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На поў дзень клі ча да ро га пту шак, у да лё кі вы рай, ку ды не ся га юць 
зі мо выя сцю жы. Амаль два тыд ні сум нак ры лыя пта хі гас ця ва лі на бе-
ла рус кай зям лі, пад ма цоў ва лі ся, ад па чы ва лі, на бі ра лі ся сі лы. Удзень 
кар мі лі ся на пры бра ных ку ку руз ных па лет ках, утва ра ю чы са праўд ныя 
ка ло ніі. Уве ча ры, ка лі да ско ну дня за ста ва ла ся не больш за паў га дзі ны, 
асоб ны мі ча ро да мі ад ля та лі на больш бяс печ ныя яль нян скія вы спы. І 
вось, раз віт ва ю чы ся, жу раў лі ро бяць у не бе ко ла за ко лам і ўзно сяц ца 
ўсё вы шэй і вы шэй, ні бы спра бу юць свае ад па чыў шыя кры лы ў порст кіх 
вет ра вых па то ках. Пра ніз лі вае кур лы кан не па во лі сла бее і ўжо ледзь 
чут но з вы шы ні, па куль, на рэш це, зу сім не зні кае. Ніз кія аб ло кі ха ва юць 
ад ва чэй апош ні жу раў лі ны клін...

Сё ле та ў ва ко лі цах за каз ні ка «Ба ло та «Ель ня» прай шоў што га до вы 
пад лік гэ тых пту шак. На зі ран не пра во дзі ла ся на пры кан цы ве рас ня з 
роз ных кро пак ва кол ба ло та. Бы ло вы яў ле на, што Ель ня ста ла мес цам 
ад па чын ку амаль для 7 ты сяч жу раў лёў — гэ та най боль шая іх коль касць 
за ўвесь час на зі ран няў. Вя до ма, што гэ тыя жу раў лі кі — пе ра важ на 
міг ран ты з поў на чы Ра сіі. І зу сім не вя лі кая част ка — прад стаў ні кі мяс-
цо вай па пу ля цыі, якая гнез да ва ла ся на тэ ры то рыі і сла ву та га за каз ні ка, 
і ін шых ба лот Ві цеб шчы ны.

Каб па на зі раць за жу раў ля мі ў мес цах, дзе іх най боль шая коль касць 
уво сень, прый шло ся за га дзя бу да ваць спе цы яль ныя бу да ны-схо ван кі. Сё-
ле та не каль кі со цень пту шак доў га тры ма лі ся на па лет ках у паў ноч на-за-
ход нім ба ку ад Ель ні — на па меж жы Мёр ска га і Шар каў шчын ска га ра ё наў. 
На ўскрай ку ад на го з па лёў з убра най ку ку ру зай, уз вёў шы з вец ця і су хой 
тра вы не вя лі кае ўкрыц цё, да вя ло ся не каль кі дзён за пар па шэсць-во сем 
га дзін пра вес ці ў не ру хо мым ча кан ні, каб ра біць фо та здым кі з бліз кай 
ад лег лас ці: на столь кі гэ тая птуш ка асця рож ная і па лах лі вая. Цяр пен не не 
бы ло да рэм ным: у адзін з дзён по бач з вёс кай Біль дзю гі жу раў лі ная ча ра-
да на блі зі ла ся да ма ёй схо ван кі амаль на паў сот ню мет раў. Бы ло доб ра 
ві даць, як па між птуш ка мі ўзні ка лі спрэч кі і спра ва да хо дзі ла да бо ек кры-
ла мі і дзю ба мі. Не раз яны па чы на лі тан ца ваць адзін пе рад ад ным, вы со ка 
пад скок ва ю чы. На пэў на гэ так ся род мац ней шых вы зна ча юц ца ва жа кі, якім 
да вя дзец ца вы кон ваць ро лю ка пі та наў на доў гім шля ху ў вы рай.

У на ступ ны дзень ча кан не жу ра воў ка ля вёс кі Но вы Па гост бы ло 
мар ным: птуш кі не на га да лі пра ся бе на ват сум най пес няй. Зна чыць, 
жу раў лі, усе да апош ня га, ад ля це лі ў вы рай. Яны ні бы ад чу ва лі на блі-
жэн не ха ла доў: праз не каль кі дзён на Ві цеб шчы не са праў ды вы паў 
пер шы снег.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.

ПАД ЖУ РАЎ ЛІ НЫ МІ ПАД ЖУ РАЎ ЛІ НЫ МІ 
КРЫ ЛА МІКРЫ ЛА МІ

Пач ну з та го, што за меж нае 
пры ват нае вы твор чае ганд лё вае 
ўні тар нае прад пры ем ства «Са рыя 
Бія-Ін да стрыс» зна хо дзіц ца не да-
лё ка ад вёс кі Пад вос се за 17 кі ла-
мет раў ад го ра да Бя ро за. Яно зай-
ма ец ца збо рам і пе ра пра цоў кай 
ад хо даў жы вёль на га па хо джан-
ня, з якіх вы раб ля юц ца хар чо выя 
да баў кі для жы вё лы — та кія, як 
мя са-кос ная му ка, тлушч і ін шыя. 
На прад пры ем стве ёсць ла каль-
ныя ачы шчаль ныя збу да ван ні для 
ачыст кі пра мыс ло вых і гас па дар-
ча-бы та вых сцё ка вых вод. Са бра-
ны ў вы ні ку ачыст кі ак тыў ны глей 
па да ец ца па на пор ным тру ба пра-
вод зе на спе цы яль ныя пля цоў кі. 
Ачы шча ныя сцё кі па сту па юць для 
да ачыст кі на бія ла гіч ныя са жал кі... 
Аб ёмы вы твор час ці ў прад пры ем-
ства вя лі кія, а зна чыць, і ад хо даў 
утва ра ец ца шмат. Зра зу ме ла, 
паў ста ла пы тан не аб іх уты лі за-
цыі. Та му, цы тую адзін з афі цый-
ных ад ка заў: «У ад па вед нас ці з 
пісь мом Мі ніс тэр ства пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя РБ ад 14.10 2010 го да, 
раз гле джа на маг чы масць скід-
ван ня вы твор чых сцё ка вых вод 
прад пры ем ства «Са рыя Бія-Ін да-
стрыс» на пе ры яд рэ кан струк цыі 
ачы шчаль ных збу да ван няў у жыж-
каз бор ні кі СВК «Ві нец».

Фак тыч на ж гэ ты глей не на-
кі роў ва ец ца ў жыж каз бор ні кі 
сель гас прад пры ем ства, а вы во-

зіц ца на па лі ў якас ці ар га ніч на га 
ўгна ен ня.

Кі раў нік СВК «Ві нец» Яў ген 
Шым чук ска заў ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды», што яны за бяс пе ку ар-
га ні кі не апа са юц ца, бо пяр віч ныя 
ана лі зы, пра ве дзе ныя ад па вед ны-
мі служ ба мі, ні я кіх пе ра вы шэн няў 
да пу шчаль най кан цэнт ра цыі шкод-
ных рэ чы ваў не вы яві лі. Больш за 
тое, «Са рыя» рых туе да за клю чэн-
ня да га вор з Па лес кім аграр на-эка-
ла гіч ным ін сты ту там На цы я наль-
най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі — па 
рас пра цоў цы тэх ніч ных умоў пры-
мя нен ня ак тыў на га глею ў якас ці 
да баў кі для гле бы. На ву коў цы з вы-
шэй зга да на га ін сты ту та ўжо не раз 
бы ва лі на па лях СВК «Ві нец», для 
лю бо га аб грун та ва на га за клю чэн-
ня трэ ба не каль кі га доў до сле даў, 
экс пе ры мен таў, ана лі заў. Так што 
афі цый ны да ку мент мо жа з'я віц ца 
на свет не ра ней чым праз не каль кі 
га доў. А па куль...

Нель га не па га дзіц ца з Яў-
ге нам Пят ро ві чам Шым чу ком у 
тым, што та кое прад пры ем ства 
на шай кра і не бы ло не аб ход на. 
«Са рыя» пе ра пра цоў вае тое, 
што ў мно гіх мес цах гні ло на 
звал ках, а ча сам вы во зі ла ся ў 
на ва коль ныя ля сы, гніло ў кар'-
е рах за жы вё ла га доў чы мі комп-
лек са мі. Ні во дзін жы вё ла вод не 
за стра ха ва ны ад па дзя жу жы вё-
лы, якую трэ ба ўты лі за ваць цы-
ві лі за ва на. Ма шы ны прад пры ем-

ства за бі ра юць не жы вую жы вё лу 
з не каль кіх аб лас цей рэс пуб лі кі 
і пры во зяць на пе ра пра цоў ку ў 
Бя ро заў скі ра ён.

А вось за пра віль ную ўты лі за-
цыю ўжо сва іх улас ных ад хо даў 
ад каз вае са мо прад пры ем ства. 
Дру гая праб ле ма — па вет ра: глей 
з віль гот нас цю больш за 70% мае 
спе цы фіч ны пах, мяк ка ка жу чы, 
не вель мі пры ем ны. Та му і пі шуць 
лю дзі ў роз ныя ін стан цыі. Нель га 
ска заць, што ні чо га не ро біц ца на 
прад пры ем стве для па мян шэн ня 
на ступ стваў вы кі даў у ат мас фе ру. 
У кан цы мі ну ла га го да быў уста-
ноў ле ны іо на аб мен ны фільтр для 
вы да лен ня не пры ем ных па хаў, 
якія ўтва ра юц ца пад час тэх на ла-
гіч на га пра цэ су, што па мен шы-
ла вы кід сму ро ду ў ат мас фер нае 
па вет ра.

Пра гэ та га во рыц ца ў афі цый-
ным ад ка зе Брэсц ка 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. Там жа па зна ча на, што 
Брэсц кай аб лас ной ла ба ра то-
ры яй Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 
ана лі тыч на га кант ро лю ў га-
лі не ахо вы на ва коль на га ася-
род дзя сіс тэ ма тыч на вя дзец ца 
кант роль вы кі даў у ат мас фе ру 
ад ста цы я нар ных кры ніц прад-
пры ем ства. Пе ра вы шэн няў нар-
ма ты ваў не ўста ноў ле на.

Да рэ чы, у дзень на вед ван ня 
аў та рам гэ тых рад коў вё сак Пад-
вос се, Сіг не ві чы, Ві нін (21 каст-
рыч ні ка. — Аўт.) у на се ле ных 
пунк тах ні я ка га спе цы фіч на га 
па ху не ад чу ва ла ся. Гэ та не азна-
чае, што яго не бы вае на огул: усё 
за ле жыць ад на прам ку вет ру. 
Зме ніц ца ве цер — і пры ня се сму-
род з бія са жа лак «Са рыі». Што 
тут ска жаш: лю дзям, што жы вуць 
па-су сед стве з та кім прад пры ем-
ствам, не па шан ца ва ла...

Ня ма су мнен ня ў тым, што ў 
кож ным з ад ка заў, якія атры ма лі 
аў тар зва ро ту і га зе та, змя шча ец-
ца праў дзі вая ін фар ма цыя, але ж 

ме ры, якія пры ма ла прад пры ем-
ства і кант ра лю ю чыя ор га ны, яў на 
не да стат ко выя. Пе ра чыт ва ю чы 
ад ка зы, пры хо дзіш да вы сно вы, 
што знай сці тлу ма чэн не мож на 
ўся му. Тым больш, ка лі гу тар ка 
ідзе аб прад пры ем стве, якое па-
трэб на кра і не і з'яў ля ец ца без-
да кор ным па дат ка пла цель шчы-
кам у ра ён ны бюд жэт. На пэў на, 
не здар ма еў ра пей скі біз нес мен 
ад крыў тут сваю вы твор часць. Та-
му што ў ся бе на ра дзі ме за няц-
ца па доб ным бы ло б скла да на і 
вель мі до ра га. Там, ка лі неш та не 
так, пры ро да ахоў ныя ор га ны за-
ва ляць штра фа мі і санк цы я мі. У 
нас жа і за ка на даў чая ба за, і гра-
мад ская эка ла гіч ная свя до масць 
кры ху на ін шым уз роў ні. Зна чыць, 
сам біз нес па ві нен гэ та ўліч ваць 
і ра біць усё маг чы мае для мі ні-
мі за цыі не га тыў ных на ступ стваў 
сва ёй вы твор час ці.

На «Са рыі» гэ та не ад маў ля-
юць. Вось што ска заў ка рэс пан-
дэн ту га зе ты га лоў ны ін жы нер 
прад пры ем ства «Са рыя Бія-Ін-
да стрыс» Ігар Крэй дзіч:

— За раз мы ажыц цяў ля ем 
пра ект па рэ кан струк цыі прад-
пры ем ства — і ў пры ват нас ці,і 
рэ кан струк цыі ла каль ных ачы-
шчаль ных збу да ван няў. За вяр-
шэн не ра бо ты вы ве дзе на но вы 
якас ны ўзро вень ачыст ку сто каў. 
Да рэ чы, згод на з пер ша па чат ко-
вым пла нам, но выя ачы шчаль ныя 
па він ны бы лі ўжо дзей ні чаць, але 
нас пад вя лі па стаў шчы кі аб ста-
ля ван ня і ра бо та за цяг ну ла ся. 
Аб ста ля ван не ўжо атры ма на, вя-
дзец ца яго на лад ка. Пра цэс гэ ты 
над звы чай скла да ны і ад каз ны, 

фар сі ра ваць яго мы не мо жам, бо 
ўсё па він на пра ца ваць без да кор-
на. Та му, ка лі не ўдас ца скон чыць 
ман таж і на лад ку сё ле та, бу дзем 
да во дзіць яе да тол ку ў на ступ-
ным го дзе, каб ачы шчаль ныя 
збу да ван ні функ цы я на ва лі без 
збо яў. Ка лі ўсе ўка за ныя пры-
ста са ван ні для ачыст кі па вет ра і 
сцё каў бу дуць га то вы, не га тыў ны 
ўплыў на на ва коль нае ася род дзе 
звя дзец ца да мі ні му му.

За явы на конт па гро зы рас паў-
сюдж ван ня аф ры кан скай чу мы 
Ігар Крэй дзіч лі чыць не аб грун-
та ва ны мі. 

І ўсё ж га ран та ваць, што жы-
ха ры на ва коль ных вё сак у лю-
бое на двор'е не бу дуць ад чу ваць 
дрэн ны пах з бо ку прад пры ем-
ства, ні хто не мо жа. Лю дзі ака-
за лі ся між воль ны мі за лож ні ка мі 
спе цы фіч най вы твор час ці. Ві даць, 
у свой час мяс цо вай ула дзе трэ ба 

бы ло пра явіць боль шую ўва гу і 
лепш вы бі раць пля цоў ку. Але 
ця пер ужо і пля цоў ку не па мя-
ня еш, і вы твор часць не пе ра-
ня сеш. Мож на хі ба што па са-
дзіць больш дрэў, за га ра дзіць 
на се ле ныя пунк ты зя лё ны мі 
па глы наль ні ка мі па ху, а так-
са ма, не лі ча чы ся з за тра та-
мі, на бы ваць са мыя су час ныя 

філь тры. І тут прын цы по васць і 
на стой лі васць па він на пра яў ляць 
мяс цо вая ўла да.

Але ж, ка лі мер ка ваць па ад-
ка зе, атры ма ным з рай вы кан ка-
ма, — там зна хо дзяц ца ў па ло не 
пэў ных ілю зій, бо пі шуць пра маг-
чы мае ўжо сё ле та(!) доб ра ўпа рад-
ка ван не і за рыб лен не бія са жа лак і 
ва да ёма ка ля іх. Ці ка ва, якая ры ба 
там мо жа жыць, ка лі на ват дрэ-
вы ва кол ва да ёма за сох лі? Але 
ж ма рыць пра тое, што на пі са на, і 
на блі жаць гэ тую ма ру кан крэт ны-
мі ад мі ніст ра цый ны мі дзе ян ня мі, 
вя до ма, не за ба ра ня ец ца.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Бя ро заў скі ра ён

�

Па слу га мi Гро дзен ска га чы гу нач на га вак-
за ла аў та ру гэ тых рад коў да во дзi ла ся ка-
рыс тац ца не ад ной чы. Але так, як 27 снеж ня 
мi ну ла га го да, — упер шы ню. Цяг нiк «уз на-
чаль ваў» па ра воз, а ма шы нiст, яго па моч-
нiк i кан дук тар бы лi ў фор мен ным адзен нi 
ХIХ ста год дзя. Бi лет у ва гон пер ша га кла са, 
са штам пам Санкт-Пе цяр бург ска-Вар шаў-
скай чы гун кi каш та ваў з Грод на да стан цыi 
Па рэч ча 70 ка пе ек се раб ром. Кан дук тар, як 
i мае быць, цi ка вi ла ся на яў нас цю пра яз ных 
да ку мен таў i жа да ла па са жы рам (гэ та бы-
лi ве тэ ра ны, сён няш нiя ра бот нi кi Бе ла рус-
кай чы гун кi i жур на лiс ты) шчас лi вай да ро гi. 
Ар кестр, гуд кi па ра во за...

А ўсё та му, што ў гэ ты дзень на ша чы гун ка 
ад зна ча ла сваё 150-год дзе. Да юбi лею ад на вi лi 
два па ра во зы, па шы лi «гiс та рыч ныя» кас цю мы. 
Не вы пад ко вы быў i свя точ ны марш рут, па якiм 
на кi ра ваў ся рэ тра цяг нiк: 32-кi ла мет ро вы ўчас так 
з Грод на да Па рэч ча — гэ та пер шы нец чы гу нач-
най ма гiст ра лi на бе ла рус кiх зем лях.

Па шля ху ў Па рэч ча цяг нiк вi таў гуд ка мi пры-
пы нач ная пунк ты, эк скур са вод уз гад ва ла ста-
рон кi з гiс то рыi ай чын най чы гун кi i яе пер ша га 
ўчаст ка. А га лоў ныя па дзеi свя та раз гар ну лi ся на 
кан ца вой стан цыi, на пе ро не ка ля бу дын ка ад на-
го са ста рэй шых у Бе ла ру сi вак за лаў. Не ўза ба ве 
ту ды пры быў яшчэ адзiн «гiс та рыч ны» цяг нiк, i 
са сты лi за ва на га пад даў нi ну ва го на вый шлi ге-
не рал-ма ёр Герс тфельд, якi кi ра ваў ра бо та мi на 
бу даў нiц тве гэ тай ма гiст ра лi, i iн шыя афi цый ныя 
асо бы з Санкт-Пе цяр бур га. Тэ ат ра лi за ва ная iм-
прэ за з на го ды юбi лею ад крыц ця пер ша га ўчаст-
ка Бе ла рус кай чы гун кi ўда ла ся на сла ву. Пра яе 
рас ка за лi мно гiя СМI, у тым лi ку i «Звяз да». Пры 
гэ тым шмат га ва ры ла ся пра да лей шае вы ка ры-
стан не рэ тра цяг нi ка ў ту рыс тыч ных мэ тах.

Ад нак свя та за вяр шы ла ся, па ра во зы да лi 
раз вi таль ныя гуд кi i ру шы лi на зад у Ба ра на вi чы, 
дзе зна хо дзяц ца i ця пер. Ня ўжо цi ка вая за дум ка 
аб мя жу ец ца толь кi ма ке там па ра во за, уста ноў-
ле ным ка ля вак за ла ў Па рэч чы, а са праўд ныя 
па ра во зы бу дуць ча каць на ступ на га юбi лею?

Да цэнт Гро дзен ска га дзяр жаў на га аграр на-
га ўнi вер сi тэ та, кан ды дат тэх нiч ных на вук Сяр-
гей ЛА ДУЦЬ КА, у пры ват нас цi, пра па на ваў:

— Мож на да ста вiць адзiн з па ра во заў (з рэ тра-
ва го нам) на стан цыю «Ра ён ная», што по бач з ву лi-
цай Бе лыя Ро сы ў Грод не. Ез дзiць да лё ка на ста рых 
па ра во зах бу дзе вель мi до ра га (хi ба што па за мо ве 
кам па нii ба га тых ту рыс таў), а вось па ка тац ца ў ме-
жах на зва най стан цыi — гэ та рэ аль на. Ня хай дзе цi 
i ўсе ах вот ныя па гля дзяць, што та кое па ра воз.

Сяр гей Мi ка ла е вiч з за да валь нен нем па зна ё-
мiў бы з па ра во зам i сва iх сту дэн таў, бо мо ладзь 
ужо не ве дае пра ру ха вi кi та ко га ты пу.

Пра па но вы на ша га чы та ча бы лi раз гле джа-
ны Бе ла рус кай чы гун кай, пра што рэ дак цыi па-
ве да мiў пер шы на мес нiк на чаль нi ка Вiк тар 
МI ХАЙ ЛЮК:

— Ра бо ты, звя за ныя з раз вiц цём ту рыс тыч най 
дзей нас цi, за бяс печ ва юць тур цэнт ры «Да ртур» 
Мiнск ага i Брэсц ка га ад дзя лен ня Бе ла рус кай чы-
гун кi. Пры яры тэ там у пра цы гэ тых пад раз дзя лен-
няў з'яў ля ец ца ар га нi за цыя ўяз но га i ўнут ра на га 
ту рыз му з мак сi маль ным вы ка ры стан нем чы гу-
нач на га транс пар ту... Сён ня Бе ла рус кая чы гун ка 
мае маг чы масць ар га нi за цыi ту рыс тыч ных марш-
ру таў з «удзе лам» рэ тра цяг нi коў. Для гэ тых мэт 
мо гуць быць за дзей нi ча ны два па ра во зы, якiя 
вы ка рыс тоў ва лi ся ў ме ра пры ем ствах з на го ды 
свят ка ван ня 150-год дзя Бе ла рус кай чы гун кi на 
ўчаст ку Грод на-Па рэч ча. У вы пад ку на яў нас цi 

по пы ту на ар га нi за цыю чы гу нач ных ту рыс тыч ных 
марш ру таў, у тым лi ку з вы ка ры стан нем па ра воз-
най ця гi, Бе ла рус кая чы гун ка га то ва раз гле дзець 
маг чы масць i ажыц ця вiць гэ тыя пе ра воз кi.

Та кiм чы нам, па ра во зы ёсць, маг чы мас цi для iх 
вы ка ры стан ня ў ту рыс тыч ных мэ тах i ад па вед ныя 
струк ту ры — так са ма. I «ў вы пад ку на яў нас цi по пы-
ту»... А вось тут вар та за ду мац ца. Ад ка го ж па вiн на 
зы хо дзiць iнi цы я ты ва? Ня ўжо не ад ар га нi за та ра 
па слу гi? Ме на вi та яго за да ча — рас пра ца ваць i 
пра па на ваць клi ен ту ва ры ян ты i ўмо вы рэа лi за цыi 
гэ та га пра ек та, за цi ка вiць кан крэт ным ту рыс тыч-
ным пра дук там. Iнакш аб якiм по пы це на марш ру ты 
з вы ка ры стан нем тых жа па ра во заў мож на ка заць? 
Гэ та як у кра ме: но вы та вар спа чат ку пра па ну юць 
пра во дзiць ак тыў ную рэ клам ную кам па нiю, а ўжо 
по тым рэ агу юць на за пы ты, па жа дан нi па куп нi коў, 
уно сяць тыя цi iн шыя ка рэк ты вы.

За меж на га во пы ту ў «рэ тра чы гу нач най» сфе ры 
ха пае. У Сла ва кii, на прык лад, 30 га доў та му за-
кры лi Чар на гор скую вуз ка ка лей ку. Рэй кi i ру хо мы 
са стаў па вiн ны бы лi дэ ман та ваць. Ад нак гра мад-
скiя ак ты вiс ты пра па на ва лi iн шы ва ры янт, якi стаў 
да во лi па спя хо вым бiз нес-пра ек там. Па ра во зы i 
гiс та рыч ныя ва го ны з мая па каст рыч нiк аб слу гоў-
ва юць сот нi ту рыс таў: мож на за ка заць эк скур сii, 
гру па выя па езд кi, спе цы яль ныя дзi ця чыя ту ры.

Доб рыя пры кла ды ў гэ тым кi рун ку ёсць i ў 
Поль шчы. Лi та раль на па-су сед ску з Гро дзен шчы-
най, на Су валь шчы не, да па чат ку 1990-х ака за-
ла ся амаль за кi ну тай, але по тым вяр ну ла ся да 
жыц ця Вi гер ская вуз ка ка лей ная чы гун ка. Ка лiсь цi 
па ёй пе ра во зi лi драў нi ну, а ця пер, ка лi вы руб ка 
ле су ў гэ тай зо не за ба ро не на, во зяць ту рыс таў, 
ка ля 20 ты сяч што год. Па марш ру це ру ху, якi пра-
хо дзiць праз ля сы Аў гус тоў скай пу шчы i Вi гер ска-
га на цы я наль на га пар ку, аб ста ля ва ны агляд ныя 
пля цоў кi. У лi пе нi i жнiў нi вуз ка ка лей ка пра цуе 
што дзён на, а ў ас тат нiя ме ся цы — па гру па вых 
за ка зах. У шта це — не каль кi па ста ян ных ра бот нi-
каў i з дзя ся так се зон ных (у асноў ным сту дэн таў), 
за ня тых улет ку на пу ця вых ра бо тах.

Але вер нем ся да пра па но вы Сяр гея Ла дуць кi 
па раз мя шчэн нi ад на го з па ра во заў у Грод не. На 
жаль, у вы шэй зга да ным афi цый ным ад ка зе з 
Бе ла рус кай чы гун кi пра гэ та нi сло ва. Дык што, 
ад свят ка ва лi з па ра во зам i хо пiць з яго?

Ця пер у Грод не без умоў ны пры яры тэт — раз-
вiц цё чы гу нач на га вуз ла, сур' ёз ная рэ кан струк цыя 
вак за ла. Але i ад iдэi рэ тра цяг нi ка ў ту рыс тыч-
ных мэ тах не ад мо вi лi ся, па ве да мiў на мес нiк на-
чаль нi ка аб' яд на най стан цыi Грод на Кан стан цiн 
СА КО ВIЧ. Ён удзяч ны Сяр гею Мi ка ла е вi чу за яго-
ную пра па но ву i лi чыць яе ажыц цяў лен не цал-
кам рэ аль ным — мо жа, не на стан цыi «Ра ён ная», 
а ў iн шым мес цы з больш ма ляў нi чы мi края вi да-
мi. Ужо раз гля да лi ся i ва ры ян ты вы ка ры стан ня 
рэ тра цяг нi ка як сег мен та ней ка га ту рыс тыч на га 
марш ру ту. На прык лад, гру па ту рыс таў на вед вае 
гiс та рыч ныя сла ву тас цi Пры ня мон ня, i як экс клю зiў 
iм пра па ну юць па езд ку ў цяг нi ку з па ра во зам па 
пер шым участ ку Бе ла рус кай чы гун кi. Пла на ва ла-
ся на ват та кая па слу га, каб ту рыст пры жа дан нi 
мог пе ра апра нуц ца i па кi даць у топ ку ву га лёк.

А спа чат ку, ка жа Кан стан цiн Са ко вiч, трэ ба ства-
рыць iнф ра струк ту ру для аб слу гоў ван ня рэ тра цяг-
нi ка, за па сы ву га лю, па да браць штат лю дзей, пад-
рых та ва ных кi ра ваць гэ тым вi дам ру хо ма га са ста ву. 
I, вя до ма, рас пра ца ваць кан цэп цыю ту рыс тыч на га 
пра дук ту, пра лi чыў шы яго эка но мi ку.

Iдэя вы ка ры стан ня рэ тра цяг нi ка не толь кi па 
знач ных юбi лей ных да тах яшчэ «са спя вае»...

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

Па дзея ў пры ро дзе Бе ла ру сі, сха ва ная ад ва чэй га рад скіх жы ха-
роў, — ад лёт жу раў лёў. Сё ле та ён су паў з за кан чэн нем ба бі на га 
ле та — ся рэ дзі най каст рыч ні ка. Ка лі птуш кі па кі да юць Ель ню 
— свой заў сёд ны пры ста нак на на шай зямлі, іх жур бот ныя га-
ла сы да но сяц ца з усіх ку точ каў вя лі ка га ба ло та, з на ва коль ных 
па лет каў, з за цяг ну та га цяж кі мі хма ра мі пад ня бес ся.

Жы вая зям ляЖы вая зям ля  �� Пра цяг тэ мыПра цяг тэ мы  ��

ПА РА ВО ЗЫ 
ЯШЧЭ ПА ПРА ЦУ ЮЦЬ?

Iдэя рэ тра цяг нi ка па куль «са спя вае»

Ёсць пы тан не!Ёсць пы тан не!  ��

ЧЫМ ПАХ НЕ «СА РЫЯ»,
або Пас ля слоўе да ад на го зва ро ту

У рэ дак цыю га зе ты па сту піў элект рон ны зва рот ад імя жы ха-
роў вё сак Сіг не ві чы, Ма рэ віль, Пад вос се Бя ро заў ска га ра ё на. 
Аў тар зва ро ту Ге надзь Ва сі люк па ве да міў пра су сед ства з 
прад пры ем ствам «Са рыя Бія-Ін да стрыс», ад яко га цер пяць усе 
вяс коў цы. «Увесь гэ ты час мы вы му ша ны ды хаць ед кі мі га за мі, 
якія ідуць з бо ку прад пры ем ства. Ужо дру гі год на па лі блі жэй-
ша га кал га са вы во зяць бруд ную жы жу... Ра ней у не да лё кай 
са жал цы на ват жы ла ры ба, ця пер тут смяр дзю чае ба ло та...» 
Праз не ка то ры час рэ дак цыя і за яў нік атры ма лі ад ка зы пры-
ро да ахоў ных ве дам стваў, Бя ро заў ска га рай вы кан ка ма. Але 
спа дар Ва сі люк за стаў ся не за да во ле ны ад ка за мі, на пі саў, што 
яны па доб ныя на ад піс кі, бо тую жыж ку як ва зі лі на па лет кі, 
так і во зяць. «І як мож на ва зіць та кія сто кі на па лі, ка лі ў кра і не 
аф ры кан ская чу ма?» — за клю чае свой ліст аў тар.

Сё ле та ў Вi цеб скай воб лас цi за па ру шэн нi 
пры раз гля дзе зва ро таў, уне се ных у кнi гу 
за ўваг i пра па ноў, да ад мi нiст ра цый най 
ад каз нас цi пры цяг ну лi дзе вяць ад каз-
ных асоб, да дыс цып лi нар най — шэсць. 
Агуль ная су ма штра фаў скла ла 3,1 мiль-
ё на руб лёў.

— За пiс у кнi гу пры раў ноў ва ец ца да пiсь мо ва-
га зва ро ту. I па ра дак яго раз гля ду рэг ла мен та ва-
ны за ко нам аб зва ро тах гра ма дзян i юры дыч ных 
асоб. А па ра дак вя дзен ня кнi гi за ўваг i пра па-
ноў за цвер джа ны па ста но вай ура да. Усе дзе ян нi 
служ бо вых асоб пры ра бо це з та кi мi зва ро та мi 
вы раз на рэг ла мен та ва ны. Па ру шэн не ўста ноў ле-
на га тэр мi ну раз гля ду за ўваг i пра па ноў аль бо не 
iн фар ма ван не гра ма дзя нi на ва ўста ноў ле ны тэр-
мiн аб ад мо ве ў за да валь нен нi за ўва гi цi пра па-
но вы цяг нуць за са бой па пя рэ джан не або на кла-
дан не штра фу — ад ча ты рох да дзе ся цi ба за вых 
ве лi чынь, — на га да лi ў Ка мi тэ це дзярж кант ро лю 
Вi цеб скай воб лас цi.

Пад час кант роль ных ме ра пры ем стваў вы яў-
ле на ня ма ла па ру шэн няў.

На прык лад, у Вi цеб скiм гар вы кан ка ме не ўнес-
лi ў кнi гу звест кi аб вы нi ках раз гля ду скар гi. Ка лi 
за яў нiк праз ме сяц пры паў тор ным на вед ван нi 
не ўба чыў ад па вед на га за пi су, ён на пi саў но вую 
скар гу, але ўжо кант ра лё рам. Вi на ва тую служ-

бо вую асо бу пры цяг ну лi да ад мi нiст ра цый най 
ад каз нас цi.

А ў вi цеб скай ВНУ не раз гле дзе лi ад ра зу дзве 
скар гi, уне се ныя ў кнi гу на вед валь нi кам iн тэр на та. 
У кнi зе быў зроб ле ны за пiс аб рас тлу ма чэн нi яму 
пра вi лаў зна хо джан ня ў iн тэр на це. Ад нак пiсь мо-
вы ад каз па вы нi ках раз гля ду скар гаў на кi ра ва ны 
не быў. Служ бо вая асо ба, ад каз ная за вя дзен не 
кнi гi за ўваг i пра па ноў, за пла цi ла штраф.

— Пад час пра вер кi гэ та га фак та вы свет лi ла ся, 
што ў ВНУ ўво гу ле не быў вы зна ча ны ал га рытм 
дзе ян няў пры па ступ лен нi скар гаў у кнi гу за ўваг 
i пра па ноў. На прык лад, як дзей нi чаць за гад чы цы 
iн тэр на та пры па ступ лен нi скар гi, калі са му кнi-
гу нель га за бi раць з мес ца за хоў ван ня, але пры 
гэ тым не аб ход на па ка заць скар гу кi раў нi ку для 
пры няц ця ра шэн ня па яе раз гля дзе, — рас тлу ма-
чы лi ню ан сы ў кант роль ным ве дам стве.

У вы нi ку ма нi то рын гу ў iн шых iн тэр на тах той 
жа ВНУ так са ма вы явi лi шэ раг па ру шэн няў у ар-
га нi за цыi пра цы з кнi га мi за ўваг i пра па ноў. Для 
двух iн тэр на таў унi вер сi тэ та бы ла за ве дзе на ад на 
кнi га, у той час як за ка на даў ствам пра ду гле джа на 
вя дзен не кнi гi ў кож ным ад асоб ле ным пад раз дзя-
лен нi ар га нi за цыi, раз ме шча ным па-за мес цам яе 
зна хо джан ня... Па вы нi ках ма нi то рын гу кi раў нi ку 
ўста но вы аду ка цыi на кi ра ва лi рэ ка мен да цыi па 
лiк вi да цыi вы яў ле ных па ру шэн няў i не да хо паў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

На кант ро лiНа кант ро лi  ��

СКАР ДЗЯЦ ЦА? 
ПРА ВЯ РАЙ ЦЕ I АД КАЗ ВАЙ ЦЕ!

У Ві цеб ску рэа лі зоў ва ец ца маш таб ная і ўні-
каль ная пра гра ма «Два ры». Іні цы я та рам на-
вя дзен ня па рад ку ў два рах стаў Аляк сандр 
Ко сі нец, стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан-
ка ма.

Ён па тра буе, каб у ста лі цы між на род на га фес-
ты ва лю мас тац тваў «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску» 
бы ло пры го жа паў сю ды. Гу бер на тар да ру чыў кі-
раў ніц тву гар вы кан ка ма, не спа сы ла ю чы ся на 
фі нан са выя цяж кас ці, шчыль на ўзяц ца за доб ра-
ўпа рад ка ван не два ра вых тэ ры то рый.

Ужо за ме не ны ас фальт у больш як 130 два рах. 
Агуль ная пло шча ад ра ман та ва ных два ра вых тэ-
ры то рый — ка ля 38 ты сяч квад рат ных мет раў. На 
ра монт па тра ці лі больш як 2,8 міль яр да руб лёў.

Але, лі чаць га ра джа не, ра да вац ца яшчэ ра на. 
У аб лас ным цэнт ры пры бліз на 1,6 ты ся чы два роў, 
то яшчэ трэ ба знач на па пра ца ваць.

Ад каз ныя асо бы кан ста ту юць, што два ры 
пры вод зяц ца ў па ра дак не толь кі ў цэнт раль най 
част цы го ра да.

— Пра ца па доб ра ўпа рад ка ван ні два ро вых тэ-
ры то рый ідзе не на сло вах, а на спра ве. Ад нак 
дзей насць у гэ тым кі рун ку па тра буе па ста ян на га 
кант ро лю. Трэ ба скон чыць па ча тае і пра цяг нуць 
за пла на ва нае — доб ра ўпа рад ка ваць ускра і ны 
го ра да. Гэ тая пра ца па ча ла ся, — пра ка мен та ваў 
вы ка нан не пра гра мы «Два ры» Мі ка лай СМУ НЁЎ, 
стар шы ня Ві цеб ска га гар са ве та дэ пу та таў.

У гар са ве це лі чаць, што пры ас фаль та ван ні ву ла-
чак і два роў мож на бы ло б знач на эка но міць, ка лі б 
у ка му наль ні каў, якія ад каз ва юць за два ры, з'я віў ся 
не вя лі кі за вод па вы ра бе ас фаль ту. Гэ та да зво лі ла 
б абы хо дзіц ца без па слуг пад рад ных ар га ні за цый, 
якія вы кон ва юць за ка зы па ас фаль та ван ні.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
�

У ВІ ЦЕБ СКУ АК ТЫЎ НА 
«ЎЗЯ ЛІ СЯ» ЗА ДВА РЫ

На пэў на, не здар ма еў ра пей скі 
біз нес мен ад крыў тут сваю 
вы твор часць. Та му што ў ся бе 
на ра дзі ме за няц ца па доб ным 
бы ло б скла да на і вель мі до ра га. 


