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На двор'еНа двор'е

За ла тая во сень, 
ды яшчэ і цёп лая

Ба бі на ле та сё ле та 
як быц цам бы спы ні ла ся

Дру гую дэ ка ду за пар на тэ ры то рыі Бе ла-

ру сі ўтрым лі ва ец ца цёп лае на двор'е, ка лі 

ся рэд ня су тач ная тэм пе ра ту ра знач на пе ра-

вы шае нор му, па ве да мі лі спе цы я ліс ты Рэс-

пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 

кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня 

і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 

Мінп ры ро ды.

Заўт ра ўдзень на ша кра і на за ста нец ца ў асноў-
ным у воб лас ці па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку, 
які быў сфар мі ра ва ны ва ўме ра на цёп лай па вет-
ра най ма се. Ча ка ец ца воб лач нае з пра яс нен ня мі 
на двор'е. Пе ра важ на без апад каў. Уна чы і ра ні цай 
мес ца мі ту ман. Ве цер за ход няй чвэр ці ўме ра ны, 
удзень па паў ноч най па ло ве па ры віс ты. Мі ні маль-
ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 3 
да плюс 9 гра ду саў, мес ца мі да 11 цяп ла. Удзень 
бу дзе знач на цяп лей, ка лі тэм пе ра ту ра па вет ра 
ста не да ся гаць плюс 11 — плюс 18 гра ду саў, а па 
паў днё вым за ха дзе — на ват да 20 цяп ла.

А вось у ня дзе лю, 27 каст рыч ні ка, на двор'е ў 
нас бу дзе вы зна чаць по ле па ні жа на га ат мас фер-
на га ціс ку, сфар мі ра ва нае ў цёп лай па вет ра най 
ма се. У гэ ты дзень у дзён ныя га дзі ны па паў ноч-
ным за ха дзе кра і ны ада б'ец ца ўплыў ма ла ак тыў-
най фран таль най сіс тэ мы. Уна чы тэм пе ра ту ра 
па вет ра скла дзе ад плюс 6 да плюс 12 гра ду саў, 
але па паў днё вым ус хо дзе бу дзе 4—6 цяп ла. 
Удзень нас ча кае кам форт нае цёп лае на двор'е, 
ка лі ў раз гар дня бу дзе 13—20 цяп ла, а па поў-
дні — да плюс 22 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Аляк сандр 

Ку чын скі 

ў Грод не 

ўпер шы ню. 

Ён здзейс ніў 

эк скур сіі па 

гіс та рыч ным 

цэнт ры, на ве даў 

за мкі, пад ня ўся 

на агля даль ную 

пля цоў ку. 

Юбі лей на га 

бяз ві за ва га 

ту рыс та пры ві та лі 

мяс цо выя ўла ды.

Пад час су стрэ чы 
гос цю ўру чы лі сер ты фі кат на на вед-
ван не га рад ско га ка фэ, а так са ма 
за пра сі лі ўзяць удзел у ХІ ІІ фес ты-
ва лі на цы я наль ных куль тур, які ад-
бу дзец ца на ле та. Як рас ка заў сам 
Аляк сандр Ку чын скі, ён ужо на вед-
ваў Брэсц кую воб ласць, а вось у 
Грод не пер шы раз. Го рад яму вель мі 
спа да баў ся, ён збі ра ец ца па гас ціць 
тут не каль кі дзён.

Да рэ чы, у Грод не ўжо скла ла ся 
тры ва лая тра ды цыя афі цый на су-
стра каць юбі лей ных гас цей. Сё ле та 
та кі мі ста лі жы ха ры Вар ша вы, Та лі-
на, Лон да на. З кож ным го дам коль-
касць бяз ві за вых ту рыс таў рас це. 
Ка лі ле тась тут па бы ва ла 92 ты ся-
чы, то сё ле та за 10 ме ся цаў — пе-
ра ва лі ла за сот ню. Го рад на ве да лі 
прад стаў ні кі 37 кра ін све ту.

— Важ на даць маг чы масць ан-
лайн-зна ём ства з рэ гі ё нам, — лі чыць 
на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га 

абл вы кан ка ма Вік тар ЛІС КО ВІЧ. — 
І мы ў гэ тым кі рун ку ак тыў на пра цу-
ем. Ство ра ны ін тэр ак тыў ныя кар ты 
му зе яў і ці ка вых па дзей, ве ла марш-
ру таў рэ гі ё на. У нас рас пра ца ва ны і 
да паў ня юц ца ма біль ныя пра гра мы 
пра Аў гус тоў скі ка нал.

Бяз віз спры яе і раз віц цю ту рыс-
тыч най інф ра струк ту ры. На прык лад, 
у Грод не за два з па ло вай га ды дзе-
ян ня бяз ві за ва га рэ жы му ад кры лі ся 
сем хос тэ лаў і гас ці ніц, звыш 40 аб'-
ек таў гра мад ска га хар ча ван ня. Гэ-
та, у сваю чар гу, спры яе эка но мі цы 
го ра да: ства ра юц ца но выя ра бо чыя 
мес цы, рас це та ва ра аба рот.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На двор'е абя цае пры ем ную 
пра гул ку па вяс ко вых ву лі цах з 
ра ман тыч ны мі наз ва мі: Кля но-
вая, Азёр ная, Свет лая... Крыс ці не 
да стаў ся ўчас так, дзе ёсць пя ці па-
вяр хо ві кі, але ж і пры ват ных да моў 
ха пае. Ту ды і кро чым.

Пер шы дом за вы со кай бе тон-
най ага ро джай. Ня сме лы стук у 
дзве ры. По тым яшчэ і яшчэ раз. 
Ста ім не каль кі хві лін і пры слу-
хоў ва ем ся, ці ёсць хоць бы ней кі 
вод гук. Да рэм на. Ідзём да до ма 
на су праць. І тут нас не чу юць, не 
ча ка юць. Та кім чы нам, пра бя га ем 
усю ву лі цу. Без вы ні ко ва. На га дзін-
ні ку — 17.00, і мы ро бім вы сно вы, 
што яшчэ ўсе на ра бо це.

— О, дзесь ці чут на ме ло дыя, — 
ра ду ец ца Крыс ці на, і мы ху цень ка 
на кі роў ва ем ся на гук.

Вы свят ля ец ца, ра бо чыя-бу даў-
ні кі ад на го з бу ду чых да моў, каб 
пра ца ваць ве ся лей, уклю чы лі му-
зы ку. Гас па да роў ня ма. Зна чыць, 
і тут мы да рэм на. Ужо на ву лі цы 
Свет лай ля бу доў лі су стра ка ем 
двух муж чын у ра бо чым адзен ні, 
ста рэй ша га і ма ла дзей ша га. Ві-
даць, баць ка з сы нам. Яны ка жуць, 
што дом іх тут толь кі бу ду ец ца, ні-
хто ў ім па куль не за рэ гіст ра ва-
ны, а пе ра піс прой дуць па мес цы 
жы хар ства.

Част ка ся дзіб, ка ля якіх мы пра-
хо дзім, яшчэ да кан ца не ўлад ка-
ва ны. Дзес ці бач ны ўжо га зо ны і 
аль пій скія гор кі, а дзесь ці рэшт кі 
буд ма тэ ры я лаў і смец це. І паў сюд-
на вя ліз ныя са ба кі.

Пад са ба чы хор амаль у ад чаі 
мы па ды хо дзім да на ступ на га до-
ма, дзе ад чы не ны ва ро ты. Ста лы 
муж чы на з ся ке рай гля дзіць на 
бэй джык, план шэт, сум ку з ла га-
ты пам і ад праў ляе нас да жон кі. 
Ру кой па каз вае на пра мак:

— Яна вам усё рас ка жа!
Сціп ла ча ка ем, па куль жан чы на 

вы ле зе са скле па. Яна ві та ец ца, 
але ка лі ба чыць ка ме ру, ка тэ га-

рыч на ад маў ля ец ца фа та гра фа-
вац ца. Яе пра ва. Крыс ці на за дае 
пы тан ні па вы зна ча ным спі се, ад-
ка зы на якія не вы клі ка юць праб-
лем. На пы тан не — пло шча до-
ма — гас па ды ня ад каз вае:

— Дом 130 квад ра таў, але на-
пі шы це 100.

На пы тан не «Ці пла ну е це вы 
з'е хаць з Бе ла ру сі» — вы раз ны 
по гляд і ўсмеш ка: а як вы ду ма е-
це? Раз мо ва за хо дзіць пра род ную 
мо ву. Жан чы на, якая ро дам з Ча-
чэр ска га ра ё на, ад каз вае:

— Мяс цо вая.
Крыс ці на ў план шэ це зна хо-

дзіць: «Ін шая» і да лей па спі се 
вы бі рае «бе ла рус ка-рус кая». Жан-
чы на з та кім ва ры ян там зга джа ец-
ца. Тое ж пы тан не даты чыц ца і яе 
су жэн ца. У гэ тым вы пад ку пен сі я-
нер ка да дае:

— Пі шы це бе ла рус ка-рус кая і 
тая, на якой ён ла ец ца.

— Та ко га ў нас ня ма, — бян тэ-
жыц ца юная дзяў чы на.

— Трэ ба і гэ та пра пі саць, — ад-
каз вае гас па ды ня і не ча ка на ўспа-
мі нае, што ёй са мой у да лё кім 1989 
го дзе прый шло ся па пра ца ваць пе-
ра піс чы цай: «Ця пер лёг ка ра біць 
пе ра піс. А мы спа чат ку ха дзі лі па 
лю дзях і апыт ва лі іх: «Ка лі да вас 
мож на прый сці?». Нам на зы ва лі 
да ту. Мы яе за піс ва лі, а по тым 
пры хо дзі лі. Ад ной чы прый шлі — 
а лю дзі ся дзяць у ква тэ рах пры 
лям пах га за вых. Свят ло рап там 
ад клю чы лі ў пя ці па вяр хо ві ках. Мы 
ўсё роў на за піс ва лі ін фар ма цыю 
на апы таль ныя ліс ты. А вам ця пер 
доб ра — ёсць су час ная тэх ні ка».

На гэ тым і раз віт ва ем ся. Да лей 
на ву лі цы су стра ка ем ма ла до га 
муж чы ну спар тыў на га це ласк ла ду 
з дзяў чын кай. Ён ад на знач на вый-
шаў з ней ка га до ма, дзе ад ка зам 
на наш гру кат бы ла ці шы ня. Мы 
спра бу ем яго раз га ва рыць, але 
ён ка жа, што спя ша ец ца — вя дзе 
дач ку на трэ ні роў ку. Нель га яму не 
ве рыць — зу сім по бач зна хо дзіц ца 
дзі ця ча-юнац кая спар тыў ная шко-

ла Го мель ска га ра ё на. Лі та раль на 
ля кож на га до ма пе ра піс чы ца звя-
рае ад рас і ро біць па зна ку. Ча сам 
га во рыць:

— Так, гэ тыя гас па да ры пе ра пі-
са лі ся па ін тэр нэ це.

За чар го вай бра май ужо на ву-
лі цы Азёр най чу ем са ба чы брэх, 
дзве ры ад чы ня юц ца, вет лі вая 
жан чы на за пра шае ў двор і ад дае 
за гад:

— Ма лыш, у буд ку!
Паў та ра мет ро вы куд ла ты Ма-

лыш ня згод ны з пры га во рам аб 
зня во лен ні, але ж на час змаў кае. 
Па чы на юц ца зна ё мыя пы тан ні, 
на якія гас па ды ня до ма ад каз вае 
ўпэў не на. Пры гэ тым праз пля чо 
за гляд вае ў план шэт і пра вя рае, ці 
ўсё па зна чы ла пе ра піс чы ца так, як 
яна ка жа. Ка лі да хо дзім да па ме-
раў до ма, па мяс цо вай тра ды цыі 
га во рыць:

— Дом у пры ват най улас нас ці. 
120 мет раў квад рат ных, але пі шы-
це — 100. І дрэў пі шы це ме ней, 
а то лю дзі ка жуць, што за кож ны 
куст трэ ба бу дзе пла ціць. У 50-я 
га ды за кож ную га ла ву жы вё лы ж 
пла ці лі. У на шым жыц ці ўсё мо жа 
быць.

Ка лі ўжо гу тар ка за вер ша на, 
Крыс ці на пры гад вае, як пра хо дзіў 
на пя рэ дад ні пе ра піс на ад ным з 
мяс цо вых прад пры ем стваў, ку ды 
пе ра піс чы кі пры еха лі ў скла дзе 
ма біль най гру пы:

— Мы, ча ты ры пе ра піс чы кі — за 
ад ным ста лом. Сеў да мя не муж-
чы на, мы па ча лі раз маў ляць. Ка лі 

раз мо ва зай шла пра коль касць 
дрэў, кус тоўя на яго ўчаст ку, ён на-
ту раль на спа ло хаў ся. Спы таў: «Вы 
з пад атко вай? Я не бу ду на та кія 
пы тан ні ад каз ваць. Пі шы це паў-
сюль — «нуль». І гэ та ня гле дзя чы 
на па свед чан ні і ін шыя ат ры бу ты 
пе ра піс чы ка. Так і не па ве рыў.

Ужо па чы нае цям нець і мы, 
прай шоў шы тры ву лі цы і пе ра пі саў-
шы два до ма ўла дан ні, вы ра ша ем, 
што трэ ба на сён ня за кан чваць. 
Больш тол ку бу дзе, ка лі прый сці 
сю ды ў вы хад ныя дні.

Між тым і ў буд ныя Крыс ці на, 
як і ін шыя пе ра піс чы кі, за зір не ў 
кож ны дом па тры ра зы. Ка лі ні хто 
так і не адчыніць, ін фар ма цыю пра 
та кія до ма ўла дан ні пе рад асць на 
пе ра піс ны ўчас так. Яшчэ мы шка-
ду ем, што ня ма ў нас фіт нес-брас-
ле таў — каб пра ве рыць, ці прай шлі 
за дзень не аб ход ныя во сем ты сяч 
кро каў. Крыс ці на дзе ліц ца сва і мі 
ўра жан ня мі.

— Уво гу ле лю дзі доб ра зыч лі-
выя. Прос та скла да на іх за стаць 
до ма. Толь кі ве ча рам трэ ба па ды-
хо дзіць ці ў вы хад ныя. Не ка то рыя 
на ват хо чуць па га ма ніць на ін шыя 
тэ мы. Ад на жан чы на на пы тан не 
«Ад куль пры еха ла ў Бе ла русь»  ад-
ка за ла, што з Ка зах ста на і па ча ла 
зда лёк рас каз ваць сваю бія гра фію. 
Лю дзям ці ка ва па гу та рыць. Яны 
не ба яц ца, што да іх чу жы ча ла век 
звяр нуў ся. Час ад ча су пра па ну юць 
па ес ці, але я не зга джа ю ся.

За гад чы ца ста цы я нар на га пе-

ра піс но га ўчаст ка № 5 па аг ра-

га рад ку Яро мі на Та ма ра БЯ РОЗ-

КІ НА рас ка за ла, што да ўдзе лу ў 
пе ра пі се пры цяг ну ты 17 ча ла век. 
Боль шасць з іх — ма ла дыя лю дзі 
25—35 га доў, якія пра цу юць у га-
лі не аду ка цыі або куль ту ры.

— Да на ша га пе ра піс но га ўчаст-
ка ад не се на тры сель са ве ты: Яро-
мін скі, Баль ша віц кі, Па ка лю біц кі. 
У нас пра цуе два ста цы я нар ныя 
пунк ты пе ра пі су. Мы імк нём ся мак-
сі маль на да ступ на фар му ля ваць 
тыя пы тан ні, якія ёсць у ан ке це для 
апы тан ня. У нас ёсць са цы яль на 
не бяс печ ныя гра ма дзя не, да якіх 
пой дзем толь кі ра зам з пра ва ахоў-
ні ка мі. На пя рэ дад ні ма біль ныя гру-
пы пе ра пі са лі лю дзей у баль ні цы 
сяст рын ска га до гля ду ў па сёл ку 
Баль ша вік, на прад пры ем стве 
«Аг ра кам плект» і ў аг ра кам бі на-
це «Паў днё вы».

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ, 

фо та аў та ра.

Пе ра піс чы ка ча ка лі?

Як рас ка за ла на мес нік на чаль ні ка Га лоў на га ўпраў лен ня — на-

чаль нік ад дзе ла дэ ма гра фіч най ста тыс ты кі і пе ра пі су на сель ніц-

тва Га лоў на га ста тыс тыч на га ўпраў лен ня Воль га СЕ МЕНЧУКОВА, 
на Го мель шчы не спо саб пе ра пі су па ін тэр нэ це вы ка рыс та лі 
233 858 ча ла век, ці 16,6 % ад агуль най коль кас ці на сель ніц тва. 
Са мую вя лі кую ак тыў насць у ан лайн-пе ра пі се пра дэ ман стра ва лі 
жы ха ры Ча чэр ска га (35,5 %), Бра гін ска га (28 %), На раў лян ска га 
(27,9 %) ра ё наў.

Да 30 каст рыч ні ка ўсё яшчэ мож на пры няць удзел у пе ра пі се 
на сель ніц тва: ча каць пе ра піс чы ка до ма або са мо му прый сці на ста-
цы я нар ны ўчас так. У га ра дах участ кі пра цу юць з 9.00 да 20.00, у 
сель скіх на се ле ных пунк тах — з 9.00 да 19.00.

Ту рызмТу рызм
ГАС ЦЕЙ ПРЫ БЫ ВАЕ
У Грод не ві та лі ста ты сяч на га бяз ві за ва га ту рыс та, 

які пры ехаў з Бе ла сто ка
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І так бы вае...І так бы вае...

У Бе ла веж скай пу шчы 
за тры ма ны ка ра тыс ты 

з Ал жы ра
Не каль кі дзён та му ў Го ме лі пра хо дзіў 

Ад кры ты між на род ны тур нір па ка ра тэ, у 

якім пры ня ло ўдзел ка ля 1000 спарт сме наў 

сямі кра ін. Па він на бы ла быць ся род іх і гру па 

ка ра тыс таў з Ал жы ра. Ад нак за мест спа бор-

ніц тваў на та та мі яны аб ра лі ін шы від «спа бор-

ніц тваў» — бег па пе ра се ча най мяс цо вас ці. 

А ў са пер ні кі са бе аб ра лі брэсц кіх па гра ніч-

ні каў.

Спарт сме ны з 
поў на чы Аф ры кі 
пры бы лі ў Бе ла русь 
цал кам ле галь ным 
спо са бам, але, ма-
быць, яшчэ ў ся бе 
на ра дзі ме вы ра-
шы лі, што з тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі змо гуць збег чы ў Еў ро пу і больш не 
вяр тац ца да до му. За мест Го ме ля яны пры еха лі ў 
Брэст, за тым на кі ра ва лі ся ў пу шчу. З да па мо гай 
кар ты вы бра лі зруч нае, на іх по гляд, мес ца для пе-
ра ся чэн ня мя жы, пе ра лез лі це раз сіг на лі за цый ны 
комп лекс і пра цяг ну лі рух у бок Поль шчы.

Па гра ніч ні кі зрэ а га ва лі на ра бо ту сіг на лі за цыі і 
ад пра ві лі ся шу каць ня про ша ных гас цей. Тыя спра-
ба ва лі сха вац ца, але ары ен та цыю на мяс цо вас ці 
хут ка прай гра лі і бы лі за тры ма ныя.

Кож ны з па ру шаль ні каў атры маў буй ны штраф 
за па ру шэн не па меж на га рэ жы му і спро бу па-
ру шэн ня Дзяр жаў най мя жы. У най блі жэй шы час 
за меж ні кі бу дуць дэ пар та ва ныя за свой жа кошт 
з за ба ро най уез ду на тэ ры то рыю Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь тэр мі нам на 5 га доў. Аб куб ках і пе ра мо-
гах у на шай кра і не ім прый дзец ца на гэ ты час 
за быц ца.
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