
ТЭМА ТЫДНЯ 2 лістапада 2018 г. 15

Наш чы тач у сва ім зва ро це па ці ка віў ся 
тэ май за ха ван ня гіс та рыч най спад чы ны 
Ар шан шчы ны. Яго тур буе раз бу рэн не 
пом ні каў мі ну ла га ў аг ра га рад ку 
Смаль я ны. У сва ім ліс це ён рас ка заў 
пра ру і ны зам ка «Бе лы Ко вель», рэшт кі 
кас цё ла і царк вы, да даў і пра ма гі лу сяб ра 
Ада ма Міц ке ві ча Та ма ша За на.
Ка рэс пан дэн ты «МС» ад пра ві лі ся ў 
на се ле ны пункт, каб на мес цы вы свет ліць 
сі ту а цыю.

Спад чы на ў ру і нах
Яшчэ да па чат ку ка ман дзі роў кі быў 

атры ма ны пісь мо вы ад каз з упраў лен ня 
куль ту ры Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, у якім 
па ве дам ля ла ся, што ў аг ра га рад ку (з на-
сель ніц твам ка ля ты ся чы ча ла век. — Аўт.) 
ёсць ча ты ры аб' ек ты, якія з'яў ля юц ца гіс то-
ры ка-куль тур най каш тоў нас цю.

«Тры з іх зна хо дзяц ца ў не зда валь-
ня ю чым зруй на ва ным ста не: ру і ны зам-
ка «Бе лы Ко вель» (пер шая тра ці на 
XVІІ ста год дзя), рэшт кі бы ло га да мі-
ні кан ска га кас цё ла (дру гая па ло ва 
XVІІІ ста год дзя), Аляк се еў ская царк ва 

(1864 год)», — кан ста ту ец ца за под пі сам 
на чаль ні ка ўпраў лен ня куль ту ры Пят ра 
ПАД ГУР СКА ГА.

У афі цый ным ліс це так са ма ад зна ча на, 
што ўлас нік аб' ек таў — Смаль ян скі сель скі 
вы ка наў чы ка мі тэт. Яго стар шы ня Ана толь 
КРЫ СІ КАЎ у сваю чар гу ад зна чае, што вы-
кан кам — улас нік умоў ны.

— Прос та аб' ек ты гіс та рыч най спад чы ны, 
яны та кі мі афі цый на пры зна ныя, зна хо дзяц-
ца на тэ ры то рыі сель са ве та, — ка жа ён.

Па вод ле яго слоў, сё ле та ён на пі саў ліст 
у Мі ніс тэр ства куль ту ры, але ў ве дам стве 
спа сла лі ся на тое, што мяс цо вая ўла да сама 
па він на пры маць ней кія ме ры па за ха ван ні 
аб' ек таў.

Стар шы ня пра ка мен та ваў і сло вы чы та-
ча «МС» на конт та го, што па ру і нах зам ка 
ла зяць дзеці. Мяс цо выя жы ха ры і ту рыс-
ты ядуць там, вы пі ва юць, выд рап ва юць 
роз ныя над пі сы на ста ра жыт ных сце нах і 
па кі да юць ку чы смец ця. Ён ад зна чыў, што 
сель скі вы кан кам па ста ян на кант ра люе, 
каб бы ло чыс та. Пе ры я дыч на на вод зяць 
па ра дак лю дзі, якіх для гэ та га най ма юць.

Ва кол хра маў не раз на цяг ва лі стуж кі, 
каб за іх не за хо дзі лі, але марна. На ўста на-

ўленне ага ро джы ў вы кан ка ма ня ма гро шай. 
І ка неш не, ня ма фі нан са вых срод каў, каб 
пра вес ці ра бо ты па кан сер ва цыі.

Ра зам з Ана то лем Кры сі ка вым едзем па-
гля дзець на тое, што за ста ло ся.

Бы лая ве ліч
Вы свет лі ла ся, што да зам ка, на ват ру і ны 

яко га да юць уяў лен не пра тое, якім пры го-
жым ён быў, да брац ца праб ле ма тыч на. Ён 
акру жа ны за ба ло ча ным ро вам. А па маст ку, 
які, па вод ле слоў на ша га гі да, быў ад ноў ле-
ны га доў дзе сяць та му, без гу ма вых бо таў 
не прой дзеш. Ба дай, толь кі ка лі спя кот на і 
ўзро вень ва ды ста но віц ца мі ні маль ны. А 
мо жа, гэ та і доб ра для збу да ван ня, якое, 
па ад ной з вер сій, зруй на ва лі пад час вай-
ны 1812 го да. Част ко ва за ха ва ла ся га лоў ная 
пя ці ярус ная ве жа з част кай пры лег лай да 
яе сця ны. Ёсць і рэшт кі пад мур ка па ўсім 
пе ры мет ры зам ка, пад ва лы.

Ка ля пра ва слаў на га хра ма ля жыць цэг ла, 
якая аб валь ва ец ца з му роў. Унут ры не так 
ужо і шмат смец ця. Праў да, кі ну лі ся ў во-
чы пус тыя плас ты ка выя бу тэль кі. Па сло вах 
стар шы ні сель вы кан ка ма, на ўсёй тэ ры то рыі 

сель са ве та ка ля двац ца ці на се ле ных пунк-
таў. Каб па спець усю ды ад ра зу на вес ці ідэа-
льны па ра дак і па ста ян на пад трым лі ваць 
яго, не ха пае лю дзей. З дру го га бо ку, не 
па ста віш жа ка ля кож на га аб' ек та гіс та рыч-
най спад чы ны па мі лі цы я не ру з са ба кам? 
На жаль, ёсць та кія гра ма дзя не, якім усё 
роў на, дзе вы піць.

(Заканчэнне на 16-й стар. «МС».)

ПРАБ ЛЕМ НАЕ ПЫ ТАН НЕ: З ПОШ ТЫ «МС»

ЦІ БУ ДЗЕ Ў МІ НУ ЛА ГА... БУ ДУ ЧЫ НЯ?

За раз ён аб слу гоў вае толь кі 
го рад, але ёсць маг чы масць, 
каб пры няць ад хо ды з 
уся го Гро дзен ска га ра ё на. 
Ця пер у ра ё не дзей ні чае 
15 мі ні-па лі го наў, але 
ка му наль ныя служ бы і 
мяс цо выя ўла ды не спя ша юц ца 
скі ра ваць смец це выя па то кі на 
пе ра пра цоў чы за вод.

Гро дзен скі ра ён — адзін з са мых 
на се ле ных у воб лас ці, тут пра жы вае 
амаль 50 ты сяч ча ла век. З іх у го ра-
дзе-спа да рож ні ку Скі дзе лі — больш 
за 10 ты сяч. Зра зу ме ла, што і ад хо даў 
утва ра ец ца ня ма ла. На прык лад, у 
Гож скім сель скім Са ве це ад ных толь-
кі са да вод чых та ва рыст ваў ка ля 40, 
і ў се зон смец це ледзь па спя ва юць 
вы во зіць. Між тым да раз дзель на га 
збо ру ад хо даў спра ва па куль не дай-
шла. Праў да, бы ла спро ба зарыен-
таваць жы ха роў і дач ні каў на збор 
па лі ме раў, але яна не да ла вы ні каў: 
у кан тэй нер па звыч цы вы кі да лі ўсё 
ра зам.

Вы во зяц ца на па лі гон і ад хо ды вя-
лі кай Скі дзель скай зо ны. У сель скім 
Са ве це рас ка за лі, што чу лі аб пла нах 
па за крыц ці па лі го на, які зна хо дзіц ца 
на тэ ры то рыі сель са ве та, але гэ тыя 
пы тан ні не ў кам пе тэн цыі мяс цо вых 
улад. Да рэ чы, та кую сі ту а цыю, ка-
лі смец це вы во зіц ца ад ра зу на па-
лі гон, мож на на зваць ты по вай не 
толь кі для Гро дзен ска га, але і мно гіх 
ін шых ра ё наў. З той роз ні цай, што 
на тэ ры то рыі ра ё на вось ужо дру гі 
год дзей ні чае смец це сар та валь ны 
за вод, ма гут нас цю 120 ты сяч тон у 
год. Як па ве да міў ды рэк тар за во да 
Вя ча слаў АНД РЫ ЕЎ СКІ, маг чы мас-
ці для пе ра пра цоў кі ёсць.

— За вод пры мае ка му наль ныя 
ад хо ды толь кі з аб лас но га цэнт ра. 
Гэ та звя за на з за вар ван нем га рад-
скіх смец цеп ра во даў і ар га ні за цы яй 
раз дзель на га збо ру дру гас най сы ра-
ві ны. Пра цэс мож на лі чыць на ла джа-
ным. До ля ад сар та ва ных ад хо даў 
знач на ўзрас ла. Мы га то вы пры няць 
яшчэ больш смец ця ад на сель ніц-
тва і ад сар та ваць яго, — ад зна чыў 
ды рэк тар.

На за вод зе на огул вый шлі з іні-
цы я ты вай за крыц ця на ва коль ных 
мі ні-па лі го наў. Ар гу мент важ кі — 
ад сут насць лі ній сар та ван ня. Та му 
ўсе ад хо ды, у тым лі ку і дру гас ная 
сы ра ві на, трап ля юць на смет нік. 
Вы гляд дру гас най сы ра ві ны вель мі 
ўраж вае эк скур сіі, якія час та сю ды 
пры яз джа юць, за ўва жае ды рэк тар 
за во да. На огул, пе ра пра цоў ка ад хо-
даў — спра ва вы гад ная. Доб ра ідзе 
рэа лі за цыя плас ты ку ма гі лёў скім пе-
ра пра цоў шчы кам. Яны га то вы браць 
яшчэ больш сы ра ві ны.

— Мы ба чым, што па трэ ба ёсць, 
і на шы лі ніі спра вяц ца з боль шай 
на груз кай. Ця пер спра ва за ка му-
наль ны мі служ ба мі і ра ён ны мі ўла-
да мі, якія па він ны пры няць ра шэн не 
аб за крыц ці мі ні-па лі го наў, каб усё 
смец це з тэ ры то рыі ра ё на пра хо дзі ла 
праз наш за вод, — рэ зю муе Вя ча слаў 
Анд ры еў скі.

У ад дзе ле ка му наль най гас па дар-
кі рай вы кан ка ма та кая пра па но ва не 
вы клі ка ла эн ту зі яз му. Ка мен та рый 
пра гу чаў да во лі ла ка ніч на: «Па куль 
пра ліч ва ем эка на міч ны бок». Зра зу-
ме ла, што ка му наль ная гас па дар-
ка не хо ча нес ці стра ты па ад воз цы 
смец ця за не каль кі дзя сят каў кі ла-
мет раў, ка лі ёсць па блі зу мі ні-па-
лі гон. У рэш це рэшт гэ та ада б'ец ца 
і на бюд жэ це. Да та го ж коль касць 

смец ця во заў раз лі ча на пад ад па вед-
ны марш рут. Ка лі за раз, на прык лад, 
ма шы на ро біць не каль кі рэй саў, то 
пры но вым рас кла дзе іх коль касць 
змен шыц ца, што мо жа па гор шыць 
чыс ці ню на се ле ных пунк таў. З та кі мі 
ар гу мен та мі цяж ка не па га дзіц ца.

Між тым на за вод зе пра па ну юць 
па чаць гэ ту ра бо ту ў экс пе ры мен-
таль ным рэ жы ме. У пер шую чар гу 
за дзей ні чаць на ва коль ныя сель са-
ве ты. У рэш це рэшт 15 мі ні-па лі го наў, 
якія іс ну юць у ра ё не, ра на ці поз на 
да вя дзец ца за кры ваць. Дык ча му не 
па чаць за раз?

Аляк сандр АДА МЕН КА, на-
мес нік стар шы ні Гро дзен ска га 
аб лас но га ка мі тэ та пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя:

— У воб лас ці рас пра ца ва ны гра фік 
за крыц ця мі ні-па лі го наў на тры га ды. 
Гэ та зна чыць, што ў гэ ты тэр мін усе 
мі ні-па лі го ны воб лас ці па він ны быць 
вы ве дзе ны з экс плу а та цыі. Згод на з 
гра фі кам на ле та ў Гро дзен скім ра ё не 
па він ны быць за кры ты пяць мі ні-па-
лі го наў і праз год — ас тат нія дзе сяць. 
У цэ лым па воб лас ці сё ле та ста іць 
за дача за крыць ка ля паў сот ні аб' ек-
таў, у на ступ ныя два га ды — ас тат нія 
210.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, 
фота аўтара.

ПЕРАПРАЦОЎКА — ПЕРАПРАЦОЎКА — 
СПРАВА ВЫГАДНАЯСПРАВА ВЫГАДНАЯ

Ці па шы рац ца ма гут нас ці Гро дзен ска га смец це сар та валь на га за во да?

НУЛЬ АД ХО ДАЎ
Па вод ле звес так спе цы я ліс таў, адзі ны па лі гон 
для ка му наль ных ад хо даў ста лі цы «Трас ця нец кі» 
на паў ня ец ца ў пяць ра зоў хут чэй, чым бы ло 
за пра ек та ва на. Гэ та зна чыць, што ўжо праз не каль кі 
га доў, ка лі не зра біць кан крэт ных за ха даў, Мінск мо жа 
су тык нуц ца з сур' ёз ны мі на ступ ства мі.

— Пе ра пра цоў ка не вы ра тоў вае нас ад праб ле мы, — га-
во рыць На тал ля Блы шчык. — Гэ та дзей насць — уся го толь кі 
трэ цяя сту пень у пі ра мі дзе эфек тыў нас ці абы хо джан ня з 
ад хо да мі пас ля пра ду хі лен ня ўтва рэн ня і паў тор на га вы-
ка ры стан ня. Та му трэ ба звяр таць больш ува гі на ска ра-
чэн не та ва раў, якія не пе ра пра цоў ва юц ца або з'яў ля юц ца 
ад на ра зо вы мі, што ад па вед на пры вя дзе да ска ра чэн ня і 
коль кас ці ад хо даў.

Але па куль у гэ тай га лі не ў Бе ла ру сі ня ма за ка на даў-
чых ак таў, якія б рэ гу ля ва лі вы твор часць плас ты каў. Та му, 
на прык лад, вы твор цы та ва раў з по лі сты ро лу (які амаль 
не пе ра пра цоў ва ец ца) і по лі эты лен цэ рэф та ла ту (доб ра 
пе ра пра цоў ва ец ца) зна хо дзяц ца ў ад ноль ка вых умо вах.

— Нам не аб ход на змен шыць коль касць утва рэн ня ад-
хо даў, ска ра ціць вы твор часць та ва раў, якія не маг чы ма пе-
ра пра ца ваць, а біз не су гля дзець у бок пра па но вы лю дзям 
без ад ход ных аль тэр на тыў, — упэў не на су раз моў ні ца.

З гэ тым згод ныя і ў Мінп ры ро ды. Пры ро да ахоў нае ве-
дам ства не ка то ры час та му вы сту па ла з пра па но вай эка на-
міч на га сты му ля ван ня вы твор цаў і па стаў шчы коў та ва раў 
з ма тэ ры я лаў, якія мо гуць паў тор на пе ра пра цоў вац ца. 
Па сло вах Воль гі Са зо на вай, Мінп ры ро ды бу дзе і да лей 
пра ца ваць над тым, каб у кра і не ўка ра ня лі ся ма ла ад ход-
ныя тэх на ло гіі, у тым лі ку сты му ля ва ла ся вы ка ры стан не 
шмат зва рот най упа коў кі.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.
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