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Па куль на ву чэн ка ка ле джа 

Юля Ка ля дзіч апра цоў вае жан-

чы не па зног ці, тая ах вот на рас-

каз вае пра ся бе. Свят ла на Іва-

наў на Іва но ва — ура джэн ка 

го ра да Іва на ва (як гу чыць!), 

але ўжо 54-ы год жы ве ў Ба ра-

на ві чах. Пры еха ла ка лісь ці ма-

ла дой дзяў чы най пра ца ваць па 

раз мер ка ван ні на Ба ра на віц-

кае вы твор чае ба ваў ня нае аб'-

яд нан не, вый шла за муж, па ся-

лі ла ся ў мік ра ра ё не Тэкс тыль-

ны ды так і асе ла тут. Ця пер 

жы ве ад на, але, ка жа, ёй не да 

су му. Сяб руе з су се дзя мі, зай-

ма ец ца вы шыў кай... А яшчэ ў 

Свят ла ны Іва наў ны ёсць план-

шэт. «Тут, у ка ле джы, мя не на-

ву чы лі пра ца ваць на кам п'ю та-

ры, — ка жа жан чы на. — Але 

до ма ў мя не кам п'ю та ра ня ма. 

Паў ста ла пы тан не: што ку піць? 

Кам п'ю тар? Але я не ха чу пры-

вяз вац ца да до ма, а план-

шэт — ма біль ны, на ім 

мож на дзе хо чаш пра ца-

ваць. Ды і сын ска заў: не 

бой ся, ты ні чо га не са псу-

еш — асвой вай ме та дам 

ты ку. І я яго асво і ла! За-

раз па скай пе раз маў ляю 

з сы нам, з пля мен ні цай з 

Ра сіі, ні бы ўжы вую! 

А коль кі сяб роў, з які мі 

жыц цё рас кі да ла, знай-

шла з да па мо гай ін тэр нэ-

ту! Ці яшчэ: ра ней ледзь 

што лез ла ў Вя лі кі эн цык-

ла пе дыч ны слоў нік, ця-

пер — толь кі ў ін тэр-

нэт!».

...Тым ча сам ма ні кюр 

Свят ла не Іва наў не зроб-

ле ны. «Ма лай чы на, 

Юля! — ка жа пе да гог 

Люд мі ла Да вы да ва бу ду-

ча му май стру па ма ні кю-

ры. — Доб ра зра бі ла!»

Ша на ваць жыц цё 
ў лю бых яго пра явах

А мы з ва лан цё ра мі едзем 

вы кон ваць за каз до ма, да Іры-

ны Ге ра сі маў ны Яго ра вай. Ёй 

84 га ды, і ўжо 26 з іх яна жы ве 

ад на: муж па мёр, дзе ці «раз-

ля це лі ся». «Я паў на праў ная 

гас па ды ня гэ та га до ма і мо гі-

лак. Там па ха ва ныя мая ма ма, 

мае свяк роў і муж...», — з кры-

ху гар ка ва тай іро ні яй ка жа па-

жы лая жан чы на. І, па куль на-

ву чэн ка ка ле джа Ла да Го луб 

апра цоў вае ёй па зног ці, рас-

каз вае, што ў яе дзве дач кі — 

ад на за раз у Ра сіі, дру гая ў 

Гер ма ніі. Што ўнуч ка, якая 

вый шла за муж і з'е ха ла ў 

Фран цыю, скар дзіц ца, што там 

зу сім ін шае жыц цё, што вель-

мі скла да на знай сці сяб роў. 

Гэ та, маў ляў, не тое, што ў 

нас, ка лі пры хо дзіш у гос ці і 

ця бе су стра ка юць з ад кры таю 

ду шою, на кры ва юць стол. Там 

у гос ці трэ ба іс ці з усім сва ім, 

а ка лі ні чо га з са бой не возь-

меш, з ця бе вы лі чаць з'е дзе-

нае...

Між тым па зног ці гас па ды ні 

ква тэ ры ўжо афар ба ва ны і На-

дзя Ва лы нец, бу ду чы мас так-

ма дэль ер, па чы нае стрыжку. 

Іры на Ге ра сі маў на — бы лы ра-

бот нік куль ту ры. Ды і ця пер яна 

пе ра да вая жан чы на. Дзе ці ку-

пі лі ёй ноў тбук, так што раз маў-

ляе з імі па скай пе. «У мя не 

бы ла ці ка вая пра ца, по бач — ці-

ка выя лю дзі. Ця пер — кні гі, мо-

жа, дзя ку ю чы ім я і жы ву. Шка-

да, што за раз не так ак тыў на 

хо дзяць у біб лі я тэ ку, а ка лісь ці 

там жыц цё ві ра ва ла», — амаль 

не пры кмет на ўзды ха ю чы, ка жа 

Іры на Ге ра сі маў на.

Між ін шым, яе баць кі ка лісь-

ці, у га ды вай ны, ры зы ку ю чы 

жыц ця мі — і сва і мі, і сва іх шас-

ця рых дзя цей, — вы ра та ва лі 

яў рэя, які ўцёк ад рас стрэ лу. 

Два з па ло вай га ды той пра жыў 

у іх сям'і, перш чым атры ма ла ся 

пе ра пра віць яго да пар ты зан. 

Ма лень кай Іры бы ло тады дзе-

вяць га доў. «У вай ну скон чы ла-

ся на ша дзя цін ства. Але ўсё 

перажытае на ву чы ла нас ша на-

ваць жыц цё ва ўсіх яго пра явах. 

Мы ве да лі, што трэ ба вы жыць 

лю бым спо са бам», — усмі ха ец-

ца гас па ды ня ква тэ ры.

«Мно гія па жы лыя жан чы ны 

лю бяць па га ва рыць, рас ка-

заць пра ся бе, па куль іх 

пад стры га еш, — ка жа сту-

дэнт ка ка ле джа, на мес-

нік ка ар ды на та ра па пра-

цы з ва лан цё ра мі На дзя 

ВА ЛЫ НЕЦ. — Слу хаць іх 

вель мі ці ка ва! Ва ўсіх бы ло 

цяж кае жыц цё, але столь кі 

яр кіх па дзей за хоў вае іх 

па мяць, гэ та ж жы вая гіс-

то рыя!»

На пры чос кі мы 
на шых жан чын 
па куль не вель мі 
«рас кру ці лі»...

— Мы па пра сі лі ў тэ ры-

та ры яль ным цэнт ры са цы-

яль на га аб слу гоў ван ня спі-

сы лю дзей, якія пра жы ва-

юць у на шым мік ра ра ё не і 

ма юць па трэ бу ў да па мо-

зе, — рас каз вае ка ар ды на тар 

са цы яль на га пра ек та «Не по-

бач, а ра зам» Люд мі ла 

ДАВЫДА ВА. — На ша мэ та вая 

гру па — па жы лыя лю дзі, на ро-

джа ныя да 9 мая 1945 го да. 

Яшчэ мы су пра цоў ні ча ем з клу-

бам «Ша лом», у якім так са ма 

ня ма ла па жы лых лю дзей. Уся го 

ў гру пе ў нас ка ля 300 ча ла век, 

плюс яшчэ ка ля 80 ча ла век — 

бы лых вяз няў канц ла ге раў. 

Усім ім па тэ ле фа на ва лі, вы сла-

лі за пра шэн ні з на шы мі тэ ле фо-

на мі.

Па вод ле слоў Люд мі лы Да-

вы да вай, мно гія жанчыны дзі ві-

лі ся і не ра зу ме лі, як гэ та ім 

бяс плат на нех та бу дзе да па ма-

гаць: яны не пры вык лі да та ко-

га. За тое потым вель мі ўзра да-

ва лі ся.

«Не ка то рых мы аб слу гоў ва-

ем до ма, ін шыя пры хо дзяць да 

нас у рэ сурс ны цэнтр, — ка жа 

ка ар ды на тар пра ек та. — Там 

заў сё ды нех та дзя жу рыць, на-

шы на ву чэн цы або май стар. 

Яны і стры гуць. На огул, па-

стрыг чы ся ў нас шмат ах вот-

ных, і ўсе за да во ле ныя. На пры-

чос кі мы на шых жан чын па куль 

не вель мі «рас кру ці лі» (хоць гэ-

тае сло ва тут і не вель мі па ды-

хо дзіць, бо ўсё гэ та бяс плат на 

для па жы лых га ра джан), не 

раз рэ кла ма ва лі яшчэ як след. 

Але фар бу юць ва ла сы ў нас па-

жы лыя жан чы ны з за да валь-

нен нем. У на шым рэ сурс ным 

цэнт ры вель мі доб ра аб ста ля-

ва ныя май стэр ні. Тут на шы дзе-

ці пра хо дзяць на ву чан не, прак-

ты ку. І не толь кі яны, але і на ву-

чэн цы з ін шых на ву чаль ных 

уста ноў з усёй Брэсц кай воб-

лас ці».

Са цы яль ны пра ект да па мо гі 

па жы лым лю дзям і дзе цям-вяз-

ням канц ла ге раў, якія пра жы ва-

юць у мік ра ра ё не Тэкс тыль ны 

Ба ра на ві чаў, стар та ваў гэ тай 

вяс ной і бу дзе доў жыц ца да 

2020 го да. Ён вый граў грант і 

бу дзе рэа лі зоў вац ца за кошт 

фі нан са вых срод каў гер ман ска-

га фон ду «Па мяць, ад каз насць 

і бу ду чы ня» су мес на з МГА 

«Уза е ма ра зу мен не» ў рам ках 

вы ка нан ня пра гра мы «Мес ца 

су стрэ чы — дыя лог».

Пла наў і за ду мак у ар га ні за-

та раў пра ек та проць ма. У пры-

ват нас ці, пла ну юць аказ ваць 

бы та выя па слу гі: ра біць па жы-

лым лю дзям бяс плат ныя стрыж-

кі, ма ні кюр, ра ман та ваць адзен-

не, шыць па сцель ную бя ліз ну. 

Акра мя та го, мяр ку ец ца, што 

ўдзель ні кі пра ек та за бяс пе чаць 

і ар га ні за цыю воль на га ча су 

пен сі я не раў на ба зе ка ле джа і 

клу ба «Ша лом» (парт нё ра пра-

ек та). Хо чуць ар га ні за ваць тут 

гур ток ру ка дзел ля, кам п'ю тар-

най аду ка ва нас ці, за ку піць пал-

кі для скан ды наў скай ха ды... 

Збі ра юц ца тут так са ма пра во-

дзіць эк скур сіі па па мят ных 

мес цах Ба ра на ві чаў і па Ба ра-

на віц кім ра ё не і ін шых рэ гі ё нах 

Бе ла ру сі. Ужо рас пра ца ва на 

шэсць эк скур сій... А яшчэ тут 

ма раць аб ства рэн ні му зей ных 

экс па зі цый — з дэ ман стра цы яй 

твор чых ра бот па жы лых лю-

дзей і з фо та здым ка мі ста ро га 

го ра да і жыц ця ў ім. Пас ля бу-

дзе ство ра на кні га з ус па мі на мі 

ўдзель ні каў вай ны. Яе бу дуць 

за хоў ваць у му зеі ка ле джа.

Свят ла на БУСЬ КО.

«МНО ГІЯ СПА ЧАТ КУ ДЗІ ВІ ЛІ СЯ, 
ЯК ГЭ ТА ІМ БЯС ПЛАТ НА 
БУ ДУЦЬ ДА ПА МА ГАЦЬ...»

На пры чос кі мы на шых 

жан чын па куль не вель мі 

«рас кру ці лі» (хоць гэ тае 

сло ва тут і не вель мі па ды-

хо дзіць, бо ўсё гэ та бяс-

плат на для па жы лых га ра-

джан), не раз рэ кла ма ва лі 

гэ та яшчэ як след. Але 

фар бу юць ва ла сы ў нас па-

жы лыя жан чы ны з за да-

валь нен нем.

Га зе та да лу чы ла ся да слаў га рад ска га фес-

ты ва лю «Гас па дар чы сыр» і ра зам з пош тай 

пра па на ва ла гас цям свя та акра мя пад піс кі 

на лю бі мую га зе ту яшчэ і экс клю зіў ныя па-

да рун кі.

Гаст ра на міч ны фес ты валь, які прай шоў у Слаў-

га ра дзе сё мы раз, са браў шмат пры хіль ні каў уся-

го на род на га і са ма быт на га. Га зе та «Звяз да» 

цу доў на да поў ні ла гэ ты фар мат. І чы тац кая аў ды-

то рыя вы дан ня па шы ры ла ся яшчэ на не каль кі 

ча ла век.

На ша пад піс чы ца Ра і са Лы сян ко ва атры ма ла 

ў па да ру нак ад рэ дак цыі экс клю зіў ны ку бак — бу-

дзе спа лу чаць пры ем нае з ка рыс ным: піць гар ба-

ту і зна ё міц ца з на ві на мі са све жа га ну ма ра 

«Звяз ды». Пры зна ла ся, што га зе ту на род най 

мо ве з за да валь нен нем чы тае яе муж. А ка рыс-

ныя звяз доў скія па ра ды яны ра зам вы ка рыс тоў-

ва юць у ся бе на пры ся дзіб ным участ ку. Яшчэ 

ад на на ша чы тач ка На тал ля Ган ча ро ва ста ла ўла-

даль ні цай фір мен най кеп кі. Абя цае, што, ка лі па-

е дзе на ку рорт, бу дзе рэ кла ма ваць на ша вы дан-

не і там.

Пры ем на, што шмат сяб роў у га зе ты ся род 

сы ра ва раў. Жы хар ка слаў га рад скай вёс кі Хо да-

ра ва Ні на Ге ца ра ва, на прык лад, вы піс вае «Звяз-

ду» на пра ця гу 30 га доў. Асаб лі ва ёй па да ба ец ца 

ста рон ка «Алё, на род на про ва дзе» Ва лян ці ны 

Доў нар і руб ры ка «Пес ню бя ры це з са бой». Тэкс-

ты пе сень яна вы ра зае і спя вае ра зам з ка ля жан-

ка мі. За дзе ся ці год дзі на збі раў ся ўжо вя лі кі аль-

бом.

Яшчэ ў ад ной пры хіль ні цы «Звяз ды» Люд мі лы 

Бон да ра вай з аг ра га рад ка Ла па ці чы Слаў га рад-

ска га ра ё на на ват ёсць сыр «Ка рэс пан дэнц кі». 

«Змеш ваю зе ляніва з час на ком, да даю тва рог 

і за ва роч ваю ў сыр — сма ка та!» — рас кры вае 

ку лі нар ны сак рэт жан чы на. Сыр, да рэ чы, ра за-

бра лі на свя це са мым пер шым.

Вы со кую ацэн ку га зе це да ла і стар шы ня 

Слаў га рад ска га рай са ве та Свят ла на 

ЯЗЕРСКАЯ.

— Га зе та сла віц ца сва і мі грун тоў ны мі ма тэ рыя-

ла мі, шмат пі ша пра дзей насць прад стаў ні чай 

ула ды. Для мя не, як дэ пу та та, гэ та вель мі ка рыс-

на, — пад крэс лі ла яна.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Не ўтры ма ла ся, каб не пе ра мо віц ца з Та ма рай 

Іва наў най па тэ ле фо не. Вяс ко выя ж чы та чы не 

ез дзяць у ра ён на дні пад піс чы ка. Як я і мер ка ва ла, 

Та ма ра Іва наў на ака за ла ся пе да го гам на пен сіі:

— Вой, са «Звяз ды» па зва ні лі? А я вас ве даю, 

на тат кі ва шы чы таю і Але ну Ляў ко віч люб лю, і 

Ва лян ці ну Доў нар... Ды ўсё пра чыт ваю, бо на на-

шай, род най мо ве... Га зе ту вы піс ваю даў но. Га доў 

15, мо жа больш, мой сын прый шоў на ра бо ту 

след чым, у іх там у ад дзе ле бы лі роз ныя вы дан ні, 

і ве да е це, гэ та ён мне па ра іў вы пі саць «Звяз ду». 

Вы пі са ла та ды і па лю бі ла, ця пер заў сё ды ча каю 

га зе ту.

А Люд мі ла Дво раг з Ка мя ню каў лёг ка пе рай шла 

ў раз мо ве на бе ла рус кую мо ву, ска за ла, што вы піс-

вае га зе ту больш за 30 га доў, чы тае, каб мець па-

ста ян ную прак ты ку, не за бы ваць род нае сло ва. Люд-

мі ла Яў ге наў на з ін сты туц ка га раз мер ка ван ня да 

пен сіі ад пра ца ва ла ба та ні кам у на цпар ку «Бе ла веж-

ская пу шча», лю біць чы таць ма тэ ры я лы з глы бін кі.

Ма ры на Цэ вя люк яшчэ раз пад крэс лі ла, што 

на шы чы та чы са мыя ад да ныя і на дзей ныя: «Вось, 

ска жам, Ва ле рый Ула дзі мі ра віч Бя ду ля мог бы 

афор міць ве да мас ную пад піс ку ды пра гля даць 

га зе ту на пра цы, ён — стар шы ня сель ска га Са-

ве та ў Рас не, але ўжо шмат га доў «Звяз ду» вы-

піс вае да до му».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Дзень пад піс чы каДзень пад піс чы ка  

«ЗВЯЗ ДА» 
З ВО ДА РАМ СЫ РУ

«ВА ШЫ ЧЫ ТА ЧЫ 
СА МЫЯ АД ДА НЫЯ»

Сыр «Ка рэс пан дэнц кі» ад Люд мі лы БОН ДА РА ВАЙ 
са мы па пу ляр ны ў спа жыў цоў.

На двор'еНа двор'е  

У се ра ду пры пя чэ як у лі пе ні — 
да 25—30 цяп ла

А ў пер шыя су ткі ле та ўна чы за ма раз кі да мі нус 2
Апош нія вяс но выя дні ў на шай кра і не бу дуць 

цёп лы мі, але ка лян дар нае ле та пач нец ца з 

па ха ла дан ня, па ве дам ля юць 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.

Сён ня ўдзень ча ка ец ца га ра чае, пе ра важ на 

без апад каў, на двор'е. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў 

ся рэ дзі не дня па ды мец ца да плюс 23—28 гра ду-

саў. У се ра ду ча ка ец ца су пер га ра чае для мая 

на двор'е. Ноч чу бу дзе пе ра важ на без апад каў, 

мес ца мі — сла бы ту ман, а ўдзень у асоб ных ра-

ё нах прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, маг чы мы 

на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 

12—17 гра ду саў вы шэй за нуль, днём па вет ра 

пра грэ ец ца да 24—30 цяп ла.

У апош ні дзень вяс ны да нас за ня се ат мас фер-

ны фронт. Ён аб умо віць у асоб ных ра ё нах кра і ны 

ка рот ка ча со выя на валь ніч ныя даж джы, пач не па-

сту паць больш ха лод нае па вет ра з поў на чы Еў-

ро пы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 12—

18 гра ду саў вы шэй за нуль, па паў ноч ным ус хо дзе 

ча ка ец ца 8—11 цяп ла, днём бу дзе ад плюс 17 гра-

ду саў па паў ноч ным ус хо дзе да 28 цяп ла па паў-

днё вым за ха дзе кра і ны.

Ка лян дар нае ле та пач нец ца па ха ла дан нем, 

але дзя ку ю чы скан ды наў ска му ан ты цык ло ну дні 

бу дуць со неч ныя, а вось уна чы хо лад на, у гэ тыя 

вы хад ныя дні ёсць іма вер насць нач ных за ма раз-

каў. У пят ні цу бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь-

кі днём мес ца мі па край нім паў днё вым ус хо дзе 

кра і ны маг чы мы ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм-

пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 3 гра-

ду саў па поў на чы да плюс 11 гра ду саў па поўд ні 

кра і ны, па поў на чы кра і ны ў асоб ных ра ё нах на 

гле бе ча ка юц ца сла быя за ма раз кі ад ну ля да мі-

нус 2 гра ду саў. Удзень праг на зу ец ца ад плюс 14 

да плюс 20 гра ду саў, толь кі па паў днё вым за ха дзе 

ча ка ец ца пацяп ленне — да плюс 22 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ



Да ня даў ня га ча су ра бо ты вя лі ся 

га лоў ным чы нам унут ры па ла ца. 

За раз па ча ло ся вон ка вае ад наў-

лен не аб' ек та, які хут ка па ўста не ва 

ўсім сва ім ха раст ве. На за вяр шаль-

ным эта пе пройдуць ра бо ты з ін-

тэр' ерам, у якім за ха ва ла ся ня ма ла 

гіс та рыч ных эле мен таў. Як толь кі 

на гэ та бу дзе падрыхтавана пра-

ект на-каш та рыс ная да ку мен та цыя, 

рэ кан струк цыя хут ка за вер шыц ца, 

за пэў ні лі бу даў ні кі.

З пры хо дам цёп ла га на двор'я ра бо та 

пай шла знач на хут чэй. Амаль га то вы ле-

вы флі гель, дзе раз мес ціц ца гас ці ні ца. 

У пра вым кры ле та кой жа га ле рэі бу дзе 

рэ ста ран. Больш скла да на ідуць спра вы 

з цэнт раль ным бу дын кам па ла ца. Тут за-

ха ва лі ся тры за лы ХVІІІ ста год дзя, рэ стаў-

ра цыя якіх па тра буе да дат ко вых да сле да-

ван няў, у тым лі ку і апор ных кан струк цый 

да ху. Па сло вах га лоў на га ар хі тэк та ра 

«Грод на жыл бу да» Ана то ля Па рху ты, гэ та 

не аб ход на, каб за бяс пе чыць ад наў лен не 

гіс та рыч ных ін тэр' ераў дру го га па вер ха і 

пры ста са ван не ман сар ды пад гас ці ніч ныя 

ну ма ры. Да та го ж пад час бу даў ні чых ра-

бот пад тын коў кай знай шлі ста ра жыт ныя 

фрэс кі. Спе цы я ліс ты «Бел рэ стаў ра цыі» 

па ча лі іх ад наў ляць. Мяр ку ец ца, што ве-

ліч ныя за лы бу дуць вы кон ваць прад стаў-

ні чыя функ цыі. Тут жа раз мес ціц ца му зей, 

дзе ту рыс ты змо гуць да ве дац ца аб гіс то-

рыі ра да во га гняз да Ва ло ві чаў, якія і па-

бу да ва лі па лац.

Да рэ чы, сваю ся дзі бу не па да лёк ад 

Грод на Юзэф Ва ло віч па бу да ваў у кан цы 

ХVІІІ ста год дзя па пра ек це італь ян ска га 

ар хі тэк та ра Джу зэ пэ Са ка. Па лац ува со-

біў ры сы ба ро ка і кла сі цыз му. Паз ней, на 

па чат ку ХХ ста год дзя, па абод вух ба ках 

цэнт раль на га бу дын ка з'я ві лі ся ба ка выя 

флі ге лі і га ле рэі з ка ло на мі. У та кім вы-

гля дзе па ла ца вы комп лекс ра зам з гас-

па дар чы мі па бу до ва мі дай шоў да на шых 

ча соў. Праў да, за раз аб бы лой ве лі чы 

на гад ва юць толь кі дзе-ні дзе за ха ва ны 

дэ кор у вы гля дзе ляп ні ны на сто лі, ка ло-

ны ды ка мі ны. Пер ша па чат ко вы вы гляд 

за ха ва ла і лес ві ца, якая вя ла ў па рад ныя 

за лы дру го га па вер ха.

Іс тот ную шко ду па ла цу на нес ла Пер-

шая су свет ная вай на. Бу дын кі ра ба ва лі, 

раз бу ра лі, ад сюль вы нес лі амаль усе 

рэ чы. У та кім ста не шля хец кая ся дзі ба 

ў 20-я га ды пе рай шла ў дзяр жаў ную 

ўлас насць. Пас ля Вя лі кай Ай чын най 

вай ны тут быў ар га ні за ва ны шпі таль для 

ін ва лі даў, а з 1971-га па 2005 го д — са-

на то рый для хво рых на су хо ты. Та кім 

чы нам ся дзі ба ро ду Ва ло ві чаў на бы ла 

но вы ста тус — азда раў лен ча га цэнт ра. 

Та кі кі ру нак за ха ва ец ца тут і на да лей. 

Но выя ўлас ні кі па ла ца — са на то рый 

«Азёр ны» — мяр ку юць ства рыць мно га-

функ цы я наль ны азда раў лен чы ту рыс-

тыч ны комп лекс з роз ны мі ме ды цын скі-

мі па слу га мі, у тым лі ку спа-пра цэ ду ра-

мі. Але гэ та да лё ка не ўсё, чым змо жа 

па ра да ваць ся бе ту рыст, які пры е дзе на 

ад па чы нак.

У па ла ца вы комп лекс ува хо дзіць 

яшчэ шэ раг ці ка вых па бу доў. На прык-

лад, тут, акра мя гас ці ніч ных ну ма роў, 

му зея і рэ ста ра на, пра ду гле джа на ад-

крыц цё вы твор час ці жы во га пі ва і не-

па срэд на піў ны бар. Бро вар тут быў і 

ра ней, але ён амаль поў нас цю раз бу-

ра ны. За раз бу даў ні кі за вяр ша юць ра-

бо ты па яго ад наў лен ні. На чаль нік мік-

ра ра ё на за бу до вы «Грод на жыл бу да» 

Вік тар Бар таш па ве да міў, што ідзе ак-

тыў ная фа за ра бот. З па чат ку го да ра-

зам з па ла цам ад ноў ле ны гас па дар чыя 

па бу до вы — праль ня, ка нюш ні і ка-

цель ня. Уз ве дзе ны бу ды нак для ад мі-

ніст ра цыі.

Гэ тыя мяс ці ны пры ваб ныя і сва ёй 

пар ка вай зо най з ва да ёма мі, якія звя за-

ны па між са бой су да ход ным шлю зам. 

Да рэ чы, улас ні кі доб ра ўпа рад ка ва лі тэ-

ры то рыю, па куль іш лі пра ект ныя ра бо ты 

па па ла цы. По бач з ім і пар кам ста іць 

ся мей ная кап ліч ка Ва ло ві чаў. Доў гі час 

тут бы ла пош та, а за раз гэ та мес ца для 

бо га слу жэн няў, ку ды раз на ты дзень 

пры яз джае свя тар.

Мяс цо выя ўла ды на да юць важ нае 

зна чэн не рэ кан струк цыі па ла ца. Па-пер-

шае, гэ та гіс то ры ка-куль тур ны аб' ект 

на шай спад чы ны, які амаль 10 га доў 

ста яў за ня дба ны, па-дру гое, сю ды ўкла-

дзе на больш за 10 млн до ла раў. Гу бер-

на тар Ула дзі мір Краў цоў два га ды за пар 

пра ца ваў тут пад час рэс пуб лі кан ска га 

су бот ні ка і змог аца ніць маш та бы та го, 

што зроб ле на за год. Праў да, на тэм пы 

рэ кан струк цыі ўплы ва юць экс пер ты-рэ-

стаў ра та ры. Са праў ды, за пяць га доў 

ужо скла дзе на пяць та моў да сле да ван-

няў, як пра ек ці роў шчы кі вы ву ча лі ар хіў-

ныя да ку мен ты, каб уз на віць воб лік па-

ла ца ча соў Юзэ фа Ва ло ві ча. І сён ня 

яшчэ не ўсе ра бо ты ў гэ тым кі рун ку за-

вер ша ны, у пра ект увесь час уно сяц ца 

зме ны. Та му вы ра ша на, што аб' ект бу-

дзе ўво дзіц ца па этап на. Па сло вах гу-

бер на та ра, да кан ца го да сю ды змо гуць 

на ве дац ца пер шыя ту рыс ты.

Ня даў на на бу даў ні чай пля цоў цы па-

бы ваў на мес нік мі ніст ра куль ту ры Аляк-

сандр Яц ко. Ён пад крэс ліў, што азда раў-

лен ча-за баў ляль ны комп лекс бу дзе 

мець важ нае зна чэн не ў ту рыс тыч най 

інф ра струк ту ры з улі кам бяз ві за ва га рэ-

жы му і бліз ка сці да Аў гус тоў ска га ка на-

ла. У на ступ ным го дзе ча ка ец ца па ве лі-

чэн не ту рыс тыч на га па то ку ў су вя зі з 

пра вя дзен нем у Бе ла ру сі ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў. Свяцк да гэ та га так са ма па ві-

нен быць га то вы.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ



Вяр тан не да жыц цяВяр тан не да жыц ця  

ЦЭНТР АД ПА ЧЫН КУ 
Ў СТА РА ЖЫТ НЫМ ПА ЛА ЦЫ

Да кан ца го да ў гас ці ніч ным комп лек се «Свяцк», 
што пад Грод нам, пла ну юць пры няць пер шых ту рыс таў

Ці ка вы факт
У Свяц ку пра хо дзі лі здым кі та кіх 

се ры я лаў, як «Смерш», «За ста ва 

Жы лі на», «Без пра ва на па мыл ку».

Адзін з най больш буй ных 

ляс ных па жа раў на пя рэ дад ні 

ад быў ся ў Ор лі каў скім ляс ніц-

тве Ка пыль ска га до след на га 

ляс га са. У 13.00 мяс цо выя 

жы ха ры па ве да мі лі аб уз га-

ран ні, пас ля ча го на ту шэн не 

вы еха ла 10 ра бот ні каў ляс ной 

ахо вы і дзве адзін кі тэх ні кі. 

Праз 40 хві лін да дат ко ва пры-

бы лі яшчэ два па жар ныя аў-

та ма бі лі ляс га са і 15 спе цы я-

ліс таў. У 14.30 ачаг быў ла ка-

лі за ва ны. Да лей пра во дзі лі ся 

ра бо ты па кан чат ко вым ту-

шэн ні па жа ру.

Яго пло шча скла ла гек тар. 

Згод на з па пя рэд няй вер сі яй 

пры чы най уз га ран ня стаў ча ла-

ве чы фак тар. У да дзе ны мо мант 

вя дзец ца вы свят лен не ўсіх аб-

ста він зда рэн ня.

У хо дзе пра вя дзен ня аб сле да-

ван ня па шко джа най пло шчы спе-

цы я ліс та мі дзяр жаў най ляс ной 

ахо вы бы ла так са ма вы яў ле на не-

за кон ная па сад ка ка ноп ляў. Ін-

фар ма цыя пра гэ та бы ла ад ра зу ж 

пе ра да дзе на ў мяс цо вы РАУС. Па 

фак це вя дзец ца пра вер ка.

У Мін ляс га се на га да лі, што з 

на ды хо дам па жа ра не бяс печ на-

га се зо на дзяр жаў ная ляс ная 

ахо ва пе рай шла на ўзмоц не ны 

рэ жым пра цы. Па ста ян ны ма ні-

то рынг сі ту а цыі ажыц цяў ля юць 

больш за 13 ты сяч ра бот ні каў 

ляс ной га лі ны. На па тру ля ван ні 

і лік ві да цыі ача гоў уз га ран ня за-

дзей ні ча на так са ма 360 адзі нак 

тэх ні кі. У асоб ных вы пад ках 

пры цяг ва юц ца на да па мо гу спе-

цы я ліс ты МНС.

Уся го ў сіс тэ ме Мін ляс га са 

функ цы я нуюць 252 па жар на-

хі міч ныя стан цыі і 663 пунк ты 

су праць па жар на га ін вен та ру. 

Сіс тэ ма на зем на га вы яў лен ня 

ляс ных па жа раў уклю чае 

455 па жар на-на зі раль ных вы-

шак і 121 мач ту, з якіх 456 аб-

ста ля ва ны сіс тэ ма мі ві дэа на-

зі ран ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

За вы хад ныя лік ві да ва на 
11 ляс ных па жа раў

І вы яў ле на не за кон ная па сад ка ка ноп ляў
З на ды хо дам га ра ча га на двор'я ў ляс ным фон дзе кра і ны 

зноў ус клад ні ла ся аб ста ноў ка з па жар най бяс пе кай. Толь-

кі за мі ну лы ты дзень у ля сах Бе ла ру сі бы ло за фік са ва на 

13 ляс ных па жа раў агуль най пло шчай 5,2 гек та ра. Боль-

шасць вы пад каў — 11 — ад бы ла ся на вы хад ных, па ве да мі лі 

ў Мі ніс тэр стве ляс ной гас па дар кі.

Зінаіда ПЕДЗЬ і каардынатар праекта 
Людміла ДАВЫДАВА.

Навучэнка каледжа 
Юля КАЛЯДЗІЧ 
робіць манікюр 

Святлане ІВАНОВАЙ.


