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пе ра маг ла бе ла рус кая збор ная па бас кет бо ле ў пер-
шым паў фi наль ным мат чы ква лi фi ка цыi Еў ра бас ке-
та-2015.

Яшчэ за не каль кi дзён да су стрэ чы з эс тон ца мi ў Ма гi лё ве га лоў-
ны трэ нер бе ла ру саў Рус лан Бай да коў шчы ра пры зна ваў ся, што 
апа са ец ца на ступ ных апа не нтаў. Маў ляў, ка ман да моц ная, цяж ка 
прый дзец ца. Гэ ты тэ зiс па цвер дзiў i ход па ядын ку. Ня гле дзя чы на 
тое, што на шы хлоп цы лi дзi ра ва лi амаль што ўвесь матч, пры бал ты 
заў сё ды бы лi на ад лег лас цi вы цяг ну тай ру кi.

Не бяс печ ная сi ту а цыя ўзнiк ла менш чым за дзве хвi лi ны да 
фi наль най сi рэ ны. Трох ач ко вы ў вы ка нан нi Крыс цi я на Кан гу ра да-
зво лiў гас цям ска ра цiць ад ста ван не да мi нi му му. Але зра бiць яшчэ 
адзiн крок на пе рад гас цям пе ра шко дзiў Па вел Уль ян ка, якi пра явiў 
iнi цы я ты ву i вы ка наў даль нi кi док. Тым не менш апош нiя ча ты ры 
ач кi ка ман дзе пры нёс дру гi «ве тэ ран» — Аляк сандр Куд раў цаў. 
За матч во пыт ны ата ку ю чы аба рон ца на браў 21 ач ко, вы дат на 
пра явiў шы ся бе не толь кi ў ата цы, але i на пад бо ры.

У iн шым вы пад ку мож на бы ло б ска заць, што пе ра ва га ў шэсць 
мя чоў не та кая ўжо i грун тоў ная. Але эс тон цы — са праў ды моц ная 
дру жы на, пе ра мо гу ў якой трэ ба лi та раль на ад бi раць. Так што 
ра ду ем ся вы нi ко ва му лi ку 76:70 i ча ка ем гуль нi ў ад каз, якая ад-
бу дзец ца ўжо ў Та лi не заўт ра.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

У рэдакцыю прыйшоў ліст ад 
Святланы Грэкавай з Мінска. 
Жанчына сцвярджае, што 
работнікі «Фаўны горада» сярод 
белага дня жалезнымі прутамі 
збілі да смерці яе сабаку.

«ЛАЎЦЫ ЖЫВЁЛ ЗАБІЛІ 
МАЙГО САБАКУ, ЯКІ МІРНА 
СПАЎ У ДВАРЫ» 

Паводле слоў Святланы, у той дзень, 
калі «расправіліся» з Альмай, яна 
знаходзілася ў бальніцы. «Падчас шпа-
цыру з маім сынам Альма сарвалася з па-
вадка. Адразу злавіць сабаку сын не змог, 
бо той схаваўся з віду. У той жа дзень 
людзі, апранутыя ў спецформу прадпры-
емства «Фаўна горада», акружылі Альму, 
што спала на траве каля нашага дома, 
і стрэлілі ў яе ва ўпор. Сабака, са слоў 
відавочцаў, падскокнуў і пабег хавацца 
пад ганак. Лаўцы дагналі рудога дварня-
ка… і сталі дабіваць жалезнымі прутамі, 
пасля чаго кінулі нерухомае цела ў машы-
ну белага колеру».

На наступны дзень муж Святланы 
адправіўся ў «Фаўну горада». Але ў валье-
рах для жывёл Альму не знайшоў. Целы ж 
забітых сабак паказаць яму адмовіліся…

«Калісьці я выратавала Альму з «Фаўны 
горада» ад смерці: яе, дрыготкую, хворую, 
у крайняй ступені знясілення валаклі па 
калідоры ў кабінет эўтаназіі. Я літаральна 
выхапіла яе з рук… Але ж не для таго, каб 
праз некалькі гадоў ужо іншыя жывадзёры 
забілі яе ў нашым двары», — не стрымлівае 
эмоцый Святлана Грэкава.

«СУСЕДЗІ НЕАДНАРАЗОВА 
ПРАСІЛІ АДЛАВІЦЬ РУДОГА 
САБАКУ» 

Паводле слоў дырэктара прадпрыем-
ства «Фаўна горада» Сяргея КУЗКІНА, 
спецыялісты выязджаюць адлоўліваць 
безнаглядных жывёл згодна з планам, 
які складаецца на цэлы год. «Здараецца, 

ЖЭСы выклікаюць нас дадаткова. Іншыя 
арганізацыі, якія не звязаны з жыллёва-
камунальнай гаспадаркай — інстытуты, 
заводы і г. д., таксама могуць рабіць заяўку 
на адлоў жывёлы». Што тычыцца гэтай 
канкрэтнай сітуацыі, то «ва УП «ЖЭС-73» 
неаднаразова скардзіліся жыхары дамоў 
№№ 30, 38, 44, 46, 54, 56/2 па праспекце 
газеты «Праўда»: прасілі адлавіць і ўсыпіць 
рудога сабаку, які пастаянна безнаглядна 
знаходзіцца ў двары і кідаецца на люд-
зей. Акрамя таго, у нас ёсць пісьмовая 
заява ад грамадзянкі, якая пражывае ў 

доме № 46, са скаргай на гэтага саба-
ку і відэаматэрыялы нападу дварняка 
на мужчыну, які праходзіў міма…» «Тое, 
што сабака знаходзіўся ў двары жылых 
дамоў без уладальніка, з'яўляецца пару-
шэннем правілаў утрымання хатніх сабак 
і котак, — дадаў Сяргей Кузкін. — За гэта, 
у адпаведнасці з артыкулам 15.47 «Кодэк-
са аб адміністрацыйных правапарушэн-
нях», прадугледжана адказнасць. Больш 
за тое, я калісьці прасіў, каб нас надзялілі 
паўнамоцтвамі на складанне пратаколаў 
у дачыненні да людзей, чыіх жывёл мы 
падбіраем. Але маю прапанову, на жаль, 
не падтрымалі…» 

У Мінгарвыканкаме ўдакладнілі, што 
супрацоўнікі «Фаўны горада» — кіроўца-
лавец, лавец і ветурач — выехалі для 
адлову безнагляднага рудога сабакі па 
заяўцы УП «ЖЭС-73». Адлавіць жывёлу 
сачком не атрымалася, таму прымянілі 
спецыяльны прэпарат зоаксілазін, што 
не супярэчыць дзейнаму заканадаўству. 
Паводле тлумачальнай запіскі ветурача 
«Фаўны горада», сабака на прадпры-
емства быў дастаўлены жывы. Аднак, 

улічваючы яго агрэсіўныя паводзіны, было 
прынята рашэнне аб усыпленні.

«Кожную адлоўленую жывёлу аба-
вязкова аглядае ветурач, — патлумачыў 
Сяргей Кузкін. — Калі яна агрэсіўная або 
хворая, то яе, як правіла, усыпляюць». 
Паводле слоў дырэктара «Фаўны горада», 
безнагляднай лічыцца жывёла, побач з 
якой няма гаспадара. І тое, што на са-
баку ёсць наморднік ці ашыйнік, ні пра 
што не сведчыць. Законапаслухмяны га-
спадар з павадка свайго гадаванца ніколі 
не спусціць — гэта вызначана правіламі 
ўтрымання жывёл». Пры гэтым дадаў, што 
сабака, прывязаны каля крамы за парэн-
чы, не падлягае адлову. Ён прывязаны — 
значыць, чакае гаспадара.

АД АЎТАРА 
Лёс Альмы актыўна абмяр-

коўваюць у інтэрнэце. Так, жыхар таго 
раёна, які не раз сутыкаўся з рудым са-
бакам і яго гаспадыняй, піша, што без 
Альмы ўсяму раёну стала жыць спакой-
на і бяспечна. Мужчына сцвярджае, што 
сабака быў агрэсіўным і пастаянна бегаў 

без павадка. «… У сярэдзіне сакавіка спа-
дарыня Грэкава, як заўсёды, прыйшла са 
сваімі трыма вялікімі дварнякамі на пра-
цу. Пакуль яна падмятала (пенсіянерка 
працуе дворнікам), яе гадаванцы знайшлі 
сабе чатырохногіх сяброў, з якімі пачалі 
весці любоўныя гульні на адзінай дарож-
цы, якая вяла ў бок нашага дома. У гэты ж 
час са шпацыру вярталася мая жонка з 
паўтарагадовым дзіцем… На просьбу 
прыбраць сваіх сабак Грэкава не адрэага-
вала. Прыйшлося мне спусціцца і забраць 

дзіця дадому. Пасля гэтага я паспрабаваў 
культурна растлумачыць жанчыне, што 
яна павінна глядзець за сабакамі… На ўсе 
заўвагі Святлана адказвала крыкамі і ла-
янкай»…

Многія інтэрнэт-карыстальнікі — 
на баку Святланы. Яны абураюцца 
«чарговай зверскай расправай над 
жывёламі» лаўцамі «Фаўны горада». 
Асабіста я не хацела б станавіцца 
на нечы бок. Хаця б таму, што нічога 
не бачыла на свае вочы. Скажу толькі, 
што не падзяляю тых метадаў, якія ўжылі 
(калі ўжылі!) працаўнікі службы па адло-
ве. Разам з тым, і падобная безадказ-
насць гаспадароў, якія пакідаюць сваіх 
гадаванцаў на вуліцы без нагляду або, 

што бачу амаль кожны дзень, адпуска-
юць з павадка, на мой погляд, недапуш-
чальная!

…«Мой сабака прабягаў міма дзіцячай 
пляцоўкі, а муж і жонка вышлі на ганак і 
выстралілі ў яго з пнеўматычнага руж-
жа», — піша ў сеціве гаспадыня таксы па 
мянушцы Бой з вёскі Светлы Бор, што 
ў Пухавіцкім раёне. …Я ні ў якім разе 
не апраўдваю тых, хто страляў! Але тут 
жа ўзнікае пытанне: што рабіла такса адна 
без гаспадара каля дзіцячай пляцоўкі? І як 
у такой сітуацыі быць бацькам, чые дзеці 
штодзень гуляюць у пясочніцы? Заплюш-
чыць вочы і пакінуць усё так, як ёсць? Ча-
каць, пакуль малых пачнуць кусаць сабакі, 
якія гуляюць самі па сабе? А пасля кусаць 
локці… і абурацца ўсім светам, чытаючы 
артыкул пра тое, як руды дварняк ці такса 
да смерці пакусалі 2-гадовае дзіця.

І такіх гісторый хапае. Проста яны 
чамусьці не на слыху… Таму, думаю, вар-
та ўсім, хто калісьці завёў альбо збіраецца 
завесці сабаку, перачытаць казку Экзю-
перы «Маленькі прынц». Перачытаць і 
ўразумець нарэшце, што «мы ў адказе 
за тых, каго прыручылі…».

Надзея ДРЫЛА
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Ква тэр нае пы тан неКва тэр нае пы тан не  ��

Вы се ліць мо гуць.
У тым лі ку і за го рад

На ша ма ма 1930 го да на ра джэн ня жы ве асоб на, 
да дзя цей пе ра яз джаць ад маў ля ец ца. Але і ад ной 
ёй вель мі цяж ка. Най больш з-за та го, што за сця ной 
жы вуць лю дзі пі ту шчыя... Што ці ка ва, за ква тэ ру яны 
ўжо даў но не пла цяць... Ці мо гуць іх за гэ та вы се-
ліць? І ку ды?

С. Тка чук, г. Мінск.

У ад па вед нас ці з арт. 71 ра ней ша га Жыл лё ва га ко-
дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь, най маль ні кі, якія ўхі ля юц ца 
без уваж лі вых пры чын на пра ця гу шас ці ме ся цаў за пар 
ад уня сен ня пла ты за ка ры стан не жы лым па мяш кан нем 
і ка му наль ны мі па слу га мі, маг лі быць вы се ле ны па ра-
шэн ні су да з вы дзя лен нем жы ло га па мяш кан ня ты па вых 
спа жы вец кіх якас цяў па агуль най пло шчы мен шага за 
тое, што зай ма ла ся на ўмо вах ра ней за клю ча на га да га-
во ра най му жы ло га па мяш кан ня.

Згод на з арт. 86 но ва га Жыл лё ва га ко дэк са Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь (увай шоў у сі лу з 2 са ка ві ка 2013 г.) най маль нік 
і чле ны яго сям'і, якія пра жы ва юць су мес на з ім і ма юць 
без уваж лі вых пры чын шас ці ме сяч ную за па зы ча насць 
па пла це за жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі і пла це за 
ка ры стан не жы лым па мяш кан нем, пад ля га юць вы ся-
лен ню ў су до вым па рад ку з вы дзя лен нем ім ін ша га жы-
ло га па мяш кан ня, якое па агуль най пло шчы мен шае за 
жы лое па мяш кан не, што зай ма ла ся ра ней і (або) якое 
са сту пае яму па сва іх спа жы вец кіх якас цях, з за ха ван-
нем ві ду ра ней за клю ча на га да га во ра най му жы ло га 
па мяш кан ня дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду і тэр мі ну 
яго дзе ян ня (ка лі да га вор най му жы ло га па мяш кан ня 
быў скла дзе ны на пэў ны тэр мін), у тым лі ку за ме жа мі 
гэ та га на се ле на га пунк та. Пры гэ тым вы ся лен не най-
маль ні ка жы ло га па мяш кан ня дзяр жаў на га жыл лё ва га 
фон ду і чле наў яго сям'і, якія пра жы ва юць су мес на з ім, 
да пус ка ец ца ў вы пад ку, ка лі за па зы ча насць па пла це 
за жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі і пла це за ка ры стан не 
жы лым па мяш кан нем не па га ша на ў поў ным аб' ёме.

Як ва ры янт, пе ра лі ча ныя вы шэй асо бы мо гуць быць 
пад верг ну ты ў су до вым па рад ку пры му со ва му аб ме-
ну жы ло га па мяш кан ня, якое яны зай ма юць, на жы лое 
па мяш кан не, якое па агуль най пло шчы мен шае за па-
пя рэд няе.

Вік тар СА ВІЦ КІ
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У матчы плэй-оф Лігі Еўропы 
«Мінск» прайграў бельгійскаму 
«Стандарду» — 0:2.

Можна доўга разважаць, наколькі не па-
шанцавала футбольнаму клубу «Мінск» у пер-
шым раўндзе плэй-оф Лігі Еўропы трапіць 
на досыць моцную каманду еўрапейскага 
ўзроўню — бельгійскі «Стандард». Безумоўна, 
розніца ў майстэрстве гульцоў дзвюх дружын 
ёсць. І хатні матч «гараджан» з бельгійскімі 
гасцямі паказаў, што разрыў гэты істотны.

Не, справа не ў тым, што клуб з гора-
да Льеж мае нейкі «зорны» склад. Хіба толькі 
вопытны паўабаронца Еле Ван Даме, колішні 
гулец легендарных «Аякса» і «Андэрлехта», 
можа пахваліцца больш-менш сур'ёзнай па-
пулярнасцю. У астатнім «Стандард» адсоткаў 
на 70 укамплектаваны маладымі бельгійскімі 
футбалістамі, няхай у сваёй большасці і афры-
канскага паходжання. Менавіта адзін з такіх 
«праспектаў» Мішы Бачуай і забіў першы гол 
у вароты Уладзіміра Бушмы на шостай хвіліне 

другога тайма. У тым гульнявым эпізодзе 
сербскі абаронца мінчан Неманья Рніч быццам 
і не думаў апякаць 19-гадовага саперніка, які 
дакладна рваўся ў бой. Гэта ўдвая крыўдна, 
бо ў першым перыядзе падапечныя Вадзіма 
Скрыпчанкі вельмі грунтоўна выглядалі на сва-
ёй палове поля.

Безумоўна, паўплывала выдаленне аба-
ронцы «гараджан» Аляксандра Свярчынскага, 
які пабачыў ад арбітра дзве жоўтыя карткі. Да-
рэчы, «фалілі» мінчане недапушчальна многа 
і часцей за ўсё занадта адкрыта. Але асноўная 
прычына паражэння беларусаў, якая ляжыць 
на паверхні, — пасіўнасць у нападзенні. 
Досыць сказаць, што за ўвесь матч «гара-
джане» правялі пяць атак! Ды і тое… толькі 
адна з іх магла завяршыцца паспяхова. Але 
японскі варатар «Стандарда» зрабіў проста 
неверагодны «сейв», адбіўшы мяч, які ляцеў 
у самую «дзявятку» пасля ўдару Дзмітрыя 
Гарбушына.

Зусім разгубіўшыся, падапечныя Вадзіма 
Скрыпчанкі прапусцілі і другі гол ад яшчэ адна-

го маладога бельгійца Фрэдэрыка Бюло. У гэ-
тым выпадку не можа не здзіўляць, наколькі 
рацыянальна футбалісты з Льежа рэалізавалі 
ўсе свае шанцы. Бо, не дэманструючы ней-
кай завоблачнай гульні, атрымаць перамогу 
над сапернікам, які гуляе амаль што на сваім 
максімуме, — гэта сапраўднае майстэрства.

Поўную перавагу бельгійцаў пасля матча 
адзначыў і галоўны трэнер мінчан Вадзім 
Скрыпчанка: «„Стандард“ быў мацнейшы ва 
ўсіх кампанентах гульні. А мы правялі матч 
вельмі нясмела. Выдаленне Свярчынскага 
прымусіла больш шчыльна дзейнічаць у аба-
роне. Адсюль недастатковая колькасць атак 
і назапашаная да канца матча стомленасць. 
Трэба абстрагавацца ад гэтага выніку і паста-
рацца згуляць у Льежы больш рашуча. Гэта 
праграма мінімум».

У гасцях «Мінск» згуляе ўжо 29 жніўня. 
А раптам у «гараджан» атрымаецца і ў гэты 
раз заскочыць у апошні вагон…

Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ

�

Спорт-таймСпорт-тайм  ��

НЕ СТАН ДАРТ НЫ ВА РЫ ЯНТЗ эс тон скай раз важ лi вас цю...

Пакуль пенсіянерка падмятала, 
яе гадаванцы знайшлі сабе 
чатырохногіх сяброў, з якімі 
пачалі весці любоўныя гульні. 
У гэты ж час са шпацыру 
вярталася мая жонка 
з паўтарагадовым дзіцем…

«Безнагляднай лічыцца 
жывёла, побач з якой 
няма гаспадара. І тое, 
што на сабаку ёсць 
наморднік ці ашыйнік,
ні пра што не сведчыць».

«Калісьці я выратавала 
Альму ад смерці.
…Але ж не для таго,
каб праз некалькі гадоў ужо 
іншыя жывадзёры забілі
яе ў нашым двары»

Два ба кі ме да ляДва ба кі ме да ля  ��

ПА СЛЯ ДАХ ЗА БІ ТАЙ АЛЬ МЫ

Самы выніковы гулец матча —
Аляксандр Кудраўцаў.

Вiн шу ем з юбi ле ем сяб ра сям'i Ме чы сла ва 
Вiк та ра вi ча МОР ХА ТА. Жа да ем шчас ця, зда-

роўя, па ва гi i ся мей на га даб ра бы ту.
Мор ха ты, в. За лес нi кi.

УСЕ КО ЛЕ РЫ БЫ ХА ВА
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Праваслаўныя вернікі чакаюць, што 
арыгінал абраза, які захоўваецца ў жано-
чым манастыры паблізу аграгарадка Бар-
калабава Быхаўскага раёна, прывязуць 
у горад, каб паказаць гасцям захаваную 
старажытную святыню. Над асноўнай свя-
точнай пляцоўкай праглядаюцца купалы 
і званіца Свята-Троіцкай царквы, якая 
знаходзіцца непадалёк і сама па сабе 
з'яўляецца вельмі прыгожым драўляным 
будынкам.

ГЕНЕРАЛЬНАЕ ПРЫБІРАННЕ 
Побач з асноўнай пляцоўкай — Быхаўскі 

замак, вядомая гісторыка-культурная 
каштоўнасць. У яго двары таксама працуе 
шмат людзей і тэхнікі. Ад вуліцы да замка 
вядзе выкладзеная пліткай дарожка, аба-
пал якой — старадаўнія ліпы і клёны. Руіны 
асноўнага замкавага будынка ачышчаны, 
а каля іх выклалі пляцоўку, дзе на свята 
будзе адбывацца тэатралізаваная дзея 
з удзелам рыцарскіх клубаў. Вежы, якія 
планавалі адрэстаўраваць да Дня белару-
скага пісьменства, яшчэ ў будаўнічых лясах. 
Але яны накрыты дахамі, на сцены паклад-
зена тынкоўка.

— Мы не сумняваемся, што ўсё паспе-
ем, — сказала ад імя раённай улады Нэла 
Шунькіна. — Свята адбудзецца, як і запла-
навана, 1 верасня.

Увогуле такое ўражанне, што ўвесь 
горад удзельнічае ў добраўпарадкаванні. 
Замест рамонтных агароджаў з'яўляюцца 
новыя клумбы з кветкамі, зялёныя газо-
ны — народ з граблямі і лейкамі выйшаў 
на генеральнае прыбіранне Быхава да 
свята.

Увогуле толькі ў раённым цэнтры адра-
мантавана, прыведзена ў парадак і па-

дрыхтавана да Дня бе-
ларускага пісьменства 
120 аб'ектаў. І ў раёне 
рыхтуюцца прымаць 
гасцей: цяпер актыўная 
работа ідзе на дарогах, 
якія вядуць да Быхава. 
Брыгады абразаюць 
старыя дрэвы, косяць 
траву абапал дарог, і на-
ват калонкі пафарбавалі 
ў яркі блакітны колер. 
Вяскоўцы клапоцяцца 
пра свае дамы і ага-
роджы. У прыдарожных 
вёсках буйства колераў 
і кветак у палісадніках, 

асабліва яркіх вяргіняў, пакідае прыемнае 
ўражанне ў вандроўнікаў.

МАСТАЦКІ ПАДЫХОД 
Павінна блішчэць і квітнець цэнтральная 

вуліца Леніна, дзе цяпер наводзяць апошні 
лоск. Двухпавярховыя жылыя дамы адра-
мантаваны, работы на іх завяршаюцца. 
Адно з самых сімпатычных, па меркаванні 
многіх, месца — каля Быхаўскага райвы-
канкама. На дамах, каля строгага будынка 
з калонамі намаляваны прыгожыя карціны, 

дзе прадстаўлены 
Быхаў старажыт-
ны і Быхаў будуча-
га. Апошні пакуль 
у будаўнічых лясах 
(што сімвалічна), бо 
мастакі яшчэ працу-
юць.

Насупраць,  на 
тэрыторыі дзіцячага 
садка, навялі парадак 
з фантанам і старой 
савецкай скульптурай 
дзяўчынкі. «Балеры-
ну» і пастамент нано-
ва пафарбавалі.

На вуліцы Леніна 
з'явіліся расцяжкі, 
адна з іх парадавала 
вечнай тэматыкай: 
«Самае дарагое — 
жыццё! Беражы яго!» 

Таксама прыемна адзначыць, што, няглед-
зячы на рамонт, у Быхаве не пацярпелі 
зялёныя насаджэнні: горад па-ранейшаму 
застаўся зялёным.

КНІЖНЫЯ НАВІНКІ 
Днямі адкрыўся абноўлены ўнівермаг 

Быхаўскага раённага спажывецкага тава-
рыства. Акрамя таго, што звонку і ўнутры 
ўсё стала выглядаць сучасна, тут яшчэ 
з'явіўся і новы аддзел — «Кнігі».

Насупраць увахода ў краму выстаўлены 
шкляныя вітрыны з кнігамі. Гэта беларускія 
выданні: ад шыкоўных вялікіх энцыклапе-
дый да мастацкіх кніг, у тым ліку і дзіцячых 
айчынных аўтараў.

— Так, у наш кніжны аддзел прывезлі 
сваю прадукцыю беларускія выдавецт-
вы, — ветліва паказвае прадавец Тамара 
Радкевіч. — Людзі прыходзяць, цікавяцца, 
пытаюцца. І будуць набываць абавязкова.

Сярэдні кошт кніг — ад 50 да 100 ты-
сяч рублёў. Самая дарагая кніга — альбом 
жывапісу — каштуе больш за 700 тысяч 
рублёў.

— Але паглядзіце, якая яна прыго-
жая! — паказвае прадавец. — Вельмі ка-
рысная рэч для тых, хто шануе беларускае 
пісьменства.

СВЯТОЧНАЕ КАЛЬЦО 
Арганізатары так размяшчаюць 

асноўныя пляцоўкі, каб утварылася свя-
точнае кальцо, па якім будуць рухацца госці 
Дня беларускага пісьменства.

Каля старажытнага будынка сінагогі 
будуць выступаць тэатральныя калекты-
вы Магілёўскай вобласці. Можна спыніцца 
каля кінатэатра «Радзіма»: у год свай-
го 100-гадовага юбілею і ў гонар Дня 
пісьменства тут набылі апаратуру «ЗD» 
і будуць паказваць «Кіно маёй краіны». 
Альбо пацікавіцца фантанам, каля якога 
ладзіць сустрэчы мясцовая моладзь. 1 ве-
расня на гэтай плошчы прадставяць вядо-
мыя фестывалі Магілёўскай вобласці.

«У здаровым целе — здаровы дух», да-
рэчы нагадваюць у Быхаве і арганізуюць 
да Дня пісьменства спартыўную пляцоўку. 
Яна з'явіцца ў мікрараёне Быхаў-1, былым 
ваенным гарадку. Адкрыццё фізкультурна-
аздараўленчага цэнтра, дзе ўжо чакае 
наведвальнікаў басейн для плаван-
ня, — гэта вялікая падзея для жыхароў 
Быхаўскага раёна.

СУСТРЭНЕМСЯ!..
Дарога далей вядзе да Прывакзальнай 

плошчы, дзе пакуль праязджае толькі цяж-
кая будаўнічая тэхніка, бо тут поўнай хадой 
кладуць новы асфальт. Гэтымі днямі за-
вяршаюцца работы на новай аўтастанцыі 
і капітальны рамонт чыгуначнага вакзала. 
Будынак вакзала мадэрнізаваны, створа-
ны новыя бытавыя памяшканні і санвуз-
лы (што вельмі важна для вандроўнікаў), 
адрамантаваны касы.

У Магілёўскім аддзяленні Беларускай 
чыгункі паведамляюць, што амаль палова 
сродкаў (а гэта каля 4 мільярдаў рублёў) вы-
даткавана менавіта на добраўпарадкаванне 
навакольнай тэрыторыі. Тут паклалі новую 
плітку, разбілі клумбы, зрабілі невялікія 
зоны адпачынку, усталявалі асвятленне і 
відэаназіранне.

Аднак галоўным упрыгажэннем прывак-
зальнай плошчы ў Быхаве павінна стаць 
скульптура пад назвай «На ростанях»: пара 
маладых людзей, якія ці то сустракаюцца, 
ці то развітваюцца (у залежнасці ад вашага 
настрою і бачання), і хлопец трымае ў руках 
стос кніг беларускіх класікаў.

ГОРАД НЕ ПАЗНАЦЬ 
Людзі, якія прыязджаюць у госці да 

быхаўскіх сваякоў і сяброў, кажуць, што 
проста не пазнаюць горад.

— У такой правінцыі прыемна жыць! — 
зайздросціць расіянка.

Мужчынская палова Быхава горда 
хваліць добрыя дарогі.

— Новы асфальт на нашых дарогах яшчэ 
блішчыць, — радуюцца аўтааматары.

Жанчынам вельмі падабаюцца крамы, 
у якія цяпер прыемна зайсці. Дзеці вярта-
юцца дадому напрыканцы канікул і раду-
юцца пераменам.

— Мне падабаецца, што робяць новыя 
помнікі, — расказвае 16-гадовая ліцэістка 
Алена, якая, трымаючы ў руках руль 
веласіпеда, разглядае гістарычныя малюнкі 
на сценах дамоў. — Я вырасла ў Быхаве, і 
мой горад стаў вельмі прыгожы.

— Мне хочацца пажадаць гасцям Дня 
беларускага пісьменства самых прыемных 
уражанняў, і пабольш — сказала намеснік 
старшыні райвыканкама Нэла Шунькіна. — 
Каб кожны ўбачыў у нас у Быхаве нешта 
новае і цікавае, што захацелася б увасобіць 
у сябе дома, на сваёй зямлі.

Ілона ІВАНОВА. Фота аўтара.
Быхаў.

Рэстаўрацыя замкавых вежаўРэстаўрацыя замкавых вежаў
ідзе да завяршэння.ідзе да завяршэння.

Кінатэатр «Радзіма»:Кінатэатр «Радзіма»:
да 100-гадовага юбілею атрымае «ЗD».да 100-гадовага юбілею атрымае «ЗD».

Бы хаў прэ тэн дуе стаць ад ным з га лоў ных ту рыс тыч ных цэнт раў Бе ла ру сі. Та кое мер ка-
ван не вы ка заў жур на ліс там на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Ана толь То зік, які пра вёў 
учо ра ў Бы ха ве па ся джэн не На цы я наль на га ар га ні за цый на га ка мі тэ та па пад рых тоў цы і 
пра вя дзен ні Дня бе ла рус ка га пісь мен ства.

Па вод ле слоў ві цэ-прэм' е ра, ра бо ты яшчэ, вя до ма, за ста ло ся вель мі шмат, але ўсё, 
што бы ло за пла на ва на, зроб ле на, і на ват больш, та му ня ма ні я ка га су мнен ня, што ўсе 
бу даў ні чыя ра бо ты і ра бо ты па доб ра ўпа рад ка ван ні го ра да бу дуць за вер ша ны ў тэр мін. 
«Усе, у тым лі ку са мі га ра джа не, пра цу юць з вя лі кім эн ту зі яз мам. Яны ра зу ме юць, што 
ў вы ні ку ў Бы ха ве зме ніц ца якасць і ўзро вень жыц ця, з'я вяц ца сур' ёз ныя перс пек ты вы 
для раз віц ця. Важ на так са ма ўсё, што бу дзе зроб ле на, за ха ваць і кож ны год пры мна-
жаць», — пад крэс ліў Ана толь То зік.
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