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Чы тай це 
ў каст рыч ніц кім ну ма ры 

ча со пі са «Род ная пры ро да»
� Ім пакт ныя 
ал ма зы 
Ла гой ска

� Ад ны 
па зі ра ва лі, 
дру гія — да ва лі 
дзер ка ча

� Прый шоў 
Фя дул — ве цер 
па дзьмуў

� Тан гань і ка — 
ва да ча ты рох 
кра ін

— Коль кі за гэ ты час 
прай шло ак цый па пры бі-
ран ні смец ця?

Ган на Да пшэ ві чу це:
— Пры клад на ка ля 

700 прыбо рак прай шло. Але, на 
жаль, мы не мо жам сцвяр джаць, 
што ў Бе ла ру сі за гэ ты час з'я ві-
ла ся 700 чыс тых мес цаў.

Са мае га лоў нае для нас, 
што та кія ак цыі пра хо дзяць, 
што лю дзі ра зу ме юць: без іх 
да па мо гі не абы сці ся.

Ва лан цё ры, ак ты віс ты і 
ар га ні за та ры са мі зна хо дзяць 
за бру джа ныя мес цы, са мі 
на бі ра юць ка ман ду, са мі вы-
зна ча юць, ка лі і ў які час пры-
бі раць, і са мі ж пры бі ра юць. 
Вось у чым увесь сэнс. І ка лі 
та кое мае мес ца, зна чыць, у 
свя до мас ці лю дзей ад бы лі ся 
па зі тыў ныя зме ны.

— Ча му, на ваш по гляд, 
бы вае бруд на ка ля ва да ёмаў, 

у ля сах? Не ха пае кан тэй не-
раў для смец ця або бес куль-
тур'е лю дзей та му ві ной?

Хрыс ці на Чар няў ская:
— Ёсць не каль кі фак та раў. 

Пер шы — гэ та ніз кая куль ту ра 
ад но сін да пры ро ды і не вы со-
кая куль ту ра ад па чын ку лю-
дзей. Нам зда ец ца, што лю дзі 
не ду ма юць аб тым, што не ка-
то рыя ві ды смец ця «пе ра жы-
вуць» не каль кі па ка лен няў.

Дру гі фак тар — не да стат-
ко ва раз ві тая інф ра струк ту-
ра. Час та ка ля ва да ёмаў або 
ў ін шых мес цах ад па чын ку не 
ха пае скры няў, ку ды лю дзям 
бы ло б зруч на вы кі нуць смец-
це, а за бі раць яго з са бой ма ла 
хто хо ча. За ўва жу, што ак цыя 
«Зро бім!» вель мі доб ра да па-
маг ла вы явіць гэ тыя асноў ныя 
праб ле мы. Дзяр жаў ныя ор га ны, 
якія ад каз ва юць за чыс ці ню на-

ва коль на га ася род дзя, па чы на-
юць больш ак тыў на пра ца ваць 
у гэ тым на кі рун ку, ра зу ме юць, 
дзе і коль кі смец це вых кан тэй-
не раў не аб ход на ўста на віць.

— Рас ка жы це аб ва лан-
цё рах — ка ар ды на та рах 
прыбо рак, бо на ва шым сай-
це яны прад стаў ле ны вель мі 
сціп ла — толь кі імя.

На дзея Ду боў ская:
— На ша вя лі кая ма ра, каб 

у кож най воб лас ці і кож ным 
го ра дзе быў ка ар ды на тар ак-
цыі — ча ла век, да яко га мяс-
цо вым ва лан цё рам бы ло б 
пра сцей звяр тац ца па пы тан-
нях удзе лу ў ак цыі. У мно гіх 
га ра дах та кія лю дзі ўжо ёсць. 
Арг ка мі тэт заў сё ды імк нец ца 
пад трым лі ваць ка ар ды на та раў 
у зно сі нах з дзяр жаў ны мі ор га-
на мі і СМІ, да па ма гае про ма-
ма тэ ры я ла мі. Ка лі ка заць пра 
«парт рэт» на шых ва лан цё раў, 
то гэ та вель мі роз ныя лю дзі: 
ак тыў ныя мяс цо выя жы ха ры, 
прад стаў ні кі гра мад скіх іні-
цы я тыў або ар га ні за цый. На-
прык лад, прыбор кі ў Брэс це 
ку ры руе Ры гор Ця рэнць еў, 
член аб' яд нан ня «Час Зям лі», 
якое круг лы год пра во дзіць 
шмат эка ла гіч ных ак цый у сва-
ім го ра дзе. Ак цыю «Зро бім!» 

яны ла дзі лі ра зам з Брэсц кім 
смец це пе рап ра цоў чым за во-
дам — гэ та вель мі доб рае су-
пра цоў ніц тва, та му што ад ра зу 
ж вы ра ша ец ца пы тан не па вы-
ва зе і пе ра пра цоў цы са бра на га 
смец ця. У Аст раў цы гас па дар 
аг ра ся дзі бы «Ху тар Ка ма-
рыш кі» Аляк сандр Да ра шэ віч 
зай ма ец ца з мяс цо вы мі школь-
ні ка мі, зна ё міць іх з ас но ва мі 
эка ла гіч най куль ту ры. У дзень 
ак цыі дзе ці ўдзель ні ча юць у 
прыбор ках, а по тым іх ча кае 
за баў ляль ная пра гра ма: ці ка-
выя лек цыі, страль ба з лу ка, 
гар ба та з са лод кі мі па час тун-
ка мі. У Ба ра на ві чах мяс цо вую 
мо ладзь гур туе Ула дзі мір Зу еў 
з аб' яд нан ня «Не руш». Пра ўсіх 
на шых удзель ні каў мож на дак-
лад на ска заць: яны ма лай цы!

— Усе ўдзель ні кі прыбор-
кі «Сярэб ра на га ло гу» бы лі 
за бяс пе ча ны ін вен та ром, 
му сіць, іні цы я ты ва мае доб-
рых фун да та раў?

Хрыс ці на Чар няў ская:
— Арг ка мі тэт ак цыі імк нец-

ца пад тры маць мяс цо вых ар га-
ні за та раў і ва лан цё раў усім не-
аб ход ным: па ке та мі і паль чат-
ка мі, кан так та мі ўста ноў, якія 
по тым да па мо гуць з вы ва зам 
смец ця. І ка лі знай сці не аб ход-
ныя кан так ты і да мо віц ца з вы-
ва зам смец ця, урэш це, не так 
скла да на, то на быць ты ся чы 
па ке таў і паль ча так ра ней бы ло 
до ра га. Але ў гэ тым го дзе нам 
па шан ца ва ла з парт нё рам — 
пля цоў кай аб' яваў «Ку фар». 
Яны не толь кі да па ма га юць з 
за куп кай ін вен та ра, але і ла-
дзяць ці ка выя ме ра пры ем ствы 
для ўдзель ні каў, а так са ма пра-
вод зяць свае кар па ра тыў ныя 
прыбор кі. На прык лад, вяс-
ной «Ку фар» пры браў бе раг 
ра кі Мыш ка ў мін скім ра ё не 
Бры ле ві чы. А на во сень скай 
прыбор цы яны ўзна га ро дзі лі 
ўсіх удзель ні каў са май ма са-
вай прыбор кі ў Бе ла ру сі спе цы-

яль ны мі пры за мі. І зноў пра вя лі 
сваю кар па ра тыў ную прыбор-
ку, на гэ ты раз у ляс ным ма сі ве 
ка ля аў та рын ку Ма лі наў ка. У 
дру гі раз ак цыю пад тры ма ла 
кам па нія «Uber». Вяс ной нам 
уда ло ся ар га ні за ваць не вя лі-
кі прэс-тур для за ці каў ле ных 
жур на ліс таў па мяс ці нах, дзе 
прай шлі ма са выя прыбор кі. 
Кі раў ні кі «Uber» бяс плат на ва-
зі лі ва шых ка лег па ста лі цы. 
Яны ж бяс плат на да па ма га лі 
да брац ца ва лан цё рам да мес-
ца прыбор кі. Так са ма сваю 
да па мо гу пра па на ва ла кам-
па нія «Remondіs», якой мы 
вель мі ўдзяч ны. Да па ма га юць 
і не ка то рыя ра ён ныя фі лі ялы 
«Мінск зе лен буд» — з вы ва зам 
смец ця пас ля прыбо рак. Але 
на ту раль на, што нам ха це ла ся 
б боль шай ак тыў нас ці ад біз не-
су і про філь ных уста ноў — і мы 
пра цу ем над гэ тым.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ

�

1 каст рыч ні ка ў Бе ла ру сі прай шла ва-
лан цёр ская ак цыя па пры бі ран ні смец-
ця «Зро бім!», якая ўжо ста ла тра ды цый-
най. Гэ тай во сен ню ў ёй пры ня лі ўдзел 
жы ха ры з 35 вя лі кіх і ма лых на се ле ных 
пунк таў Бе ла ру сі (Мінск, Брэст, Ма зыр, 
Ба ра на ві чы, Сло нім, Вет ка, аг ра га ра док 
Пры лу кі, Се ні ца і ін шыя). Доб ра ўпа рад-
ка ван не так са ма прай шло ка ля во зе ра 
На рач, на Са ра чан скіх азё рах у Аст ра-
вец кім ра ё не, у за каз ні ках «Бла кіт ныя 
азё ры» і «Швакш ты» ў Ві цеб скай воб-
лас ці.

Эка ат рад
Ак цыю ка ар ды на ваў арг ка мі тэт, у які ўва-

хо дзяць «Цэнтр эка ла гіч ных ра шэн няў», та ва-
рыст ва «Зя лё ная сет ка», фонд «Ін тэр ак цыя», 
гра мад ская ар га ні за цыя «Мін скае ве ла сі пед-
нае та ва рыст ва». Апош няя ў гэ тым го дзе ак цыя 
прай шла пры пад трым цы Мі ніс тэр ства пры род-
ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя, 
а так са ма Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі.

У рам ках ак цыі ў аг ра га ра док Се ні ца пры-
еха лі на вес ці па ра дак ка ля 50 доб ра ах вот ні каў 
(некаторыя нават з дзецьмі) ад цэнт ра эка ла-
гіч ных ра шэн няў, Мінп ры ро ды, ЖКГ, а так са ма 
ар га ні за цый, пад па рад ка ва ных Мінп ры ро ды.

Вяс ной гэ та мес ца ўжо пры бі ра лі, для мно гіх 
та кая ра бо та бы ла паў то рам па пя рэд няй. Пас-

ля ле та ў ва ко лі цах са бра ла ся шмат смец ця, 
якое па кі ну лі ад па чы валь ні кі.

Мінулая ак цыя «Зро бім!» прай шла 9 кра-
са ві ка гэ та га го да, у ёй пры ня лі ўдзел больш 
за 20 ты сяч ча ла век з 43 на се ле ных пунк таў. 
Па па пя рэд ніх пад лі ках ва лан цё ры на ак цыі 
1 каст рыч ні ка пры бра лі з ля соў і зя лё ных зон 
у га ра дах ка ля 130 000 літ раў смец ця. Та кім 
чы нам, за год доб ра ах вот ні кі «Зро бім!» са бра лі 
690 000 літ раў смец ця.

Ар га ні за та ры на стой ва юць на тым, што па-
доб ныя ак цыі трэ ба пра во дзіць час цей, чым 
два ра зы на год. Для гэ та га на кар це ак цыі 
«Зро бім!» заў сё ды мож на знай сці мес цы, якія 
па тра бу юць на вя дзен ня па рад ку, а ўжо ар га ні-
за ва нае пры бі ран не мож на ад шу каць у ад кры-
тым спі се, які аб наў ля ец ца ан лайн.

Сло ва мі ніст ра
У ак цыі ўзяў удзел мі ністр пры род ных рэ-

сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Анд-
рэй КАЎ ХУ ТА. Анд рэй Мар ле на віч не толь кі сам 
збі раў смец це, але і па спеў па кан так та ваць з 
мяс цо вы мі ўла да мі — аб мер ка ваў пы тан ні на вя-
дзен ня па рад ку на зям лі.

— Мінп ры ро ды мае кам пе тэн цыю кант ро лю 
за вы ка нан нем ме ра пры ем стваў, звя за ных з 
на вя дзен нем па рад ку на зям лі. На шы спе цы я-
ліс ты рэ гу ляр на ўдзель ні ча юць у та кіх ак цы ях, 
а я ра зам з імі. Сва і мі дзе ян ня мі мы па каз ва ем 
прык лад гра ма дзя нам.

Мі ністр на га даў, што за вы кід ван не смец ця 
па блі зу да моў і на тэ ры то рыі ле су, во зе ра іс нуе 
ад мі ніст ра цый ная ад каз насць. Тым не менш, 
уз ні ка юць скла да нас ці з ідэн ты фі ка цы яй «смец-
це вых зла мыс ні каў»: аштра фа ваць кож на га, хто 
кі нуў плас ты ка вую бу тэль ку, не маг чы ма.

У ак цыі пры ма лі ўдзел прад стаў ні кі ЖКГ, у 
чые не па срэд ныя аба вяз кі ўва хо дзіць і на вя дзен-
не па рад ку, і кант роль за яго вы ка нан нем. Мі ністр 
звяр нуў іх ува гу не толь кі на ад хо ды, але і на вя лі-

кую коль касць зла ма ных, ава рый на не бяс печ ных 
га лін на тэ ры то рыі (на ступ ствы лі пень ска га ўра-
га ну да гэ туль бач ныя). Каб іх лік ві да ваць, не аб-
ход на цяж кая тэх ні ка і пра фе сій ныя ра бо чыя.

Зда ва ла ся б, сён ня кож нае дзі ця ве дае, 
што сме ціць нель га. Рэ кла ма па тэ ле ба чан-
ні га во рыць нам пра тое, як трэ ба вы кід ваць 
шкло, па пе ру і плас тык. Эка ла гіч ныя вы дан ні 
і ін тэр нэт-пар та лы па ста ян на паў та ра юць аб 
праб ле ме ад хо даў. Вя лі кую ра бо ту пра вод зяць 
ак ты віс ты эка ру ху. У чым жа пры чы на та ко га 
гла баль на га «свін ства» бе ла ру саў на пры ро-
дзе? На маю дум ку, абы хо джан не з ад хо да мі — 
па каз чык куль ту ры на сель ніц тва. А яе ў на шай 
кра і не, ня гле дзя чы на ўсе на ма ган ні, вель мі 
ма ла. І акра мя цу доў ных бе ла рус кіх во сень скіх 
пей за жаў мы вы му ша ны лю ба вац ца бруд ны мі 
піў ны мі бу тэль ка мі і мя ты мі па ке та мі.

Воль га ПРА ЛЮК. pralyuk@zviazda.by

«Бе ла русь — кра і на, якая ўмее 
здзіў ляць», — ка жуць за меж ні кі, 
ура жа ныя ба ча ным падчас па-
да рож жаў па на шых зна ка мі тых 
мяс ці нах. Мно гія з іх, акра мя та го, 
і мес цам ад па чын ку вы бі ра юць 
Бе ла русь. Ёсць у гіс то рыі ай чын-
ных здраў ніц ня ма ла вы пад каў, 
ка лі за да во ле ныя за меж ні кі, ад'-
яз джа ю чы з са на то рыя, зноў бра-
ні ру юць у ім ну ма ры.

З го да ў год па шы ра ец ца геа гра-
фія ад па чы валь ні каў, а ра сі я не, із ра-
іль ця не, нем цы ўжо даў но вы бі ра юць 
у якас ці аль тэр на ты вы за меж ным 
баль не а ла гіч ным ку рор там бе ла рус-
кія здраў ні цы.

Уз ро вень су час ных па слуг у сфе-
ры ад па чын ку на бі рае аба ро ты, але не 
толь кі азда раў лен чая ба за ва біць да 
ся бе па тэн цы яль ных ад па чы валь ні каў. 
Кож ны з бе ла рус кіх са на то ры яў раз-

ме шча ны ва ўні каль ным пры род ным 
мес цы, што і вы зна чае яго асноў ны 
на пра мак ме ды цын скай спе цы я лі за-
цыі. Па спя хо ва прак ты ку ец ца так са ма 
клі ма та ля чэн не.

Пра ект «Жам чу жы ны Бе ла ру сі» 
да зво ліць па-но ва му зір нуць на бе ла-
рус кую пры ро ду і зра біць больш шы-
ро ка вя до мы мі яе не пе ра ўзы дзе ныя 
вар тас ці. У нас ёсць та кія рэд кія каш-
тоў нас ці, якія зда вён цэ няц ца ва ўсім 
све це. Хо чац ца ве рыць, што ў бу ду чым 
яны на бу дуць гэт кую ж вя до масць, як 
на прык лад, па пу ляр ныя Мі не раль ныя 
во ды Каў ка за або слын ная ял цін ская 
Ма цэс та.

У не драх Бе ла ру сі за хоў ва юц ца ба-
гац ці, здоль ныя аказ ваць цу да твор нае 
ўздзе ян не на ар га нізм ча ла ве ка. Яны 
вяр та юць яму стра ча ныя сі лы, нар ма-
лі зу юць зда роўе, уз ні ма юць жыц цё вы 
то нус. Та кую доб рую сла ву ле ка раў, 
як вя до ма, ма юць ра до на выя во ды і 

са пра пе ле выя гра зі. Іх ма гут ны тэ ра-
пеў тыч ны эфект да зва ляе з вы со кай 
эфек тыў нас цю ля чыць мно гія за хвор-
ван ні.

Акра мя гэ та га, пры ро да са ма ста-
но віц ца га ю чай кры ні цай, здоль най 
вяр нуць стом ле на му цы ві лі за цы яй ча-
ла ве ку ду шэў ную раў на ва гу. Пра гул кі 
па эка ла гіч ных сця жы нках па ляп ша-
юць на строй і да юць за рад ба дзё рас ці. 
Гэ та так са ма леп шыя ле кі ад стрэ саў 
і стом ле нас ці.

Па чы на ец ца пра ект «Жам чу жы ны 
Бе ла ру сі» з на вед ван ня са на то рыя 
«Са сно вы бор», які зна хо дзіц ца за со-
рак кі ла мет раў ад Мін ска, пад Ра даш-
ко ві ча мі, на бе ра зе рэч кі Рыб чан кі.

Чым ад мет ны ме на ві та гэ ты са на то-
рый, чы тай це ў ліс та па даў скім ну ма ры 
ча со пі са «Род ная пры ро да».

Але на СТЭЛЬ МАХ

�

Гра мад ская іні цы я ты ваГра мад ская іні цы я ты ва  ��

АКЦЫЯ АКЦЫЯ 
Ў «СЯРЭБРАНЫМ ЛОЗЕ»Ў «СЯРЭБРАНЫМ ЛОЗЕ»

СКА ЗА ЛІ «ЗРО БІМ!» І ЗРА БІ ЛІСКА ЗА ЛІ «ЗРО БІМ!» І ЗРА БІ ЛІ

«Зро бім!» — част ка су свет на га ру ху 
«Let`s Do Іt!», які аб' яд ноў вае 113 кра ін 
і 16 млн ва лан цё раў. Яго ўдзель ні кі 
пры бі ра юць мес цы, дзе ўтва ры лі ся 
сты хій ныя звал кі: зо ны ад па чын ку 
ў га ра дах, ля сы, пля жы, бе ра гі 
ва да ёмаў.

Толь кі ў насТоль кі ў нас  ��

«Жам чу жы ны Бе ла ру сі»
Но вы твор чы пра ект 

ча со пі са «Род ная пры ро да» 
су мес на з та ва рыст вам 

«Бе ла гразд раў ні ца»

Фо
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хі в
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.
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хі в
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.

Чыс ці ня і па ра дак — адзін з не фар маль ных брэн даў Бе-
ла ру сі. Пад трым лі ва юць яго не толь кі лю дзі ў аран жа вай 
уні фор ме, але і ва лан цё ры. Яны вы бі ра юць са мыя скла-
да ныя і за пу шча ныя ўчаст кі. Вось і 1-га каст рыч ні ка 70 
ва лан цё раў пры бі ра лі смец це ў пар ку «Сярэбра ны лог» у 
мін скім мік ра ра ё не Се раб ран ка. Хто і як ар га ні зуе пра цу 
ва лан цё раў, коль кі яны пры бра лі смец ця па ўсёй кра і не 
і ці ёсць фун да та ры ў гэ тай доб рай спра вы, рас ка за лі 
ар га ні за та ры ак цыі «Зро бім!» На дзея Ду боў ская, Ган на 
Да пшэ ві чу це і Хрыс ці на Чар няў ская.


