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Ва да ў Бла кіт най кры ні цы на Слаў га рад-
чы не са праў ды мае не паў тор нае бі ру зо вае 
ад цен не і па ста ян ную тэм пе ра ту ру ў лю бы 
се зон. Яе не здар ма на зы ва юць ад ным з цу-
даў Бе ла ру сі.

Кры ні ца веч нас ці
У гэ тае мес ца мож на за ка хац ца з пер ша га по-

гля ду. Прос та пры ехаць на Бла кіт ную кры ні цу ў 
спя кот ны лет ні дзень. Гэ та не да лё ка: сем кі ла мет-
раў ад Слаў га ра да, па Со жы па пан тон ным мос це 
і па пыль най гра вій най да ро зе — і ты ў цар стве 
пра ха ло ды. Тут мож на ад па чыць ад мі тус ні ды 
чыс тай ва дзі цы на піц ца.

А ўзім ку ў гэ тай ва дзі цы мож на па грэць ру кі. 
Са ма я ўлю бі ла ся ў Бла кіт ную кры ні цу ма роз ным 
лю тым, ка лі ва да бы ла зу сім не бла кіт ная, а, хут-
чэй, шэ ра га ад цен ня, і ад яе па ды маў ся пар. Мы 
еха лі це раз рэч ку па моц ным лё дзе, вель мі змерз-
лі, а Бла кіт ная кры ні ца пра дэ ман стра ва ла гас цям 
сваё па ста ян ства: плюс 8 гра ду саў круг лы год.

Гэ тую ўні каль ную кры ні цу лю дзі на зы ва лі ка-
лісь ці Сі нім ка ло дзе жам. Ця пер Бла кіт ная кры ні ца 
з'яў ля ец ца пом ні кам пры ро ды рэс пуб лі кан ска га 
зна чэн ня. Ва да б'е з глы бі ні ў сот ню ці дзве мет раў: 
яна мі не ра лі за ва ная, чыс тая і вель мі смач ная.

Са праўд ны цуд
Бла кіт ная кры ні ца — гэ та не вя лі кае во зе ра ня роў-

най фор мы. У са мым глы бо кім мес цы лю дзі на бі ра-
юць ва ду, у ін шым — аку на юц ца. Пры чым на род ве-
рыць, што да ча ла ве ка, які трой чы па ва дзе пе рай шоў 
Бла кіт ную кры ні цу, на доў га ні я кая хва ро ба не пры ста-
не, зда роўе бу дзе доб рым, а жыц цё — доў гім.

Ёсць ле ген да пра Ка ця ры ну і двух хлоп цаў Сця-
па на і Ма ка ра, якія кі да лі ка мень дзе ля атры ман ня 
ру кі і сэр ца пры га жу ні. Яна ка ха ла ад на го, а пе ра-
мог ін шы. Та ды дзяў чы на вы ра шы ла стаць кры-
ні цай-жы ві цай, каб пры но сіць ка рысць лю дзям. 
Ця пер ка ля кры ні цы ўста ля ва лі вя ліз ны ва лун у 
го нар ле ген ды. Лю дзі час та пры хі на юц ца да заў сё-
ды цёп ла га ка ме ня, каб на та ліц ца яго энер гі яй.

Ка жуць, што кры ніч нае во зе ра мае з вы шы ні 
пту шы на га па лё ту вы гляд га ла вы дзяў чы ны з ка-
сой. Са ма я гэ та га не ба чы ла, ды і з ве рай у цуд 
у наш ін тэр ак тыў ны век ёсць пэў ныя праб ле мы. 
Ад нак да стат ко ва ад ной чы ўба чыць Бла кіт ную 
кры ні цу, каб зра зу мець, што гэ та — са праўд ны 
цуд пры ро ды. І як бы ні тлу ма чы лі ву чо ныя, ча му 
ва да мае не паў тор ны ко лер, я са ма так і не ма гу 
ўця міць, ча му яна тут роз ных ад цен няў — бла-
кіт ная, бі ру зо вая і на ват мес ца мі сма раг да вая. 
Прос та не ве рыц ца.

Хры шчэн не ра дзі мі чаў
Што год 14 жніў ня, у дзень па мя ці свя тых па кут-

ні каў Ма ка ве яў і Мя до вы спас, Бла кіт ную кры ні цу 
на вед ва юць ты ся чы лю дзей. Гэ тае свя та вя до ма 
на ўсё па меж жа: сю ды пры яз джа юць не толь кі з 
Ус ход няй Бе ла ру сі, але з Ра сіі і Укра і ны.

У гэ ты дзень Слаў га рад ве дае, што та кое аў та-
ма біль ныя проб кі. Толь кі ў ад роз нен не ад вя лі ка га 
го ра да, удзель ні кі транс парт на га ру ху не злу юц ца і 
не імк нуц ца пра ціс нуц ца пер шы мі, а цярп лі ва ча ка-
юць сва ёй чар гі і ці хень ка едуць, каб не за кра нуць 
фур ман кі, ве ла сі пе ды і пе ша хо даў з кай стра мі 
бу тэ лек для ва ды.

У цэнт ры свя та — цар коў ная служ ба ка-
ля кры ніч най кап лі цы і хрэс ны ход. На ста я цель 

Свя та-Пят ра-Паў лаў ска га хра ма ў 
аг ра га рад ку Ляс ная ай цец Ге ор гій 
лі чыць, што на Бла кіт най кры ні цы ў 
ста ра жыт на сці бы ло ка пі шча ра дзі-
мі чаў, якія па кла ня лі ся ва дзе і сон цу. 
З на ды хо дам хрыс ці ян ства тут ста лі 
пра во дзіць аб ра ды хры шчэн ня. Пра-
ва слаў ная царк ва лі чыць Бла кіт ную 
кры ні цу сва ёй свя ты няй. Служ ба 14 
жніў ня па чы на ец ца ра на, і вер ні кі ча-
ка юць аб ра ду асвя чэн ня ва ды.

Прай сці па ва дзе
Цяж ка апі саць тое, што ад бы ва-

ец ца на свя та на са мой кры ні цы. 
Лю дзі на тоў пам ідуць у ле дзя ную 
ва ду, каб вы ка наць ста ра даў ні аб-
рад. Мож на ве рыць аль бо не ве рыць 
у цуд, але, мо жа, і праў да, гэ та да-
па ма гае?

З гэ тых мер ка ван няў я ад ной чы 
лі та раль на пры му сі ла ся бе пай сці ў 
ва ду. У пер шы ра з но гі так ска ваў 
хо лад, што ледзь сэр ца не вы ска чы-
ла. Ро біц ца на ват ба лю ча. Але ка лі 
хві лін ку па тры ваць, то пас ля эк стрэ-
маль най вод най пра цэ ду ры но гі пя чэ, 
а по тым ім ста но віц ца лёг ка-лёг ка. 
Ні бы та і не ста мі ла ся ха дзіць на аб-
ца сах па ас фаль це цэ лы дзень.

— Ідзе цяп ло і ба дзё расць, — 
апіс вае свае ўра жан ні жан чы на ста-
ла га ве ку, — і ста но віц ца на ду шы 
спа кой на і мір на.

— Страш на бы ло зай сці, але ця-
пер ста ла над звы чай лёг ка, — па га-
джа ец ца ін шая па лом ні ца. — Я вель-
мі ха чу зда роўя, каб доў га жыць.

— Лю дзі ве раць у цуд, — раз ва-
жае муж чы на. — А я тут дак лад на 

атрым лі ваю ста ноў чыя эмо цыі, доб рыя ўра жан ні 
і жа дан не жыць.

Ай цец Ге ор гій ка жа, што ва ду з кры ні цы доб ра 
ўжы ваць на шча, а так са ма акрап ляць жыт ло. А 
пе ра хо дзіць праз ру чай мож на не толь кі 3 ра зы, 
але 7 і на ват 40, бо ў гэ тых ліч бах ёсць ста ра жыт-
ная сім во лі ка паў на ты.

Ча ла век і кры ні ца
Га доў пяць та му кры ні цу да сле да ва лі на ву коў-

цы і на ват знай шлі ней кія не звы чай ныя бу ра-фі я-
ле та выя во да рас ці. Ад нак бы лі і не та кія пры ем ныя 
зна ход кі: на прык лад, гор ка ану чак і плас ты ка вых 
бу тэ лек. Ця пер на кры ні цы зма га юц ца з дзіў най, 
ужо су час най, тра ды цы яй кі даць у кры ні цу гро шы. 
Ра сі я не і ўкра ін цы, якія пры яз джа юць з па меж ных 
ра ё наў, до раць бла кіт най ва дзе ка пей кі, а на шы 
су ай чын ні кі ро бяць гэ та з дроб ны мі па пя ро вы мі 
ку пю ра мі. У імк нен ні ах вя ра ваць лю дзі прос та за-
смеч ва юць цу доў нае мес ца.

Акра мя смец ця, ту рыс ты ста лі энер гіч на скрэб-
ці бе лую глі ну з дна кры ні цы. Гэ тая глі ня ная лі ха-
ман ка да вя ла да та го, што спе цы яль на ўста ля ва лі 
таб ліч ку: «Зда бы ча глі ны за ба ро не на!» Тым не 
менш, лю дзі пра цяг ва юць ка лі не зда бы ваць, то 
пэц кац ца ёй, блы та ю чы гэ тую глі ну з га ю чы мі 
гра зя мі з крым ска га ку рор та Са кі. Эко ла гі за-
клі ка юць збе раг чы Бла кіт ную кры ні цу для на-
шчад каў.

Пік ні кі ка ля пом ні ка
Што ж, яшчэ не так даў но Бла кіт ная кры ні ца бы-

ла та ям ні цай. Ту тэй шыя ба бу лі мо гуць рас па вес ці, 
як ім не да зва ля лі ў дзя цін стве ха дзіць сю ды, а на 
свя та 14 жніў ня ў са вец кі час і мі лі цыю вы стаў ля лі. 
Каб вы ка ра ніць тра ды цыю, на ват сві нар нік па блі зу 
па бу да ва лі. Але лю дзі ха дзі лі да кры ні цы ўна чы і 
ма лі лі ся, ня гле дзя чы ні на што.

Жыц цё ідзе, і апош нім ча сам Бла кіт ная кры ні ца 
ста ла вель мі па пу ляр ным мес цам. І ў пра цоў ныя 
дні — а тым больш у вы хад ныя — тут шмат люд на. 
Аў та ма бі лі ча ра дой, ганд ля ры, аль тан кі і ман га лы, 
лю дзі ў ку паль ні ках. У не чым па доб на на пляж, 
ха ця по бач кап лі ца і кры жы.

Ва кол кры ні цы ўла ды зра бі лі мес цы для цы ві-
лі за ва на га ад па чын ку, ад нак на род стаў там не 

прос та ад па чы ваць, але ла дзіць пік ні кі з шаш лы-
ка мі і на ват кар па ра тыў ныя ве ча ры ны.

Як зра біць так, каб кры ні ца слу жы ла лю дзям, 
але за ста ва ла ся мес цам не ма са ва га ад па чын ку, 
а па лом ніц тва да ад на го з цу даў Бе ла ру сі? Да вя-
дзец ца шу каць ба ланс. Шмат што за ле жыць ад 
са міх лю дзей і іх стаў лен ня, але па куль аль тан кі 
ды ман га лы мяр ку юць вы нес ці да лей ад Бла кіт-
най кры ні цы, зра біць на во кал пом ні ка пры ро ды 
стро гую ахоў ную зо ну.

Шчы ра за пра ша ем
— Ве да е це, ка лі лю дзі едуць на кры ні цу, то 

гэ та вя лі кі плюс, — за ўва жае кі раў ні к спра ва мі 
Слаў га рад ска га рай вы кан ка ма Тац ця на БА БІ-
ЧА ВА. — Яна пры го жая, і па лом ні каў пры ваб лі вае 
азда раў лен нем. Мяс цо выя ўла ды ро бяць усё маг-
чы мае, каб зра біць Бла кіт ную кры ні цу доб ра ўпа-
рад ка ва най і пры ця галь най для лю дзей. Ня хай 
лю дзі пры яз джа юць!

Як рас ка заў стар шы ня Слаў га рад ска га рай-
вы кан ка ма Па вел НАЙ ДЗЕН, у 2015 го дзе да 
Бла кіт най кры ні цы мяр ку ец ца зра біць леп шую, 
ас фаль та ва ную да ро гу.

— Там, дзе ка ля кры ні цы ра ней бы ла вёс ка Клі-
ны, мы па бу ду ем не каль кі гас ця вых до мі каў для 
па лом ні каў і ту рыс таў, — рас каз вае пра пла ны 
кі раў нік ра ё на. — Пры пом ні ку пры ро ды бу дуць 
пра ца ваць эк скур са во ды, пра па ноў вац ца су ве нір-
ная пра дук цыя і роз ныя слаў га рад скія вы ра бы.

На Бла кіт най кры ні цы ця пер пра да юць мёд. 
У асноў ным гэ та мяс цо вы мёд цём на га ко ле ру, ад 
роз ных зё лак. Ак ту аль ны кошт — 90 ты сяч за літр. 
Шмат пча ля роў са сва ёй пра дук цы яй пры яз джае 
на свя та Бла кіт най кры ні цы.

— Лі чыц ца, ка лі на Мя до вы спас за піць мёд на-
шай кры ніч най ва дой, то бу дзе лю дзям зда роўе, 
— пад каз вае Тац ця на Ба бі ча ва. — Як і заў сё ды, 
на Ма ка вея на Бла кіт най кры ні цы бу дзе цар коў ная 
служ ба і хрэс ны ход, на ла дзім ган даль і ар га ні зу ем 
кан цэрт. Мы ўсё ро бім для та го, каб па лом ні кам 
бы ло ў нас доб ра.

Іло на ІВА НО ВА
Слаў га рад скі ра ён

�

(За кан чэн не. Па ча так на 1-й стар.)
Бла га даць. Не ве ра год ная ці шы ня. Сі няе 

пра ніз лі вае не ба над га ла вою. Бры ду ў вы-
со кай тра ве пад ша та мі ста га до вых ду боў, 
угля да ю ся ў кож ны дом, услу хоў ва ю ся: рап-
там рып не брам ка і з'я віц ца гас па дар аль бо 
гас па ды ня. Але ні гу ку, ні го ла су, ні брэ ху. 
Між во лі стрэль ну ла дум ка: ці жы ве хто ў 
вёс цы? Шэсць га доў та му ў Бла га да ці бы-
ло 11 ча ла век. У гус той лет няй зе ля ні не не 
ад ра зу па зна еш, якая з хат яшчэ «жы вая», 
а якая ўжо асі ра це ла. Хва лю ю чы стан ду-
шы ўзмац ні ла і ад сут насць вяс ко вай да ро гі. 
Ледзь пры кмет ная сцеж ка ха ва ла ся пад 
шчод рым раз на квец цем: гэ та свед чыць, 
што ха да коў у вёс цы не шмат. Ды што вяс-
ко вая ву лі ца — на ват да ро га да на се ле на га 
пунк та ця пер зу сім не тая, як ра ней, не на-
праст кі праз су сед нюю вёс ку Дуб на. Да вя-
ло ся да бі рац ца ляс ны мі не тра мі з доб рых 
пяць кі ла мет раў. А тую, ка ра цей шую, як 
да ве даў ся паз ней, пе ра ка па лі дзі кі і за лі ло 
ва дою. А рап там ні хто не жы ве?..

Ве даю: у гэ ты час вяс коў цы звы чай на 
за ня ты сва і мі ага ро да мі аль бо збі ра юць у 
ле се яга ды, і я га то вы быў ча каць лю бо га 
су раз моў цу, які рас па вя дзе пра сён няш-
няе бла га дац кае жыц цё-быц цё.

Але да стат ко ва бы ло дай сці да ха ты 
з пры бі тай шыль дач кай «Дом са цы яль-
ных па слуг», як па ча лі ся жа да ныя су-
стрэ чы. Браз ну ла жа лез ная клям ка, і 
з два ра вый шла гас па ды ня — Та ма ра 
Дзміт ры еў на Сяр ге ен ка. Ад ра зу па знаў 
гэ тую жан чы ну, уз га даў яе ха ту, у якой 
бы ло шмат фо та здым каў яе род ных. 
Па куль пры гад ва лі з ёю мі ну лую су стрэ-
чу, па ды шлі яе су сед кі: дзве Ма рыі — 
Юдзі на і На ву мен ка. Дзе сяц цю хві лі на мі 
паз ней пры сеў на лаў цы з цы гар кай 
ста ры ляс нік Іван Гра маз доў. Ра зам да-
лей пры гад ва лі ле та шас ці га до вай даў-
нас ці, пры го жы жні вень скі дзень пас ля 
пра ва слаў на га Ма ка вея і вя лі ка га свя та 
ка ля Бла кіт най кры ні цы. Паў смі ха лі ся, 
уз гад ва ю чы, як вяс ко вы жа но чы ка-
лек тыў па зі ра ваў мне на фо не адзі на-
га ся лян ска га па моч ні ка — ко ні ка. З 
тых ча соў жы ха роў па ме не ла аж но на 
пяць ча ла век. Ад Та ма ры і дзвюх Ма-
рый па чуў, што іх ста рэй шую жы хар ку 
Соф'ю Сяр ге ен ку на кі ра ва лі ў са цы яль-
ны пры ту лак і да лей шы лёс ба буль кі ім 
не вя до мы. А ко ліш няя ста рас та вёс кі і 
гас па ды ня та го са ма га адзі на га ко ні ка 
Ва лян ці на Га рэ лі ка ва пе ра бра ла ся да 

дзя цей у Ор шу. На пы тан не, ча му і яны не 
збі ра юц ца па кі нуць ад да ле ную і ад рэ за ную 
вяс но вы мі па вод ка мі і зі мо вы мі за ве я мі 
вёс ку, у адзін го лас ад ка за лі: «У Бла га да ці 
на ра дзі лі ся — у Бла га да ці і па мром».

Да на шай кам па ніі да лу чыў ся і 17-га до-
вы Дзміт рый Ва сі лен ка, які не ча ка на апы-
нуў ся ў вёс цы. Не ча ка на, але не вы пад ко ва: 
Бла га даць — яго ра дзі ма. Тут, як ка жуць 
у на ро дзе, «за ка па ны яго пу пок». Хлоп ца 
цяг не ў гэ ты ку ток, хоць не жы ве ўжо ка ля 
дзе ся ці га доў. Юнак лю біць ванд ра ваць, 
блу каць па ле се. Ця пер з баць ка мі жы ве ў 
Слаў га ра дзе, але не ля ну ец ца час ад ча су 
пра ехаць на ве ла сі пе дзе амаль 15 кі ла мет-
раў ляс ны мі і па ля вы мі да ро га мі, каб зноў 
апы нуц ца на сва ёй ма лень кай ра дзі ме.

Дзміт рыя це шыць, што вё сач ка яшчэ 
жы вая і яго тут доб ра па мя та юць. Што 
па-ра ней ша му шу мяць ма гут ныя ду бы, 
па са джа ныя яго ны мі пра пра дзе да мі, і бру-
іц ца пад га рою кры ніч ка, з якой вяс коў цы 
бя руць ва ду. І што ўсё грэ ец ца на со ней ку 
пры да ро зе вя лі кі ва лун з дзіў най наз вай 
«печ ка Мі ко лы». У паш пар це юна ка, як і ў 
да ку мен тах усіх сён няш ніх жы ха роў гэ тай 
ці хай ляс ной мяс ці ны, ста іць ад на і тая ж 
па зна ка аб мес цы на ра джэн ня — вёс ка 
Бла га даць. Як до каз, што на ўсім бе лым 
све це не зной дзеш леп ша га мес ца і наз-
вы, ад якой вее да бры нёй і свя та сцю.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра

БЛА ГА ДАЦЬ ЗА СО ЖАМ

Ад крый Бе ла русьАд крый Бе ла русь  ��

ЖЫ ВАЯ ВА ДА БЛА КІТ НАЙ КРЫ НІ ЦЫ

УП «ЖРЭО Центрального района г. Минска» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

УНП 100055817

Дружный и доброжелательный коллектив! 
Будем рады всем!
Обращаться по адресу: г. Минск ул. Комсомольская, 20а

Тел.: 327 67 52

СПЕЦИАЛИСТЫ (С ОПЫТОМ РАБОТЫ):

� МАСТЕР 
УП ЖЭС 1 (ул. Интернациональная, 4) 
УП ЖЭС 13 (ул. Нововиленская, 6) 
УП ЖЭС 34 (пр. Независимости, 27а) 
УП ЖЭС 38 (ул. Сторожевская, 8)

� ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК
� ИНЖЕНЕР 
 в технический отдел на период декретного отпуска

� ИНЖЕНЕР 
 ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
� ПАСПОРТИСТ (ул. М. Танка 36/1)

Возможен карьерный рост!

РАБОЧИЕ:

� ТРАКТОРИСТ
� НАЛАДЧИК КИП и А
� СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
 УП ЖЭС
� КРОВЕЛЬЩИК 
 по металлическим 
 кровлям УП ЖЭС
� МАЛЯР УП ЖЭС 
(Требования 3-4 разряд)

� ЭЛЕКТРОМОНТЕР
 УП ЖЭС 
(Требования 3-4 разряд)

� ОПЕРАТОР ПЭВМ 
(б-р Шевченко, 20)

� СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК
 по ремонту 
 электро-  
 оборудования 
(ул. Нововиленская, 10а)

� ГРУЗЧИК 
(ул. Новаторская, 53а)

� РАБОЧИЕ 
по комплексной 
уборке УП ЖЭС

Возможно обучение и повышение квалификации 
по указанным профессиям на производстве

СВОЕВРЕМЕННАЯ з/плата! ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ 
(оказание мат. помощи к отпуску, выделение путевок 
на оздоровление, постановка на квартирный учет нуждающихся)!

Шаноўны Аляксандр Паўлавіч САЛАНЕВІЧ!
Прыміце шчырае віншаванне з 50-годдзем з дня нараджэння, 

а таксама з узнагародай вас Граматай Брэсцкага абласнога 
выканаўчага камітэта за значны ўклад у сацыяльна-экана мічнае 
развіццё Брэстчыны. Сёння нашы працалюбівыя палешукі 

жадаюць вам важкіх здабыткаў у працы ў органах 
выканаўчай улады, прыемных перамен у маляўнічым 

палескім краі пад вашым кіраўніцтвам, аптымізму ў 
жыцці, моцнага здароўя да наступных юбілеяў. 

З павагай, Віталь Іванавіч БОБКА, старшыня праўлення 
СВК «Хатынічы» Ганцавіцкага раёна. 

УНП 200255260

Ад зна ка Бла га да ці ў паш пар це.

Ко ліш ні ляс нік Іван Гра маз доў Ко ліш ні ляс нік Іван Гра маз доў 
без пра цы заў сё ды су муе.без пра цы заў сё ды су муе.

Вяс коў цы рас пыт ва юць пра жыц цё не ча ка на га Вяс коў цы рас пыт ва юць пра жыц цё не ча ка на га 
гос ця Дзміт рыя Ва сі лен ку, які 17 га доў гос ця Дзміт рыя Ва сі лен ку, які 17 га доў 
та му на ра дзіў ся ў Бла га да ці.та му на ра дзіў ся ў Бла га да ці.

Мі сіс Су свет-2013Мі сіс Су свет-2013  ��

ПРЫ ГА ЖОСЦЬ І СІ ЛА
Бе ла рус ка Свят ла-
на Куз ня цо ва пе ра-
маг ла на кон кур се 
«Мі сіс Су свет-2013». 
Жу ры пры су дзі ла 
дзяўчыне га лоў ную 
ўзна га ро ду між на-
род на га фо ру му, 
які за вяр шыў ся ў 
Ару бе.

Пад час кон кур су прэ-
тэн дэнт кі рас ка за лі жу-
ры аб тым, як іх кра і ны 
зма га юц ца з праб ле май 
хат ня га гвал ту. На кон-
кур се «Мі сіс Су свет» 
ацэнь ва юц ца не толь кі 
знеш нія да ныя. Яго ло-
зунг — «Не» гвал ту». 
Аба вяз ко вае па тра ба-
ван не да прэ тэн дэн так 
— га тоў насць пры нес-
ці ка рысць гра мад ству. 
Свят ла на ак тыў на ўклю-
чы ла ся ў дзей насць па 
про ці дзе ян ні хат ня му гвал ту, вы сту па ла ў СМІ па гэ тай тэ ме і 
ра зам з ЮНФ ПА у Бе ла ру сі пад рых та ва ла дак лад аб да сяг нен-
нях на шай кра і ны.

«Мы ад кры лі га ра чую тэ ле фон ную лі нію для па цяр пе лых ад 
хат ня га гвал ту, — ска за ла Свят ла на на кон кур се. — Што дня 
псі хо ла гі і юрыс ты ана нім на і бяс плат на кан суль ту юць тых, хто 
су тык нуў ся з агрэ сі яй, хто жа дае за ха ваць сям'ю або сыс ці і па-
чаць жыц цё зноў, хто жа дае аба ра ніць ся бе і сва іх дзя цей і прос та 
вы ка зац ца. Служ ба пры ня ла ўжо 2,5 ты ся чы зван коў. І як раз гэ ты-
мі дня мі, 13 жніў ня, «га ра чай лі ніі» спаў ня ец ца год. Мы на ву ча ем 
псі хо ла гаў ме та дам ра бо ты з муж чы на мі, якія пры мя ня юць гвалт. 
Іс нуе мер ка ван не, што агрэ сар за слу гоў вае толь кі па ка ран ня, але 
па ка раць — не азна чае вы ра шыць праб ле му. Та ко му ча ла ве ку 
па трэб на пра фе сій ная да па мо га. Ён не ўмее спраў ляц ца са сва і мі 
эмо цы я мі, не ве дае, што та кое гар ма ніч ныя і па важ лі выя ста сун-
кі, але цал кам мо жа на ву чыц ца гэ та му. Праб ле ма ў тым, што 
ка лі ад бы ва ец ца гвалт, мно гія жан чы ны не ве да юць, што ра біць 
і як ся бе аба ра ніць. Та му не аб ход на зай мац ца асве тай. Дзя ку ю-
чы фо ру му «Мі сіс Су свет-2013», мы мо жам да па маг чы жан чы-
нам змя ніць улас нае мыс лен не і стаў лен не да гэ тай праб ле мы. 
І я ра да, што сва ім пры кла дам ма гу па ка заць сі лу і не за леж насць 
бе ла рус кіх жан чын! Ска жам «не» гвал ту!».

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Добрая навінаДобрая навіна  ��

У Смар го ні но вая 
фут боль ная пля цоў ка

Гэ та ўжо дру гая пля цоў-
ка для гуль ні ў мі ні-фут-
бол на Гро дзен шчы не, 
якая па бу да ва на ў рам ках 
са цы яль на га пра ек та су-
мес на га та ва рыст ва з аб-
ме жа ва най ад каз нас цю 
«НТС» — пра ва ўла даль-
ні ка ганд лё ва га зна ка 
«Род ная Сто ро на» і аса-
цы я цыі «Бе ла рус кая фе-
дэ ра цыя фут бо ла». Пер-
шая ад кры ла ся ў чэр ве ні 
ў Мас тах.

Пра ект «Род ная Сто ро-
на — дзе цям» скі ра ва ны на 
пад трым ку пад рас та ю ча га 
па ка лен ня, са дзей ні чан не 
зда ро ва му ла ду жыц ця ся род 
дзя цей і мо ла дзі. Кож ны ах-
вот ны змо жа на вед ваць но-
вую фут боль ную пля цоў ку ў 
Смар го ні. А ўво гу ле, згод на 
з гэ тым пра ек там, пра ду гле-
джа на на пра ця гу пя ці га доў 
па бу да ваць у Бе ла ру сі 118 
су час ных спар тыў ных пля цо-
вак круг ла га до ва га вы ка ры-
стан ня.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

Лег ка вуш ка су тык ну ла ся з гру за ві ком
У Шу мі лін скім ра ё не ў вы ні ку су тык нен ня лег ка во га аў та ма бі ля 

«Фоль ксва ген По ла» з гру за ві ком «Мер се дэс» за гі нуў ва дзі цель 
пер шай ма шы ны. Ава рыя ад бы ла ся а дзя ся тай га дзі не ве ча ра на 
тра се Ві цебск — По лацк, ка ля вёс кі Пу шча. За гі ну ла му кі роў цу бы ло 
ўся го ка ля 30 га доў. Па пя рэд не ўста ноў ле на, што ва дзі цель лег ка-
вуш кі не спра віў ся з кі ра ван нем, у вы ні ку ча го яго «Фоль ксва ген» 
су тык нуў ся з гру за вым аў то, кі роў ца яко га не па цяр пеў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Жні во-2013Жні во-2013  ��

МА ГІ ЛЁЎ СКІ МІЛЬ ЁН
У Ма гі лёў скай воб лас ці на гэ тым тыд ні пла ну юць за вяр-
шыць жні во. На па ня дзе лак убра на больш за 90% па сяў ных 
пло шчаў збож жа вых. У не ка то рых сель скіх ра ё нах жні во 
вый шла на фі ніш ную пра мую, за ста лі ся лі ча ныя пра цэн ты. 
Ця пер яно пра цяг ва ец ца на пры ся дзіб ных участ ках ся лян.

Між тым, яшчэ на пры кан цы мі ну ла га тыд ня хле ба ро бы рэ гі ё на 
пе ра сяг ну лі ру беж у 1 міль ён тон збож жа, што бы ло ад зна ча на ў 
Ма гі лёў скім ра ё не, дзе пер шы мі на ма ла ці лі 100 ты сяч тон збож жа, 
ура чыс тым ме ра пры ем ствам. У ім бра лі ўдзел на мес нік прэм'-
ер-мі ніст ра Мі ха іл Ру сы і стар шы ня Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 
Пётр Руд нік.

Ся рэд няя ўра джай насць па рэ гі ё не — 37 цэнт не раў з гек та-
ра. Шкло ўскі ра ён на сё лет нім жні ве — пер шы па ўра джай нас ці 
(больш за 50 цэнт не раў з гек та ра). У Ма гі лёў скай воб лас ці два 
экі па жы кам бай наў пе ра адо ле лі 4-ты сяч ную мя жу. Гэ та ся мей ныя 
экі па жы Бай да ко вых з та ва рыст ва «Алек санд рый скае» Шкло ўска-
га ра ё на і Мель ні ка вых з аг ра кам бі на та «За ра» Ма гі лёў ска га ра-
ё на. Ва дзі цель ААТ «Алек санд рый скае» Дзя ніс Ла ты паў пе ра вёз 
больш за 4 ты ся чы тон збож жа.

Іло на ІВА НО ВА
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