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КАР ЦІН КІ З ГЛЫ БІН КІ

БЛІ ЖЭЙ ДА ПРЫ РО ДЫ
Аб лас ны эка ла гіч ны фэст «Га мо няць пу шчы 
бе ла рус кія...» стаў ві зіт най карт кай Свіс лац ка га 
ра ё на. Паў дзель ні чаць у ім ар га ні за та ры 
за пра ша юць усіх ах вот ных, але асаб лі ва ра ды сва ім 
су се дзям. Та му прад стаў ні кі Бе рас та віц ка га ра ё на — 
у лі ку па ста ян ных гас цей.

Та ма ра Кась ян, за гад чы ца ад дзе ла ра мёст ваў і 
тра ды цый най куль ту ры ра ён на га цэнт ра куль ту ры 
і на род най твор час ці, пра вя ла на ме ра пры ем стве 
май стар-клас па ас но вах са ло ма пля цен ня. Так са ма 
ў рам ках фес ты ва лю ад бы ло ся пад вя дзен не вы ні каў 
аб лас ной вы стаў кі-кон кур су па но з пры род на га ма-
тэ ры я лу пад наз вай «У гар мо ніі з пры ро дай». Твор 
мас тач кі ад зна ча ны дып ло мам ІІ сту пе ні.

ПРА ФЕ СІЯ 
БЕЗ ВЫ ПАД КО ВЫХ 

ЛЮ ДЗЕЙ
На пра ця гу 14 га доў Лю боў Аў дзе юк пра цуе 
са цы яль ным ра бот ні кам Ма ла рыц ка га 
тэ ры та ры яль на га цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва. Ка рэс пан дэнт мяс цо вай га зе ты «Го лас 
ча су» су стрэў ся з ёй ка ля кра мы ў вёс цы Збу раж, дзе 
яна за куп ляе пра дук ты для вась мі сва іх па да печ ных.

У асноў ным пад на гля дам Лю бо ві Аў дзе юк ба-
бу лі, якім больш за 70 га доў. Кож най не аб ход на не 
толь кі пры нес ці пра дук ты ці ле кі, але і пры браць у 
ха це, да па маг чы з дро ва мі, пры га та ваць ежу, па-
мыць адзен не, ка лі трэ ба. За гляд вае да іх яна тры 
ра зы на ты дзень, але што дзень яшчэ са звонь ва ец-
ца. Мно гія па да печ ныя пра жы ва юць у да мах без 
вы год, са ма ж сац ра бот нік так са ма ўжо на пен сіі і 
ў снеж ні ад зна чыць юбі лей — 60 га доў. На пы тан-
не, што са мае цяж кае ў яе пра фе сіі, ад каз вае так: 
«Страч ваць лю дзей, пра якіх ты кла па ціў ся не адзін 
год, з які мі зрад ніў ся ду шой. На жаль, шэсць ма іх 
па да печ ных пай шлі з жыц ця. Ка лі ў па мер ла га ня ма 
бліз кіх сва я коў, па ха ван не ар га ні зоў вае са цы яль-
ная служ ба».

АД ПА ЧЫ ЛІ 
НА БУЛЬ БА ФЭС ЦЕ

У рам ках ра ён на га пра ек та Дзят лаў шчы ны 
«Дбай ных лю дзей сла вім — ве се ла час ба вім» 
у аг ра га рад ку Хві ня ві чы прай шло Свя та буль бы. 
На ім па бы ваў і ка рэс пан дэнт га зе ты «Пе ра мо га».

Са шчы ры мі сло ва мі пры ві тан ня і він ша ван ня звяр-
нуў ся да зем ля коў і гас цей свя та стар шы ня Па рэ цка га 
сель вы кан ка ма Аляк сандр Ядэй ка. Ён па жа даў вяс-
коў цам мець што год ба га тыя ўра джаі «дру го га бе ла-
рус ка га хле ба», а ў час свя точ на га ме ра пры ем ства — 
доб ра ад па чыць ад што дзён на га кло па ту.

Вы клі ка ла шчы рае за хап лен не і ў дзят вы, і ў да-
рос лых прад стаў лен не ў вы ка нан ні ар тыс таў Дзят-
лаў ска га ра ён на га цэнт ра куль ту ры і на род най 
твор час ці пад наз вай «Гас цёў ня Буль ба Ёс ці ка». 
У час свя та ла дзі ла ся дэ гус та цыя блі ноў і ін шых 
тра ды цый ных страў, вы стаў ка твор чых ра бот на-
ву чэн цаў, су пра цоў ні кі Дзят лаў скай ра ён най біб лі-
я тэ кі прад ста ві лі ча со пі сы з рэ цэп та мі роз ных страў 
з буль бы. Па ста ра лі ся ар га ні за та ры свя та і для са мых 
ма лень кіх удзель ні каў ме ра пры ем ства: пра ца ва лі 
на дзі ма ныя гор кі, ба ту ты, цір, ка ру сель, роз на ка-
ля ро вы Соlоr Fеst.

Хут ка на старт па клі каў ра ён ны этап рэс пуб лі-
кан ска га ся мей на га сель ска гас па дар ча га пра ек та 
«Ула дар ся ла — 2018». Удзел у спар тыў ных спа-
бор ніц твах пры ня лі ча ты ры сям'і: Аб ра жэй з вёс кі 
Гі ры чы, Сан цэ віч і Му ха з Хві ня ві чаў, Кач ма рык з 
Вен заў ца. Сем'і ак ты ві за ва лі ўсе свае сі лы і кем-
лі васць, спрыт на да па ма га лі да рос лым дзе ці. Па 
вы ні ках усіх вы пра ба ван няў пе ра мо гу атры ма ла 
сям'я Кач ма рык.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Пра ект, на цэ ле ны на з мян шэн не па ступ лен ня не бяс печ ных 
хі міч ных рэ чы ваў у сцё ка выя во ды, яшчэ ма ла 
рас паў сю джа ны ў на шай кра і не. Але ў яго кі раў ні коў 
вя лі кія пла ны на Бе ла русь.

Пад сло га нам «Бяс печ ныя та ва ры, бяс печ ныя га ра ды» 
пер ша па чат ко вы пра ект NоnHаzСіtу аб' яд наў 18 парт нё раў 
у рэ гі ё не Бал тый ска га мо ра, уклю ча ю чы мяс цо выя і рэ гі-
я наль ныя ор га ны ўла ды, на ву ко ва-да след чыя ін сты ту ты, 
прад пры ем ствы, якія ажыц цяў ля юць ачыст ку сцё ка вых вод, 
і ін шыя. На пра ця гу пра ект на га пе ры я ду парт нё ры ма юць 
маг чы масць са ма стой на вы яў ляць кры ні цы не бяс печ ных 
рэ чы ваў, вы зна чаць іх пры яры тэт насць і ўдзель ні чаць у 
рас пра цоў цы пла наў дзе ян няў па хі міч най бяс пе цы для га-
ра доў, каб да па маг чы ім зма гац ца з гэ ты мі вы кі да мі.

Дзей насць пра ек та скан цэнт ра ва на на ма лых і ся рэд ніх 
прад пры ем ствах і пад соб ных гас па дар ках. Апош нія мо гуць 
пра ве рыць сваю тэ ры то рыю і да ве дац ца, якія не бяс печ ныя 
хі міч ныя рэ чы вы ёсць на ўчаст ках. Та кім чы нам шы ро кая 
гра мад скасць бу дзе ўцяг ну тая ў ін фар ма цый на-асвет ніц кую 
кам па нію і атры мае не аб ход ныя эка ла гіч ныя ма тэ ры я лы. 
Спе цы я ліс ты ўпэў не ны, што толь кі ін фар ма ва ныя гра ма-
дзя не ў ста не вы пра віць сі ту а цыю, якая скла ла ся, змя ніў шы 
спа жы вец кія па во дзі ны на эка ла гіч ныя.

— У рам ках зга да на га пра ек та мы пра вя лі скры нінг не бяс-
печ ных хі міч ных рэ чы ваў і да ве да лі ся, ад куль яны бя руц ца 
і як трап ля юць у вод ныя аб' ек ты, — рас ка за ла прад стаў ні ца 
ўпраў лен ня на ва коль на га ася род дзя і ахо вы зда роўя му-
ні цы па лі тэ та Стак голь ма, ме не джар пра ек та То ні ВІК-
МАН. — Най боль шую ці ка васць для вы ву чэн ня ў Бе ла ру сі 
ўяў ля юць Ві лей ка і Іўе. На жаль, да ных пра коль касць і склад 
не бяс печ ных рэ чы ваў з гэ тых ра ё наў па куль ня ма, але мы 
пла ну ем пра вес ці да сле да ван ні, якія да па мо гуць са браць 
не аб ход ную ін фар ма цыю.

Не бяс печ ныя рэ чы вы — гэ та цяж кія ме та лы, ар га ніч ныя 
рэ чы вы і фар ма цэў тыч ныя прэ па ра ты. Пра шко ду ме та лаў 
вя до ма даў но, пра ін шыя рэ чы вы да ных менш. Мно гія з 
іх ад зна ча ны ў Стак голь мскай кан вен цыі аб стой кіх ар га-
ніч ных за брудж валь ні ках як рэ чы вы, коль касць якіх трэ ба 
кант ра ля ваць і зні жаць іх кан цэнт ра цыю. Яны ўплы ва юць 
на зда роўе і мо гуць па шко дзіць эн да крын ную сіс тэ му, спра-

ва ка ваць алер гіч ныя рэ ак цыі, вы клі каць праб ле мы з па-
мяц цю і г. д.

— Не вар та за бы ваць, што гэ тыя рэ чы вы ўплы ва юць не 
толь кі на лю дзей, але і на прад стаў ні коў фаў ны, у пры ват-
нас ці на рыб, — ад зна чае То ні Вік ман. — Праб ле ма ў тым, 
што на ват пры ма лых кан цэнт ра цы ях гэ тыя рэ чы вы аказ ва-
юць не га тыў нае ўздзе ян не.

Удзель ні кі пра ек та да сле да ва лі ме тал кад мій, ал кіл фе-
но лы, на ніл фе но лы і ак тыл фе но лы, фта ла ты, біс фе нол А, 
фар ма цэў тыч ныя прэ па ра ты дзік ла фе нак, эст ра ды ёл, эты-
ні лэст ра ды ёл (не ўсе рэ чы вы, пра ана лі за ва ныя ў скры нін гу 
NоnHаzСіtу, уз дзей ні ча юць на эн да крын ную сіс тэ му, у гэ тым 
ма тэ ры я ле пры ве дзе ны толь кі тыя, якія аказ ва юць та кое 
ўздзе ян не. — Аўт.).

Бы лі са бра ны про бы сцё ка вых вод з жы лых і пра мыс-
ло вых ра ё наў (і з не ка то рых прад пры ем стваў), ліў не вых 
сцё каў, во ды са стан цыі во да ачыст кі і асад кі сцё ка вых вод. 
Про бы пра ана лі за ва лі ў ла ба ра то ры ях Гдань ска га і Швед-
ска га сель ска гас па дар ча га ўні вер сі тэ таў.

Спе цы я ліс ты вы яві лі вы шэй пе ра лі ча ныя рэ чы вы ва ўсіх 
про бах.

Ад куль яны бя руц ца? Час цей за ўсё з пра мыс ло вых та ва-
раў: плас ты ка вых ма тэ ры я лаў, кас ме ты кі і срод каў аса біс тай 
гі гі е ны, мый ных срод каў, фар баў, кан цы ляр скіх пры лад, 
ца цак, мэб лі, адзен ня і мно га га ін ша га. А яшчэ мо гуць трап-
ляць у на ва кол ле як на эта пе вы твор час ці і ў пра цэ се вы ка-
ры стан ня пра дук таў і вы ра баў, так і пры іх уты лі за цыі.

Швед скі пра ект у Бе ла ру сі толь кі па чы нае сваю дзей-
насць, але лю бая эка ла гіч ная іні цы я ты ва ка рыс ная і для ста-
ну на ва коль на га ася род дзя, і для зме ны свя до мас ці лю дзей. 
Усім вар та ве даць, што шкод ныя рэ чы вы пры сут ні ча юць 
паў сюд на і трап ля юць у вод нае ася род дзе з га рад скіх тэ ры-
то рый, а не ка то рыя з іх на ват мо гуць не га тыў на ўплы ваць 
на зда роўе ча ла ве ка. Кры ні ца мі та ко га за брудж ван ня час та 
з'яў ля юц ца спа жы вец кія та ва ры. Та му не аб ход на пры маць 
да дат ко выя ме ры па ска ра чэн ні коль кас ці не бяс печ ных рэ-
чы ваў у сцё ка вых во дах на ўва хо дзе ў ачы шчаль ныя збу да-
ван ні для та го, каб за бяс пе чыць на леж ны ўзро вень аба ро ны 
Бал тый ска га мо ра.

Воль га ПРА ЛЮК.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Сён ня ўжо пяць два роў у са мым 
буй ным ра ё не го ра да над Со жам 
раз ві ва юц ца дзя ку ю чы та му, што 
іх жы ха ры ад да лі не вя лі кую част ку 
свай го пры быт ку на агуль ную спра ву, 
знай шлі пад трым ку ў ра ён най ад мі-
ніст ра цыі і дэ пу та таў. Па чы наў гэ ты 
рух у ра ё не ка мі тэт тэ ры та ры яль на га 
гра мад ска га са ма кі ра ван ня «Со неч-
ны».

Ця пер яго стар шы ня Іры на Піс кун 
пры еха ла на сход жы ха роў, каб ад-
ка заць на пы тан ні лю дзей. Іры на Мі-
ка ла еў на пры зна ла ся, што пер шы мі 
быць ня прос та. Па куль пра цэс пай-
шоў, толь кі ў КЖРЭ УП «Са вец кае» 
прый шло ся на пі саць 14 ліс тоў. За тое 
не да рэм на. У па чат ку го да двор КТГС 
«Со неч ны» пры зна ны най леп шым у 
Го ме лі і воб лас ці. На но вай пля цоў цы 
пра вя лі ўжо пяць ра ён ных дзі ця чых 
свят, а ў звы чай ныя дні гу ляць на Да-
вы даў скую ву лі цу пры хо дзяць дзе ці з 
уся го мік ра ра ё на.

На Мін скай ву лі цы на сход прый-
шло ня шмат мам і та таў. За тое ба буль 
і дзя ду ляў бы ло да стат ко ва. Да рэ чы, 
ме на ві та яны і з'яў ля юц ца асноў ным 
на сель ніц твам гэ та га мік ра ра ё на.

Ды рэк тар ка му наль на га прад пры-
ем ства Мі ха іл Прус за ўва жыў, што 
арэ лі ці гор ка — не са мае га лоў нае ў 
пра ек це доб ра ўпа рад ка ван ня два-
ро вай тэ ры то рыі. Ра шэн не пра за-
куп аб ста ля ван ня ў лю бым вы пад ку 
бу дуць пры маць жы ха ры. І ка лі на 
Да вы даў скай двор раз бі лі на зо ны 
для дзя цей ма лод ша га і пад лет ка ва-
га ўзрос ту, то ў ін шым мес цы мо гуць 
ар га ні за ваць пля цоў кі для ад па чын ку 
не толь кі дзя цей, але і лю дзей ста ла га 
ўзрос ту. Для гэ та га мож на па ста віць 
пры го жыя лаў кі і аль тан кі.

Тым, хто хо ча на свае во чы пе ра ка-
нац ца, як гэ та ўжо зроб ле на на ін шых 
тэ ры то ры ях, кі раў нік КЖРЭ УП пра-
па на ваў ар га ні за ваць па езд ку ва ўжо 
доб ра ўпа рад ка ва ныя жы ха ра мі два ры. 
Шмат пы тан няў бы ло пра збор срод-
каў, кант роль за іх вы ка ры стан нем. Лю-
дзі ўдак лад ня лі, які кан крэт ны ўнё сак 
зро бяць ка му наль ныя служ бы. Ад ра зу 
пры маць ра шэн не жы ха ры па куль не 
ста лі. Вы ра шы лі, што праз пэў ны час 
пра вя дуць яшчэ адзін сход і та ды ўжо 
агу чаць агуль ны на строй су се дзяў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ПРА ЕКТ

ЧЫМ ПА ГРА ЖАЕ ХАТ НЯЯ ХІ МІЯ?
Шве ды бу дуць да сле да ваць бе ла рус кія сцё кі

Аль тан кі для ста лых...
Падчас сходу жыхароў.


