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Ці ка вы сва і мі мі фа мі 
і ле ген да мі за мак ро ду 
Са пе гаў у Галь ша нах 
пра па нуе пры хіль ні кам 
ся рэд ня веч най куль ту ры, 
ама та рам ры цар скіх 
тур ні раў і на род ных 
ра мёст ваў пры няць 
удзел у ме ра пры ем стве, 
па ве дам ляе «Ашмян скі 
вес нік».

— Акра мя аб ноў ле най 
Паў ноч най ве жы зам ка, 
гас цей свя та ча кае мност ва 
сюр пры заў і па да рун каў, — 
за пэў ні ва юць ар га ні за та-
ры, — не звы чай най бу дзе 
вір ту аль ная эк скур сія і вы-
стаў ка «На ша гіс то рыя ў 
стэ рэа вы явах», а так са ма 
дэ ман стра цыя 360-гра дус-

ных па на рам Галь шан ска га 
зам ка.

Рас пач не фес ты валь ны 
дзень тэ ат ра лі за ва ны пра-
лог «Са пе га праз ста год дзі 
ві тае гас цей». А ўра чыс-
тае ад крыц цё пач нец ца 
з дэ гус та цыі зна ка мі та-
га галь шан ска га пер ні ка і 
вы ступ лен ня гур та «Ста ры 
Оль са». Дзён ную пра гра-
му пра цяг не тэ ат ра лі за ва-
нае кон нае шоу «Кры ла тая 
сла ва Галь шан скіх зя мель» 
кон на-гіс та рыч на га клу ба 
«За ла тая шпо ра» і мінск ага 
ва ен на-гіс та рыч на га клу ба 
«Се керж». Вы дат ным па-
да рун кам для усіх гас цей 
фес ты ва лю ста нуць тур ні-
ры луч ні каў з вы ка ры стан-
нем 3D-мі шэ няў, а так са ма 
па ка заль ныя вы ступ лен ні 
клу ба гіс та рыч най рэ кан-
струк цыі «Шат ланд ская 
пя хо та».

На пля цоў цы «Ры цар-
скі стан» ка ля сцен зам ка 
збя руць сва іх пры хіль ні каў 
ры цар скія тур ні ры і бу гур-
ты — гэ та ад но з са мых зай-
маль ных ві до ві шчаў свя та. 
Ву ліч ны ста ліч ны тэ атр «Вір» 
на ву чыць на май стар-кла се 
хадзь бе на ха ду лях.

Ча роў насць ха рэа гра-
фіч най куль ту ры мі ну ла га 
пра дэ ман стру юць тан ца-
валь ныя ка лек ты вы SОLЕІL 
і 1410. А ўдзель ні каў вя чэр-
няй пра гра мы фес ты ва лю 
ча кае не за быў ная му зыч-
ная ім прэ за вя до мых гур-
тоў ся рэд ня веч най му зы-
кі «Лі ты Та лер», Nevrіda і 
РАWА. Яск ра вае тэ ат ра лі-
за ва нае фа ер-шоу па ка жа 
тэ атр «Вір». Не за быў ным 
ві до ві шчам ста не 3D-ма-
пінг на сце нах Паў ноч най 
ве жы. За вер шыц ца фес ты-
валь яр кім фе ер вер кам.

Што ра біць, ка лі з улас на га акна 
вы бачы це не зя лё ны двор, а дзя ся-
так кан тэй не раў са смец цем і га зон, 
спа ла са ва ны ко ла мі гру за ві коў? «Мы 
ста на ві лі ся гру дзя мі пе рад смец ця во-
за мі, якія, каб сэ ка но міць час і па лі-
ва, еха лі праз двор, кла лі ка мен ныя 
слу пы... А яны іх аб' яз джа лі і, як усю-
ды хо ды, пра бі ра лі ся па кус тах... І мы 
ні чо га ін ша га не маг лі пры ду маць, як 
ар га ні за ваць дзі ця чую пля цоў ку на 
мес цы, дзе ез дзяць ма шы ны», — рас-
каз вае На тал ля ПА РЭ ЧЫ НА, ка ар-
ды на тар пра ек та «Доб ра су сед-
ства» — зро бім двор сва ёй ма ры 
ра зам!», пад тры ма на га ў ме жах 
пра гра мы «ТАН ДЭМ ІV». Але толь-
кі ад ным доб ра ўпа рад ка ван нем тэ-
ры то рыі ак ты віс ты не аб ме жа ва лі ся. 
Пра ект пе ра рос у са праўд ную ін фар-
ма цый ную кам па нію су праць смец-
ця. Гра мад ская ар га ні за цыя «Цэнтр 

эка ла гіч ных ра шэн няў» пра во дзі ла 
за ня ткі са школь ні ка мі роз на га ўзрос-
ту. Дзе ці да вед ва лі ся пра сар та ван не 
ад хо даў, са мі раз веш ва лі спе цы яль-
ныя на леп кі з ін фар ма цы яй пра тое, 
якім па він на быць змес ці ва ка ля ро-
вых кан тэй не раў. А што мо жа быць 
леп шым уро кам у аба ро ну чыс ці ні і 
па рад ку, чым ак цыі, на якіх дзе ці по-
бач з баць ка мі «ва ро жаць» над пе-
ра тва рэн нем іх дво ры ка ў цу доў ную 
ўтуль ную мяс ці ну?

«Па сё лак Га та ва быц цам і не да-
лё ка зна хо дзіц ца ад Мін ска — 10 кі-
ла мет раў ад каль ца вой, — а жы лі мы 
там ку ды горш», — дзе ліц ца На тал ля. 
Але, як ака за ла ся, на ват з не вя лі кі мі 
срод ка мі мож на шмат зра біць. Бы лі б 
толь кі лю дзі, якія не ча ка юць, па куль 
нех та вы ра шыць іх праб ле мы. На 
пер шы сход, на якім аб мяр коў ва лі-
ся пы тан ні па доб ра ўпа рад ка ван ні 

пры два ро вай тэ ры то рыі, прый шлі 
43 ча ла ве кі! У ме жах пра ек та бы ло 
за куп ле на аб ста ля ван не для дзі ця чых 
пля цо вак, трэ на жо ры, а ўсе ра бо ты 
ўзва лі лі на ся бе не абы яка выя жы ха-
ры па сёл ка. Да па мо гу ака за ла і ка му-
наль нае прад пры ем ства.

Так са ма ў ме жах пра гра мы «ТАН-
ДЭМ ІV» па доб ны пра ект быў рэа лі-
за ва ны ў Сло ні ме. Мяс цо вае гра мад-
скае аб' яд нан не ўстой лі ва га раз віц ця 
«Мі нолс» і эка ла гіч ны цэнтр дзя цей 
і мо ла дзі так са ма па ка за лі гра мад-
скас ці, што ра зам мож на змя ніць свет 
на во кал. Жы ха ры го ра да ра зам з ак-
ты віс та мі аб ста лёў ва лі дзі ця чую пля-
цоў ку, са джа лі дрэ вы і кус ты. У бу ду-
чы ні ў го ра дзе пла ну юць зра біць пля-
цоў ку, на якой мож на бу дзе не толь кі 
вы гуль ваць і дрэ сі ра ваць са бак, але і 
ра біць вы стаў кі роз ных жы вёл.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА

СО КА ЛЫ, ЭК ЗО ТЫ, СО КА ЛЫ, ЭК ЗО ТЫ, 
ПА ЧУЦ ЦІПА ЧУЦ ЦІ

Якія но выя марш ру ты Якія но выя марш ру ты 
бы лі ство ра ны ле тась?бы лі ство ра ны ле тась?

Са ка лі ны — адзі ны спе цы я лі за ва ны за каз нік па за ха-
ван ні со ка ла-пус таль гі ў Бе ла ру сі. Маг чы ма, адзі ны ў 
Еў ро пе — у ін шых кра і нах гэ тая птуш ка лю біць ся ліц ца на 
да мах. Ства рэн не за каз ні ка іні цы я ва лі мяс цо выя жы ха-
ры, ім на ват да во дзі ла ся су праць ста яць вы руб цы дрэў у 
лю бі мым пар ку, дзе гняз ду юц ца рэд кія птуш кі. Але гэ тая 
тэ ры то рыя ні кім фі нан са ва не пад трым лі ва ец ца, і, каб 
вы ра шаць пэў ныя праб ле мы, якія звя за ны з яе ахо вай, 
гра мад ская ар га ні за цыя «Цэнтр эка ла гіч на га вы ха ван ня 
і раз віц ця» і Ма чу лі шчан скі па сял ко вы вы кан кам за-
пус ці лі ўні каль ны пра ект «Ма чу лі шчы: эка су поль насць 
лю дзей, со ка лаў і сос наў». Каб са браць і ак ты ві за ваць 
мяс цо вае на сель ніц тва, якое бу дзе да па ма гаць за хоў-
ваць гэ тую тэ ры то рыю, вы ра ша на бы ло ства рыць эка-
сцеж ку. Пад час па да рож жаў па ёй у пэў ныя дні (ка нец 
са ка ві ка — па ча так кра са ві ка) вы без праб лем уба чы це 
рэд кіх пту шак. А ка лі да лу чыц ца да ак ты віс таў, мож на 
на ват паў дзель ні чаць у май стар-кла сах па пля цен ні ко-
шы каў — гнёз даў для со ка лаў — аль бо да кам па ній па ба-
раць бе з ін ва зій ны мі рас лі на мі і па са дцы чыр ва на кніж-
ні каў. І, як за ўва жыў кі раў нік пра ек та Рус лан Шай кін, 
но вая экас цеж ка за кры вае па трэ бы ўста ноў аду ка цыі, 
сю ды з за да валь нен нем пры хо дзяць школь ні кі.

Гэ ты пра ект рэа лі за ва ны дзя ку ю чы пад трым цы Еў ра-
пей скай аса цы я цыі мяс цо вай дэ ма кра тыі — ALDA і гра-
мад ска му аб' яд нан ню «Фонд імя Льва Са пе гі» ў ме жах 
пра гра мы «ТАН ДЭМ ІV» .

* * *
Мяс цо вы фонд раз віц ця «Старт-Ус ход» (Ма гі лёў ская 

воб ласць, Крас на поль скі ра ён, в. Бры лёў ка) і Крас на-
поль скі ра ён ны са вет дэ пу та таў змаг лі вый граць грант 
на ства рэн не «Эка ту ра ў «Шанг ры-Ла». Гэ ты ту рыс тыч ны 
марш рут бу дзе ці ка вы ама та рам рэд кіх рас лін — у вёс цы 
Бры лёў ка яны змо гуць па ба чыць уні каль ны дэнд ра парк, 
ство ра ны ру ка мі ама та ра Іва на Зо та ва. На пра ця гу не-
каль кіх дзе ся ці год дзяў ён пры во зіў на ма лую ра дзі му 
рас лі ны з роз ных мяс цін і са дзіў спа чат ку на ўлас ным 
участ ку, а пас ля і за яго ме жа мі. На тэ ры то рыі ка ля дзе-
ся ці гек та раў пры жы ла ся і аклі ма ты за ва ла ся 77 ві даў 
эк за тыч ных рас лін. На жаль, Іва ну Ізо та ві чу ўжо цяж ка 
да гля даць сад, і на да па мо гу яму прый шлі мяс цо выя 
школь ні кі. За гро шы, атры ма ныя ў ме жах пра ек та, уда-
ло ся па ста віць ага ро джу, аль тан ку і раз мяс ціць по бач з 
рэд кі мі рас лі на мі ін фар ма цый ныя таб ліч кі.

* * *
У за каз ні ку «Азё ры» бы ла ад кры та эка ла гіч ная сэн-

сар ная сцеж ка. Гэ ты марш рут адап та ва ны пад лю дзей з 
па ру шэн ня мі зро ку — аба пал раз ме шча ны вя ро вач ныя 
по руч ні, дзя ку ю чы ча му лю дзі на ват са стра ча ным зро-
кам мо гуць пе ра мя шчац ца са ма стой на.

Пад час та ко га па да рож жа гос ці за ўва жаць, што 
сцеж ка па кры тая роз ны мі ма тэ ры я ла мі. Пя сок і дроб ны 
ка мень змя ня юць дран ка, бяр вё ны, шыш кі. На ін фар-
ма цый ных стэн дах на вед валь ні кі мо гуць да кра нуц ца 
да спі лаў роз ных па род дрэў, узо раў га лі нак і шы шак, 
а так са ма ад чуць пах роз ных рас лін. А каб на поў ніць 
сцеж ку гу ка мі, тут раз ве ша ны дам кі для пту шак.

За куп ле ны аў ды я гі ды і аб ста ля ван не, каб дру ка ваць 
бук ле ты для лю дзей, якія ма юць праб ле мы са зро кам. 
Спе цы я ліс ты за каз ні ка прай шлі на ву чан не пра асаб лі-
вас ці пра цы з гэ ты мі гру па мі. Так са ма тут пра во дзі лі ся 
за ня ткі для бу ду чых гі даў з па ру шэн ня мі зро ку. Ча му б 
тым, хто сла ба ба чыць, не пра во дзіць эк скур сіі для лю-
дзей з та таль най стра тай зро ку?

* * *
Смар гон скі мяс цо вы даб ра чын ны фонд «Паў ноч ныя 

Афі ны М. К. Агін ска га» ў су пра цоў ніц тве з За лес кім сель-
скім Са ве там рас пра ца ваў ве ла марш рут «Не вя до мая вай на 
ва чы ма на шчад каў», пад час яко га мо ладзь змо жа больш 
да ве дац ца пра Пер шую су свет ную вай ну. Так, ме на ві та 
на Смар гон шчы не бы ла ўпер шы ню вы ка ры ста на хі міч ная 
зброя. У па мяць пра ўсіх, хто за гі нуў у той вай не, мяс цо-
выя жы ха ры ра зам са школь ні ка мі па са дзі лі сквер. Трэ ба 
ска заць, што гэ ты пра ект, так са ма рэа лі за ва ны ў ме жах 
пра гра мы «ТАН ДЭМ ІV», меў яшчэ ад ну мэ ту — праз рэа лі-
за цыю ме ра пры ем стваў у га лі не куль тур най і гіс та рыч най 
спад чы ны раз ві ваць ма ла дзёж нае са ма кі ра ван не.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Гід ра хі міч ныя ана лі зы, пры бор ка бе ра гоў 
і ства рэн не да па мож ні ка па вы ву чэн ні рэк — 
на Пін шчы не па за клас ныя за ня ткі ў гэ тым на ву чаль ным 
го дзе бы лі які мі за ўгод на, толь кі не нуд ны мі. 
Ка ля двух сот школь ні каў і на стаў ні кі Пін ска га 
і Лю бя шоў ска га (Укра і на) ра ё наў со чаць за ста нам 
ма лых рэк Пры пя ці.

Дзя ку ю чы пра ек ту «Транс гра ніч ныя вод ныя ін спек та ры: 
на шля ху да су мес на га ма ні то рын гу і за сва ен ня вод ных 
рэ сур саў ра кі Пры пяць» ство ра на дзе сяць гра мад скіх эка-
ла гіч ных па стоў з бо ку Бе ла ру сі і дзе сяць — з бо ку Укра і ны. 
Адзін пост — ад на шко ла і ра ка (ці во зе ра), за чы ім ста нам 
вя дзец ца на зі ран не.

Для ана лі зу ва ды з рэк у хлоп цаў і дзяў чат ёсць кам пакт-
ныя хім ла ба ра то рыі, а вы ні кі за пам поў ва юц ца на сайт. Пад-
час кам па ній па ачыст цы бе ра гоў удзель ні кі пра ек та здо ле лі 
са браць пры клад на паў та ры ты ся чы літ раў смецця!

Парт нё ры пра ек та ад кры лі но вы во да пра вод у вёс цы 
За пол ле Пін ска га ра ё на — сет ка даў жы нёй 615 мет раў, а ў 
Лю бя шоў скім ра ё не з'я ві ла ся но вая пля цоў ка для ад па чын-
ку. Пра ект «Транс гра ніч ныя вод ныя ін спек та ры» су фі нан-
са ваў ся Еў ра пей скім са юзам у рам ках Пра гра мы тэ ры та-
ры яль на га су пра цоў ніц тва кра ін «Ус ход ня га парт нёр ства» 
і рэа лі зоў ваў ся з чэр ве ня 2018 го да да са ка ві ка 2019-га.

Юныя вод ныя ін спек та ры пра цяг нуць са чыць за ста нам 
ма лых рэк і пас ля за вяр шэн ня пра ек та.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

ПЛА ВА ЛІ — ВЕ ДА ЕМ!ПЛА ВА ЛІ — ВЕ ДА ЕМ!
На бе ла рус ка-ўкра ін скім Па лес сі з'я ві ла ся 20 гра мад скіх эка ла гіч ных па стоўНа бе ла рус ка-ўкра ін скім Па лес сі з'я ві ла ся 20 гра мад скіх эка ла гіч ных па стоў

КРО КІ ДА ЭКА ЛО ГІІ

ЯК СПЫ НІЦЬ СМЕЦ ЦЯ ВОЗ?ЯК СПЫ НІЦЬ СМЕЦ ЦЯ ВОЗ?

ЗА ПРА ШАЛЬ НІК

Па каш та ваць пер нік і ўба чыць Па каш та ваць пер нік і ўба чыць 
3D-ма пінг на Галь шан скім за мку3D-ма пінг на Галь шан скім за мку
Рэ гі я наль ны фес ты валь «Галь шан скі за мак» прой дзе Х раз. Ар га ні за та ры Рэ гі я наль ны фес ты валь «Галь шан скі за мак» прой дзе Х раз. Ар га ні за та ры 
за пра ша юць на ве даць яго заўтра, у су бо ту, 18 маяза пра ша юць на ве даць яго заўтра, у су бо ту, 18 мая


