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За пас бя ды не чы ніць
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20 КАНАЛАЎ

ЦЫТАТА ДНЯ

Ва ле рый ВА КУЛЬ ЧЫК,
стар шы ня КДБ:
«Су час нае гра мад ства 
з'яў ля ец ца аб' ек там 
бес пе ра пын на га ін фар ма цый на-
псі ха ла гіч на га ўздзе ян ня. 
Па ста ян на ўдас ка наль ва юц ца 
фор мы і ме та ды 
ма ні пу ліра ван ня гра мад скай 
дум кай, ла бі ра ван ня 
ка рыс лі вых ін та рэ саў, 
а так са ма пра ва ка ван ня 
кры зі саў. Сі ту а цыя ў све це, 
ка лі здзяйс ня юц ца ка ля ро выя 
рэ ва лю цыі і ўзрас тае 
тэ ра рыс тыч ная па гро за, 
па тра буе па вы ша най ува гі 
да та ко га важ на га ас пек ту 
на цы я наль най бяс пе кі, 
як са цы яль на-псі ха ла гіч ны. 
На ву ко вая су поль насць у цес най 
ка ар ды на цыі з прак ты ка мі 
аба вя за на па ста ян на шу каць 
адэ кват ныя ад ка зы на па доб ныя 
вы клі кі і па гро зы».

На двор'еНа двор'е  ��

ЦЁП ЛА, АЛЕ ВЕТ РА НА
Пад уплы вам ат лан тыч ных цык ло наў, якія пе ра мя шча юц ца да лё ка на поў нач Еў ро пы, на пры кан цы 
тыд ня бу дзе на дзей на пе ра кры та да ро га арк тыч на му хо ла ду на тэ ры то рыю на шай кра і ны. Та му ў 
гэ тыя вы хад ныя дні ча ка ец ца вет ра нае і вель мі цёп лае для гэ та га ча су на двор'е, па ве дам ля юць спе-
цы я ліс ты Бел гід ра мет цэнт ра. Апад каў бу дзе ня шмат, у асноў ным дождж.

Сён ня ўдзень на тэ ры то рыі Бе ла ру сі бу дуць гас па да рыць ма ла ак тыў ныя ат мас фер ныя фран ты і віль гот ная 
па вет ра ная ма са ат лан тыч на га па хо джан ня. Мес ца мі прой дуць не вя лі кія апад кі, у асноў ным у вы гля дзе даж джу. 
У асоб ных ра ё нах ча ка ец ца ту ман. На асоб ных участ ках да рог за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. Бу дзе да во лі вет ра на 
(да 15-18 м/с), а мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе плюс 2-7 гра ду саў.

У су бо ту ўна чы і ра ні цай на боль шай част цы тэ ры то рыі, а ўдзень мес ца мі прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Ве цер 
за ход ні, паўд нё ва-за ход ні па ры віс ты, у асоб ных ра ё нах па ры ва мі да 15-18 м/с. Уна чы не праг на зу ец ца на ват за ма-
раз каў: тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе ад ну ля да плюс 5 гра ду саў, а ўдзень бу дзе 2-8 цяп ла. Яшчэ мац ней пач нуць 
фар мі ра ваць на двор'е ў нас цёп лыя па вет ра ныя 
ма сы з Ат лан ты кі ў ня дзе лю. Та ды ка рот ка ча со выя 
даж джы прой дуць толь кі мес ца мі на поў на чы кра і-
ны. Удзень на боль шай част цы тэ ры то рыі ча ка ец ца 
ўзмац нен не паўд нё ва-за ход ня га вет ру з па ры ва мі 
да 15-20 м/с. Мі ні маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе ад ну ля да плюс 6 гра ду саў, а мак-
сі маль ная ўдзень — ад 4 да 10 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных спе цы-
я ліс таў, у па чат ку на ступ на га тыд ня ўплыў цёп лых 
па вет ра ных мас ат лан тыч на га па хо джан ня за ха ва-
ец ца. У па ня дзе лак мес ца мі прой дуць ка рот ка ча со-
выя даж джы. Амаль паў сюд на бу дзе гас па да рыць 
моц ны па ры віс ты ве цер. Ста не яшчэ цяп лей, ка лі 
ўна чы тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе плюс 2-7 гра-
ду саў, а ўдзень ча ка ец ца ўво гу ле ад 5 да 10 цяп ла. 
Ня ўжо ў ле се з'я вяц ца і сне жань скія гры бы?..

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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Будзь у кур се!Будзь у кур се!  ��

31 снеж ня — 
па гра фі ку пят ні цы

Дзяр жаў нае прад пры ем ства 
«Мінск транс» пра ін фар ма ва ла 
па са жы раў аб пра цы 
пры га рад ных марш ру таў з 
кан ца снеж ня 
да ся рэ дзі ны сту дзе ня ў су вя зі 
з пе ра но сам ра бо чых дзён 
згод на 
з па ста но вай Са ве та Мі ніст раў.

Так, 24 і 31 снеж ня аў то бу сы бу-
дуць ха дзіць у пры га рад і на зад па 
гра фі ку пят ні цы. 25 і 26 снеж ня па са-
жы рам пры пла на ван ні па ез дак трэ ба 
бу дзе ары ен та вац ца на гра фік су бо ты. 
27  неж ня пры га рад ныя марш ру ты бу-
дуць пра ца ваць па гра фі ку ня дзе лі.

Па гра фі ку ня дзе лі аў то бу сы бу-
дуць кур сі ра ваць і ў па чат ку на ступ на-
га ме ся ца: 1, 3, а так са ма 10 і 17 сту-
дзе ня. Су бот ні рас клад уво дзіц ца на 
2 і 7-9 сту дзе ня. 6 і 16 сту дзе ня пры га-
рад ныя аў то бус ныя марш ру ты пра цу-
юць па гра фі ку пят ні цы. 15 сту дзе ня 
да брац ца да пры га рад ных на се ле ных 
пунк таў мож на бу дзе па рас кла дзе 
чац вяр га.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by
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ГАСПАДЫНЯ СВЯТАГАСПАДЫНЯ СВЯТА
На ва год няя ёл ка на Каст рыч ніц кай пло шчы 
ў Мін ску да свята га то вая. 
Спе цы я ліс ты ўжо са бра лі ме та ліч ны кар кас, 
на які на дзе та больш за 3 ты ся чы пух на тых 
ла пак. Вы шы ня га лоў на га на ва год ня га 
сім ва ла — больш як 30 мет раў, та му 
для ўста ноў кі вы ка рыс тоў ва ец ца спец тэх ні ка.
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