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У лю бое на двор'е 
ва дзі цель-паш таль ён да е дзе 
да ад ра са та.
У Га лі ны Жук ра бо та хоць 
і ад каз ная, але ці ка вая. 
Увесь час у раз' ез дах. 
За пра цоў ны дзень трэ ба 
аб' ехаць дзя ся так вё сак 
і ху та роў. Без пры год 
не абы хо дзіц ца.

Марш рут у Га лі ны 
Жук не ма лы — 62 км. 
На яе аб слу гоў ван ні 
15 вё сак, якія ад но сяц-
ца да паш то ва га ад-
дзя лен ня аг ра га рад ка 
Пут рыш кі і зна хо дзяц-
ца да лё ка ад ма гіст-
ра ляў. Пра сёл ка выя 
да ро гі жан чы на ве дае 
як свае пяць паль цаў. 
І да лё ка не з леп ша га 
бо ку.

— О, да ро гі! Гэ та 
на ша бя да. Ад чу ла на 
ся бе ў поў най сту пе-
ні, — ка жа жан чы на. — 
Ця пер ста ла ле пей, 
грэй дар час цей пус ка юць, а ка лі 
па чы на ла, роз ныя вы пад кі бы лі.

Та ды яна яшчэ ез дзі ла на ста рых 
«Жы гу лях», якія ледзь ве пе ра адоль-
ва лі гэ тыя кі ла мет ры. Праб лем ны мі 
бы лі вяс но выя і во сень скія без да-
рож жы. Да ро га пе ра тва ра ла ся ў 
ба ло та, і ў ім не раз Га лі ні на аў то 
за хра са ла. Пры хо дзі ла ся кал гас ную 
тэх ні ку на пад мо гу пры сы лаць.

— Зва ню ў дыс пет чар скую, ка-
жу: я на ва шай тэ ры то рыі за граз ла, 
пры яз джай це, вы цяг вай це, — ус-
па мі нае ва дзі цель-паш таль ён.

За тое ця пер сі ту а цыя знач на 
леп шая. Па-пер шае, да ро гі час-
цей ра ман ту юць, па-дру гое, і гэ та 
са мае важ нае, — ста рыя «Жы гу лі» 
змя ні ла но вая «Ні ва». Хо дзіць яна 
больш спрыт на і гра зі не так ба іц-
ца. На ёй Га лі на заў сё ды да е дзе да 
свай го ад ра са та.

— Ці ад чу ва е це не бяс пе ку ў па-
езд цы? — пы та ю ся.

— Су мнен ні заў сё ды ёсць, азі-
ра ю ся па ба ках, бо і гро шы вя зу, 
і пра дук ты.

Га лі на пры зна ец ца — паў плы-
ва ла яшчэ і страш ная тра ге дыя з 
жан чы най-паш таль ё нам. Ка лі ра-
ней за хо дзі ла ў дом упэў не на, то 
ця пер больш асця рож на. Але су-
мнен ні па ці ху раз вей ва юц ца, бо 
Га лі ну Іва наў ну ве да юць і па ва жа-
юць. Яна ў вё сач цы і паш таль ён, і 
пра да вец. Мо жа і за каз вы ка наць, 
і апла ту за ка му наль ныя па слу гі 
пры няць. Усе кло па ты па апла це 
бя рэ на ся бе, хоць бы ла б ра да зра-
біць гэ та на мес цы і ад ра зу вы даць 
кві ток. Але па куль та кі сэр віс тэх-
ніч на не маг чы мы.

А за раз яшчэ і пад піс ная кам-
па нія па ча ла ся. Га лі на Іва наў на 
да сва іх пад піс чы каў па ды хо дзіць, 
што на зы ва ец ца, ды фе рэн цы ра ва-
на, рас каз вае, якія вы дан ні мо гуць 
за ці ка віць та го ці ін ша га жы ха ра. 
Яна аба вяз ко ва пра гле дзіць прэ су 
і мо жа па дзя ліц ца па дзея мі, якія 
не тра пі лі ў тэ ле на ві ны. Ка жа, што 
та кім чы нам за ах воч вае вяс коў цаў 
вы пі саць га зе ту.

— Лю дзі вы піс ва юць... Ад на 

пен сі я нер ка рас ка за ла, ні бы та яе 

су сед ка за ўва жы ла: маў ляў, вы пі-

са ла га зе ту, бо ба іц ца, што ёй пра-

дук ты не пры вя зуць... Смеш на, дый 

го дзе. Жы ха рам вё сак па трэб на 

прэ са, бо ін тэр нэт ма ла дзе ёсць, 

толь кі тэ ле ві зар, а мно гія пры вык лі 

і га зе ту ці ча со піс па чы таць...

Ся род пад піс чы каў Га лі ны Жук 

ёсць і чы та чы «Звяз ды». Яна заў-

ва жы ла, што га зе та па да ба ец ца 

вяс коў цам. І за род ную мо ву, і за 

жыц цё выя тэ мы. І гіс то рыі ад чы-

та чоў так са ма да спа до бы.

На шу су стрэ чу рап там пе ра рваў 

тэ ле фон ны зва нок. Ака за ла ся, муж 

хва лю ец ца, ці хут ка Га лі на бу дзе 

до ма.

— Ледзь ве пры вык да ма іх раз'-

ез даў. На ват не ра ды быў, што 

ва дзі цель скія пра вы маю, — рас-

каз вае жан чы на. — Мо жа і пяць 

ра зоў за га дзі ну па тэ ле фа на ваць, 

ка лі свое ча со ва не вяр та ю ся. Я не 

су праць, што мы з род ны мі па ста-

ян на на су вя зі. Пры ем на, ка лі пра 

ця бе кла по цяц ца, ды і ў да ро зе ці 

ма ла што мо жа зда рыц ца...

Га лі на па абя ца ла му жу, што 

хут ка бу дзе до ма. Па ўсім бы ло ві-

даць — у яе доб ры на строй. Яна 

вяр та ла ся з Грод на, дзе пра хо дзіў 

рэс пуб лі кан скі се мі нар па аб ме не 

во пы там. Жанчыне так са ма бы ло 

што рас ка заць яго ўдзель ні кам, па-

дзя ліц ца сва ім во пы там ра бо ты, а 

ён у ва дзі це ля-паш таль ё на ба га-

ты. Га лі на Жук — ад на з леп шых 

у сва ёй спра ве, якую яна, да рэ чы, 
вель мі лю біць.

«Ні ва» су праць 
без да рож жа

Як на Гро дзен шчы не паш та ві кі пра цу юць
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Гро дзен цы са «Звяз дой»
Га зе та знай шла но вых падпісчыкаў 

і вяр ну ла бы лых
Дзень пад піс чы ка, які дня мі быў ар га ні за ва ны Гро дзен скім ад-
дзя лен нем «Бел пош ты» і Вы да вец кім до мам «Звяз да», за ці ка-
віў га ра джан. Да па лат кі раз-по раз па ды хо дзі лі на вед валь ні кі. 
Ды і цяж ка бы ло прай сці мі ма. Па лат ка паў ста ла на ад ным з 
люд ных мес цаў — ка ля пры пын ку гра мад ска га транс пар ту, 
зу сім бліз ка — цэнт раль ны ры нак. Да та го ж «Звяз да» пад-
рых та ва ла для сва іх пад піс чы каў доб рыя па да рун кі — май кі, 
куб кі, маг ні ты, на тат ні кі і на ват га дзін ні кі, а дзе ці ады хо дзі лі 
з па вет ра ны мі ша ра мі.

Ва ле рый Ле а ні да віч — адэ сіт, афі цэр за па су. Ва ен ная служ ба за-
кі ну ла яго ў го рад над Нё ма нам, дзе ён і за стаў ся. Ка жа, што ра ней 
чы таў са юз ную «Звез ду», а ця пер за ці ка віў ся бе ла рус кай, бо ў ёй так-
са ма ёсць ста рон ка для вай скоў цаў — «Фар пост». Чар го вая пад піс ка 
за вяр ша ец ца, і Ва ле рый Ле а ні да віч вы ра шыў яе ўзна віць. Ды не на 
ме сяц-дру гі, а ад ра зу на паў го да. Свай му ад да на му чы та чу дзяў ча ты 
з ад дзе ла мар ке тын гу па да ра ва лі на столь ны га дзін нік.

Не за ста ла ся без па да рун ка і Але ся, якая прый шла сю ды з ма лой 
дач кой. Пры зна ла ся, што па куль не ве да ла пра змест вы дан ня, але 
па гар таў шы, прый шла да вы сно вы, што гэ та і яе га зе та. Вы пі са ла на 
тры ме ся цы і атры ма ла ад ра зу не каль кі су ве ні раў. За да во ле най за-
ста ла ся і ма лая дач ка Але сі. Да рэ чы, усе, хто пад пі саў ся ў той дзень, 
атры ма лі на па мяць па да рун кі. А ра бот ні кі пош ты, якія да па ма га лі ў 
афарм лен ні пад піс кі, яшчэ і ўру ча лі кож на му на вед валь ні ку чар го вы 
ну мар вы дан ня. Га зе ту мог атры маць лю бы, хто па жа дае ад крыць 
для ся бе неш та но вае.

Паш то вы пункт іс нуе на ка на ле трэ ці год, 
але най больш ён за па тра ба ва ны сё ле та. Гэ та 
звя за на з бяз ві за вым уез дам на тэ ры то рыю 
пар ка «Аў гус тоў скі ка нал», у склад яко га ўва-
хо дзіць тэ ры то рыя Гро дзен ска га ра ё на і сам 
го рад Грод на. Але не толь кі гэ та паў плы ва ла 
на ту рыс тыч ны на пра мак паш то ва га пунк та. Тут 
ак тыў на раз ві ва ец ца ве ла сі пед ны рух, ство ра на 
ня ма ла ці ка вых і ўні каль ных марш ру таў.

Але на Ба ра на ва, на мес нік на чаль ні ка цэ-
ха паш то вай су вя зі Гро дзен ска га фі лі яла, 
спа дзя ец ца, што пра кат ве ла сі пе даў бу дзе 

за па тра ба ва ны. Хоць у паш та ві коў ёсць і кан-
ку рэнт ны. Праў да, яны зна хо дзяц ца па дру гі 
бок ка на ла.

— Мы са мі пра па на ва лі па ста віць тут наш 
кі ёск, — га во рыць Але на Вік та раў на, — гэ та 
зруч на ў пер шую чар гу ту рыс там, бо сю ды пры-
яз джае ня ма ла эк скур сій. Мы аказ ва ем та кія ж 
па слу гі, як і ў на се ле ным пунк це, у тым лі ку 
апе ра цыі з бан каў скі мі карт ка мі.

Праў да, кі ёск пра цуе не круг лы год, а толь кі 
ў се зон — з кан ца кра са ві ка па ка нец жніў ня. 
Ён па чы нае ра бо ту пад час ура чыс та га ад крыц-

ця ка на ла. Пла ну ец ца, што сё ле та ка нал бу дзе 
больш ажыў ле ным, бо да тра ды цый ных свят 

пры ба ві лі ся но выя. На прык лад, між на род ныя 

спа бор ніц твы па скан ды наў скай ха дзе. Пра хо-

дзіць тут і ве ла сі пед ны ма ра фон, у якім пры-

ма юць удзел бе ла ру сы і па ля кі. Ды і прос та 

га ра джа не пры яз джа юць сю ды ад па чыць ка ля 

ва ды.

Звяр таю ўва гу на кар ту марш ру таў на ка на-

ле. Ці ёсць яна ў кі ёс ку? Але на Ба ра на ва ад ра зу 

зра бі ла па мет ку ў сва ім на тат ні ку. Са праў ды, 
бук ле ты з марш ру та мі бы лі б не ліш ні мі. Хоць 
вя лі кі стэнд з кар тай уста ноў ле ны на шля ху да 
ка на ла — у па сёл ку Са по цкін.

Да рэ чы, ад сюль ез дзіць на пра цу і ра бот ні-
ца кі ёс ка. Яна зна хо дзіц ца на сва ім пра цоў ным 
мес цы з 12 га дзін да 18. Вя до ма ж, тут так са ма 
мож на афор міць пад піс ку на га зе ту ці ча со піс.

Аб гэ тым было паведамлена пад час се мі на ра па аб ме не 
во пы там па павышэнні якасці паслуг паштовай сувязі, 
які прайшоў на базе Гродзенскага філіяла РУП «Бел-
пошта» 15 чэрвеня. Свя та рыхтуецца пры пад трым цы 
аб лас ных улад і ідэ о ла гаў.

Для пра вя дзен ня та ко га ме ра пры ем ства ёсць доб рыя 
пад ста вы, лі чыць на чаль нік Гро дзен ска га фі лі яла РУП 
«Бел пош та» Іван ПРА ТА СЕ ВІЧ. Яны аб умоў ле ны цес най 
су вяз зю з прад стаў ні ка мі вы дан няў, улас ны мі ка рэс пан дэн-
та мі. Су мес ная ра бо та вя дзец ца ў пер шую чар гу па за ха ван ні 
ты ра жу. Вя до ма, знач ную кан ку рэн цыю скла да юць элект рон-
ныя СМІ, ін тэр нэт-вер сіі, без якіх сён ня не абы сці ся. Ра зам з 
тым га зе ты так са ма не ад ста юць ад па трэ бы ча су і мо гуць 
за да во ліць лю бо га чы та ча. Без умоў на, вя лі кім плю сом з'яў-
ля ец ца і тое, што па пя ро выя вы дан ні ма юць шмат га до вую 
гіс то рыю, як на прык лад «Звяз да», якой сё ле та спаў ня ец ца 
100 га доў.

Да рэ чы, уз наў лен не ты ра жоў, на дум ку Іва на Пра та се ві ча, 
мож на ажыц цяў ляць па но вай схе ме «Ак цыя 1+1». Так, пры 
пад піс цы на асноў нае вы дан не да да ец ца яшчэ бо нус ны ва ры-
янт. На прык лад, тан ная га зе та «Смач на» ці яшчэ якая.

— Пад час пад піс ной кам па ніі мы пра во дзім рэ гу ляр ныя 
су стрэ чы, круг лыя ста лы, су мес ныя ак цыі пош ты і СМІ. На-
прык лад, «пад пі шы ве тэ ра на пра цы, най ста рэй ша га ра бот ні ка 
прад пры ем ства», — за зна чае кі раў нік аб лас но га ад дзя лен-
ня. — Збі ра ем ся на ві дэа кан фе рэн цыі, у якіх пры ма юць удзел 
на шы фі лі ялы і паш то выя вуз лы, а так са ма прад стаў ні кі га зет, 
улас ныя ка рэс пан дэн ты.

На се мі на ры бы лі агу ча ны і праб ле мы, з які мі су ты ка юц-
ца ра бот ні кі пош ты ў пе ры яд пад піс ной кам па ніі. У рэ гі ё нах 
ад зна ча ец ца зні жэн не пад піс но га ты ра жу. Ра бот ні кі пош ты 
звяз ва юць гэ та з не да хо пам фі нан са вых срод каў, а так са ма з 
за крыц цём цэ ла га шэ ра гу ўста ноў у вёс ках, та кіх як біб лі я тэ кі, 
клу бы, шко лы, ФА Пы. У Брэсц кай воб лас ці за апош нія га ды 
бы ло лік ві да ва на да 660 та кіх уста ноў. Усё гэ та не маг ло не 
ад біц ца на пад піс цы.

Та му паш та ві кі краіны шу ка юць но выя фор мы, каб за ці ка-
віць чы та ча. У тым жа Брэс це, на прык лад, дзень пад піс чы ка 

пра хо дзіць у ганд лё вых цэнт рах, на буй ных прад пры ем ствах, 

ра зам з пад піс кай ад бы ва ец ца ро зыг рыш пры зоў. Па пу ляр най 

ста но віц ца ак цыя «Здай ма ку ла ту ру — атры май пад піс ку». 

Не ка то рыя вы дан ні прак ты ку юць бо ну сы для шлюб ных пар, 

даб ра чын ныя ак цыі для ма ла за бяс пе ча ных сем' яў.

Прад стаў нік Гро дзен ска га фі лі яла Ган на Шмукс та рас ка за-

ла пра но вую ак цыю «Дрэ ва даб ра». Та кія «дрэ вы» ўста ноў-

ле ны ва ўсіх ад дзя лен нях су вя зі Гро дзен скай воб лас ці. Кож ны 

ча ла век мо жа здзейс ніць акт мі ла сэр нас ці і афор міць пад піс ку 

на імя хлоп чы каў і дзяў ча так з дзі ця чых да моў ці ін тэр на таў. 

Ган на Мар' я наў на ад зна чы ла, што ак цыя са бра ла ты ся чы не-

абы яка вых лю дзей лі та раль на за два ме ся цы. За май бы ло 

пад пі са на больш за пяць ты сяч эк зэмп ля раў, а за два тыд ні 

чэр ве ня — яшчэ больш за тры ты ся чы. Да рэ чы, пад час се мі-

на ра да ак цыі да лу чы лі ся і яго ўдзель ні кі. Прык лад па ка за лі 

кі раў ні кі прад пры ем ства «Бел пош та».

СВЯТА ДЛЯ ЧЫТАЧОЎ
У горадзе над Нёманам пройдзе фес ты валь «Пош та і СМІ»

ПОШ ТА ПРЫЙ ШЛА НА КА НАЛ
Для зруч нас ці ту рыс таў на Аў гус тоў скім ка на ле ўста ноў ле ны паш то вы па віль ён

Матэрыялы падрыхтавала Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. margo@zviazda.by

Ён раз мяс ціў ся на са мым 

па пу ляр ным шлю зе Дамб роў ка, 

збо ку ад аў та ста ян кі. 

Ту рыс ты сю ды пры бы ва юць 

не толь кі па су шы, але і па ва дзе. 

Тут мож на зра біць пры пы нак, 

зай сці ў му зей, а так са ма на быць 

у кі ёс ку су ве нір. А хто жа дае 

пра ехаць уз доўж ка на ла, 

мо жа ўзяць у паш та ві ка на пра кат 

ве ла сі пед.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Аляк сандр акаль ца ваў не каль кі дзя-
сят каў пту ша нят, якія са сва і мі ну ма ра мі 
на лап ках раз ля цяц ца па ля сах і ба ло тах 
Іва цэ віц ка га, а так са ма су сед ніх Ган ца-
віц ка га і Ля ха віц ка га ра ё наў. 38-га до-
вы вар та вы пры ро ды ўжо не пер шы год 
з'яў ля ец ца ва лан цё рам гра мад скай ар-
га ні за цыі «Ахо ва пту шак Баць каў шчы-
ны», вя дзе ўлік пяр на тых, асаб лі ва соў. 
За каз нік «Вы га на шчан скі» час та на зы-
ва юць са ві ным, бо тут скан цэнт ра ва на 
най боль шая па пу ля цыя гэ тых дра пеж-
ных пту шак, боль шасць з якіх у на шай 
кра і не ўзя та пад ахо ву і за не се на ў Чыр-
во ную кні гу.

Са ві ныя ту ры па за каз ні ку даў но ста лі 
брэн дам эка ла гіч на га ту рыз му ў Це ля ха-

нах. Па гля дзець на рэд кіх пту шак сю ды 
пры яз джа юць на ват з-за мя жы. Дзя ку-
ю чы на ма ган ням су пра цоў ні каў за каз-
ні ка, сім ва лам птуш кі ў ра ё не вы бра на 
ба ра да тая ку га каў ка. Спе цы я ліс ты за-
каз ні ка аказ ва юць па слу гі фа то гра фам 
і кі на апе ра та рам у здым ках гэ та га ві ду 
са вы. На тэ ры то рыі рэ зер ва та бу ду юц ца 
штуч ныя гнёз ды, якія за ся ляе мност ва 
соў. Для кож на га ві ду вы бі ра ец ца ад-
па вед ны бія топ. Штуч нае гняз до ўяў ляе 
драў ля ную скры ню аль бо збі тыя дош кі 
ў вы гля дзе па мос та. Аляк сандр Іва ноў 
знай шоў спо саб, як па доў жыць даў га-
веч насць гняз да, — ён вы ка рыс тоў вае 
аў та ма біль ную шы ну ад лег ка вой ма шы-
ны — пры ма цоў вае яе на моц ным дрэ ве 
на вы шы ні 15—20 мет раў. І ўжо не пер-

шы год ба ра да тая ку га каў ка вы во дзіць 
сваё па том ства ў гэт кіх гнёз дах.

Бу да ваць і за цяг ваць на вы шы ню са ві-
ны до мік, зра зу ме ла, за да ча не з лёг кіх. 
Тут па трэб на доб рая фі зіч ная пад рых тоў-
ка, спрыт, сме ласць. Што ж да пра цы па 
каль ца ван ні пту ша нят, якія зна хо дзяц ца 
яшчэ ў гняз дзе, то гэ та ўво гу ле асаб лі вая 
апе ра цыя — не бяс печ ная, ры зы коў ная 
для зда роўя і на ват для са мо га жыц ця. 
Спра ва ў тым, што не ка то рыя со вы ў час 
карм лен ня пту ша нят па вод зяць са бе над-
звы чай ва яў ні ча і ата ку юць ня про ша ных 
гас цей, якія імк нуц ца за браць пту ша нят. 
Сва ёй збро яй — вост ры мі кіп цю ра мі — 
птуш ка ўпі ва ец ца ў твар, га ла ву аль бо 
ў це ла па ру шаль ні ка спа кою. Жорст кай 
ва яў ні час цю вы лу ча ец ца і «ба ра дат ка». 
Аляк сандр Іва ноў доб ра ве дае па во дзі ны 
дра пеж ных пту шак і тым не менш не па-
ло ха ец ца гэ тай пра цы, лю біць яе. Роз ныя 

не спа дзя ван кі і сі ту а цыі яму па да ба юц ца, 
для яго гэ та — свое асаб лі вая эк стрэ маль-
ная гуль ня. Гле дзя чы, як спрыт на Аляк-
сандр уз бі ра ец ца на дрэ ва без стра хоў кі 
і спе цы яль най аму ні цыі — шле ма, аку ля-
раў, паль ча так, — ра зу ме еш, што гэ та не 
кі но, не ві дэа на ста рон цы Фэй сбу ка, а 
жы вое шоу з рэ аль ным кас ка дзё рам.

Спус ціў шы ся на зям лю, Аляк сандр 
па ка заў ста ры пярс цё нак на пту шы най 
ла пе, па зва ніў у «Ахо ву пту шак Баць-
каў шчы ны», каб да ве дац ца, ка лі і кім 
пры ма ца ва на каль цо з ну ма рам. Ака за-
ла ся, што гэ та ён сам яшчэ ў 2010 го дзе 
каль ца ваў птуш ку — за Вы га на шчан скім 
во зе рам. Аляк сандр пры ма ца ваў но вы 
«пярс цё нак» і вы пус ціў птуш ку на во лю, 

да сва іх пту ша нят.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Іва цэ віц кі ра ён.

Больш фота глядзіце на сайце zviazda.by

ЭК СТРЫМ ЭК СТРЫМ 
ПАД ПАД 

ЦЕ ЛЯ ХА НА МІЦЕ ЛЯ ХА НА МІ

З-ЗА ЎЦЕЧ КІ ГА ЗУ ЭВА КУІРА ВА ЛІ 
ЖЫЛЬ ЦОЎ ДО МА

У дыс пет чар скі пункт па жар на-вы ра та валь-
най служ бы Іва цэ віч па сту піў сіг нал пра на-
яў насць па ху га зу з жы ло га до ма па ву лі цы 
Чарт ко ва. Ра та валь ні кі пры бы лі на мес ца.

Як па ве да міў афі цый ны прад стаў нік Брэсц ка-
га аб лас но га ўпраў лен ня МНС Сяр гей МАШНОЎ, 
ра бот ні кі ава рый най бры га ды пра вя лі за ме ры і вы-
яві лі пе ра вы шэн не кан цэнт ра цыі бы та во га га зу 
ка ля дзвя рэй ад ной з ква тэр на трэ цім па вер се. 
Ра та валь ні кі і прад стаў ні кі рай га за апе ра тыў на 
эва ку іра ва лі з трох пад' ез даў до ма 18 ча ла век. 
Тым ча сам бай цы звя на га за ды ма а хоў най служ бы 
з да па мо гай спе цы яль най лес ві цы праз ад кры тую 
ра му бал ко на пра нік лі ў ква тэ ру. А там на лож ку 
спа ла гас па ды ня. Па цяр пе лай на дзе лі мас ку і вы-
ве лі на ву лі цу. 55-га до вая жан чы на бы ла п'я ная. 
Ад ме ды цын скай да па мо гі яна ад мо ві ла ся.

Па пя рэд няй вер сі яй пры чы ны зда рэн ня спе-
цы я ліс ты на зва лі па ру шэн не пра ві лаў экс плу а та-
цыі га за вай плі ты гас па ды няй ква тэ ры. Маг чы ма, 
ха це ла змен шыць агонь га за вай га рэл кі, ды не 
раз лі чы ла, агонь па тух. А са ма пай шла ў ло жак, 
на пад піт ку па цяг ну ла на сон... Доб ра тое, што 
доб ра за кан чва ец ца.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by

ЗА ТРЫ МА НЫ ЧАР ГО ВЫ ЎДЗЕЛЬ НІК 
«БАН ДЫ МОЛ НА РА»

Су пра цоў ні кі ГУ БА ЗіК МУС Бе ла ру сі і ГУКВ 
МУС Ра сіі пад час су мес най апе ра цыі арыш-
та ва лі ў Маск ве ўдзель ні ка «бан ды Мол на ра», 
жы ха ра Баб руй ска, 50-га до ва га Юрыя М.

Згод на з апе ра тыў най ін фар ма цы яй, М. кі ра ваў 
ар га ні за ва най зла чын най гру поў кай, чле ны якой 
пад ман ным шля хам ста на ві лі ся ўла даль ні ка мі не-
ру хо мас ці па цяр пе лых, па ве да мілі ва Упраў лен ні 
ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў МУС Бе ла ру-
сі. Вы свет ле на, што М. «пры клаў ру ку» да 70 аб' ек-

таў. Яму за воч на бы ло прад' яў ле на аб ві на ва чан не 

па 12 ар ты ку лах Кры мі наль на га ко дэк са Бе ла ру сі. 

Ся род іх — не за кон нае прад пры маль ніц тва, ства-
рэн не зла чын най гру поў кі мах ляр ства ў асаб лі вым 
буй ным па ме ры.

М. ха ваў ся за ме жа мі кра і ны не каль кі га доў ад 
мо ман ту арыш ту лі да раў гру поў кі. За раз вы ра ша-
ец ца пы тан не аб эк стра ды цыі М. у Бе ла русь, дзе 
ён па ўста не пе рад су дом. Чле наў «бан ды Мол-
на ра» вы кры ва лі з 2013 го да. Яны зай ма лі ся вы-
ма ган нем, ра баў ніц твам, раз бо ем, пад паль ва лі 
аў та ма бі лі, мах ля ва лі з не ру хо мас цю. Уся го бы ло 
да ка за на больш за 100 па ру шэн няў за ко на. Зла-
чын цаў арыш тоў ва лі ў Мін ску, Баб руй ску і на тэ ры-
то рыі Ра сіі. За ва да тар Сяр гей Мол нар асу джа ны 
на 18 га доў па збаў лен ня во лі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. schklennik@zviazda.by



Муж чын ская на цы я наль ная збор ная 

да тэр мі но ва за бяс пе чы ла са бе вы хад у 

фі наль ную ста дыю чэм пі я на ту Еў ро пы 

— 2018. У Кра ё ве бе ла рус кія ганд ба ліс ты 

ўпэў не на пе рай гра лі ка ман ду Ру мы ніі — 

32:22 — і пе ра мяс ці лі ся на пер шае мес ца ў 

сва ёй ад бо рач най гру пе.

У ін шым мат чы 6-га ту ра ўдзель ні кі на ша га квар-

тэ та — збор ныя Поль шчы і Сер біі — згу ля лі ўні-

чыю — 34:34. За тур да фі ні шу ад бо рач на га раў нда 

пу цёў кі на Еў ра ў Хар ва тыю за ва я ва лі бе ла рус кія 

і серб скія ганд ба ліс ты, якія 18 чэр ве ня су стрэ нуц-

ца ў мін скім па ла цы спор ту «Уруч ча». На га да ем, у 

пер шым кру зе бе ла ру сы пе рай гра лі сер баў у гас-

цях — 36:27. У гэ ты ж дзень па ля кі пры муць на 

сва ёй пля цоў цы ру мын скую ка ман ду.

* * *
Жа но чая ганд боль ная збор ная не змаг ла пра біц-

ца ў фі наль ную ста дыю чэм пі я на ту све ту — 2018. 

У па ядын ку ў ад каз плэй-оф па да печ ныя То ма жа 

Ча тэ ра пры ма лі ка ман ду Чар на го рыі і пе ра маг лі з лі-

кам 25:23. Ад нак для пос пе ху па су ме дзвюх су стрэч 

гэ та га ака за ла ся не да стат ко ва: у гас цях збор ная 

Бе ла ру сі прай гра ла з роз ні цай у 7 мя чоў — 26:33, і 

пу цёў ка ў фі нал да ста ла ся чар на гор скай дру жы не.

* * *
Учо ра ў Чэ хіі стар та ваў 36-ы чэм пі я нат Еў ро пы 

па бас кет бо ле ся род жа но чых ка ман даў. На ша 

збор ная прай гра ла ў сва ім стар та вым мат чы італь-

ян кам — 60:80.

Ця пе раш ні Еў ра бас кет стаў дэ бют ным не толь-

кі для га лоў на га трэ не ра На тал лі Тра фі ма вай, але 

і для не ка то рых бас кет ба ліс так збор най. На прык-

лад, упер шы ню за бе ла рус кую ка ман ду на та кім 

уз роў ні згу ля ла на ту ра лі за ва ная аме ры кан ская 

ра зы гры ва ю чая Алекс Бэнт лі. На браў шы 17 ач-

коў, яна і ста ла са май вы ні ко вай у скла дзе бе ла-

рус кай дру жы ны ў стар та вым па ядын ку.

Свой на ступ ны матч збор ная згу ляе сён ня ў 

13.30 па бе ла рус кім ча се су праць сла вац кіх бас-

кет ба ліс так. Па вы ні ках пер ша га эта пу пе ра мож цы 

груп атры ма юць про пуск у чвэрць фі наль ную ста-

дыю. Збор ныя, якія зой муць 2—3-е мес цы, згу ля-

юць у 1/8 фі на лу.

На га да ем, што на мі ну лым еў ра пей скім чэм пі я-

на це ў 2015 го дзе на шы дзяў ча ты за ня лі 4-е мес-

ца, са сту піў шы ў мат чы за «брон зу» ка ман дзе 

Іс па ніі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by



Спорт-таймСпорт-тайм  

Шаў цоў цы пра бі лі ся на Еў ра

ЗдарэнніЗдарэнні  

«Дрэ ва даб ра»

У тэ му
Ула дзі мір МА ТУ СЕ ВІЧ, ге не раль ны ды рэк тар РУП «Бел пош та»:
— На се мі на ры мы ўба чы лі ак тыў ную ра бо ту Гро дзен ска га фі лі яла. Пра свае 

на пра цоў кі рас ка за лі ін шыя фі лі ялы. Прад стаў ні кі рэ дак цый на свае во чы ўба чы лі 
лю дзей, якія пра цу юць для рас паў сюдж ван ня іх вы дан няў, дба юць аб пад піс цы.

Я ўпэў не ны, што тэ ма тыч ная, змяс тоў ная ары ен та цыя на пэў ных чы та чоў пэў ных 
рэ гі ё наў дасць свой плён. Сён ня ча ла век пры вы со кай на сы ча нас ці рын ку вы бі рае 
тую тэ ма ты ку і ін фар ма цыю, якую хо ча атры маць з дру ка ва ных СМІ. Пры ўсім раз віц-
ці ін тэр нэ ту, элект рон ных мас ме дыя, ка му ні ка цый, яны бу дуць мець свай го чы та ча, 
бо гэ та якас ны тэкст, які мож на пе ра чыт ваць. Гэ та тэкст, над якім вар та за ду мац ца, 
каб узяць неш та ў сваё жыц цё, і та кая ін фар ма цыя сён ня ёсць і ў рэс пуб лі кан скіх 
вы дан нях, і ў мяс цо вых. Яны больш бліз кія да свай го чы та ча, бо пі шуць пра тых, хто 
жы ве і пра цуе по бач. А пош та да но сі ла і бу дзе да но сіць прэ су лю дзям.


