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«ДЗЕ ЛЯ ДОБ РА ГА НА СТРОЮ 
ЛЮ ДЗЕЙ...»

Ва лян ці на ГА МІ НА, су пра цоў нік Гро дзен скай 
аб лас ной на ву ко вай біб лі я тэ кі імя Кар ска га:

— З пер ша га ра зу га зе-
ту цал кам не чы таю. Люб лю 
ад ра зу пра гле дзець уво гу ле, 
каб ад чуць яе ін фар ма цый-
ную аў ру, на строй ваю свой 
чы тац кі ін та рэс.

«Звяз да», на мой по гляд, 
га зе та-ін тэ ле кту ал ка, ін фар-
ма тар ка жыц ця не толь кі Бе-
ла ру сі, але ўся го све ту. Тут 
зна хо дзяць сваё мес ца ак ту аль ныя ма тэ ры я лы жыц ця гра-
мад ства з усіх кут коў Бе ла ру сі, тэ мы са мыя роз ныя. Мяр кую, 
што 100-га до вы во пыт пра цы так са ма да па ма гае ў гэ тым.

Яна ж яшчэ і га зе та-ба раць біт, га зе та-пар ты зан ка, двой -
чы ар дэ на нос ная пра цаў ні ца. А яшчэ сё ле та спаў ня ец ца 
90 га доў, як яна дру ку ец ца на бе ла рус кай мо ве.

Чы таю не толь кі так зва ны «афі цы ёз». Ка лі што не ідзе да 
ла ду, пе ра чыт ваю ста рон кі «Хто ка го» ці «Вя сё лыя гіс то рыі 
чы та чоў». Во дзе скарб ні ца на род най сма ка ві тай га вор кі, пры-
ка зак, жар ту для доб ра га на строю! На прык лад: «Не га руй ты, 
міл ка, ду жа, што ня су та бе не ру жы». Так мо гуць пе ра га ва-
рыць адзін ад на го толь кі бе ла ру сы. Да рэ чы, а ча му «Звяз дзе» 
не вы даць збор нік роз ных на род ных пе ра га во рак, а мо жа, 
вя сё лых гіс то рый? Дзе ля доб ра га на строю лю дзей.

За хап ля ю ся та ле на ві ты мі фо та здым ка мі: сю жэт ны мі, парт-
рэ тны мі з пры го жы мі тва ра мі лю дзей, з пры ро дай на шай род-
най ста рон кі. І за гэ та ўсё шчы ры дзя куй звяз доў цам.

Мы пісалі — нам адказалі...Мы пісалі — нам адказалі...  

ДА РО ГА ДА ШКО ЛЫ 
СТА НЕ ЛЯГ ЧЭЙ ШАЙ
31 са ка ві ка ў «Звяз дзе» быў апуб лі ка ва ны ар ты кул 
Свят ла ны Бусь ко «Мне нель га на ра джаць хлоп чы каў», 
у якім іш ла га вор ка пра ма ці два іх не вы леч на хво рых 
дзя цей з ін ва лід нас цю.

Ад ной з праб лем, якая на пат ка ла гэ ту сям'ю, ака за лі ся цяж-
кас ці з тым, як да бі рац ца ў шко лу з без бар' ер ным ася род дзем 
ста рэй ша му сы ну ге ра і ні ар ты ку ла. Баць ку на ват прый шло ся 
зволь ніц ца з пра цы, каб што дзён на ад во зіць дзі ця ў шко лу, у 
вы ні ку ча го шмат дзет ная сям'я з тры ма дзець мі за раз жы ве 
на дзі ця чую пен сію і да па мо гу па до гля дзе дзі ця ці.

Пас ля пуб лі ка цыі ар ты ку ла рэ дак цыя атры ма ла ад каз ад 
Мін гар вы кан ка ма за под пі сам на мес ні ка стар шы ні Іга ра 
ЮР КЕ ВІ ЧА, у якім, у пры ват нас ці, га во рыц ца, што «да стаў ка 
на ву чэн цаў ад мес ца жы хар ства да мес ца на ву чан ня і на зад, 
у тым лі ку на ву чэн цаў з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця 
на спе цы яль на аб ста ля ва ным транс пар це зна хо дзіц ца ў кам-
пе тэн цыі вы ка наў ча га ор га на па мес цы зна хо джан ня ўста но вы 
аду ка цыі. У да дзе ным вы пад ку гэ та ад мі ніст ра цыя Ле нін ска га 
ра ё на го ра да Мін ска. На ба лан се ўпраў лен ня аду ка цыі, спор ту 
і ту рыз му ад мі ніст ра цыі Ле нін ска га ра ё на го ра да Мін ска ёсць 
два аў то бу сы і два мік ра аў то бу сы. Пе ра аб ста ля ваць іс ну ю чыя 
мік ра аў то бу сы для ар га ні за цыі пад во зу дзя цей-ін ва лі даў не 
ўяў ля ец ца маг чы мым, па коль кі да дзе ны транс парт не аб ста ля-
ва ны ан ты бла ка валь най тар маз ной сіс тэ май, і яго эка ла гіч ны 
клас не ад па вя дае нар ма ты вам».

Ра зам з тым на мес нік стар шы ні Мін гар вы кан ка ма згад вае, 
што ад мі ніст ра цыя Ле нін ска га ра ё на звяр та ла ся з прось бай 
аб ака зан ні бяз вы плат най спон сар скай да па мо гі на на быц-
цё аў то бу са ў ар га ні за цыі Мін ска, ад нак зва рот не знай шоў 
вод гу ку ў кі раў ні коў ар га ні за цый.

Кі раў ніц тва Мін гар вы кан ка ма за пэў ні вае, што ўпраў лен-
нем аду ка цыі бу дуць пры ня ты не аб ход ныя ме ры па ар га ні-
за цыі да стаў кі дзі ця ці-ін ва лі да да ўста но вы аду ка цыі і на зад 
у тэр мін да 1 ве рас ня 2017 го да. Так са ма ў хо дзе зва ро ту 
сям'і Кі ры ен ка бы ла ака за на ма тэ ры яль ная да па мо га для 
дзя цей-ін ва лі даў у па ме ры 500 руб лёў кож на му дзі ця ці.

Свят ла на БУСЬ КО. buskо@zvіаzdа.bу


Сі ту а цыяСі ту а цыя  

РА КА РАЗ ЛА ДУ
Ча му ры ба кі супраць арэнды ўчастка Прыпяці

КУ ПА ЛА КРО ЧЫЦЬ 
ПА СЛА ВА КІІ

У Бра ціс ла ве па ба чы ла свет кні га 

Ян кі Ку па лы на сла вац кай мо ве.

Іні цы я тар вы дан ня збор ні ка «А хто там 
ідзе?» і адзін з пе ра клад чы каў вер шаў 
кла сі ка бе ла рус кай лі та ра ту ры — спа дар 
Мар' ян Сер ват ка. Ён пра ца ваў у Бе ла ру сі 
Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом 
Сла ва кіі. І су вя зяў з на шай кра і най не 
па кі дае і за раз. Ста ра ец ца на вед вац ца 
ў Бе ла русь як ма га час цей. Сяб руе з Ку-
па лаў скім му зе ем у Мін ску. Імк нец ца як 
ма га ак тыў ней да лу чаць да сяб роў ства 
з бе ла рус кай лі та ра ту рай пісь мен ні каў 
Сла ва кіі. Сё ле та Мар' ян Сер ват ка ўдзель-
ні чаў у між на род ным сім по зі у ме «Пісь-
мен нік і час», які Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 
і Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі ла дзяць што-
раз у лю тым па чы на ю чы з 2015 го да.

Кні га Ян кі Ку па лы «А хто там ідзе?» 
— са праўд ны па да ру нак да 135-год дзя 
з дня на ра джэн ня на род на га пес ня ра 
Бе ла ру сі.

Сяр гей ШЫЧ КО. shychko@zviazda.by

У ня дзе лю, ка ля 16 га дзін жы ха ры аб-

лас но га цэнт ра за ўва жы лі по лы мя і чор-

ны дым на тэ ры то рыі ста ро га піў за во да, 

які зна хо дзіц ца на бе ра зе Нё ма на. Праз

не каль кі хві лін па жар ныя пры сту пі лі 

да ба раць бы з ад кры тым аг нём.

Як па ве да мі лі ў Гро дзен скім аб лас ным 
упраў лен ні МНС, па жар уз нік у трох па вяр хо-
вым бу дын ку. Агонь зні шчыў увесь дах, вы га-
рэ лі па мяш кан ні трэ ця га па вер ха. Поў нас цю 
лік ві да ваць па жар уда ло ся толь кі праз дзве 
га дзі ны.

На ту шэн ні аб' ек та бы ло за дзей ні ча на 
17 адзі нак тэх ні кі. Дзя ку ю чы хут ка му рэ ага ван-
ню служ бы МНС уда ло ся не да пус ціць рас-
паў сюдж ван не агню на ніж ні па верх і су сед нія 
бу дын кі.

Пры чы на па жа ру ўста наў лі ва ец ца. Ця пер 
раз гля да юц ца дзве вер сіі — не асця рож нае 

абы хо джан не з аг нём і пад пал. Зда рэн-
нем зай ма юц ца спе цы я ліс ты МНС, РА УС
і След ча га ка мі тэ та.

Як па ве да мі лі края знаў цы, бу ды нак бы ло-
га піў за во да — адзін з са мых ста рых у Грод не. 
Ён па бу да ва ны на бе ра зе Нё ма на ў 1665 го-
 дзе як па лац-крэ пасць маг нац ка га ро ду 
Са пе гаў і за гэ ты час ні ра зу не га рэў. Комп лекс 
мае ста тус гіс та рыч на га пом ні ка, але ні хто не 
ба чыў там ахо ву. Яе па прос ту тут не бы ло.

За вод не ад на ра зо ва вы стаў ляў ся на аў-
кцы ён, але так і не пры дбаў на леж ных ін-
вес та раў. Ад апош ня га ўла даль ні ка аб' ект 
быў за бра ны зу сім ня даў на, у лю тым гэ та га 
го да, і пе ра да дзе ны ў ка му наль ную ўлас насць 
го ра да. Ін вес тар так і не пры сту піў да рэ кан-
струк цыі комп лек су, а бу дын кі толь кі пры хо-
дзі лі ў за ня пад.

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



У мі ну лыя вы хад ныя ў Ма зы ры 
на ак цыю пра тэс ту вый шлі 
мяс цо выя ры ба кі. Пры чы на 
та кая: ама та ры рыб най лоў лі 
не жа да юць, каб ад рэ зак ра кі 
Пры пяць пра цяг лас цю 
ў 91 кі ла метр і пры лег лыя 
ва да ёмы пло шчай 
302 гек та ры зда ва лі ў арэн ду. 
Наш ка рэс пан дэнт па спра ба ваў 
вы свет ліць, у чым за клю ча юц ца 
пры чы ны кан флік ту.

ЦАНА ПЫТАННЯ
— Усё па ча ло ся ў кра са ві ку, ка лі 

ў ра ён най га зе це з'я ві ла ся аб' ява аб 
маг чы май арэн дзе ўчаст ка Пры пя ці, 
— ус па мі нае ад мі ніст ра тар су пол кі 
«Су праць арэн ды Пры пя ці» ў са цы я-
ль най сет цы «УКан так це» Ге надзь СА-
МУЙ ЛІК. — Чы та чы ад ра зу па ча лі абу-
рац ца ў ка мен та ры ях: «Як так мож на?», 
«На вош та гэ та ра біць?» Сам я да ве даў-
ся, ка лі лю дзі па ча лі тэ ле фа на ваць.

Па сло вах Ге на дзя, ра шэн не аб' яд-
ноў вац ца, каб зма гац ца су праць па доб-
най іні цы я ты вы, прый шло ад ра зу. Ця пер 
су пол ка ў са цы яль най сет цы на ліч вае 
больш за 1700 ча ла век, а пе ты цыю су-
праць арэн ды пад пі са лі ўжо 5200 ча ла-
век. Больш за тое, сён ня лю бы мо жа 
на быць на клей ку на аў та ма біль з над-
пі сам «Су праць арэн ды ра кі Пры пяць». 
Мяр ку ю чы па коль кас ці фо та здым каў у 
ін тэр нэ це, ах вот ні каў ня ма ла.

Ча му ж ры ба лоў ная су поль насць 
Ма зыр ска га ра ё на вы сту пае су праць 
маг чы ма га аран да та ра? На дум ку мяс-

цо ва га ры ба ка Дзміт рыя БА ГА ЧО-

ВА, пра мыс ло вае ры ба лоў ства не мае 
эка на міч на га аб грун та ван ня і шко дзіць 
эка ла гіч на му ста ну ва да ёма. Акра мя 
та го, плат нае ама тар скае ры ба лоў-
ства, па сло вах су раз моў ні ка, атрым-
лі ва ец ца не апраў да на да ра гім. У прык-
лад Дзміт рый пры вёў та кія кош ты: «За 
са мы тан ны ва ры янт — 18 руб лёў у 
дзень з бе ра га, 40 руб лёў — з лод кі, 
ін тэн сіў ная лоў ля — 70 руб лёў». 

— Вель мі вы со кі цэн нік для ры ба ло-
ваў-ама та раў і смец це на бе ра гах. Ні-
чо га не зроб ле на — ад бы ва ец ца толь кі 
про мыс ла вы ўлоў, — лі чыць Ге надзь 
Са муй лік.

Ад нак мы да ве да лі ся пра цэ ны на 
ад ным з участ каў, напрыклад, у Пет ры-
каў скім ра ё не: кошт ры бал кі з бе ра га 
да 5 круч коў скла дае 10 руб лёў, а на 
1 кру чок — бяс плат на. Кошт ры бал кі 
з лод кі да 10 круч коў — 17 руб лёў 50 
ка пе ек, у та кую ж су му ацэнь ва ец ца і 
ін тэн сіў ная лоў ля. Аба не мент для пры-
ез джых тро хі да ра жэй шы, чым аба не-
мент для мяс цо вых ры ба коў. 

«Мы пра па на ва лі вы кан ка му ад-
крыць раз лі ко вы ра ху нак, на які кож ны 
ры бак бу дзе пе ра во дзіць пэў ную су му —
на прык лад, ад ну ба за вую ве лі чы ню ў 

год, — рас ка заў Ге надзь. — Ду маю, 
што са бра ла ся б шмат ры ба коў, якія 
га то вы за пла ціць». На дум ку ак ты віс та, 
гра шо выя срод кі мож на бы ло б пус ціць 
на пры бор ку смец ця і акуль тур ван не, а 
ра ка та кім чы нам атры ма ла б сум лен-
на га аран да та ра — на род. Але ўла ды 
не пад тры ма лі гэ тую пра па но ву, спа-
слаў шы ся на ад сут насць за ка на даў чай 
ба зы. Да рэ чы, ак ты віс ты пры хо дзі лі на 
су стрэ чы з ула да мі, ад нак, па іх сло вах, 
ні я ка га вы ні ку яны не да лі.

— Што бу дзе, ка лі гэ тую част ку ра кі 
пе рад адуць аран да та ру? Мы на гэ тым 
не спы нім ся. Мы су праць пра мыс ло вай 
лоў лі і вы сту па ем за адэ кват ны кошт, 
— пад крэс лі вае Ге надзь. — Мы ра зу-
ме ем, што на ра цэ ні чо га зроб ле на не 
бу дзе. Ад ра зу пач нуць вы бі ваць ры бу.

— Гэ та не бу дзе прой грыш. Мы 
бу дзем зма гац ца да кан ца, — да дае 
Дзміт рый.

ДЛЯ МЕСЦІЧАЎ — БЯСПЛАТНА
У Ма зыр скім ра ён ным вы ка наў чым 

ка мі тэ це гэ тым пы тан нем зай ма ец ца 
кі раў нік спра ва мі рай вы кан ка ма Ве-

ра ні ка БАЙ КО ВА. Яе мы і па пра сі лі 
пра ка мен та ваць прэ тэн зіі ры ба коў.

— Па-пер шае, гэ та агуль на рэс пуб лі-
кан ская прак ты ка, і мы не адзі ны ра ён, 
які вы ра шыў здаць част ку ра кі ў арэн-
ду, — ад зна чы ла спе цы я ліст. — Акра мя 
та го, ра шэн не аб зда чы ў арэн ду пры -
ма ла ся Го мель скім абл вы кан ка мам. 
У паў на моц твы на ша га ве дам ства ўва-
хо дзіць толь кі пра вя дзен не тар гоў, а 
да га вор за клю ча ец ца ў Го ме лі.

Асоб на кі раў нік спра ва мі вы кан ка ма 
аб вяс ці ла: для жы ха роў Ма зыр ска га 
ра ё на і го ра да Ма зы ра ама тар скае ры-
ба лоў ства бу дзе бяс плат ным. «Больш 
за тое, ад рэ зак ра кі, які ў ме жах Ма-
зы ра — а гэ та ка ля 13 кі ла мет раў, —
уво гу ле не бу дзе зда вац ца ў арэн ду. 
Ры ба кі як ся дзе лі на бе ра зе, так і бу-
дуць ся дзець, — сказала яна. — Лю дзі 
так са ма вы каз ва юць бо язь, што ім за-
ба ро няць на вед ваць мес цы для ад па-
чын ку. Пад крэс лі ваю: ні аран да тар, ні 
хто-не будзь ін шы не мае пра ва аб мя-
жоў ваць до ступ лю дзей для ад па чын ку, 
га вор ка ідзе аб зда чы ў арэн ду толь кі 
ры ба лоў ных угод дзяў».

Аран да тар бу дзе зай мац ца не толь кі 
пра мыс ло вым уло вам, але і до гля дам 
са мой ра кі і бе ра га вых участ каў, за-
бес пя чэн нем ахо вы рыб ных за па саў ад 
бра кань е раў і мно гім ін шым, за пэў ні ва-
юць у рай вы кан ка ме. «Пры су стрэ чах з 
людзь мі мы тлу ма чы лі: ка лі вы не да вя-
ра е це, то мо жа це ар га ні за ваць ак тыў і 
ўдзель ні чаць, да па ма гаць», — да да ла 
Ве ра ні ка Бай ко ва.

За яў ку на ўдзел у аў кцы ё не аб арэн дзе 
трэ ба бы ло па даць да 16 мая ўключ на. 
У вы ні ку ўсе ўмо вы пры па да чы да ку мен-
таў вы ка на ла толь кі ад на ар га ні за цыя — 
ма зыр скае та ва рыст ва па ляў ні чых і 
ры ба ло ваў. Аў кцы ён ад быў ся ўчо ра, 
22 мая. Ве ра ні ка Бай ко ва пад крэс лі ла, 
што ка лі аран да тар бу дзе па ру шаць умо-
вы па гад нен ня, то за гэ тым мо жа ад быц-
ца ска са ван не да га во ра.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ. 
lukashevich@zvіazda.by



Зда рэн ніЗда рэн ні  

ГА РЭЎ ГІС ТА РЫЧ НЫ АБ' ЕКТ, АХ ВЯР НЯ МА
Па жар на бы лым піў за во дзе ў Грод не ту шы лі амаль дзве га дзі ны

На ша да вед ка:
Вя лі кую пе ра бу до ву на мес цы бы ло га 

па ла ца зра біў у 70-я га ды

XІX ста год дзя но вы ўла даль нік Іо сіф 

Кунц, які ад крыў тут пі ва вар ны за вод. 

Аў тар пра ек та — ар хі тэк тар Ва ло, 

у гэ тым вы гля дзе за вод дай шоў да 

на шых ча соў. Вя до ма, што пад за во дам 

зна хо дзяц ца пад ва лы

з цы лінд рыч най стол лю, вы шы ня 

якой да ся гае 6 мет раў.

Пад час аку па цыі нем цы вы вез лі 

аб ста ля ван не ў Гер ма нію. Пас ля 

рэ кан струк цыі ў 50-х га дах 

XX ста год дзя за вод вяр нуў ся да вы пус ку 

пі ва, але не змог кан ку ры ра ваць з 

ін шы мі вы твор ца мі, і роў на 10 га доў 

та му, у год 30-год дзя, яго за кры лі.


