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Пляж ны се зон у Бе ла ру сі для 

мно гіх рас па чаў ся яшчэ ў маі, 

з на ступ лен нем цёп лых дзён. 

Спя кот нае на двор'е на гэ тым 

тыд ні пры цяг не да мес цаў ад-

па чын ку яшчэ больш лю дзей. 

Мін скія пля жы да лет ня га се-

зо на га рад скія ўла ды ад ра ман-

та ва лі і доб ра ўпа рад ка ва лі. 

Та кая ж ра бо та пра ве дзе на 

і па ўсёй кра і не. Якія на він кі 

для на вед валь ні каў рэ крэ а-

цый ных зон пад рых та ва ны 

і што зро біць пля жы яшчэ 

больш утуль ны мі, рас ка за лі 

ка му наль ні кі, эпі дэ мі ё ла гі і 

вы ра та валь ні кі.

У Мін ску 20 пля жаў на ча ты-

рох ва да схо ві шчах — За слаў скім, 

Цнян скім, Драз дах і Кры ні цы. Да 

лет ня га се зо на ўсю ды пад сы па-

ны пя сок уз доўж бе ра га вой лі ніі, 

ад ра ман та ва на і па фар ба ва на 

мэб ля, вы ка на ны бя гу чы ра монт 

грун та вых пад' яз ных да рог, ста я-

нак і кан тэй нер ных пля цо вак.

Сё ле та на пля жах Цнян ска га 

ва да схо ві шча з'я ві лі ся тэ ніс ныя 

ста лы. Ра кет кі і мя чы для гуль ні 

мож на ўзяць у арэн ду.

— Два тыд ні мы на зі ра лі і зра-

зу ме лі, што не па мы лі лі ся, — ста-

лы ка рыс та юц ца па пу ляр нас цю 

ў ад па чы валь ні каў, — рас каз вае 

ды рэк тар Мін скай ле са пар ка вай 

гас па дар кі Па вел БАГ ДАН ЧЫК. 

— Ле тась упер шы ню ўста на ві лі 

160 ле жа коў. Яны бяс плат ныя і ка-

рыс та лі ся вя лі кім по пы там. Та му 

вы ра шы лі ўста на віць яшчэ 70.

З'явіцца 11 дадатковых ме та ліч-

ных аль та нак (імі аб ста лёў ва юць ста-

ліч ныя пля жы апош нія тры-чатыры 

га ды). На пля жы № 2 Цнян ска га 

ва да схо ві шча добраўпарадкаваны 

ку ток, яго ўпры го жылі спе цы яль най 

«ляс ной» мэб ляй і дзвю ма драў ля-

ны мі аль тан ка мі. У хут кім ча се на 

пля жах по бач з аль тан ка мі з'я віц ца 

дзевяць да дат ко вых ман га лаў. Так-

са ма ў ста ліч ных зо нах ад па чын ку 

ўста ноў ле на шэсць адзі нак дзі ця-

ча га гуль ня во га аб ста ля ван ня, за-

ме не ны ка бін кі для пе ра апра на ння, 

на бы ты урны вя лі кай умя шчаль нас-

ці. З па чат ку мая пра цу юць бія ту а-

ле ты, іх аб слу гоў ва юць двой чы на 

ты дзень.

— На пля жах раз мя шча ец ца 

68 кан тэй не раў для раз дзель на га 

збо ру смец ця. Толь кі ў маі мы вы-

вез лі ка ля чатырох тон плас ты ку і 

ка ля 1,3 то ны шкла, — ад зна чае 

Па вел Баг дан чык. — Для што дзён-

най убор кі пры ня лі ў штат во сем 

пры бі раль шчы каў. Вы ваз смец ця 

ажыц цяў ля ец ца што дзень пяц цю 

ма шы на мі. З на ступ лен нем спя ко-

ты смец це бу дзе вы во зіц ца двой-

чы ў дзень.

Уся го ў кра і не 533 пля жы, у 

тым лі ку ў Брэсц кай воб лас ці — 

99, Ві цеб скай — 92, Го мель скай — 

49, Гро дзен скай — 43, Мін скай — 

132, Ма гі лёў скай — 98. На ўсіх да 

па чат ку се зо на пра ве дзе на ра бо-

та па пад сып цы бе ра га вой лі ніі, 

ачыст цы дна ва да схо ві шчаў, вы ка-

на ны ра монт і фар ба ван не пляж-

на га аб ста ля ван ня, уста ля ва ны 

амаль 800 пры бі раль няў.

Як ад зна чы ла га лоў ны спе-

цы я ліст ад дзе ла вы ка ры стан ня 

і ахо вы вод ных рэ сур саў Мі ніс-

 тэр ства пры род ных рэ сур саў 

Лі лія БО ДА, асаб лі вая ўва га сё ле та

ад да ва ла ся аб ста ля ван ню мес цаў 

ма са ва га ад па чын ку аў та ма біль ны-

мі ста ян ка мі. Да се зо на пад рых та-

ва на 490 аў та ста я нак, уста ноў ле на 

больш за 3,5 ты ся чы кан тэй не раў

і урнаў для збо ру ад хо даў. Спе цы я -

ліст пад крэс лі ла, што асноў ным 

па ру шэн нем пры ро да ахоў на га за-

ка на даў ства ў мес цах ад па чын ку 

по бач з ва да схо ві шча мі з'яў ля ец-

ца не санк цы я на ва ны за езд аў та-

 ма бі ляў у пры бя рэж ную па ла су. 

І на га да ла, што ста ян ка ма шын не 

да пус ка ец ца блі жэй, чым за 30 мет-

раў ад бе ра га вой лі ніі.

Тра ды цый на са чыць за бяс пе-

кай ад па чы валь ні каў бу дуць ра-

та валь ні кі.

— На ша асноў ная праб ле ма — 

лю дзі ў ста не ал ка голь на га

ап'я нен ня. Ся род тых, хто то не, іх 

больш за па ло ву, — ка жа на чаль-

нік ва да лаз на-вы ра та валь най 

служ бы Мін скай га рад ской ар-

га ні за цыі Та ва рыст ва ра та ван-

ня на ва дзе Ар цём ДЗЯ ДЗЕЎ. — 

Яшчэ ад на ка тэ го рыя, якая па тра-

буе асаб лі вай ува гі — дзе ці, якія 

за ста лі ся без на гля ду.

З па чат ку го да толь кі ў Мін ску 

па та ну ла сем ча ла век, але ў зо не 

дзе ян ня вы ра та валь ных стан цый 

па та ну лых не бы ло.

Пе рад па чат кам се зо на эпі дэ-

мі ё ла гі аб сле да ва лі ўсе зо ны ма-

са ва га ад па чын ку: аца ні лі іх са ні-

тар ны стан і ўзя лі про бы ва ды. Іх 

за ўва гі свое ча со ва вы пра ві лі. Пад-

час ку паль на га се зо на з чэр ве ня 

да жніў ня ад бор проб ва ды бу дзе 

вы кон вац ца што тыд нё ва. Яны бу-

дуць ацэнь вац ца па са ні тар на-эпі-

дэ мі я ла гіч ных, бія ла гіч ных і па ра-

зі та ла гіч ных па каз чы ках.

— Сён ня не стан дарт ных проб 

ва ды ня ма. Пры пер шых не стан-

дарт ных про бах мы аб мя жоў ва ем 

ку пан не дзя цей, пры дру гой і на-

ступ ных — дзя цей і да рос лых, — 

тлу ма чыць за гад чык ад дзя лен ня 

ка му наль най гі гі е ны Рэс пуб лі-

кан ска га цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ-

мі я ло гіі і гра мад ска га зда роўя 

Аляк сандр СПУР ГЯШ.

Звы чай на за ба ро ны ку пац ца 

з'яў ля юц ца, ка лі спя кот нае на-

двор'е доў жыц ца пра цяг лы час.

— Пры вы со кай тэм пе ра ту ры 

раз мна жа юц ца бак тэ рыі і во да рас-

ці, про бы ў та кі час па гар ша юц ца. 

Не рэ ка мен ду ец ца ку пац ца і пас ля 

моц ных даж джоў, ка лі ў ва да ёмы 

трап ляе ліў не вая ва да.

Але на КРА ВЕЦ.

Ле та прый шло! КУ ПАЛЬ НЫ СЕ ЗОН АД КРЫ ТЫ
Пля жы па ста ра лі ся зра біць больш кам форт ны мі

У 19-ы раз ча кае гас цей і ўдзель ні каў На цы я -

наль ны фес ты валь бе ла рус кай пес ні і паэ-

 зіі «Ма ла дзеч на». Лейт ма ты вам фэс ту, які 

прой дзе 7—8 чэр ве ня, ста нуць Год ма лой 

ра дзі мы і 75-год дзе вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 

ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў, а ў пра гра-

ме зной дуць ім прэ зы на свой густ ама та ры 

пес ні і паэ зіі, му зы кі і тэ ат ру, жы ва пі су і дэ-

ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва.

Яшчэ ў сту дзе ні ва ўсіх аб лас цях кра і ны прай-

шлі па пя рэд нія ад бо ры ма ла дых вы ка наў цаў. На 

ІІ і ІІІ ту ры на цы я наль на га кон кур су бе ла рус кай 

эст рад най пес ні ў Ма ла дзеч не тра піць 21 з іх (па 

тры вы ка наў цы з кож на га рэ гі ё на і ста лі цы), і ўжо 

ўве ча ры 7 чэр ве ня ста не вя до ма, ка го пра фе-

сій нае жу ры па лі чы ла вар тым Гран-пры імя Ула-

дзі мі ра Му ля ві на, а ка му пры су дзі ла пер шую і 

дру гую прэ міі.

24 май стры пры го жа га сло ва, вя до мыя дзея чы 

куль ту ры і мас тац тва ста нуць удзель ні ка мі шэ ра гу 

лі та ра тур ных ме ра пры ем стваў: за пі су куль ту ра ла-

гіч най аў тар скай пра гра мы На ву ма Галь пя ро ві ча 

«Су раз моў цы», ра бо ты паэ тыч най пля цоў кі «Мой 

род ны кут, як ты мне мі лы» і му зыч на-паэ тыч най

гас цёў ні «Пад не бам Баць каў шчы ны род най». 

У апош няй, да рэ чы, прагу чаць тво ры, якія тра пяць 

у збор нік паэ зіі і про зы «Мая Ра дзі ма», што рых ту-

ец ца да вы дан ня ў Вы да вец кім до ме «Звяз да».

За ўваж най па дзе яй фес ты ва лю абя цае стаць 

прэм' е ра кан цэр та «Пес ні вай ны», пад рых та ва на га 

за слу жа ным ка лек ты вам «На цы я наль ны ака дэ міч-

ны кан цэрт ны ар кестр Бе ла ру сі» пад кі раў ніц твам 

ма эст ра Мі ха і ла Фін бер га. Гэ тую маш таб ную і ра-

зам з тым вель мі аса біс тую, кра наль ную му зыч ную 

пра гра му гос ці па чу юць і ўба чаць пад час ура чыс-

тай цы ры мо ніі ад крыц ця «Ма ла дзеч на-2019» на 

сцэ не га рад ско га лет ня га ам фі тэ ат ра.

У дру гі дзень фес ты ва лю твор чыя ка лек ты вы, 

якія ўва хо дзяць у склад На цы я наль на га ака дэ міч-

на га кан цэрт на га ар кест ра, да дуць кан цэрт ака-

дэ міч най му зы кі, пры све ча ны твор час ці Яў ге на 

Гле ба ва, — у Ма ла дзе чан скай шко ле мас тац тваў, 

і джа за вай пес ні — на сцэ не Чыс цін ска га сель ска-

га до ма куль ту ры, дзе лю бяць і заўж ды ча ка юць 

вы со кае мас тац тва.

Ува гу тэ ат ра лаў ар га ні за та ры звяр та юць на 

дзве па ста ноў кі: спек такль «Ян ка Ку па ла: жыц-

цё ў све це ма ла нак», які прад ста віць Бе ла рус кі 

дзяр жаў ны му зыч ны тэ атр, і «Не па кі дай мя не» 

Мінск ага аб лас но га драм тэ ат ра.

У ства рэн не агуль на га вя лі ка га свя та ўклю чы-

лі ся і му зеі. Напры кла д, Мін скі аб лас ны края знаў-

чы му зей за пра шае на ве даць вы стаў ку мас тац-

кіх вы ра баў «Гар мо нія шкла», якая прад ста віць 

ра бо ты твор чай ды нас тыі ба ры саў скіх мас та коў 

Пят ра і Тац ця ны Ар цё ма вых (іх экс клю зіў ныя тво-

ры, між ін шым, упры гож ва юць ін тэр' еры штаб-ква-

тэ ры ААН у Нью-Ёр ку). На цы я наль ны гіс та рыч ны 

прад ста віць экс па зі цыю «Аб вай не і Пе ра мо зе», а 

пры пад трым цы му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 

вай ны ў ме жах рэс пуб лі кан скай ак цыі «Бе ла русь 

пом ніць» бу дзе пра ца ваць вы стаў ка «Жа но чы 

твар Пе ра мо гі», што ўклю чае парт рэ ты жан чын-

фран та ві коў, ге ра інь вай ны.

Не менш ці ка вы мі абя ца юць стаць тра ды цый ны 

мас тац кі пле нэр і пра ект «Асо ба эпо хі», цэнт раль-

ны мі асо ба мі яко га ста но вяц ца жан чы ны-ле ген ды 

(сё ле та гэ та бу дзе На дзея Мі ку ліч, якая рас ка жа 

пра сваё жыц цё і твор часць), га ла-кан цэрт «Ма-

ла дзі чок» за паль вае зор кі» з удзе лам лаў рэ а таў 

сё лет ня га ад кры та га кон кур су юных вы ка наў цаў 

эст рад най пес ні, кон курс па дэ ка ра тыў на-пры-

клад ным мас тац тве «Вы то кі май стэр ства» і пер-

шы Арт-фэст «Ля нОК», пры све ча ны ад на му з 

сім ва лаў на шай кра і ны — льну.

А яр кую твор чую кроп ку ў фес ты ва лі па ста віць 

юбі лей ная кан цэрт ная пра гра ма «Зор ны ка ра год», 

якой ад зна чае ўлас нае 60-год дзе Дзяр жаў ны ака-

дэ міч ны ан самбль тан ца Бе ла ру сі пад кі раў ніц твам 

на род на га ар тыс та Ва лян ці на Дуд ке ві ча. Гэ ты кан-

цэрт, да рэ чы, мож на бу дзе не толь кі па гля дзець, 

але і па слу хаць, бо яго ўдзель ні ка мі ста нуць вя-

до мыя ай чын ныя ар тыс ты, з які мі ў ка лек ты ву 

скла ла ся твор чая са друж насць: Іры на Да ра фе е ва, 

Але на Лан ская, Аляк сандр Са ла ду ха, Юлія Бы ка-

ва, ан самбль «Пес ня ры» і ва каль ны гурт «Чыс ты 

го лас», вы ха ван цы На цы я наль на га цэнт ра му зыч-

на га мас тац тва імя Ула дзі мі ра Му ля ві на.

Анан су ю чы ме ра пры ем ствы 19-га На цы я наль-

на га фес ты ва лю бе ла рус кай пес ні і паэ зіі, пра-

фе сар Мі ха іл Фін берг за клі каў пра яў ляць больш 

ува гі і пад трым лі ваць ма ла дых вы ка наў цаў, ім ёны 

якіх што год ад кры вае кон курс у Ма ла дзеч не і 

якія ў бу ду чым прад ста вяць на шу кра і ну, у тым 

лі ку на між на род ным уз роў ні. «Трэ ба ша на ваць 

сваю куль ту ру са мім, каб яе ша на ва лі ін шыя. Аса-

біс та я бу ду ра біць, коль кі б'ец ца маё сэр ца, усё 

маг чы мае і не маг чы мае, каб бе ла рус кую му зы ку 

ве да лі ў све це», — пад крэс ліў на род ны ар тыст 

Бе ла ру сі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фес ты ва лім

МУ ЗЫ КА, ПАЭ ЗІЯ, МА ЛА ДЗЕЧ НА...

«Са нет» — но вая кні гар ня 
ў Сло ні ме

Мі кі та Бяль ко з Мін ска стаў пе ра мож-

цам му зыч на га шоу «Біт ва та лен таў», 

якое ла дзіць ра сій ская Ака дэ мія па-

пу ляр най му зы кі Іга ра Кру то га. Трэ ці 

се зон тэ ле ві зій на га пра ек та ішоў у 

эфі ры тэ ле ка на ла СТС Love.

У пра ек це ўдзель ні ча лі 60 ва ка ліс таў ва 

ўзрос це ад 8 да 16 га доў, якія прай шлі па-

пя рэд ні ад бор і ўклю чы лі ся ў тэ ле ві зій ны 

кон курс за га лоў ны прыз — 1 міль ён ра-

сій скіх руб лёў на да лей шае пра соў ван не. 

Ад мет насць пра ек та «Біт ва та лен таў» у тым, 

што ўсіх удзель ні каў дзе ляць на дзве ка ман-

ды (так зва ныя Ор дэн Ва ды і Ор дэн Агню), 

прад стаў ні кі якіх пад кі раў ніц твам во пыт ных 

ар тыс таў спа бор ні ча юць па між са бой, па-

куль не за ста нуц ца толь кі два фі на ліс ты. Акра мя та го, на кож ным эта пе кан-

кур сан таў ацэнь вае не ад но і тое ж пра фе сій нае жу ры, а роз ныя суд дзі.

У му зыч ным шоу пры ма лі ўдзел і ін шыя юныя ар тыс ты з Бе ла ру сі, але 

да фі на лу дай шоў толь кі Мі кі та Бяль ко, яко га суд дзі, у тым лі ку па пу ляр ная 

ра сій ская спя вач ка Ва ле рыя, ухва лі лі за пра фе сі я на лізм і ар тыс тыч ную пе-

ра ка наў часць. Свой вый грыш у 1 міль ён руб лёў (у эк ві ва лен це гэ та больш як 

15 ты сяч до ла раў) вы ка наў ца пла нуе вы дат ка ваць на ву чо бу.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

На Гро дзен шчы не заўж ды ша на-

ва лі кні гу. І праз яе рас паў сюдж ван не 

ў кні гар нях, і праз біб лі я тэч ную пра-

па ган ду. Бы ла ар га ні за ва на ў свой 

час на ват пры ват ная біб лі я тэ ка бе-

ла рус кай кні гі імя Ян кі Ку па лы ў ад-

ной са сло нім скіх вё сак. І ў ня прос тыя 

1920—1930-я га ды, ка лі За ход няя Бе-

ла русь бы ла пад па ля ка мі, над звы чай 

ша на ва лі кні гу на бе ла рус кай мо ве. 

Вось і но вая кні гар ня «Бел кні гі» ў Гро-

дзен скай воб лас ці ад кры ва ец ца ме на-

ві та ў Сло ні ме. З 15 чэр ве ня яна пач не 

пра ца ваць у тэс та вым рэ жы ме. А пры-

мер ка ва на па дзея да Дня бе ла рус ка га 

пісь мен ства, які сё ле та прой дзе ў ста-

ра жыт ным го ра дзе 1 ве рас ня.

Мы, не су мнен на, ра зу ме ем, што 

го рад Сло нім зай мае асаб лі вае мес-

ца ў гіс то рыі на шай кра і ны, мае свае 

ба га тыя асвет ніц кія тра ды цыі, — рас-

каз вае ге не раль ны ды рэк тар «Бел-

кні гі» Аляк сандр ВАШ КЕ ВІЧ. — 

І та му мы па спра ба ва лі ў асар ты мен-

це ад люст ра ваць тэ ма ты ку, звя за ную 

са Сло ні мам, пісь мен ні ка мі — ура-

джэн ца мі Сло нім шчы ны, уво гу ле 

Г ро дзен шчы ны. Спа дзя ём ся, што тэс-

та вы рэ жым ра бо ты кні гар ні да па мо-

жа на ла дзіць ста сун кі з па тэн цый ны мі 

па куп ні ка мі, да па мо жа зра зу мець іх 

за пы ты, за ці каў лен асць.

Кні гар ня «Са нет» зу сім невы пад-

ко ва па чы нае ра бо ту ў тэс та вым 

рэ жы ме 15 чэр ве ня. У гэ ты дзень 

на Гро дзен шчы не, у Ка рэ ліц кім ра-

ё не, прой дзе ад мыс ло вы фес ты валь 

«Кніж ныя су стрэ чы ў Мір скім за мку». 

Ста ра жыт ны за мак пры ме гас цей не 

толь кі з Бе ла ру сі. Пры едуць пісь мен-

ні кі і з Укра і ны і Ра сіі, каб су стрэц ца 

са сва і мі за ці каў ле ны мі чы та ча мі, каб 

пад пі саць кні гі з аў то гра фа мі.

Сяр гей ШЫЧ КО.

МІН ЧА НІН ВЫЙ ГРАЎ 15 ТЫ СЯЧ ДО ЛА РАЎ 
У ПРА ЕК ЦЕ «БІТ ВА ТА ЛЕН ТАЎ»

Фо та з афі цый най ста рон кі пра ек та ў сац сет ках.


