ня ня мец ка-фа-
шысц кіх вой скаў і раз гро ме стра тэ гіч най гру-
поў кі пра ціў ні ка. Кур ская біт ва ста ла вы ра-
шаль най у за бес пя чэн ні ка рэн на га пе ра ло му 
пад час Вя лі кай Ай чын най вай ны. За ге ра ізм, 
муж насць і ад ва гу ў ба ях на вог нен най Кур-
скай ду зе 100 ты сяч бай цоў бы лі ўзна га ро-
джа ны ор дэ на мі і ме да ля мі, 180 во і наў атры-
ма лі зван не Ге роя Са вец ка га Са ю за.

1969 год — пад час свят ка ван ня 
25-год дзя вы зва лен ня Бе ла-

ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў 

ад бы ло ся ад-
крыц цё ме ма ры-
я ла «Ха тынь» і 
Кур га на Сла вы. 
За ства рэн не 
Ха ты ні — пом ні-
ка най вя лік ша га 
эма цы я наль на га 
і па тры я тыч на га 
гу чан ня — ар хі-
тэк та ры Ю. Гра-
даў, В. За нко віч, 
Л. Ле він і скульп-
тар С. Се лі ха наў бы лі ўда сто е ны ў 1970 го-
дзе Ле нін скай прэ міі.

Рэ на та ЛІТ ВІ НА ВА, ра сій ская акт ры са, 
за слу жа ная ар тыст ка РФ:

«Трэ ба за хап ляц ца ад но ад ным, 
ка заць ча ла ве ку, што ён та ле на ві-
ты, вы дат ны. На вош та эка но міць 
на ўза ем ным за хап лен ні? Жыц цё ж 
та кое ка рот кае…» 

СТУ ДЗЕНЬ СКІЯ ДАЖ ДЖЫ 
І СА КА ВІЦ КАЯ СПЯ КО ТА 

Вік тар Мель нік упэў не ны, што 
клі мат мя ня ец ца ў апош нія дзе ся-
ці год дзі. Ідзе па цяп лен не, і ў гэ тым 
сэн се зі ма і вяс на сё ле та — не вы-
клю чэн не. Яны бы лі знач на цяп-
лей шыя за клі ма тыч ную нор му. З 
ін ша га бо ку, сту дзень скія даж джы 
і са ка віц кая спя ко та — гэ та ўжо 
асаб лі вас ці 2014 го да. Чым гэ та 
мож на рас тлу ма чыць? У пер шую 
чар гу та кое па цяп лен не ўзім ку, 
асаб лі ва ле тась у снеж ні і пер шай 
па ло ве сту дзе ня, сё ле та тлу ма чыц-
ца тым, што ўста ля ваў ся па ста ян ны 
за ход ні пе ра нос цёп лых віль гот ных 
па вет ра ных мас з бо ку Ат лан тыч на-
га акі я на, які ад ціс нуў ха лод нае па-
вет ра Арк ты кі. Та му так доў га бы ло 
цёп лае на двор'е ў снеж ні і ў па чат-
ку сту дзе ня. Ад сюль і сту дзень скія 
даж джы. Але дру гая па ло ва сту дзе-
ня бы ла ана маль на ха лод най, і ў 
цэ лым тэм пе ра ту ра сту дзе ня ста ла 
ні жэй за клі ма тыч ную нор му.

Лю ты так са ма быў цёп лым. По-
тым быў ана маль ны па цеп лы ні па-
ча так вяс ны. Пад лі ча на, што та кі 
са ка вік, як сё ле та, па тэм пе ра тур-
ным рэ жы ме быў дру гі раз за ўсю 
гіс то рыю пас ля ва ен ных на зі ран няў. 
Та кі ж цёп лы са ка вік быў у 2007 го-
дзе. І ў цэ лым вяс на вы да ла ся ў 
Бе ла ру сі ана маль на цёп лай, што 
бы вае пры клад на раз у 30 га доў.

Ад нак чэр вень у цэ лым ака заў-
ся ха лад ней шым, чым звы чай на. 

Па вод ле ацэ нак клі ма то ла гаў, та кі 
чэр вень у Бе ла ру сі су стра ка ец ца 
пры клад на раз у 10 га доў.

Ула дзі мір Ло гі наў па ве да міў пра 
ад ну асаб лі васць, якая пра яў ля ец ца 
ў апош ні час. Ка лі ра ней зі мы бы лі 
эк стрэ маль на цёп лы мі (на прык лад, 
у 1990-я га ды з тэм пе ра ту рай бліз-
кай да ну ля), то ця пер та ко га ўжо 
ня ма. Але ста лі больш цёп лы мі лет-
нія се зо ны, асаб лі ва дру гая па ло ва 
ле та (лі пень-жні вень). Та кая асаб лі-
васць ці ка вая яшчэ і тым, што ў гла-
баль ным маш та бе па цяп лен не ад-
бы ва ла ся ў знач най ме ры за кошт 
зі мо вых ме ся цаў. Так бы ло ра ней. 
У апош нія 4–5 га доў па цяп лен не ў 
све це на зі ра ец ца ў дру гой па ло ве 
ле та і на ват на па чат ку во се ні.

Ка лі зы хо дзіць з тэ о рыі пар ні-
ко ва га ўздзе ян ня, то па цяп лен не 
са праў ды па він на быць больш вы-
ра жа ным у зі мо вы час го да. Гэ та 
звя за на з мност вам аб ста він — так 
пра цу юць фі зіч ныя фак та ры. Ка лі ў 
нас рап там па цяп лен не «пой дзе» 
за кошт ле та, то з'яў ля ец ца ней кі 
но вы фак тар, або па пя рэд ні ста не 
пра ца ваць менш эфек тыў на, чым, 
на прык лад, у 1990-я.

СЕ ЗОН НЫ ПРА ГНОЗ — 
З РАЗ РА ДУ БА ЕК 

На ву коў цы сё ле та абя ца лі ана-
маль ную спя ко ту ў Еў ро пе. Па куль 
пра гно зы не спраў дзі лі ся. Ці прый-
дзе ў Бе ла русь са праўд нае ле та 
ў лі пе ні-жніў ні? Спа дар Мель нік 

агу чыў доў га тэр мі но вы пра гноз на 
лі пень. У гэ тым ме ся цы ся рэд ня су-
тач ная тэм пе ра ту ра ча ка ец ца ка ля 
нор мы (для Бе ла ру сі гэ та пры бліз на 
17 гра ду саў на поў на чы і 19 цяп ла 
на поўд ні). Апад кі так са ма ў ме-
жах нор мы (74–97 мм). Звы чай на 
ў лі пе ні бы вае 12–16 даждж лі вых 
дзён. Праў да, па доб ныя пра гно зы 
па він ны ўдак лад няц ца ка рот ка тэр-
мі но вы мі.

Дак лад на мож на ка заць толь кі 
пра тое, што пер шая дэ ка да лі пе-
ня ча ка ец ца тро хі цяп лей шая, чым 
звы чай на. На вы хад ныя дні дзён-
ная тэм пе ра ту ра бу дзе ў ме жах 
22–25 гра ду саў.

Ула дзі мір Ло гі наў ад зна чае, што 
апраўд валь насць пра гно заў на доў-
гія тэр мі ны (ме сяц, се зон і г. д.) да-
во лі не вы со кая — 60–65%. Та му 
маг чы мы па мыл кі. Ка лі зы хо дзіць 
з тэ о рыі клі ма ту, то мя жа прад ка-
заль нас ці — уся го 2–3 тыд ні. На 
боль шы ін тэр вал, у прын цы пе, ня ма 
доб рых фі зіч ных пад стаў прад каз-
ваць на двор'е. І гэ та да ты чыц ца ўсіх 
кра ін све ту. Бы лі вы пад кі (на прык-
лад, у Анг ліі), ка лі доў га тэр мі но выя 
пра гно зы ўво гу ле за ба ра ня ла ся да-
ваць, па коль кі апраўд валь насць іх 
да во лі ніз кая і гэ та ўво дзіць гра ма-
дзян у зман.

ТУ РЭЦ КАЕ НА ДВОР'Е НАМ 
НЕ «СВЕ ЦІЦЬ» 

Ай чын ныя на ву коў цы рас пра ца-
ва лі сцэ на рыі зме ны клі ма ту ў на шай 
кра і не. Які сцэ на рый раз віц ця па дзей 
най больш ве ра год ны? Ці праў да, што 
не дзе праз 60 га доў у Бе ла ру сі мо жа 
быць клі мат, як у Тур цыі?

На су час ныя пра гно зы і кан цэп-
цыі на не каль кі га доў аказ ва юць 
уплыў ант ра па ген ныя ўздзе ян ні, у 
пер шую чар гу пар ні ко выя га зы і 
суль фа ты аэ ра зо ляў, лі чыць Ула-
дзі мір Ло гі наў. Ад нак, на яго дум ку, 
су час ныя ма дэ лі зме ны клі ма ту ні ў 
ад ной кра і не све ту не мо гуць прад-
ка заць скач кі тэм пе ра ту ры ці паў зы 
ў зме не тэм пе ра ту ры. Ка лі па гля-
дзець апош нія 100–150 га доў, то 
ско кі тэм пе ра ту ры і паў зы бы лі.

Адзін з не звы чай ных скачкоў — 
хут кі рост гла баль най тэм пе ра ту ры 

з 1977-га па 1998 год. Пас ля гэ тай 
да ты, ня гле дзя чы на ін тэн сіў ны рост 
пар ні ко вых га заў (а іх па ве лі чэн не 
сён ня скла дае не дзе 2–2,4% у год), 
тэм пе ра ту ра за ста ец ца вы со кай, 
але не рас це. Ці бы ло ў мі ну лым 
па доб нае? Так, бы ло. Праў да на 
ін шым уз роў ні: у 1960-я га ды тэм-
пе ра ту ра за ста ва ла ся прак тыч на 
ня змен най. У кан цы па за мі ну ла га 
ста год дзя, у 1870–1890 га ды, бы ла 
так са ма ней кая паў за. Але за тое 
быў ска чок гла баль най тэм пе ра ту-
ры з 1902-га па 1940 год.

Ма дэ лі та кое прад ка заць не мо-
гуць, бо гэ та звя за на з уплы вам 
роз ных фак та раў. Мы дак лад на не 
ве да ем і не мо жам на ват вы явіць 
іх, але ка жам, што з ант ра па ген ных 
уз дзе ян няў на пер шае мес ца не аб-
ход на па ста віць вуг ля кіс лы газ. За-
тым ідуць ме тан, за кіс азо ту, азон. 
Ёсць яшчэ шмат ін шых на ту раль-
ных фак та раў. На прык лад, аэ ра зо лі 
бы ва юць не толь кі ант ра па ген на га 
па хо джан ня, але і на ту раль на га.

Вул ка ніч ныя вы вяр жэн ні вы кід-
ва юць аэ ра золь, які мо жа тры мац ца 
ў стра та сфе ры на пра ця гу 2–3 га-
доў і ра біць уплыў на рэ жым клі ма-
ту. Со неч ная ак тыў насць так са ма 
пры ма ец ца ў якас ці пэў на га фак та-
ру. Ця пер не рас це тэм пе ра ту ра, і 
не ка то рыя да след чы кі ка жуць, што 
па доб нае тлу ма чыц ца ніз кай со неч-
най ак тыў нас цю ў апош нія не каль кі 
га доў. Гэ та 24-ы цыкл со неч най ак-
тыў нас ці, а ён ува хо дзіць у пя цёр ку 
са мых ніз кіх дзесь ці за 300 га доў.

Зы хо дзя чы з гэ та га, рас пра ца-
ва ны сцэ на рыі, згод на з які мі рост 
тэм пе ра ту ры да кан ца ста год дзя 
скла дзе ад 1 і да 4,5 гра ду са. Ся-
рэд няя ве лі чы ня рос ту гла баль най 

тэм пе ра ту ры скла дае ка ля 2 гра-
ду саў. Ка лі ўсё, што нам вя до ма, 
аб са лют на дак лад на і пра віль на, 
то тэм пе ра ту ра ў кан цы ста год дзя 
ба чыц ца на 2 гра ду сы вы шэй, чым 
ця пер.

У Бе ла ру сі ся рэд ні тэм пе ра тур ны 
фон бу дзе вы шэй шы пры клад на на 
3–4 гра ду сы. Мяр ку ец ца, што зі мой 
тэм пе ра ту ра па він на па вя ліч вац ца 
мац ней, а ле там менш. Рост ся рэд-
няй гла баль най тэм пе ра ту ры ў Бе-
ла ру сі звя за ны з тым, што, згод на з 
тэ о ры яй клі ма ту, най больш іс тот нае 
змя нен не тэм пе ра ту ры на зі ра ец ца 
у вы со кіх шы ро тах, а на эк ва та ры 
яны мі ні маль ныя (не каль кі дзя ся-
тых гра ду са). Пра гэ та свед чыць 
агуль на пры ня ты сцэ на рый зме ны 
клі ма ту. Ці бу дзе гэ та так на са мой 
спра ве — вя лі кае пы тан не.

ПА СПЕЦЬ 
ПАД РЫХ ТА ВАЦ ЦА 

Ці рас пра цоў ва ец ца ў на шай 
кра і не стра тэ гія па адап та цыі да 
змя нен ня клі ма ту?

Вік тар Мель нік рас каз вае, што, 
на прык лад, у пра гра ме стра тэ гіч на-
га раз віц ця па энер ге ты цы маг чы-
мыя зме ны клі ма ту ўліч ва юц ца — 
га вор ка ідзе пра рост тэм пе ра тур 
ле там і мяк кіх ма ра зоў зі мой. Для 
нас гэ та ві да воч ны плюс. У сфе ры 
ляс ной гас па дар кі ёсць пра гра ма 

раз віц ця да 2050 г. з улі кам змя-
нен ня клі ма ту. Адап та цыя па тра буе 
вя лі кіх вы дат каў, ры зык, а так са ма 
вя лі ка га на ву ко ва га, эка на міч на га 
па тэн цы я лу і ўлі ку ўсіх фак та раў.

Тут Ула дзі мір Ло гі наў удак лад-
няе, што, каб не тра піць у клі ма-
тыч ную паст ку, не аб ход на рас пра-
цоў ваць шмат ва ры янт ныя ме ры 
адап та цыі. Вя лі кая ве ра год насць, 
што прый дзе па цяп лен не: скла да на 
пя рэ чыць на ву коў цам уся го све ту, 
ка лі боль шасць з іх пра гэ та ка жа. 
Але не ка то рыя да след чы кі сцвяр-
джа юць, што па цяп лен не па він-
на хут ка скон чыц ца. Ёсць і ін шыя 
фак та ры, якія мо гуць ні ве лі ра ваць 
ант ра па ген ны фак тар. У кра і не пад-
рых та ва лі ме ры па адап та цыі да па-
цяп лен ня. Але лепш рас пра ца ваць 
сцэ на рый адап та цыі для па вы шэн ня 
і па ні жэн ня тэм пе ра ту ры на 1–2 гра-
ду сы. Так бу дзе на дзей ней.

У вы пад ку па цяп лен ня най боль-
шыя стра ты па ня се сель ская гас па-
дар ка, та му для Бе ла ру сі важ на яе 
адап та цыя. Мы не бу дзем жыць у 
тро пі ках аль бо ў Тур цыі, як імк нуц-
ца нам на вя заць. Най больш ве ра-
год ная шы ра та Кі е ва. Ад па вед ны мі 
па він ны быць і куль ту ры. Для га род-
ні ны і лё ну сі ту а цыя пры па цяп лен ні 
клі ма ту бу дзе менш спры яль най. 
Мо гуць уз нік нуць пы тан ні з ле сам. 
У нас асноў ная па ро да — хвоя. Дык 
вось, умо вы бу дуць спры яль ныя 
для паў ноч най част кі і менш — для 
паўд нё вай. На бе ла рус кай тэ ры то-
рыі па ча ла дрэн на ся бе ад чу ваць 
ел ка — пры па ве лі чэн ні тэм пе ра тур 
па ско рыц ца раз віц цё шкод ні каў гэ-
та га дрэ ва.

Сяр гей КУР КАЧ
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Гэ ты мі дня мі ў ста ра даў нім мяс тэч ку Будс лаў 
ад бы ва ец ца тра ды цый ны рэ лі гій ны фэст. Ужо 
больш за 400 га доў у мяс цо вым кас цё ле зна хо-
дзіц ца вя до мы цу да твор ны аб раз Ма ці Бо жай, 
да яко га што год ру шаць ка ра ва ны пі ліг ры маў. 
Дэ віз гэ та га го да — «Ма рыя — узор ма літ вы». 
Акра мя та го, ад мет нас цю сё лет няй ура чыс тас ці 
ста ла пры быц цё кры жа Су свет на га дня мо ла дзі, 
які ра зам з па лом ні ка мі ванд ра ваў па да ро гах 
Бе ла ру сі.

Для ка то лі каў удзел у пі ліг рым ках — гэ та са-
праў ды важ ная спра ва. У Будс лаў вер ні кі ідуць з 
усёй кра і ны. Так, пі ліг ры мы з Мін ска ад пра ві лі ся 

ў шлях 30 чэр ве ня ад Ар хі ка фед раль на га кас цё-
ла Імя Най свя цей шай Дзе вы Ма рыі. Уво гу ле са 
ста лі цы ру шы ла амаль 200 па лом ні каў. Яны пе ра-
адо ле лі ка ля 150 кі ла мет раў, каб пры свя ціць час 
ду хоў ным прак ты кам і ў чар го вы раз уклен чыць 
пе рад цу да твор ным аб ра зом. На ты дзень па лом ні кі 
зра бі лі ся ад ным цэ лым. Су поль ныя ма літ вы, ідэі 
і, без умоў на, шчы рая і ад да ная ве ра… Ме на ві та 
гэ та да па маг ло лю дзям роз на га ўз рос ту пе ра адо-
лець дзя сят кі кі ла мет раў пеш шу і ў чар го вы раз 
упэў ніц ца ў тым, што на ле та Будс лаў зноў ста не 
іх мэ тай.

На дзея БУ ЖАН, фо та аў та ра.

ДА РО ГА ВЕ РЫ ДА РО ГА ВЕ РЫ 

ПА ВОД ЛЕ МЕР КА ВАН НЯЎ АСОБ НЫХ СПЕ ЦЫ Я ЛІС ТАЎ,
ГЛА БАЛЬ НАЕ ПА ЦЯП ЛЕН НЕ МО ЖА ХУТ КА СКОН ЧЫЦ ЦА

Сюр пры зы на двор'я Сюр пры зы на двор'я   ��

НЕ ДЗІ ЦЯ ЧЫЯ КАП РЫ ЗЫ НЕ ДЗІ ЦЯ ЧЫЯ КАП РЫ ЗЫ 
Усё час цей умо вы на двор'я на Зям лі ро бяц ца ана маль ны мі і 
не прад ка заль ны мі: па куль ад ны рэ гі ё ны мле юць ад спё кі, ін шыя 
за лі вае даж джа мі. З кож ным го дам па вя ліч ва ец ца коль касць пры-
род ных ка та кліз маў з раз бу раль ны мі на ступ ства мі. Не абы хо дзяць 
бо кам па доб ныя ка та кліз мы і Бе ла русь, дзе пе ра ста лі быць рэд-
кас цю не ты по выя для ўме ра ных шы рот тра піч ныя ліў ні, за су хі і 
ма гут ныя цык ло ны. Уз га да ем, ка лі пер шы вес на вы ме сяц сё ле та 
па пес ціў нас амаль лет нім цяп лом, у чэр ве ні бы ло да во лі ха лад-
на ва та. Дзе абя ца нае па цяп лен не і лет няя спя ко та?
Якія сі лы ўплы ва юць на клі мат і ці мож на імі кі ра ваць? Як зме-
ніц ца клі мат у Бе ла ру сі ў най блі жэй шай бу ду чы ні? На гэ тыя і 
ін шыя пы тан ні пад час ан лайн-кан фе рэн цыі на сай це БЕЛ ТА ад-
каз ва лі га лоў ны на ву ко вы су пра цоў нік Ін сты ту та пры ро да ка ры-
стан ня ака дэ мік На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі Ула дзі мір 
ЛО ГІ НАЎ і на чаль нік служ бы гід ра ме тэа ра ла гіч на га ма ні то рын гу 
і фон даў да ных Рэс пуб лі кан ска га гід ра ме тэа ра ла гіч на га цэнт ра 
Вік тар МЕЛЬ НІК.

У апош нія 4–5 га доў 
па цяп лен не ў све це 
на зі ра ец ца ў дру гой па ло ве 
ле та і на ват на па чат ку 
во се ні.

ТЭХ АГЛЯД БЕЗ ПРАБ ЛЕМ І ПО БАЧ
У Хой ні ках ад кры ла ся но вая ды яг нас тыч ная 

стан цыя па пра вя дзен ні дзяр жаў на га тэх ніч на га 
агля ду транс парт ных срод каў. У ад кры тым ак-
цы я нер ным та ва рыст ве «Го мель аб лаў тат ранс» 
па ве да мі лі, што стан цыя № 225 бу дзе пер шай 
у Хой ніц кім ра ё не і дзя вя тай у гэ та га прад пры-
ем ства. Пра пуск ная здоль насць стан цыі цал кам 
за бяс пе чыць па трэ бы на сель ніц тва і ар га ні за цый 
Хой ніц ка га, а так са ма част ко ва Бра гін ска га ра ё на 
ў пра хо джан ні тэх агля ду.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ВЕ ЛА СІ ПЕ ДЫ ПА СТА ВЯЦЬ НА ЎЛІК
На Ві цеб шчы не мі лі цы я не раў тур буе па ве лі-

чэн не коль кас ці фак таў кра дзя жу ве ла сі пе даў. 
Зла дзе яў не спы ня юць так зва ныя тро са выя за мкі, 
які мі двух ко ла вы транс парт «за ма цоў ва ец ца» на 
ву лі цах. З та кім зам ком мож на лёг ка спра віц ца 
пры да па мо зе ку сач каў.

Ігар ЯЎ СЕ ЕЎ, на чаль нік упраў лен ня ўнут ра-
ных спраў Ві цеб ска га абл вы кан ка ма па ве да міў 
«Звяз дзе», што ця пер вы ву ча ец ца во пыт пра цы 
мі лі цыі Го мель скай воб лас ці. Там апіс ва юць як 
вы гля дае ве ла сі пед, ста вяць на ўлік, мар кі ру юць… 
Ка лі яго ўкра лі і сам зло дзей (ці пе ра куп шчык) 
пра дае ве ла сі пед на рын ку, ня цяж ка вы явіць, ка му 
на ле жа лі «ко лы». 

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ФактФакт  ��

У АКВА ПАРК — НА ЭКС ПРЭ СЕ 
Каб да стаў ляць ах вот ных да ста ліч на га комп лек су «Аква парк «Ле бя дзі ны», з па-
чат ку лі пе ня бу дзе ар га ні за ва на ра бо та экс прэс на га марш ру ту № 119Э «АВ «Цэнт-
раль ны» — Аква парк».

Як па ве да мі лі ў дзяр жаў ным прад пры ем стве «Мінск транс», на марш ру це пра ду гле джа ны 
пры пын кі «Вак зал», «Ле нін град ская», «Ра ма наў ская Сла ба да», «Ст. м. «Ня мі га», «За мчы шча», 
«Па лац спор ту», «Пло шча Дзяр жаў на га сця га», «Мінск-Арэ на». Па сад ка ў аў то бу сы ў ра ё не 
АВ «Цэнт раль ны» бу дзе пра ду гле джа на на пры пы нач ным пунк це, які раз ме шча ны па ву лі цы 
Баб руй скай. Рэ жым ра бо ты марш ру ту — што дня з 9 да 23.30, ін тэр вал ру ху — 30 хві лін.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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