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Зран ку ў аў то рак ста ла вя до ма, што на пя-

рэ дад ні ве ча рам у Бя ро заў скім ра ё не пад 

лёд пра ва лі лі ся ча ты ры ча ла ве кі. На во зе ра 

з сім ва ліч най наз вай Чор нае на зі мо вую 

ры бал ку на кі ра ва лі ся чац вё ра муж чын з 

рай цэнт ра. Як ста ла вя до ма паз ней, адзін 

з іх пра ва ліў ся пад лёд. Трое та ва ры шаў 

па спя ша лі ся прый сці на да па мо гу і тра пі лі 

ў ле дзя ны па лон са мі.

Ві да воч цы вы клі ка лі ра та валь ні каў. Два іх з 

па цяр пе лых су пра цоў ні кі МНС па спе лі вы цяг нуць 

на бе раг. 49-га до вы жы хар Бя ро зы вы жыў і быў 

да стаў ле ны ў рэ ані ма цыю. На год ста рэй шы яго 

та ва рыш быў ужо мёрт вы, пер шая да па мо га на 

мес цы, на жаль, не ме ла вы ні каў. Двое ас тат ніх 

пай шлі пад лёд. Іх це лы ця пер шу ка юць ва да ла зы 

Та ва рыст ва вы ра та ван ня на во дах. Га вор ка ідзе 

пра 48-га до ва га і 59-га до ва га муж чын.

Аў тар гэ тых рад коў у па ня дзе лак бы ла ў ка-

ман дзі роў цы ў Бя ро заў скім ра ё не. Мы пра яз-

джа лі не да лё ка ад Чор на га во зе ра, спы ня лі ся 

по бач з больш зна ка мі тым — Спо раў скім во-

зе рам. І ба чы лі, як па лё дзе хо дзяць лю дзі. Як 

вы свет лі ла ся, гэ та бы лі аран да та ры, што зай-

ма юц ца ло вам ры бы.

А ба яц ца, як бачна, вар та. Па за ўчо ра на Бя-

ро заў шчы не бы ло 9 гра ду саў цяп ла, сне гу ні дзе 

ні крош кі, пер шыя кро ку сы па вы ла зі лі, кля но вы 

сок пай шоў. Які ж трэ ба мець азарт да ры бал кі, 

каб так іг на ра ваць улас ную бяс пе ку! І га лоў нае, 

што чу жыя тра ге дыі не ву чаць ін шых. На мі ну лым 

тыд ні ў Коб рын скім ра ё не ча ла век пра ва ліў ся пад 

лёд, на шчас це, яго вы ра та ва лі. А ў Сто лін скім 

да гэ тай па ры шу ка юць це ла па са жы ра аэ ра -

глі се ра, які пе ракуліў ся... Тым ча сам яшчэ з 

18 лю та га бы ла ўста ноў ле на за ба ро на вы ха ду на 

лёд у Брэсц кай воб лас ці.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Акра мя ча ты рох ты сяч ат ле таў 

і дзвюх ты сяч трэ не раў і спе цы я-

ліс таў, якія бу дуць пра жы ваць у 

Вёс цы спарт сме наў, ар га ні за та рам 

трэ ба бу дзе на кар міць 1800 vір-

гас цей (вы со ка па стаў ле ных асоб),

ка ля 1200 прад стаў ні коў СМІ, 

500 спе цы я ліс таў тэ ле вя шчаль ні-

ка, ка ля 700 суд дзяў і ка ля васьмі 

ты сяч ва лан цё раў. Акра мя гэ та га, 

ар га ні за ваць пунк ты з хар ча ван-

нем для ба лель шчы каў, дзе па ві нен 

быць прад стаў ле ны асар ты мент, 

які па ка заў бы асноў ны бе ла рус кі 

ка ла рыт.

На чаль нік упраў лен ня па ар га ні за -

цыі хар ча ван ня фон ду «Ды рэк цыя 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да» Юлія

КРАЎ ЧАН КА ад зна чы ла, што аб са лют-

ная боль шасць па стаў шчы коў пра дук таў 

хар ча ван ня — гэ та бе ла рус кія прад пры-

ем ствы, ім пар та ваць бу дуць толь кі тую 

пра дук цыю, якая ў Бе ла ру сі не вы раб-

ля ец ца, гэ та та кія спе цы фіч ныя рэ чы, як 

со е вае ма ла ко і без глю тэ на выя пра дук ты, 

якія па тра бу юц ца для ар га ні за цыі ды е-

тыч на га хар ча ван ня.

Па во пы це па доб ных ме ра пры ем стваў 

вя до ма, што ў ся рэд нім адзін спарт смен 

з'я дае ка ля пяці-шасці кілаграмаў ежы ў 

дзень і за хо дзіць у ста ло вую ка ля чатырох 

ра зоў у су ткі. Пра тое, якое ме ню бу дзе 

прад стаў ле на ў ста ло вай, што раз мяс ціц-

ца ў Вёс цы ат ле таў, мы па ве дам ля лі ра-

ней. Гэ тым ра зам у Ды рэк цыі да да лі, што 

бе ла ру сы збі ра юц ца здзіў ляць за меж ных 

спарт сме наў не толь кі бур ге ра мі з се ляд-

цом. «Мы не ста вім пе рад са бой мэ ту здзі-

віць ат ле таў не звы чай ны мі стра ва мі, але 

свая «ці ка він ка» ў Мін ску бу дзе: у Вёс-

цы спарт сме наў з'я вяц ца ані ма цый ныя 

стан цыі, дзе пад час вя чэ ры шэф-по вар 

бу дзе аб слу гоў ваць удзель ні каў спа бор-

ніц тваў, — рас каз вае кі раў нік па ар га ні-

за цыі хар ча ван ня ў Вёс цы спарт сме-

наў фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў 2019 го да» Ан тон ЯГО РАЎ, які, 

да рэ чы, мае во пыт ра бо ты на Алім пій скіх 

гуль нях у Со чы. — Та ко га яшчэ не бы ло 

на спар тыў ных ме ра пры ем ствах, і гэ та 

ста не ці ка вым шоу — спарт сме ны змо-

гуць уба чыць і па гу та рыць з ку ха ра мі, якія 

га та ва лі ім стра вы».

Да рэ чы, ку ха ры аса біс та бу дуць аб-

слу гоў ваць спарт сме наў і яшчэ з ад ной 

пры чы ны — каб збе раг чы ўдзель ні каў 

спа бор ніц тваў ад трап лян ня за ба ро не-

ных рэ чы ваў у ежу, узяць са мі ат ле ты 

змо гуць толь кі за пя ча та ную пра дук цыю. 

«Мы рас пра ца ва лі шэ раг мер для та го, 

каб не да пус ціць па пад ан ня ў ар га нізм ат-

ле таў за ба ро не ных рэ чы ваў, на прык лад з 

пра дук та мі хар ча ван ня. Ужо вы зна ча ны і 

ві ды хар чо вай пра дук цыі, якая бу дзе пад-

вяр гац ца да дат ко ва му до пінг-кант ро лю: 

у гэ тым спі се мя са-ма лоч ная пра дук цыя, 

іза та ніч ныя рас тво ры для піц ця і га то выя 

за меж ныя пра дук ты, якія пры еха лі, на-

прык лад, з Бра зі ліі, Паўд нё вай Аме ры кі 

і Кі тая», — рас каз вае ды рэк тар На цы я-

наль най ан ты до пін га вай ла ба ра то рыі 

Сяр гей БЯ ЛЯ ЕЎ. Акра мя та го, у ста ло вай 

у Вёс цы спарт сме наў бу дзе ўста ноў ле на 

ві дэа на зі ран не.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Пяць-шэсць кілаграмаў ежы 
для ад на го спарт сме на

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Аб ад крыц ці му зея аб вяс ціў ад-

мыс ло вы паш то вы ра жок. Яго гу кі 

ка лісь ці па ве дам ля лі аб пры быц ці 

ў го рад паш то ва га ды лі жан са. У 

на шай кра і не гэ ты ра жок — рэч 

рэд кая. Дзьмуць у яго да во лі цяж-

ка, рас ка заў на чаль нік ка мер-

цый на га ад дзе ла Гро дзен ска га 

фі лі яла Юрый КАР ПАЧ. Ён паў-

стаў у воб ра зе ра бот ні ка пош ты 

ся рэ дзі ны ХІХ ста год дзя. У гэ ты 

пе ры яд паш та ві кі на сі лі спе цы-

яль ныя фрэн чы зя лё на га ко ле ру і 

фор мен ныя фу раж кі. Да рэ чы, гро-

дзен цы пра дэ ман стра ва лі і фор-

му паш то ва га ган ца пе ры я ду Рэ чы 

Па спа лі тай. Яе мож на ўба чыць у 

віт ры не му зея. Экс па зі цыя рас каз-

вае аб раз віц ці служ бы, якая з даў-

ніх ча соў так па трэб на лю дзям.

— Час не ста іць на мес цы. На 

зме ну са ста рэ ла му аб ста ля ван ню 

пры хо дзяць но выя тэх на ло гіі. Ад-

нак вель мі важ на за ха ваць гэ ты 

гіс та рыч ны пласт, які да зва ляе за-

зір нуць у мі ну лае, да ве дац ца аб 

жыц ці гра мад ства, — пад крэс ліў 

пад час ад крыц ця му зея мі ністр 

су вя зі і ін фар ма ты за цыі Кан-

стан цін ШУЛЬ ГАН.

Но вы аб' ект зна хо дзіц ца ў гіс-

та рыч най част цы го ра да ў так зва-

ным До ме су вя зі. Ра ней у па мяш-

кан ні, ад ве дзе ным пад му зей, мес-

ціў ся пе ра га вор ны пункт, по тым 

вя сель ны са лон. І вось за раз — 

яшчэ ад на — зна ка вы для го ра да 

ту рыс тыч ны пункт.

— Спа дзя ём ся, што наш му зей 

упры го жыць го рад, спа да ба ец ца 

не толь кі га ра джа нам, але і гас-

цям. А іх з увя дзен нем бяз ві за ва-

га рэ жы му пры яз джае ў Грод на з 

кож ным го дам усё больш і больш. 

Ду маю, ім спа да ба ец ца і тая су-

ве нір ная пра дук цыя, якая пра па-

ну ец ца ў спе цы яль ным ад дзе ле 

му зея, — ад зна чыў ды рэк тар 

Гро дзен ска га фі лі яла РУП «Бел-

пош та» Іван ПРА ТА СЕ ВІЧ.

Да ад крыц ця экс па зі цыі вый-

шаў у аба ра чэн не спе цы яль ны 

паш то вы штэм пель з пе ра вад ной 

ка лян дар най да тай «Бе ла русь. 

Экс па зі цыя «Гіс то рыя Гро дзен-

скай пош ты». Пад час ура чыс та ці 

мож на бы ло па га сіць ім па мят ныя 

паш тоў кі.

Пер шую эк скур сію пра вёў 

Юрый Кар пач, які ра зам з ін шы мі 

ама та ра мі пры маў ак тыў ны ўдзел 

у збо ры ма тэ ры я лу — на вед ваў 

ар хіў, біб лі я тэ кі. Не ка то рыя экс-

па на ты па да ра ва лі га ра джа не. 

На прык лад, гу зік ад фор мы ўзо ру 

1869 го да. Ці тэ ле гра му 30-х га доў 

мі ну ла га ста год дзя. Пісь мо-трох-

ву голь нік з фрон та на бы лі ў ка-

лек цы я не ра.

У пер шую чар гу звяр та юць на 

ся бе ўва гу не звы чай ныя прад ме-

ты. На прык лад, у паў та ра мет ра 

вы шы нёй паш то вая скры ня, якая 

яшчэ да 90-х га доў ХХ ста год дзя 

ста я ла на по шце ў Ваў ка выс ку. 

І, уя ві це са бе, ка рэс пан дэн цыя вы-

ма ла ся двой чы ў дзень — та кі вя-

лі кі быў аб' ем пе ра пі сак.

Мно гія яшчэ па мя та юць і аў-

та ма ты па про да жы кан вер таў і 

паш то вак. Яны дзей ні ча лі ў 70-х 

га дах, а ка лі ка пей кі вый шлі з аба-

ра чэн ня, ста лі не ак ту аль ныя і знік-

лі. Пе рай шлі ў раз рад му зей ных 

экс па на таў.

У мі ну лым ста год дзі іс на ва ла 

так зва ная зва рот ная та ра, ка лі па-

сыл кі ад праў ля лі ў плас ты ка вых 

ка роб ках, а пры атры ман ні ад ра-

сат му сіў па кі нуць та ру на по шце. 

Больш шы ро кае рас паў сю джан-

не зай ме лі, ка неш не, драў ля ныя 

скры ні, якія і ця пер іс ну юць.

У паш та ві коў бы лі і свае ва гі. 

Акра мя та го, што яны ме лі спе цы-

яль ныя дзя лен ні для бан дэ ро ляў і 

па сы лак, на іх яшчэ па зна чаў ся і 

ад па вед ны та рыф. Да рэ чы, пош та 

ме ла і свой спе цы фіч ны пах. Гэ та 

пах сур гу чу. Рэ чы ва за куп ля ла ся 

ў цвёр дым вы гля дзе і на гра ва ла-

ся па па трэ бе. Ка жуць, што для 

гэ та га ха па ла прос тай лям пач кі. 

Ад гэ тай «тэх на ло гіі» па зба ві лі ся 

га доў 20 та му, як і ад штэм пе ляў, 

іх па прос ту па він ны бы лі зні шчыць. 

Част ка ней кім цу дам за ха ва ла ся 

і так са ма ўвай шла ў экс па зі цыю. 

Да рэ чы, не ка то рыя штэм пе лі бы-

лі для спе цы яль ных па сы лак, на-

прык лад — «фрук то вая».

Зной дзе на ня ма ла ўні каль ных 

да ку мен таў. Са мым каш тоў ным лі-

чыц ца адзін з пер шых кан вер таў, 

які да ту ец ца 1885 го дам. Пісь мо 

іш ло чы гун кай з Грод на ў Па рэч-

ча. Праз гэ тую не вя лі кую стан цыю 

прай шла пер шая чы гун ка больш 

за 150 га доў та му. Да рэ чы, пош ту 

з экс прэс-цягнікоў на ма лых стан-

цы ях ў той час вы кід ва лі з ва го на 

на пе рон.

Адзін са стэн даў пры све ча ны 

ва ен на му пе ры я ду. Па сло вах эк-

скур са во да, увесь паш то вы ар-

хіў Грод на ча соў аку па цыі нем цы 

спа лі лі. Мно гае збі ра лі па ін шых 

ра ё нах.

— На прык лад, у На ва груд ку 

за ха ва ла ся пісь мо ад на го з мяс-

цо вых жы ха роў, яко га за вез лі на 

ра бо ты ў Гер ма нію, і ад туль ён ад-

пра віў ліст сва ім род ным, — рас-

каз вае Юрый Кар пач. — Вось што 

пі ша той ча ла век: «Да ра гая цёт ка 

Ве ра, мы ўсе на ва сель скія пра цу-

ем на фас фат най фаб ры цы, а дзе 

зна хо дзяц ца ва шы дач ка і сын, на-

пі шы це нам ад рас. Да ра гая цёт ка, 

ці пры хо дзяць да вас тыя са мыя 

гос ці, што за бі ра юць усё? Ка лі дой-

дзе пісь мо, на пі шы нам...» Але гэ та 

пісь мо так і не дай шло да ад ра са та. 

На ім ста іць штамп «АА», ня мец кі 

цэн зар яго не пра пус ціў.

З паш та ві коў па тра ба ва лі 

якас ці апра цоў кі паш то вых ад-

праў лен няў. У га зе це за 1935 год 

быў ар ты кул, дзе пі са лі аб па рад-

ку дыс цып лі нар ных па ка ран няў і 

штра фаў. Так, за да сыл прос та га 

пісь ма з ві на ва та га ўтрым лі ва-

лі 20 ка пе ек, за каз но га — 40, за 

га зе ту — 1 ру бель. А маг лі і па-

са дзіць пад арышт на 15 су так 

за асаб лі ва цяж кія служ бо выя 

не да гля ды.

Бы лі і свае ку лі бі ны. Ра бот нік 

гро дзен скай пош ты пра па на ваў 

вы ка рыс таць ме ха нізм швей най 

ма шын кі для ад праў кі бан дэ ро ляў 

на дру гі па верх. Каб не бе гаць ту-

ды-сю ды. Пры ём шчы цы да стат ко-

ва на жаць на пе даль ку, і ка роб ка 

з па сыл кай па е дзе на верх. За гэ-

тую п ра па но ву вы на ход нік на ват 

атры маў прыз на рэс пуб лі кан скім 

кон кур се, але ў прак ты ку яго так 

і не ўка ра ні лі. Чар цёж мож на ўба-

чыць у му зеі.

Ці ка ва, што да стаў ляць пош ту 

маг лі не толь кі паш та ві кі. У му зеі 

ёсць да га вор, які быў за клю ча ны 

са свіс лац кім куп цом. Той, як ка-

жуць ця пер, вый граў тэн дар на 

гэ тую ра бо ту. Да га вор да ту ец ца 

па чат кам ХХ ста год дзя.

— Ра ней гэ та бы ла толь кі муж-

чын ская пра фе сія, але па сту по ва 

па ча лі браць і жан чын. Іх пры ма лі 

з умо ваў — каб раз мах рук быў 

не менш за 120 сан ты мет раў, — 

пад крэс лі вае Юрый Кар пач. — 

Жан чы на па він на бы ла пе ра клю-

чаць ка му та тар не сы хо дзя чы 

з мес ца.

А вось пас ля вай ны на по шце 

пра ца ва лі ў асноў ным жан чы ны. 

Та кая тэн дэн цыя за хоў ва ла ся доў-

гі час. За раз яна змя ня ец ца. Па 

сло вах Юрыя, у аб лас ным фі лі яле 

22 % ра бот ні каў пош ты — муж-

чы ны. Усе ма юць спе цы яль ную 

аду ка цыю.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Ад ста ра жыт ных ча соў да су час нас ці

Пы тан ні хар ча ван ня і бяс пе кі 
пад асаб лі вым кант ро лем

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

  «Мінск во да ка нал» бу дзе раз-

ві ваць ра ба ты за ва ны кол-цэнтр, які 

да зво ліць па леп шыць ра бо ту цэнт ра 

«Ва да збыт» са спа жыў ца мі, па ве да-

міў ка рэс пан дэн ту Бел ТА ды рэк тар 

прад пры ем ства «Мінск во да ка нал» 

Алег Аў ру цін. Мін ча не змо гуць у лю бы 

час су так па кі нуць за яў ку на за ме ну 

пры бо раў улі ку. Так са ма ро бат пра ін-

фар муе жы ха роў аб тэр мі не па вер кі 

лі чыль ні каў. Што год у ква тэ рах мін чан 

замя ня ец ца ка ля 300 ты сяч пры бо раў 

улі ку. «Мінск во да ка нал» на гад вае, 

што дзяр жаў ная па вер ка бяс плат ная.

 Рас пра ца ва ны но выя стра вы 

для хар ча ван ня на ву чэн цаў, па ве да мі-

лі ў га лоў ным упраў лен ні спа жы вец ка-

га рын ку Мін гар вы кан ка ма. У ра цы ён 

хар ча ван ня на ву чэн цаў уклю ча ны но-

выя стра вы, ся род якіх — са ла ты «Вяс-

но вы» і «Све жасць», кат ле ты «Вы дат-

нік» і «За гад ка», каў бас ка «Пе ра мен-

ка», шні цаль «Кар пы чаў», буль бя ная 

баб ка «Школь ная», ка ша «Со неч ная», 

кекс «Зеб ра». Дзе цям пра па ну юць за-

поў ніць ан ке ту. Па вы ні ках апы тан ня 

най больш за па тра ба ва ныя з но вых 

страў уклю чаць у двух тыд нё вае ме ню 

ўсіх школ на вяс но вы пе ры яд.

У цырымоніі гашэння ўдзельнічаюць дырэктар Гродзенскага філіяла 
РУП «Белпошта» Іван Пратасевіч, міністр сувязі і інфарматызацыі Канстанцін 

Шульган і намеснік старшыні Гродзенскага гарвыканкама Зоя Кулеша. 

Лоў ля шчу па ка —
пад за ба ро най

З 1 са ка ві ка ў боль шас ці рэ гі ё наў Бе-

ла ру сі (за вы клю чэн нем Ві цеб шчы ны) 

уво дзіц ца за ба ро на на лоў лю шчу па-

ка, якая пра цяг нец ца да 15 кра са ві ка; 

у Ві цеб скай воб лас ці за ба ро на бу дзе 

дзей ні чаць з 9 са ка ві ка да 25 кра са ві ка, 

па ве да мі лі ў Дзяр жаў най ін спек цыі ахо-

вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пры 

Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ахоў ныя ме ры звя за ны з па чат кам не-

рас ту ў гэ та га ві ду. Шчу пак ідзе на яго ра-

ней за ін шых вя сен не-не рас ту ю чых рыб, 

па коль кі не та кі па тра ба валь ны да пра грэ ву 

ва ды, а ча сам не рас туе на ват пад лё дам. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


