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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ледзь па спя ваю зда роў кац ца з 

гас ця мі з Ма гі лё ва — так са ма ге-

ро я мі мі ну лых пуб лі ка цый. Ся род 

іх Алег Дзьяч коў, які не ад на ра зо ва 

збі раў на род на су стрэ чы з На тал-

ляй Ада мо віч, ар га ні зоў ваў па каз 

філь ма «Ідзі і гля дзі»; вя до мы ма-

гі лёў скі гіс то рык Аляк сандр Аге еў; 

стар шы ня Ма гі лёў ска га аб лас но-

га ад дзя лен ня Са ю за пісь мен ні каў 

Бе ла ру сі Алесь Ка зе ка... З Мін ска 

ра зам з На тал ляй Ада мо віч пры-

еха лі ўнуч кі Яку ба Ко ла са Ма рыя 

і Ве ра Міц ке віч, дэ пу тат Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо-

ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь Але на Ані-

сім, ін шыя га на ро выя гос ці. Але ся 

Ада мо ві ча ня ма з на мі ўжо чвэрць 

ста год дзя, а яго па мя та юць, да яго 

едуць...

Агуль ныя ка ра ні
Гіс то рыя — гэ та тое, што аб' яд-

ноў вае. Фо та суш ка ад жы ха роў, 

вы стаў ка «Мы ро дам з СССР», да 

якой так са ма пры кла лі ру ку жы ха-

ры Глу шы, шы коў ная экс па зі цыя 

ад ра ён най біб лі я тэ кі, пры све ча-

ная Але сю Ада мо ві чу, — усё гэ та 

раз мяс ці ла ся пад да хам па сял ко-

ва га До ма куль ту ры. Біб лі я тэч ныя 

ра бот ні кі вель мі га на рац ца, што ў 

іх ёсць «жы вы» аў то граф Але ся 

Ада мо ві ча. Яго ён па кі нуў пад час 

ад на го са сва іх ві зі таў сю ды.

Ця пер Глу ша — па сё лак сель-

ска га ты пу, тут жы ве ты ся ча трыс-

та ча ла век. Але ра ней, ка лі пра ца-

ваў шкло за вод і на ро ду бы ло бо-

лей, яна ме ла ста тус га рад ско га. 

Коль касць на сель ніц тва па мен шы-

ла ся амаль на па ло ву пас ля та го, 

як за вод у кан цы 90-х за крыў ся 

і ўсё прый шло ў за ня пад. Ма рыя 

Су шчан ка, якая ў 2007 го дзе ўзна-

чаль ва ла та ды яшчэ па сял ко вы 

Са вет, доб ра па мя тае той пе ры-

яд. Яна ро дам з Хой ніц ка га 

ра ё на Го мель скай воб лас ці, 

але Глу ша для яе, як і для 

Ада мо ві ча, ста ла дру гой ра-

дзі май. Пад яе кі раў ніц твам 

бы ла на пі са на пра гра ма 

ўстой лі ва га раз віц ця па сёл-

ка і за сна ва ны фес ты валь 

«Глу шан скі ху та рок», які 

сё ле та ад зна чыў сваё дзе-

ся ці год дзе і на якім заў сё ды 

па пу ля ры зу ец ца твор часць 

Але ся Ада мо ві ча. Асаб лі вы 

го нар па сёл ка — лю дзі, якія 

ро бяць свае пад вор кі па ка-

заль ны мі (Ада мо віч так са-

ма пі саў, што яго зем ля кі 

рэд ка за ста юц ца ўба ку ад 

гра мад скіх спраў). Сё ле та лі да-

раў па доб ра ўпа рад ка ван ні вы бі-

ра лі больш чым з 20 прэ тэн дэн-

таў. Але на і Мар' ян Ша фа рэ ві чы 

чар го вы раз ста лі яго пры зё ра мі. 

Ка ля іх до ма шмат эк за тыч ных 

дрэў — са мшы ты, маг но лія, туі. 

Але на ка рэн ная глу шан ка — яе 

дзед пра ца ваў шкло вы дзі маль-

шчы кам на за вод зе, а са ма яна 

вы кла да ла ў мяс цо вай шко ле бія-

ло гію і хі мію. З вя лі кай па ва гай 

жан чы на ста віц ца да Але ся Ада-

мо ві ча і яго ро дзі чаў, на зы вае іх 

шчы ры мі, са ма ад да ны мі людзь мі. 

Тое, што ця пер у Глу шы ёсць пом-

нік пісь мен ні ку, яна лі чыць вель мі 

спра вяд лі вым. Спа дзя ец ца, што ў 

бу ду чым з'я віц ца і му зей.

Па мяць у ме та ле
Па тра ды цыі свя та па сёл ка 

па чы на ец ца з да ні ны па мя ці вы-

зва лі це лям Глу шы ў чэр ве ні 1944 

го да. На стэ ле ёсць і проз ві шчы 

не каль кіх пар ты за наў. Гэ тым ра-

зам у су вя зі з ад крыц цём пом ні-

ка ад ступ лен нем ад тра ды цый най 

пра гра мы ста ла на вед ван не ма-

гі лы Але ся Ада мо ві ча. Там бы-

лі ўскла дзе ны квет кі і ад бы ла ся 

не вя лі кая па ні хі да. По тым па дзеі 

зноў пе ра мяс ці лі ся ў Глу шу. Га-

на ро вае пра ва ад крыць пом нік 

атры ма лі не па срэд ны іні цы я тар і 

рэа лі за тар ідэі Анд русь Ар хі пен ка, 

На тал ля Ада мо віч, на мес нік стар-

шы ні Баб руй ска га рай вы кан ка ма 

Тац ця на Ва ран ко, стар шы ня Глу-

шан ска га сель са ве та Ма рыя Су-

шчан ка, аў тар бюс та Ге нік Лой ка, 

стар шы ня Ма гі лёў ска га аб лас но-

га ад дзя лен ня Са ю за пісь мен ні каў 

Бе ла ру сі Алесь Ка зе ка.

— Ха чу вы ка заць сло вы ўдзяч-

нас ці іні цы я тыў най гру пе на ча ле 

з Анд ру сём Ар хі пен кам і яго ма ці 

Ван дзе, якая вель мі да па маг ла сы-

ну рэа лі за ваць гэ ты і ін шыя пра-

ек ты, звя за ныя з Глу шай, — пад-

крэс лі ла пад час ад крыц ця пом ні-

ка стар шы ня сель са ве та Ма рыя 

СУ ШЧАН КА.

Анд русь, як мы пі са лі ра ней, 

ужо рэа лі зуе на тэ ры то рыі трэ ці 

«ада мо віц кі» пра ект — пас ля пры-

пын ку і бюс та з'я вяц ца па ка заль ні-

кі. Ну а пра ект бюс та ён упер шы ню 

пра па на ваў на кір ма шы пра ек таў 

у 2017 го дзе. Та ды ма ла хто ве-

рыў, што та кое на огул маг чы ма, 

але ўпар ты хло пец на зда ваў ся — 

шу каў скульп та ра, збі раў под пі сы 

ў пад трым ку сва ёй ідэі, каб у сва ім 

зва ро це ў Мі ніс тэр ства куль ту ры 

ар гу мен та ваць, што пом нік па-

трэб ны. Да звол быў атры ма ны і 

ўзгод не ны на ўсіх уз роў нях. Не аб-

ход ную су му са бра лі за не каль кі 

ме ся цаў. Каб па ско рыць пра цэс, 

Анд русь ар га ні зоў ваў флэш мо бы, 

чы тан ні, звяр таў ся да вя до мых 

пуб ліч ных лю дзей, раз мя шчаў пос-

ты ў ін тэр нэ це.

— Ра шэн не Анд ру ся і яго та ва-

ры шаў зра біць пом нік бы ло для 

мя не ад на ча со ва і не ча ка ным, і 

пры ем ным, — пры зна ла-

ся На тал ля Ада мо віч. — 

Раз мо вы пра ства рэн не 

му зея Але сю Ада мо ві чу ў 

Глу шы вя лі ся 25 га доў, з 

та го мо ман ту, як ён па мёр. 

І без вы ні ко ва. Анд русь з 

сяб ра мі — пер ша пра ход-

цы. Пры пы нак, які яны 

пры свя ці лі баць ку, меў та-

кі пос пех, што пас ля шмат 

хто та кім чы нам пра сла віў 

сва іх вы дат ных зем ля коў. 

А ця пер вось ёсць і пом нік. 

Мне вель мі па да ба ец ца, як 

яго зра біў Ге нік Лой ка. На 

вус нах усмеш ка, твар па-

вер ну ты да род на га до ма. 

Баць ка, ка лі ад чу ваў, што жыць 

яму за ста ло ся зу сім ма ла, пра сіў 

па ха ваць яго ў Глу шы. Ця пер ён 

дру гі раз вяр нуў ся да до му.

На тал ля не ха ва ла слёз, ка лі ад-

кры ва лі пом нік. На огул хва ля ва лі ся 

ўсе. Ге нік Лой ка зга даў гіс то рыю пра 

тое, што, ка лі ён ву чыў ся на ар тыс та, 

як раз зды маў ся фільм «Ідзі і гля дзі», 

і ў яго бы ла маг чы масць сыг раць 

Флё ру. Але хло пец ад мо віў ся з-за 

та го, што тэкст трэ ба бы ло вы маў-

ляць на рус кай мо ве. А вось ця пер, 

праз шмат га доў пас ля гэ та га, зноў 

да тык нуў ся да тэ мы Ада мо ві ча.

На ад крыц ці пом ні ка доб рым 

сло вам зга да лі сён няш ня га на-

мес ні ка кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Анд рэя КУН ЦЭ ВІ ЧА. 

Ме на ві та ён са мы пер шы пе ра лі-

чыў гро шы на ство ра ны ў 2016 го-

дзе раз лі ко вы ра ху нак па збо ры 

срод каў для вы ра бу пра ект на-каш-

та рыс най да ку мен та цыі і рэ кан-

струк цыі бу дын ка ў па сёл ку Глу ша 

пад му зей Але ся Ада мо ві ча.

Свае він ша ван ні з на го ды ад-

крыц ця пом ні ка на кі ра ваў і ге не-

раль ны ды рэк тар На цы я наль-

 на га ака дэ міч на га тэ ат ра імя 

Я. Ку па лы Па вел ЛА ТУШ КА. «Мэ тай

жыц ця Ада мо ві ча бы ла твор часць, 

по шук спра вяд лі вас ці, — на пі са на 

ў па слан ні. — Дзе б ён ні пра ца ваў, 

ён заў сё ды кі ра ваў ся прын цы пам 

гіс та рыз му і гу ма ніз му. Аба ро на 

пра воў пісь мен ні каў, праў да пра 

Чар но быль, гра мад ская і лі та ра-

тур ная дзей насць зра бі лі яго імя 

шы ро ка вя до мым. Твор часць Але-

ся Ада мо ві ча жы ве і на ку па лаў-

скай сцэ не. У 2010 го дзе ў тэ ат ры 

быў па стаў ле ны спек такль па вод ле 

апо вес ці «Ня мко». Брон за вы бюст 

са праўд на га бе ла рус ка га ін тэ лі-

ген та — яшчэ адзін крок на шля ху 

ўша на ван ня на шых на цы я наль ных 

тра ды цый».

Пра ект му зея
Му зей у ап тэ цы — па куль тэ ма 

бу ду чы ні, неш та прад ка заць яшчэ 

цяж ка. Але на стэн дзе ра ён най 

біб лі я тэ кі мож на бы ло ўба чыць 

ар хі тэк тур на-мас тац кі пра ект экс-

па зі цыі «Жыц цё і твор часць Але ся 

Ада мо ві ча» ў па сёл ку Глу ша.

— Пра ект зроб ле ны з та кім раз-

лі кам, што ка лі му зей ад кры ец ца 

ў бу дын ку ап тэ кі, мы яго змо жам 

з лёг кас цю ту ды пе ра нес ці, — па-

тлу ма чы ла на мес нік стар шы ні 

Баб руй ска га рай вы кан ка ма Тац-

ця на ВА РАН КО. — Ме на ві та та кую 

за да чу мы ста ві лі пе рад ар га ні за-

цы яй, якая рас пра цоў ва ла пра ект. 

Яны пра па на ва лі ва ры янт, які мы 

ўзгад ні лі з дач кой Але ся Ада мо ві-

ча На тал ляй і іні цы я тыў най гру пай 

Анд ру ся Ар хі пен кі. Гэ та па куль па-

пя рэд ні пра ект, у які мы мо жам уно-

сіць ка рэк ты вы, ра біць ак цэнт на 

лю бым эта пе жыц ця пісь мен ні ка. 

Пад яго ўжо вы зва ле ны му зей ны 

па кой у До ме куль ту ры, пры на яў-

нас ці гро шай за 3-4 ме ся цы пра-

ект мо жа быць рэа лі за ва ны. Там жа 

ёсць па мяш кан не, дзе мож на па ка-

заць кі не ма та гра фіч ную твор часць 

пісь мен ні ка. Кі на сту дыя «Бе ла русь-

фільм» га то ва ака заць нам да па-

мо гу з тэ ма тыч ным ма тэ ры я лам. 

На жаль, у нас ня ма жы вых экс па-

на таў. Ак цэнт зроб ле ны на па но, 

мас тац кіх стэн дах. Па коль кі тэ ма 

вай ны пра хо дзіць праз твор часць 

Ада мо ві ча чыр во най ніт кай, мы па-

кла по цім ся аб на яў нас ці маль бер-

таў, каб мож на бы ло ар га ні зоў ваць 

яшчэ і вы стаў кі на гэ тую тэ му. Для 

ра ё на імя Але ся Ада мо ві ча вель мі 

знач нае, і мы га на рым ся тым, што 

ў Глу шы ця пер ёсць пом нік яму. Гэ-

та прык лад кан струк тыў на га су пра-

цоў ніц тва пры ват най іні цы я ты вы і 

дзяр жа вы.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

Збор срод каў на му зей пра-

цяг ва ец ца. Да лу чыц ца да доб рай 

спра вы мо жа це і вы. Раз лі ко вы 

ра ху нак ад кры ты пры ад дзе ле 

ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і 

па спра вах мо ла дзі Баб руй ска га 

рай вы кан ка ма:

р/р BY84АKBB36421292723267

100000 у фі лі яле 703 «ААТ ААБ Бе-

ла рус банк», БІК АKBBBY21703, 

УНП 701226324.

Пры зна чэн не пла ця жу: «Для 

вы ра бу пра ект на-каш та рыс най 

да ку мен та цыі і рэ кан струк цыі бу-

дын ка ў па сёл ку Глу ша пад му зей 

А. Ада мо ві ча». Гэ ты доў гі сказ па-

ві нен быць па зна ча ны ў бан каў-

скім да ку мен це аба вяз ко ва.

ПА ЖАР НА ЧА ТЫ РОХ КО ЛАХ
На ту раль ны 
знос 
і «ку лі бін ства»

Лю бы аў та ма біль пас ля 

ўзга ран ня аба вяз ко ва на кі-

роў ва ец ца на па жар на-тэх-

ніч ную экс пер ты зу. На ват 

ка лі пры чы ны зда рэн ня 

ля жаць, ска жам так, не ў 

кры мі наль най плос кас ці, то 

ўсё роў на за ста юц ца тры 

пы тан ні: з-за ча го за га рэў-

ся аў та ма біль, хто ня се ад-

каз насць і ці стра ха вы гэ та 

вы па дак? На ко не ня рэд ка 

ста яць пя ці знач ныя су мы 

гро шай.

— Са мая рас паў сю джа ная пры чы на 

па жа ру ў аў та ма бі лях — гэ та ава рый-

ны рэ жым ра бо ты элект ра аб ста ля ван-

ня, — ад зна чае на чаль нік ад дзе ла 

ме ха ніз му га рэн ня ўпраў лен ня па-

жар на-тэх ніч ных экс пер тыз Цэнт-

раль на га апа ра ту Дзяр жаў на га ка-

мі тэ та су до вых экс пер тыз Бе ла ру сі 

пад пал коў нік юс ты цыі Рас ці слаў 

КУР СЕ ВІЧ. — А што ме на ві та да яго 

пры вя ло — тут ужо мо гуць быць роз-

ныя ва ры ян ты. Мы не раз су ты ка лі-

ся з тым, што ў элект рыч ную схе му 

пад клю ча юц ца пры бо ры, якія не бы лі 

пра ду гле джа ны за во дам-вы твор цам. 

Гэ та больш ма гут нае асвят лен не, 

акус тыч ныя ўзмац няль ні кі, ня пра віль-

на па да бра ныя маг ні то лы і на ват па да-

гра валь ні кі. Ча сам са мо гэ та аб ста ля-

ван не пад клю ча на ня пра віль на — без 

уста ноў кі да дат ко вых за сце ра галь ні-

каў, пры да па мо зе скрут ка пра ва доў, у 

якіх па кры се ідуць пра цэ сы акіс лен ня. 

Уз ні кае вя лі кае пе ра ход нае су пра ціў-

лен не. У леп шым вы пад ку лан цуг аба-

рвец ца, і та ды ўсё скон чыц ца толь кі 

ра мон там элект ра пра вод кі. Але гэ та, 

мож на ска заць, яшчэ па шан цуе. Бо 

з та кой жа до ляй ве ра год нас ці ў зо-

не кан так ту мо жа па чац ца ла каль ны 

ра за грэў. Да лей пра вод ка пла віц ца 

і ад бы ва ец ца ка рот кае за мы кан не. 

А штат ныя за сце ра галь ні кі, якія маг-

лі б абяс то чыць лан цуг свое ча со ва, 

бы лі дэ ман та ва ныя — інакш з імі да-

дат ко вае аб ста ля ван не не змаг ло б 

пра ца ваць.

Узім ку праб лем да да юць пры чап ныя 

ра зет кі. Па сут нас ці — гэ та вы вад сі ла-

вых і сіг наль ных пра вад ні коў для та го, 

каб на пры чэ пе так са ма пра ца ва лі ўсе 

аг ні. Але пра вад ні кі гэ та аго ле ныя і да 

та го ж раз ме шча ныя на ма лень кай 

пля цоў цы. І вось ка лі аў то ру ха ец ца 

па да ро зе, шчод ра па сы па най со ле-

вай су мес сю, то кам па не нты апош няй 

раз ля та юц ца ва ўсе ба кі. У тым лі ку —

і ў ра зет ку, ка лі яна не за кры та спе цы-

яль най за глуш кай. На кан так тах па чы-

нае ася даць соль, якая з ця гам ча су вы-

сы хае. Элект рыч насць яна пра во дзіць 

цу доў на, і да ка рот ка га за мы кан ня тут 

за ста ец ца лі та раль на паў кро ку.

— Ка лі мы ка жам пра аў та ма біль 

бюд жэт най ка тэ го рыі, то не вар та 

ча каць аб са лют на та ко га ж элект ра -

аб ста ля ван ня ў ім, як у ма шы не прэ мі-

ум-сег мен та па кош це ква тэ ры ў ста-

лі цы, — пра цяг вае су до вы экс перт. — 

Дзесь ці бу дуць тан ней шыя пра ва ды, 

іза ля цыя, кан так ты... На ту раль на, па-

куль аў та ма біль экс плу а ту ец ца так, як 

на ле жыць, то вя лі кіх праб лем з ім не 

ўзні кае. Але трэ ба па мя таць: лю бое 

злу чэн не ў ма шы не, праз якое пра хо-

дзіць іс тот ная элект ра на груз ка, — гэ та 

па тэн цый нае мес ца ўзнік нен ня вя лі ка-

га пе ра ход на га су пра ціў лен ня. І не ля-

нуй це ся вы ву чаць тэ ма тыч ныя сай ты 

ў ін тэр нэ це. Як пра ві ла, на іх апі са ны 

«хва ро бы» для ўсіх па пу ляр ных ма рак. 

На прык лад, скру так пра ва доў пра ве-

дзе ны праз ме та ліч ныя кан струк цыі, 

і за 10—15 га доў экс плу а та цыі там 

з на ту раль ных пры чын пе ра трэц ца 

ахоў ны ка жух. Але зноў жа, ка лі не 

ўно сі ла ся ні я кіх змен у элект рыч ную 

схе му, то за сце ра галь ні кі вы ра ту юць. 

А ад ра ман та ваць пра вод ку ку ды тан-

ней, чым ку піць пас ля па жа ру но вы 

аў та ма біль.

Са ма туж ны ра монт так са ма мо жа 

мець дрэн ныя на ступ ствы. На прык-

лад, у ма тор ным ад се ку пра ве дзе ны 

сі ла выя лан цу гі стар та ра і ге не ра та ра. 

Яны не зна хо дзяц ца пад ахо вай за-

сце ра галь ні каў, бо праз іх пра ця ка юць 

вель мі ма гут ныя то кі. І вось мы не ад-

ной чы ба чы лі, што пры са ма-

стой ным ра мон це, ка лі зды ма лі 

і ста ві лі на зад гэ тыя агрэ га ты, 

пра ва ды ма ца ва лі ся не так, як 

яны іш лі ра ней. У вы ні ку яны 

або пе ра ці ра лі ся з-за віб ра цыі, 

або да кра на лі ся да моц на на-

грэ тых эле мен таў вы пуск но га 

ка лек та ра. На не ка то рых яго 

эле мен тах тэм пе ра ту ра мо жа 

да ся гаць 700 гра ду саў! Да лей 

усё па кла сі цы — ка рот кае 

за мы кан не, за сце ра галь нік у 

па ру ша най элект рыч най схе-

ме нар маль на не спра ца ваў, 

па жар. Да рэ чы, бы лі ў нас 

да сле да ван ні, пад час якіх вы-

свят ля ла ся, што пры чы на па-

жа ру па ля га ла ў ня спраў най сіс тэ ме 

аха лодж ван ня. Па кроп лі вад касць 

трап ля ла на вы пуск ны ка лек тар. Ва-

да вы па ра ла ся, а вось эты ленг лі коль 

за ста ваў ся. Тэм пе ра ту ра яго кі пен ня 

скла дае ка ля 200 гра ду саў. У ней кі 

мо мант ад бы ва ла ся ўспыш ка...

Пры чы ны мо гуць 
быць і ў шы нах

— Бы ла ў нас вель мі ці ка вая экс-

пер ты за ве лі ка груз на га аў та ма бі ля, — 

згад вае Рас ці слаў Кур се віч. — Еха ла 

фу ра з пі вам, у якой ад на з па ду шак 

на пнеў ма тыч най пад вес цы пе ра ста-

ла тры маць ціск. Плат фор ма на хі лі ла-

ся на ко ла. «Да па мог» яшчэ і моц ны 

ба ка вы ве цер. Шы на па ча ла чап ляць 

за ме та ліч ны болт, які вы сту паў з 

пад ло гі гру за во га ад се ка. Болт моц-

на ра за грэў ся, і ад яго па ча ло тлець 

па крыц цё пад ло гі. Га рэн не пе рай шло 

ўнутр, прос та на кар дон ныя ка роб кі, 

а пас ля пе ра кі ну ла ся на тэнт. Толь кі 

та ды кі роў цы, якія еха лі зза ду, па ча-

лі сіг на ліць, бо ра ней агню бач на не 

бы ло зу сім...

Але дрэн ны стан са міх шын мо жа 

так са ма стаць пры чы най па жа ру. Ка лі 

вы едзе це з пры спу шча най шы най, то 

слаі гу мы ра зы хо дзяц ца. Яны па чы на-

юць па між са бой цер ці ся. Пра цэс ідзе 

ла ві на па доб на, па коль кі ўтва ра ец ца 

яшчэ боль шая коль касць цяп ла. У леп-

шым вы пад ку ко ла прос та раз бу рыц-

ца. Але зда ра ец ца і так, што па чы нае 

ўтва рац ца дым.

Як ба чым, за га рэц ца ў аў та ма бі лі 

ёсць шмат ча му. Але па збег нуць гэ-

та га да во лі прос та — трэ ба свое ча-

со ва пра хо дзіць тэх агляд і кла па ціц ца 

аб зда роўі свай го «жа лез на га ка ня». 

Та ды і тэх ні ка «ад дзя чыць» доў гай і 

на дзей най ра бо тай.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Пра гэ та па ду ма ла ся на 

ўша на ван ні па мя ці ака дэ-

мі ка, фі ло ла га-сла віс та, 

па ле ог ра фа і эн тог ра фа, 

аў та ра фун да мен таль най 

на ву ко вай пра цы «Бе ла ру-

сы» Яў хі ма Кар ска га пад 

Грод нам.

Вя до ма, што мес цам на-

ра джэн ня сла ву та га ву чо-

на га з'яў ля ец ца вёс ка Ла-

ша. Ад нак у Гро дзен скім 

ра ё не ёсць яшчэ ад на мяс-

ці на, звя за ная з імем Яў хі-

ма Кар ска га. Гэ та вёс ка 

Мі го ва, раз ме ш ча ная на 

бе ра зе Нё ма на, не па да лёк 

ад аэ ра пор та «Абу ха ва».

Дня мі тут ад бы ло ся ўра-

чыс тае ад крыц цё па мят на-

га зна ка. Уні зе мар му ро вай 

дош кі, пры ма ца ва най да 

ка ме ня, вы гра ві ра ва ны 

ўры вак з ус па мі наў Яў хі ма 

Кар ска га: «Ле там 1901 г. 

мне да вя ло ся тры ме ся цы 

пра вес ці ў ма ёнт ку Мі го-

ва... га вор ка тут чыс та бе-

ла рус кая...»

Гэ тыя сло вы, пра чы та-

ныя ў ад ной з кні жак, на т-

хні лі гро дзен ска га края-

знаў ца Але ся Кроя 

іні цы я ваць уклю чэн-

не вёс кі Мі го ва, сва-

ёй ма лой ра дзі мы, у 

ту рыс тыч ны марш-

рут «Пры нё ман скі мі 

шля ха мі Яў хі ма Кар-

ска га» і рас паў-

сюдж ван не ад па-

вед най кар ты. З 

роз ных кры ніц ён 

да ве даў ся, што, аб'-

ехаў шы больш за 

сот ню мяс тэ чак і вё-

сак, Яў хім Кар скі 

най час цей пра во-

дзіў свой лет ні ад па-

чы нак тут. Яго праў-

нук Аляк сандр Кар-

скі трой чы згад ваў 

Мі го ва ў пра цы аб геа гра-

фіі мес цаў пра жы ван ня і 

доў гіх пры пын каў пра дзе-

да з 1901 да 1907 го да. 

Дач ка ака дэ мі ка На тал ля 

Бар коў ская пі са ла: «Ле та 

мы пра во дзі лі на да чы пад 

Грод нам. Ка лі баць ка не 

вы яз джаў у чар го вую, ча-

са мі вель мі цяж кую і да лё-

кую экс пе ды цыю па вы ву-

чэн ні бе ла рус кіх га во рак, 

та ды і на да чы пі саў свае 

пра цы».

На ад крыц ці па мят на га 

зна ка Алесь Крой вы ка заў 

па дзя ку мно гім лю дзям, якія 

да па маг лі ў яго ўста ля ван ні. 

Вя лі кую пад трым ку ў ар га-

ні за цый ных пы тан нях ака-

заў стар шы ня Абу хаў ска га 

сель ска га Са ве та Ва ле рый 

Сма лей. Па гру зач на-транс-

парт ныя ра бо ты ўзяў на ся-

бе мяс цо вы сель ска гас па-

дар чы вы твор чы ка а пе ра-

тыў імя І. Сянь ко. Не за ста-

лі ся ўба ку жы ха ры вёс кі 

Мі го ва і чле ны ад най мен на-

га са до ва га та ва рыст ва. 

Без пад мо гі ва лан цё раў на 

ўвесь комп лекс ра бот трэ ба 

бы ло б са браць яшчэ ка ля 

10 ты сяч руб лёў.

Да рэ чы, даў жы ня шмат-

тон на га ка ме ня больш за 

185 сан ты мет раў, шы ры ня 

да 140. Для та кой глы бы, 

кон ту ры якой, да рэ чы, на-

гад ва юць аб ры сы 

кар ты Бе ла ру сі, спе-

цы я ліс ты па ра і лі бу-

да ваць моц ны пад-

му рак. А сам ва лун 

па ста віць на па ста-

мент, скла дзе ны з 

мност ва ма лых ка-

мя нёў, што сім ва лі-

зу юць ты та ніч ную 

пра цу ву чо на га-да-

след чы ка. Сам па-

мят ны знак з гра ніт-

най плі той і над пі сам 

на ёй быў адоб ра ны 

Мі ніс тэр ствам куль-

ту ры.

Та ма ра 

БАЎ ТРУ КЕ ВІЧ.

Фо та аў та ра.

Вниманию предприятий, 
организаций и индивидуальных предпринимателей!

Комитетом государственного имущества Гродненского областного исполнитель-
ного комитета проводятся аукционы по продаже неиспользуемого имущества, на-
ходящегося в собственности Волковысского района:

К ПРОДАЖЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1. Комплекс зданий и сооружений цеха по производству красного кирпича по 

улице Осипенко, 21, 21/1-21-3, 21/8, 21/11-21/14 в городе Волковыске.
Начальная цена предмета аукциона – 29 базовых величин, размер задатка – 
1 базовая величина.
Аукцион состоится 28 ноября 2019 года в 12.00.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сен-

тября, 39.  
Последний день подачи заявлений на участие в аукционах – 22 ноября 2019 г. 

до 17.00.
Подробная информация по телефонам: в городе Волковыске 8 (01512) 4 50 25, 2 

07 46; в городе Гродно – 8 (0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02.
Сайты: www.region.grodno.by, gki.gov.by 

УНП 500042135

Сведения о проведении рекламной игры 

«Есть перерыв – есть KITKAT!»
Организатор рекламной игры – ООО «Пиар Куб», место нахождения: 220030, 

г. Минск, ул. Ленина, д. 50, 5-й этаж, оф. пом. 1, УНП 192452588; электронный адрес: 
info@igrakitkat.by.

Наименование рекламной игры: «Есть перерыв – есть KITKAT!».
Сведения о государственной регистрации рекламной игры: рекламная игра 

зарегистрирована 27 августа 2019 года Министерством антимонопольного регули-
рования и торговли Республики Беларусь, Свидетельство о регистрации рекламной 
игры № 3627.

Срок начала и окончания рекламной игры, включая срок выдачи выигрышей и 
опубликования результатов проведения рекламной игры: со 2 сентября 2019 г. по 
15 ноября 2019 г.

В рекламной игре приняли участие 825 участников. 
Призовой фонд разыгран полностью. 
Сведения о Победителях рекламной игры с указанием их выигрышей размещены 

на интернет-сайте https://vitalur.by/kitkat/
Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: +375296326100. 

Режим работы телефона для справок: в течение срока проведения Рекламной игры 
с 09.00 до 21.00 ПН–ПТ, с 10.00 до 18.00 СБ–ВС.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

Инспекции Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Березовскому району

Предмет аукциона: легковой автомобиль ШЕВРОЛЕ АВЕО, тип – легковой седан,  
год выпуска – 2008-й, кузов № KL1SF697J8W012947.
Местонахождение предмета торгов: Брестская обл., г. Береза, ул. 17 Сентя-
бря, 33.

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

1 854,50
Размер задатка, 

руб.
185,45

Продавец: Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Березовскому району, Брестская обл., г. Береза, ул. 17 Сентября, 33, тел./факс 
2 42 03. 
Организатор торгов: Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 
Реквизиты для перечисления задатка: BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», Региональная дирекция №100 по Брестской области, BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245. 
Условия продажи: без условий. 
Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с момен-
та подписания протокола о результатах аукциона. 
Условия оплаты: в соответствии с заключенным договором купли-продажи. 
Информация о возмещении затрат: участник аукциона, выигравший торги, 
оплачивает возмещение затрат, а также вознаграждение Организатору аукциона 
в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона

Аукцион состоится 16 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукцио-
не, а также иную информацию можно узнать у организатора аукциона по теле-
фонам 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81, 8-(029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, 
329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 13 декабря 2019 г. до 17.00

В извещении о повторном открытом аукционе № 61/19, 
опубликованном в газете «Звязда» 02.11.19 и объявлен-
ном на 20.11.2019, правильным считать:

Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 20 дней 
со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аукциона по договору купли-
продажи – в течение 60 дней со дня проведения аукциона, если стороны договора 
не договорятся об ином сроке.                                                             УНП 191302068

Тым ча самТым ча сам

Анд русь АР ХІ ПЕН КА рэа лі за ваў у Глу шы не каль кі «ада мо віц кіх» пра ек таў.

«Жы вы» аў то граф ад Ада мо ві ча.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Хлеб пер шы і дру гі
Не да хо пу буль бы і грэч кі ў Бе ла ру сі не бу дзе

МЯС ЦО ВАЕ 
ПРЫ ЦЯГ НЕН НЕ

На Гро дзен шчы не ўста на ві лі па мят ны 
знак ака дэ мі ку Кар ска му

Ня час та ад кры ва юц ца па мят ныя зна кі 

ў го нар дзея чаў бе ла рус кай на ву кі, куль ту ры 

і мас тац тва ў сель скай мяс цо вас ці. Та му 

кож ная та кая пад зея пры цяг вае да ся бе ўва гу 

лю дзей, не за леж на ад іх пра фе сіі, по гля даў, 

ве ра выз нан ня, пры на леж нас ці да той ці ін шай 

гра мад скай су пол кі.

Аг ра пра мыс ло вы комп лекс Бе ла-

ру сі прак тыч на за вяр шыў сель-

ска гас па дар чы год — і з леп шы мі 

за ле таш нія па каз чы ка мі. Пра гэ та 

па ве да міў мі ністр сель скай гас па-

дар кі і хар ча ван ня Ана толь ХАЦЬ-

КО пад час прэс-кан фе рэн цыі ў 

На цы я наль ным прэс-цэнт ры. Па 

сло вах кі раў ні ка га лі ны, да ру чэн-

не Прэ зі дэн та па збо ры збож жа 

вы ка на на — на рых та ва на ка ля 

дзе вя ці міль ё наў тон. Хар чо вая 

бяс пе ка ў кра і не за бяс пе ча на.

Ва ла вая вы твор часць сель ска гас па-

дар чай пра дук цыі па вы ні ках го да ча-

ка ец ца на ўзроў ні 102,8—103 пра цэн-

таў, ды на міч на на рошч ва ец ца экс парт-

ны па тэн цы ял, пра цяг ва юц ца ды вер сі-

фі ка цыя экс пар ту і па шы рэн не геа гра-

фіі па ста вак.

Мі ністр звяр нуў ува гу і на пос пе хі 

жы вё ла га доў лі. У пры ват нас ці, вы твор-

часць ма ла ка сён ня скла дае ка ля 

104 пра цэн таў да ўзроў ню мі ну ла га го да.

«Па ўсіх асноў ных ві дах пра дук цыі, 

не аб ход най для на шай кра і ны, мы ся бе 

на пра ця гу апош ніх га доў за бяс печ ва-

ем. Што да буль бы, ага род ні ны — па 

асоб ных па зі цы ях па вя ліч ва ем іх вы-

твор часць і рэа лі зу ем на экс парт», — 

ад зна чыў Ана толь Хаць ко.

Бе ла рус кія аг ра рыі што год рэа лі зу-

юць на экс парт ка ля трох сот ты сяч тон 

буль бы. Сё ле та гэ та ліч ба бу дзе яшчэ 

боль шай. Ура джай «дру го га хле ба» ча-

ка ец ца ка ля міль ё на тон у гра мад скім 

і фер мер скім сек та рах, а ўво гу ле — не 

менш за шэсць міль ё наў тон.

«Сі ту а цыя з па стаў ка мі ва Укра і ну, 

у Мал до ву — гэ та ры нак, нар маль на, 

што мы за бяс печ ва ем і ся бе, і су се дзяў. 

Гэ та ады грае ро лю ў эка но мі цы. У Ра сіі 

не ўра дзі ла грэч ка, што вы клі кае тры-

во гу ў на сель ніц тва. Але ў нас ця гам 

апош ніх га доў ста біль ная сі ту а цыя і з 

пло шча мі, і са збо рам грэч кі», — за пэў-

ніў мі ністр.

Ён так са ма вы со ка аца ніў су пра цоў-

ніц тва аг ра ры яў і ву чо ных, ад зна чыў-

шы цес нае ўза е ма дзе ян не па ўсіх пы-

тан нях. Ся род апош ніх су мес ных да сяг-

нен няў — рас пра цоў ка ма лоч ных за-

ква сак, ве тэ ры нар ных прэ па ра таў, 

но вых тэх на ло гій, у тым лі ку ге ном най 

ацэн кі жы вё лы.

«Мы му сім пе ра сяг нуць уяў ную мя жу, 

ідэа ло гію: па-ра ней ша му пра ца ваць 

нель га, толь кі праз тэх на ло гію, праз на-

ву ко выя рас пра цоў кі іна ва цый на га пла-

на. Аграр ны сек тар — гэ та сён ня ра ба-

ты за ва ная, аў та ма ты за ва ная вы твор-

часць з са мым су час ным аб ста ля ван-

нем, дзе без ве даў і ўлі ку на ву ко вых 

рас пра цо вак мы не ба чым перс пек ты-

вы», — пад крэс ліў Ана толь Хаць ко.

А перс пек ты вы ёсць не толь кі на 

ўлас ным рын ку. Сё ле та Бе ла русь ад-

кры ла 11 но вых ім пар цё раў, ся род якіх 

Аф га ні стан, Па кі стан, Тай ланд, Ан го ла, 

Бе нін, Ке нія, Ку ба. І прак тыч на на ўсе 

рын кі збы ту аб' ёмы па ста вак на ро шча-

ныя. На чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 

знеш не эка на міч най дзей нас ці Мі ніс-

тэр ства сель скай гас па дар кі і хар ча-

ван ня Аляк сей БАГ ДА НАЎ па ве да міў, 

што аб' ём экс пар ту да сяг нуў амаль ча-

ты рох міль яр даў до ла раў.

Аляк сей Баг да наў пад крэс ліў, што, 

ня гле дзя чы на вы со кія мыт ныя та ры фы 

ў Еў ра пей скім са ю зе, бе ла рус кія аг ра-

рыі здо ле лі па вя лі чыць аб' ём экс пар ту 

ў гэ ты рэ гі ён на во сем пра цэн таў. 

Больш за ўсё бе ла рус кіх пра дук таў у 

Літ ве, Поль шчы і Гер ма ніі.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Яна не пры нес ла спірт ное і за-

кус ку.

Та кім чы нам у Сло ні ме муж чы на вы-

ра шыў па ка раць прад стаў ні цу сла ба га 

по лу 1983 го да на ра джэн ня, мяс цо вую 

жы хар ку, за тое, што ра зам з пе ра да-

дзе ны мі ёй гра шы ма на на быц цё пра-

дук таў хар ча ван ня і ал ка го лю яна знік ла 

амаль на су ткі і вяр ну ла ся без ні чо га. Як 

па ве дам ілі ў ад дзя лен ні ін фар ма цыі і 

гра мад скіх су вя зяў УУС Гро дзен ска га 

абл вы кан ка ма, на пя рэ дад ні кам па нія 

ад па чы ва ла ў пры ват ным до ме. Спірт-

ное ра зам з за кус кай па ды хо дзі ла да 

кан ца, і ад ну з удзель ніц за стол ля ад-

пра ві лі ў кра му па па куп кі. Вяр ну ла ся 

яна толь кі на на ступ ны дзень. Най больш 

раз зла ва ны з тых, хто ча каў, за мкнуў 

жан чы ну ў валь е ры, ска заў шы, што ад-

чы ніць клет ку праз 12 га дзін, але за быў-

ся за браць у яе ма біль ны тэ ле фон. Ме-

на ві та пры яго да па мо зе вяз ні ца па ве-

да мі ла ў ор га ны ўнут ра ных спраў.

Пра ва ахоў ні кі, якія пры бы лі на мес-

ца, уста на ві лі ўсе дэ та лі та го, што ад-

бы ло ся. Су праць праў ным па во дзі нам 

ні дзе не пра цу ю ча га жы ха ра Сло ні ма 

1981 го да на ра джэн ня да дзе на пра ва-

вая ацэн ка. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗА ПЁР ЖАН ЧЫ НУ Ў ВАЛЬ Е РЫНу і ну!Ну і ну!


