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З жыц ця на ся ко мых
Мя до вы се зон, лі чы, у раз га-

ры. А мы яшчэ не па каш та ва лі 

пер шы май скі мёд. Су жэн цы 

Аляк сей і Га лі на Ер ма ко вы да-

па маг лі вы пра віць гэ ты пра бел. 

Аляк сей, да рэ чы, пча ляр у чац-

вёр тым па ка лен ні. З жон кай яны 

зра бі лі са свай го до ма ўла дан ня 

са праўд нае пча лі нае цар ства. 

І на ват ад кры лі эка му зей. Як 

лю дзі прад пры маль ныя і дзей-

ныя, яны не каль кі га доў та му 

паў дзель ні ча лі ў кон кур се іні-

цы я тыў пра ек та «Ад вы то каў да 

раз віц ця» і атры ма лі да па мо гу. 

На гэ тыя гро шы ку пі лі ме да гон-

ку, муль ты ме дый ную сіс тэ му і 

буд ма тэ ры я лы. Але каб ад крыць 

эка ту рыс тыч ны аб' ект, да вя ло-

ся яшчэ і са мім доб ра ўклас ці ся. 

Усе па мяш кан ні пра сяк ну тыя 

га ла ва круж ны мі па ха мі мё ду, 

вос ку і дрэ ва. Не па срэд на пча-

лі най тэ ме пры све ча ны адзін з 

па ко яў. На ват па лі чкі тут у вы-

гля дзе со таў. Тут жа гля дзель-

ная зо на з ві дэа пра ек та рам і 

лаў ка мі. Ту рыс там па каз ва юць 

ці ка выя муль ці кі і па зна валь ныя 

пра гра мы, а яшчэ пра вод зяць 

кон кур сы і вік та ры ны: пра віль на 

ад ка заў — тры май лыж ку мё-

ду. Вы хад на пчаль нік не ўва хо-

дзіць у асноў ную пра гра му, але 

для мя не зра бі лі вы клю чэн не. 

Пе рад ад каз най спра вай ро біц-

ца ін струк таж. Вось пры знай це-

ся, ці ве да е це вы, коль кі во чак 

у пчол кі? Я так са ма ду ма ла — 

два. Аказ ва ец ца — пяць. Два 

асноў ныя па ба ках і тры ма-

лень кія па між ву сі ка мі на так 

зва ным лбе, ка лі мож на так 

ка заць. А яшчэ мне рас ка за лі, 

што пчо лы бы ва юць не толь кі 

роз ных па род, але і роз ных пра-

фе сій — бу даў ні кі, раз вед чы кі, 

збор шчы кі мё ду, ахоў ні кі, ва да-

но сы, пры бі раль шчы кі, кла даў-

шчы кі і гэ так да лей. Ёсць ся род 

пчол не ахай ныя і аку ра тыс ты. 

А яшчэ яны вель мі жорст ка рас-

праў ля юц ца з пчо ла мі-п'я ні ца-

мі (так, гэ та бя да не абы шла 

і на ся ко мых). Су ро дзі чы ім за 

та кія спра вы ад ры ва юць лап-

кі і вы кід ва юць з вул ля. Мо жа, 

пе ра няць во пыт? Мяр ку ю чы па 

пчо лах, гэ та дыс цып лі нуе. А якія 

яны пра цаў ні кі, ка заць, спа дзя-

ю ся, не трэ ба. Пчо лы прак тыч на 

не спяць, ноч чу ўпа рад коў ва-

юць тое, што за дзень на нес лі. 

На пэў на, та му і пра цяг ласць іх 

жыц ця не вя лі кая: ра бо чая пча ла 

жы ве ў ся рэд нім 36 дзён. А зім-

няя мо жа і да дзевяці ме ся цаў 

іс на ваць — зі мой, як ні кру ці, 

ра бо ты менш. За ма ца ваць свае 

ве ды пра жыц цё пчол Ер ма ко-

вы пра па ну юць з да па мо гай 

шкля но га вул ля. На вы гляд ён 

на гад вае бе ла рус кую бат лей-

ку. Раз гля даю, як там за ві ха-

юц ца на ся ко мыя, а гас па да ры 

тлу ма чаць:

— Ра ней у нас бы ла ста ра-

сла вян ская па ро да, кус лі вая, 

а гэ та кра ін ка. Па род вель-

мі шмат, але нам да спа до бы 

гэта.

Не бу дзі це 
ў пча ле зве ра

Пе ра хо дзім да прак тыч най 

част кі. Ра зам з Аляк се ем Ер-

ма ко вым апра на ем ся ў спе цы-

яль ныя кас цю мы і ад праў ля ем-

ся на пчаль нік. Па куль гас па дар 

рас кур вае ды ма кур, пры вы каю 

да дум кі, што я ну ні кро пель кі 

не ба ю ся гэ тых кры ва жэр ных 

пчол. Вой, ма мач цы, коль кі ж іх 

тут лё тае!

— Пчо лы пра чы на юц ца ра на, 

яшчэ ў са ка ві ку, — між тым рас-

каз вае пча ляр. — Іх мат ка па чы-

нае кла па ціц ца пра па том ства. 

Мы ўцяп ля ем іх до мі кі звон ку, 

а яны ства ра юць тэм пе ра ту ру 

знут ры. Як толь кі со ней ка пры-

грэ ла, пер шыя пчо лы вы ля та-

юць на раз вед ку. Яшчэ і ліс тоў 

ня ма, а яны ўжо неш та зна хо-

дзяць — сок з дрэў, на прык лад, 

бя руць. Пер шай па чы нае квіт-

нець вяр ба, і яны з яе ўжо ня суць 

аб нож ку, так зва ны пы лок. По-

тым збі ра юць нек тар з яб лынь і 

пер ша цве таў. Ця пер бу яе бе лая 

ка ню шы на, яны яе апра цоў ва-

юць. Мо гуць па нек тар лё таць 

на ад лег ласць да васьмі кі ла-

мет раў. Хут ка пач нуць збі раць 

лі па вы мёд. А па куль яшчэ на-

рых тоў ва юць май скі.

— Май скі лі чыц ца яшчэ і жа-

но чым мё дам, ума цоў вае сар-

дэч ную мыш цу, для страў ні ка 

вель мі доб ры. Яго мож на на ват 

дыя бе ты кам. Ён на ама та ра, па 

сва ёй кан сіс тэн цыі як мас ла, — 

ус ту пае ў раз мо ву Га лі на.

У спя ко ту на ват пчо лы ад-

маў ля юц ца пра ца ваць. Квет кі 

пры 30 гра ду сах не вы дзя ля юць 

нек тар. Та ды пчо лы ся дзяць і 

ядуць свой мёд, а так са ма аха-

лодж ва юць вул лі — пра цу юць 

вен ты ля та ра мі.

Пча ляр, акра мя та го што 

пра вя рае со ты, яшчэ і вя дзе 

на зі ран не за фар мі ра ван нем 

но вых пча лі ных сем' яў. Як толь-

кі сфар мі ра ваў ся рой і па кі нуў 

ву лей, трэ ба гэ ты дзень ад зна-

чыць і па кла па ціц ца пра жыл лё 

для но вай ячэй кі пча лі на га гра-

мад ства. У Ер ма ко вых сё ле та 

атры ма лі «ква тэ ры» ўжо ка ля 

10 сем' яў, а пер шы рой вы ле-

цеў 12 мая.

Па чы наю лі чыць вул лі і ад-

ра зу ж збі ва ю ся — ну вель мі 

шмат. Пча ляр тлу ма чыць, што 

част ка з іх яшчэ дзе да ва. Пра-

вя ра ем вул лі на прад мет за пя-

ча та ных сот — гэ та зна чыць, 

пра дукт га то вы для 

пе ра пра цоў кі. Пер-

шы спа лох прай шоў, 

і я асмя ле ла. Шчоў-

каю са бе ка ме рай і 

рап там ску рай ад-

чу ваю, што ка мусь ці 

гэ та не па да ба ец ца. 

І гэ ты хтось ці ўпі ва ец-

ца ў мой па лец як раз 

у той мо мант, ка лі я 

збі ра ю ся бег чы. Як 

жа гэ та ба лю ча! Га-

лоў нае — ад ра зу ж 

вы да ліць джа ла і аха-

ла дзіць мес ца ўку су. 

Ка лі не да па маг ло і 

пух лі на рас це, ле пей 

вы клі каць хут кую да-

па мо гу.

У мя не абы шло-

ся, і мы пра цяг ва ем 

пра цэс атры ман ня 

ка рыс на га пра дук-

ту. З сот зды ма юц ца 

кры шач кі. Атрым лі ва-

ец ца за брус — вель мі 

каш тоў ны пра дукт, у 

ім і пер га, і воск, і слі-

на пча лы. Пас ля рам кі 

змя шча юц ца ў ме да гон ку. Праз 

праз рыс тую на крыў ку на зі раю, 

як яны па чы на юць кру ціц ца ўсё 

хут чэй і хут чэй, мёд ася дае на 

сце нах і ця чэ з кра ні ка ў спе-

цы яль ную ёміс тасць. Гнаць 

мёд да па ма гае вя лі кі ча ла век, 

які яшчэ на зы вае ся бе сал да-

там, — трох га до вы ўнук Аляк-

сея і Га лі ны Ар се ній. З дзя цін-

ства ён уні кае ў тай ны пра фе сіі. 

І пчол на ват бліз ка не ба іц ца.

Мёд 
з бе ла рус кім ак цэн там

По тым мы пі лі гар ба ту з блі-

на мі і толь кі што вы ка ча ным 

мё дам. Сма ка та. Пас ля та кой 

рэ лак са цыі са мае леп шае — 

паля жаць у апі-хат цы. Ёсць тут 

і та кая па слу га.

— Двух га дзін ны ад па чы нак 

у та кой хат цы ад па вя дае 8-га-

дзін на му нач но му сну, — зна ё-

міць з тэ ра пеў тыч ным аб' ек там 

гас па ды ня. — Уся не га тыў ная 

энер гія зні кае, і ты вы хо дзіш 

як но вы.

Ад вул ляў ля жак ад дзя ляе 

драў ля ная ра шот ка з сет кай і 

тон кі слой мат ра ца. Пад ім ма-

на тон нае гу дзен не. Яно быц цам 

за ка лых вае. Во чы за плюшч ва-

юц ца са мі са бой, і не за ўва жа-

еш, як ця бе на кры вае са лод кі 

сон.

— Унуч ка за хва рэ ла, па спа ла 

тут, па ды ха ла ля чэб ным па вет-

рам, і ўсё прай шло, — вяр тае на 

зям лю го лас Га лі ны Ер ма ко вай і 

клі ча мя не да лей. Сюр пры зы на 

гэ тым не кан ча юц ца.

Ня даў на тут зра бі лі пры бу до-

ву і ад кры лі ў ёй бе ла рус кую хат-

ку. Гас па да рам хо чац ца хут чэй 

па хва ліц ца сва ім да сяг нен нем.

— Эк скур сіі пра вод зяц ца вы-

ключ на на бе ла рус кай мо ве, — 

за пэў ні вае су раз моў ні ца. — Каб 

на вед валь ні кі пра сяк ну лі ся ду-

хам на шых прод каў, рас каз ва-

ем і па каз ва ем, як тыя жы лі.

Тут ёсць усё, што трэ ба, — 

печ, ка ля яе ка чар га, хлеб ная 

ла па та, якой мя сі лі цес та. Іс на-

ва ла па вер'е, што ка лі пры на-

валь ні цы вы нес ці гэ тую ла па ту 

на ву лі цу і па ста віць 

по бач з до мам, ма-

лан ка ў яго не ўда-

рыць. На су праць пе-

чы — ба бін кут. На 

па лі чках — гар ла чы, 

мас ла бой ка, жба ны. 

Па дыя га на лі ад пе-

чы — чыр во ны кут з 

іко на мі, цар коў ны мі 

свеч ка мі, асве ча ны мі 

хле бам і сол лю. А са-

ла мя ны па вук пад 

стол лю вы кон вае ро-

лю дэ тэк та ра ма мы.

— Пад ім ста ві лі 

гос ця, — рас каз вае 

гас па ды ня. — Ка лі 

дум кі ў яго доб рыя, 

па вук за кру ціц ца, 

а ка лі дрэн ныя, не ва-

рух нец ца.

Па чэс нае мес ца 

зай мае ло жак з без-

ліч чу па ду шак. По-

бач ка лыс ка — яна, 

па сло вах Га лі ны, не 

па він на ві сець у ха це, 

ка лі там ня ма дзі ця ці. 

Са праўд на га не знай-

шло ся, та му ў пя лён кі за гар-

ну лі ляль ку. А вось і стол для 

пра са ван ня — мож на па спра-

ба ваць апра ца ваць бя ліз ну з 

да па мо гай драў ля ных ка чал кі 

і бру са з зуб ца мі. Ёсць і ткац кі 

ста нок, які ад на віў гас па дар: 

пры зна ец ца, што яму па шчас-

ці ла ба чыць у дзя цін стве, як 

ма ці тка ла. Ста нок ра бо чы, 

за ста ло ся толь кі пра віль на яго 

за пра віць, і мож на ткаць. Увесь 

гэ ты ста ра даў ні ін тэр' ер упры-

гож ва юць вы шы тыя руч ні кі, по-

сціл кі, сур вэт кі. Зда ец ца, шмат 

бе ла рус кіх ха так я ба чы ла, але 

ў кож най ёсць свая ра зы на чка. 

Гэ тая, на прык лад, яшчэ і пах не 

мё дам.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра.

Дэ сант для па цяр пе лых, 
па жа раў і до на раў

Ра ту юць лю дзей з вер та лё та, ка лі 

ня ма ін ша га ва ры ян та да брац ца да па-

цяр пе лых, ка жуць спе цы я ліс ты. Ця гам 

30 хві лін авія дэ сант заўж ды га то вы да-

мчаць да ча ла ве ка, у якую сі ту а цыю ён 

ні тра піў бы. Спец на за ўцы спус ка юц ца 

на да хі шмат па вяр хо ві каў, ка лі лес ві-

цы бу дын каў ужо ахоп ле ны по лы мем. 

Узім ку та кім чы нам ра ту юць тых, хто 

апы нуў ся на льдзі не. Вы ля та юць ра-

та валь ні кі і да тых, хто за блу каў на 

ба ло тах.

Пер шым эта пам трэ ні роў кі ста ла 

дэ сан та ван не ра та валь ні каў з вер та-

лё та Мі-8 на ва ду. Пя цё ра па ра шу тыс-

таў з 400 мет раў аку рат на спла ні ра ва лі 

прос та ў хва лі, пас ля ча го пад плы лі 

да ўмоў на га эле мен та, які трэ ба бы ло 

вы ра та ваць, і з да па мо гай ка на та вер-

та лё та ўзня лі яго з ва ды. Пры вад нен-

не, ка лі ад сут ні чае цвёр дая па верх ня, 

псі ха ла гіч на больш скла да нае. Зда-

ра ец ца, што па ра шут ахі нае ча ла ве ка 

звер ху, што мо жа вы клі каць па ні ку і 

дэз ары ен та цыю. Так што та кія трэ ні-

роў кі — не толь кі доб рая пад рых тоў ка 

да рэ аль ных ра та валь ных сі ту а цый, 

але і за гар тоў ван не ду ху.

У ра та валь ні каў ёсць так са ма 

спе цы яль ная эва ку а цый ная плат-

фор ма — эс кэйп — гэ та пры ла да 

на кшталт па ра со на, якая мо жа змяс-

ціць да дзе ся ці ча ла век. З да па мо гай 

гру за вой ля бёд кі, якая раз лі ча на на 

150 кі ла гра маў, мож на пры ма ца ваць 

да тро са вер та лё та і на сіл кі з па цяр пе-

лым, пры чым за фік са ваць ча ла ве ка 

мож на прос та ў ва дзе. Пер шы на-

мес нік на чаль ні ка авія цыі пал коў-

нік унут ра най служ бы Іван ЛАБ ЗІН 

рас каз вае:

— На шы ра та валь ні кі, якія зна хо-

дзяц ца на дзя жур стве, па він ны ўмець 

пры зям ляц ца не толь кі на зям лю ці 

лес, але і на вод ную па верх ню. Пры-

вад нен не ад роз ні ва ец ца ад апус кан-

ня на зям лю, бо тут на ват хут касць 

на блі жэн ня да па верх ні ін шая. Ча-

ла век па ві нен на трэ ні ра ваць во ка і 

на біць ру ку, каб да ся гаць лю бой па-

верх ні днём і ноч чу. Гэ тая тэх на ло гія 

ад пра ца ва на яшчэ ў ча сы Са вец ка-

га Са ю за. Ця пер мы яе ад наў ля ем і 

ўдас ка наль ва ем. У 2014-м, на прык-

лад, нам прый шло ся ў Сер біі пад час 

на вад нен ня ра та ваць лю дзей з да хаў 

да моў і з ва ды.

За да ча авія цыі МНС — нес ці дзя-

жур ства па по шу ку і ра та ван ні па-

вет ра ных суд наў, якія па цяр пе лі ад 

бед ства. На аэ ра дро ме ў 30-хві лін най 

га тоў нас ці зна хо дзіц ца вер та лёт, дзе 

акра мя экі па жа раз мя шча ец ца ра та-

валь ная па ра шут на-дэ сант ная гру па, 

у скла дзе якой ме дык і па ра шу тыст-

ра та валь нік.

Па вет ра ныя ра та валь ні кі зма га-

юц ца так са ма і з па жа ра мі, бо на зем-

ных сіл, ча сам, не ха пае, каб спы ніць 

рас паў сюдж ван не агню. На мі ну лым 

тыд ні, на прык лад, да па ма га лі ту шыць 

тры гек та ры ле су ў Пу ха віц кім ра ё не. 

Авія та ры звер ху ад сек лі сця ну по лы-

мя ад ас тат ня га ма сі ву, каб агонь не 

пай шоў углыб ле су. Ця пер бе ла рус кія 

па вет ра ныя ра та валь ні кі МНС да па-

ма га юць ту шыць па жа ры ў Тур цыі. Ле-

тась ты дзень пра ца ва лі ў Лат віі, два 

га ды та му — у Гру зіі.

Да па мо га авія та раў-ра та валь ні каў 

па тра бу ец ца на ват пры пе ра воз цы до-

нар скіх ор га наў. У кры ла тай ма шы не 

ёсць так са ма спе цы яль на аб ста ля ва ны 

ме ды цын скі блок для пе ра воз кі двух 

цяж ка па цяр пе лых і аб ста ля ван не для 

лёг ка па цяр пе лых. Гэ тым аб ста ля ван-

нем ра та валь ні кам па куль ка рыс тац ца 

не пры хо дзі ла ся, ра ду юц ца яны.

Скач кі без па ра шу та 
і спуск за се кун ды

Яшчэ адзін эле мент, які ад пра цоў-

ва лі ра та валь ні кі, гэ та вы сад ка з да па-

мо гай спус ка во га ўстрой ства — аль-

пі нісц ка га аб ста ля ван ня — на ва ду з 

бор та вер та лё та з вы шы ні 50 мет раў. 

Спе цы я ліс ты, ня гле дзя чы на ва да лаз-

ныя кас цю мы і 30-гра дус ную спё ку, 

ра бі лі тое лі та раль на за не каль кі се-

кун даў. У ва дзе яны іг ра лі ро лю па-

цяр пе лых. Вы са дзіў шы дэ сант, Мі-8 

раз ва роч ваў ся і «ра та ваў» лю дзей з 

ва ды. Спец на за ўцы чап ля лі ся да эва-

ку а цый на га тро са і па трое вы ля та лі з 

хва ляў, пас ля ча го вер та лёт пе ра во зіў 

іх на зям лю.

Ка рэс пан дэн там «Звяз ды» ўда ло ся 

па ба чыць гэ ты пра цэс і з бе ра га, і знут-

ры вер та лё та. Лё таць у та кой ма шы не, 

да рэ чы, зу сім не страш на. Не тра се, 

не хіс тае, і на ват не над та гру ка ціць 

у ву шах.

— Па коль кі ІІ Еў ра пей скія гуль ні бу-

дуць ад бы вац ца і ка ля ва дзя ных аква-

то рый у Мін ску і па-за яго ме жа мі, дзе 

зна хо дзіц ца шмат ва да ёмаў, зда рэн-

не мо жа ад быц ца паў сюль і ў лю бую 

хві лі ну. Та му мы ад пра цоў ва ем усе 

пры ёмы ра та ван ня на ва дзе і цал кам 

га то выя да лю бой сі ту а цыі, — ка мен-

туе на чаль нік цэнт ра по шу ка ва-ра-

та валь ных ра бот і па жа ра ту шэн ня 

пал коў нік унут ра най служ бы Ві таль 

МЯД ВЕЦ КІ.

Ра та валь ні кам трэ ба мець доб рую 

фі зіч ную пад рых тоў ку і каб спус кац ца 

па тро се, і каб утрым лі вац ца на ва дзе. 

У ва дзе пад вер та лё там, які за ві сае 

над па цяр пе лым, па куль спус ка юц ца 

ра та валь ні кі, асноў ная праб ле ма — 

пыр скі ва ўсе ба кі. Яны раз но сяц ца 

на столь кі да лё ка, што да нас да ля та лі 

на ват на бе раг.

— Ра та валь ні ка ў кас цю ме до сыць 

моц на га няе па вод най па верх ні, не-

каль кі мет раў ад вер та лё та, і ча ла ве-

ку да во дзіц ца пе ра адоль ваць моц нае 

су пра ціў лен не. Са мае спа кой нае мес-

ца — не па срэд на пад вер та лё там, — 

тлу ма чыць Аляк сей КРУШ, на чаль нік 

авія цый най по шу ка ва-ра та валь най і 

па ра шут на-дэ сант най служ бы МНС.

Бес па ра шут нае дэ сан та ван не ў ва-

ду, якое ста ла апош нім эта пам трэ ні-

роў кі, ба дай што са мае ві до вішч нае. 

Ра та валь ні кі з вы шы ні мет раў у 30 ска-

ка лі «сал да ці кам» прос та ў ва ду.

— Фар ва тар пра ме ра ны, уста ноў ле-

ны буй кі, так што ны раць бяс печ на, — 

ка жа Аляк сей Круш. — Та кі эк стран ны 

спуск ужо ў ме жах па за штат най ра бо-

ты, ка лі ня ма ін ша га вый сця і на да па-

мо гу за ста юц ца лі ча ныя се кун ды.

Дэ сан та ваў ся ў ва ду без па ра шу-

та, каб аса біс та пра тэс ці ра ваць га тоў-

насць аб ста ля ван ня і аса бо ва га скла-

ду, і пер шы на мес нік мі ніст ра МНС 

Аляк сандр ХУ ДА ЛЕ ЕЎ.

— Сё няш няя су мес ная трэ ні роў ка 

па пра вя дзен ні ава рый на-ра та валь ных 

ра бот на ва дзе — гэ та і ра та ван не, і ад-

пра цоў ка дзе ян няў на ша га скла ду. Усе 

авія та ры і ва да ла зы га то выя ака заць 

да па мо гу і за бяс пе чыць бяс пе ку на ва-

дзе, а так са ма на ўсіх ме ра пры ем ствах 

Еў ра пей скіх гуль няў. Для гэ та га ёсць 

усё не аб ход нае аб ста ля ван не, — ад-

зна чыў ён.

З 15 чэр ве ня МНС бу дзе вы стаў-

ляць на ра ды ў мес цах пра жы ван ня 

спарт сме наў. З 17-га пач нуц ца дзя-

жур ствы на спар тыў ных збу да ван нях, 

а з 19 чэр ве ня служ ба пя рой дзе ва 

ўзмоц не ны рэ жым ра бо ты.

Іры на СІ ДА РОК, 

фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

ПА ДА РОЖ ЖА Ў ПЧА ЛІ НАЕ ЦАР СТВА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

АВІЯ ЦЫЯ, 
СПЕЦ НАЗ 

І ВА ДА ЛА ЗЫ...
Для ра та ван ня людзей так са ма пра вод зяц ца ву чэн ні

Якім бу дзе 
но вы брэнд?

У Грод не вы бі ра юць ла га тып го ра да
Ця пер ідзе ад кры тае га ла са ван не па пра ек тах, якія па сту пі лі 

ў ад дзел спор ту і ту рыз му гар вы кан ка ма. Ра бо ты прад стаў-

ле ны як асоб ны мі аў та ра мі, так і ка лек ты ва мі. На прык лад, 

не каль кі пра ек таў па даў ГрДУ, пра фе сій ныя ды зайн-сту дыі. 

Боль шасць ра бот — ін ды ві ду аль ныя.

Уся го іх — 20. Ця пер кож ны ах вот ны да 15 лі пе ня мо жа пра га ла-

са ваць за той ла га тып, які яму спа да баў ся. Усе яны раз ме шча ны 

на сай це тэ ле ка на ла «Грод на Плюс». Па вы ні ках га ла са ван ня за-

ста нец ца 10 пра ек таў, якія бу дзе раз гля даць спе цы яль нае жу ры. 

Пе ра мож ца вы зна чыц ца да 26 лі пе ня.

— Кон курс ад кры ты, у ім мог пры няць удзел кож ны, хто па-

жа дае, — рас ка заў на чаль нік ад дзе ла спор ту і ту рыз му Гро-

дзен ска га гар вы кан ка ма Яў ген АРАДЗЬ. — За явак бы ло ка ля 

трох дзе сят каў, але мно гія не ад па вя да лі спе цы фі цы кон кур су, які 

з'яў ля ец ца част кай ства рэн ня кан цэп цыі ту рыс тыч на га брэн да 

Грод на. Го рад на бы вае но вы ста тус у су вя зі з па ста ян ным рос там 

ту рыс тыч на га па то ку. Нам трэ ба гэ та акрэс ліць, каб вы ка рыс тоў-

ваць у пра соў ван ні брэн да го ра да.

Та кім чы нам го рад атры мае но вы фар мат у раз віц ці ту рыс тыч-

най сфе ры, што ак ту аль на яшчэ і з рос там бяз ві за вых гас цей.

Што да ты чыцца са мо га ла га ты па, мно гія аў та ры пра ек таў за ся-

ро дзі лі сваю ўва гу на вы яве але ня Свя то га Гу бер та, які з'яў ля ец ца 

ахоў ні кам го ра да і ад люст ра ва ны на гер бе Грод на. Так са ма ёсць 

пра па но вы з вы ява мі ста ра жыт ных бу дын каў, сім ва ла мі і на ват 

кар та воб лас ці. У лі ку сло га наў прад стаў ле ны та кія: «Го рад з ду-

шой», «Ста ра жыт ны. Ка ра леў скі. Су час ны», «Го рад но вых гіс то-

рый», «Мес ца су стрэ чы ча соў», «Го рад над Не ма нам», «Роз ныя 

куль ту ры — адзін го рад» і ін шыя.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Сар дэч на за пра ша ем у пча лі нае цар ства.

Бе ла рус кая хат ка з па хам мё ду.

Май скі мёд вель мі смач ны.

Дэ сан та ван не на па ра шу тах у ва ду, спуск па тро се з вер та лё та з вы шы-

ні 50 мет раў, каб эва ку і ра ваць «па цяр пе лых» з ва да схо ві шча, і прос та 

скач кі з «вяр туш кі», якая за віс ла за 30 мет раў над ва дой. Усе гэ тыя 

эле мен ты па ра та ван ні лю дзей на ва дзе і пад ва дой ад пра цоў ва лі на 

днях авія цыя і спец наз МНС пад час су мес най трэ ні роў кі на ва да схо ві-

шчы «Пят ро ві чы» пад Сма ля ві ча мі. Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» на зі ра лі, 

як пра хо дзі ла ме ра пры ем ства, і на ват па ка та лі ся на вер та лё це.

Пры ём ная Пры ём ная 
кам па нія — 2019кам па нія — 2019

Па тра бу юц ца 
спе цы я ліс ты 
для фут ра вай 
вы твор час ці

15 чэр ве ня ў кра і не стар туе 

ўступ ная кам па нія ў пра фе-

сій ных лі цэ ях і пра фе сій на-

тэх ніч ных ка ле джах.

Сё ле та пры ём бу дуць вес ці 

127 уста ноў пра фе сій на-тэх-

ніч най аду ка цыі больш чым па 

250 пра фе сі ях. Акра мя та го, 

пры ём для на ву чан ня па ра бо-

чых пра фе сі ях ажыц цяў ля юць 

47 уста ноў аду ка цыі ін шых уз-

роў няў, якія рэа лі зу юць аду ка-

цый ныя пра гра мы пра фе сій на-

тэх ніч най аду ка цыі.

На ўзро вень пра фе сій на-тэх-

ніч най аду ка цыі пла ну ец ца пры-

няць 29,7 ты ся чы ча ла век, у тым 

лі ку за кошт срод каў бюд жэ ту — 

29,4 ты ся чы.

Каб гнут ка рэ ага ваць на 

змен лі выя па трэ бы рэ гі я наль-

ных рын каў пра цы, струк ту ра 

пад рых тоў кі што год удас ка-

наль ва ец ца. Сё ле та пла ну ец ца 

спы ніць пры ём па 157 не за па-

тра ба ва ных пра фе сі ях і ад крыць 

пад рых тоў ку па 151 но вай для 

асоб ных уста ноў праф тэх аду ка-

цыі пра фе сіі. Так са ма пла ну ец ца 

рас па чаць пад рых тоў ку па пя ці 

но вых для ўсіх уста ноў аду ка цыі 

пра фе сі ях: апа рат чык апра цоў кі 

шкло ва лак ніс тых ма тэ ры я лаў, 

апа рат чык дуб лен ня (фут ра вая 

вы твор часць), апра цоў шчык 

фут ра вых шку рак, збор шчык 

вы ра баў з пласт мас, апе ра тар 

сіс тэ мы аў та ма ты за ва на га вы-

ра бу ля кал.

Пры ём да ку мен таў на дзён-

ную фор му на ву чан ня бу дзе вес-

ці ся да 20 жніў ня. Ка лі да кан ца 

гэ та га тэр мі ну не ўсе пла на выя 

мес цы бу дуць за поў не ныя, уста-

но ва аду ка цыі па ўзгад нен ні з 

за сна валь ні кам мо жа па доў-

жыць тэр мін пры ёму да ку мен-

таў да поў на га ўкам плек та ван-

ня груп, але не паз ней чым да 

15 ве рас ня бя гу ча га го да.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

І мы там бы лі!І мы там бы лі!

За бі ла раз ра дам
У Ма гі лё ве двое муж чын атры ма лі смя рот ны ўдар то-

кам.

Тра гіч нае зда рэн не ад бы ло ся ка ля 14.30 на тэ ры то рыі прад-

пры ем ства, якая не экс плу а ту ец ца. Па ін фар ма цыі След ча га 

ка мі тэ та, двое муж чын, 30 і 32 га доў, бы лі смя рот на траў мі ра-

ва ныя элект рыч ным то кам. Па пя рэд не ўста ноў ле на, што па-

цяр пе лыя, якія не з'яў ля лі ся су пра цоў ні ка мі прад пры ем ства, у 

гэ ты дзень прый шлі на тэ ры то рыю за во да з мэ тай дэ ман та жу 

ка на лі за цый ных труб для на ступ на га іх про да жу на ме та ла лом. 

Муж чы ны зна хо дзі лі ся ў ту нэ лі, пры зна ча ным для аб слу гоў ван ня 

ка му ні ка цый. У ім яны ра ней са ма воль на пра вя лі элект рыч ны 

ка бель. У вы ні ку не на леж на га вы ка ры стан ня элект ра аб ста ля-

ван ня гра ма дзя не атры ма лі раз рад элект рыч на га то ку, ад яко га 

па мер лі на мес цы зда рэн ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Трагедыя


