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«Ва сiль Ва сiль е вiч, вы хо-
ча це, каб вас за бра лi ў дом-
iн тэр нат?» — «А коль кi там 
ра зоў кор мяць?» — «Пяць». 
— «О, ха чу...» Коль кi ра зоў 
у дзень дзя ду ля есць, я так i 
не да ве да ла ся. Ска заў, што 
не па мя тае... А скла ла ся та-
кое ўра жан не, што па ба яў-
ся ўзга даць. Бо по бач ста-
яў муж чы на на мы лi цах, якi 
на га даў мне... Ша ры ка ва з 
фiль ма «Са ба чае сэр ца».

«Па пра сi ла, 
каб участ ко вы на зi раў 

за гэ тай ква тэ рай 
на ват ноч чу»

У ну ма ры за 1 каст рыч нi ка 
вый шаў ар ты кул пад наз вай «Я 
та кi га лод ны, што люб лю ўсё...» 
У iм iш ла га вор ка пра пен сi я не ра 
з Мiн ска, ста рас цi яко га не па-
зайз дрос цiш. Яшчэ ў ве рас нi су-
се дзi знай шлi Ва сi ля Ва сiль е вi ча 
Ка ляч ку аслаб ле на га ад го ла ду 
ў мок рым лож ку. «Ха це лi яго пе-
ра адзець, але не знай шлi ў ква-
тэ ры нi змен най спод няй бя лiз ны, 
нi па сцель най, — не стрым лi вае 
абу рэн ня Але на Рах мань ко, якая 
жы ве з iм у ад ным до ме на пра-
спек це Лю бi мава. — На ча со пiс-
ным сто лi ку ў iн шым па коi ста яў 
ку бак з ва дой. Ва ду тую, пры знаў-
ся ста ры, не мя ня лi двое су так. I ў 
ха ла дзiль нi ку бы ло пус та...»

Як мож на маў чаць пра та кое, 
Але на не ра зу мее. Та му ад ра зу 
ж па ра i ла да лё кай сва яч цы, якая 
як раз у той дзень пры еха ла пра-
ве даць Ва сi ля Ва сiль е вi ча, не-
ад клад на звяр нуц ца да ра ён ных 
улад.

— Ва сiль Ка ляч ка, як iн ва лiд 
1 гру пы, мае пра ва на па моч нi ка-
апе ку на, — рас ка за ла на чаль нiк 
упраў лен ня са цы яль най аба ро ны 
ад мi нiст ра цыi Мас коў ска га ра ё на 
Мiн ска Воль га Сця па на ва. — Да-
гля даў яго (вя до ма, не бяс плат-
на) унук па мер лай жон кi. Пас ля 
та го, як мы да ве да лi ся ад спа-
да ры нi Мель нiк, што Ва сiль Ва-

сiль е вiч у бя дзе, на ве да лi ра зам 
з мi лi цы яй яго ква тэ ру. Фак ты, 
вы кла дзе ныя ў лiс це, па цвер дзi-
лi ся. Та му мы тут жа пе ра ста лi 
вы плач ваць да па мо гу па до гля-
дзе Сяр гею А.

— Воль га Ле а нi даў на, ня-
ўжо, ка лi б су се дзi не за бi лi 
тры во гу, той унук так i пра цяг-
ваў бы здзе ка вац ца з без да-
па мож на га ста ро га?.. Ня ўжо 
са цы яль ныя служ бы, пас ля 
та го, як пры зна чы лi да па мо гу 
па до гля дзе, нi як не пра вя ра-
юць той до гляд?

— Ка лi па сту пае iн фар ма-
цыя з па лi клi нi кi, ад су се дзяў цi 
ад род ных, як у сi ту а цыi з Ва сi-
лём Ва сiль е вi чам, мы, вя до ма, 
вы яз джа ем на мес ца з пра вер-
кай. Па яе вы нi ках ка мi сiя пры-

мае ра шэн не аб тым, пра цяг ваць 
вы пла ты цi не. Ка лi до гляд не-
на леж ны, апе ра тыў на шу ка ем 
но ва га апе ку на або ад праў ля ем 
ча ла ве ка, якi мае па трэ бу ў до-
гля дзе, у дом-iн тэр нат. У аба вяз-
кi са цы яль ных ра бот нi каў не ўва-
хо дзiць пра вер ка апе ку ноў. Бо, у 
ад па вед нас цi з па ла жэн нем (аб 
па рад ку пры зна чэн ня i вы пла ты 
да па мо гi па до гля дзе iн ва лi да 1 
гру пы i асо бы, якая да сяг ну ла 
80-га до ва га ўзрос ту. — Аўт.), 
да па мо га вы плач ва ец ца толь-
кi ў тым вы пад ку, ка лi 2 свед кi 
па цвер дзi лi, што па тэн цы яль ны 
кан ды дат на яе атры ман не ажыц-
цяў ляе на леж ны до гляд iн ва лi да. 
I на ша сi ту а цыя не вы клю чэн не. 
Больш за тое, Ва сiль Ва сiль е вiч 
сам на пi саў за яву: па пра сiў, каб 
мы афор мi лi Сяр гею А. да па мо гу 
па до гля дзе.

— На коль кi я ве даю, вы аса-
бiс та раз маў ля лi з ча ла ве кам, 
якi да гля даў Ва сi ля Ка ляч ку?

— Так, я вы клi ка ла яго да ся-

бе ў ка бi нет. Сяр гей А. сцвяр-
джае, што да па ма гае Ва сi лю 
Ва сiль е вi чу, не крыў дзiць яго i 
кор мiць. А ха ла дзiль нiк быў пус-
ты, бо ў яго ча со ва ад сут нi ча лi 

гро шы. Я да ла яму 2 тыд нi, каб 

ён вы пра вiў ся. Ця пер дзя ду ля 

зна хо дзiц ца пад пiль най ува гай 
спе цы я лiс таў тэ ры та ры яль на га 
цэнт ра, да яго што дзень хо дзiць 
са цы яль ны ра бот нiк. Праў да, яго 
не над та ах вот на ўпус кае ў ква-
тэ ру муж чы на на мы лi цах, якi 
з'я вiў ся ў ква тэ ры не так даў но. 
Маў ляў, «не пры ходзь це больш 
— я сам Ва сiль е вi ча аб слу гоў-
ваю». (Ка жа, што ён дзядзь ка 
ўну ка Ва сi ля Ва сiль е вi ча. Пры-
ехаў у гос цi i зла маў но гi, та му 
вы му ша ны быў за тры мац ца. — 
Аўт.) Я па пра сi ла мi лi цыю, каб 
яны ра за бра лi ся, хто гэ та та кi, 
бо на ват Ва сiль Ва сiль е вiч тол-
кам не мо жа па тлу ма чыць, кiм 
той ча ла век яму пры хо дзiц ца. 
Ду маю, хут ка ад пра вяць яго па 
мес цы жы хар ства. Су се дзi ка-
жуць, што Сяр гей А. ла дзiць там 
п'я ныя дэ бо шы, во дзiць кам па нii. 
Не ма гу нi чо га сцвяр джаць... Та-
му i па пра сi ла ўчаст ко ва га, каб 
ён на зi раў за гэ тай ква тэ рай, у 
тым лi ку i ноч чу.

«Ва ся, ска жы iм, 
што ты ў сне ба чыў 

iх i iх нi iн тэр нат»
Ка ля до ма, дзе жы ве Ва сiль 

Ка ляч ка, мя не ча ка юць ра бот нi кi 
тэ ры та ры яль на га цэнт ра Мас коў-
ска га ра ё на ра зам з участ ко вым 
iн спек та рам. У пад' езд трап ля-
ем пры да па мо зе су се дзяў. На-
цiс ка ем на зва нок ка ля ну ма ра 
«108» — i з ква тэ ры, як му ра шы, 
у роз ныя ба кi раз бя га юц ца лю дзi 
з моц ным пе ра га рам. Ка ля па ро га 
нас су стра кае той са мы «ша ры-
каў» на мы лi цах. Вi да воч на, ён не 
вель мi ра ды та му, што мы сва iм 
пры хо дам па кi ну лi яго без вя сё-
лай кам па нii.

Па вод ле слоў Ула дзi мi ра Шаў-
чэн кi, участ ко ва га iн спек та ра мi-

лi цыi Мас коў ска га РУ УС Мiн-
ска, Ула дзi мiр Г. пра жы вае ў 

гэ тай ква тэ ры кры ху больш 
як ме сяц. Ён — да лё кi сва як 
Ва сi ля Ва сiль е вi ча з бо ку 
жон кi. Вы пi вае, быў ра ней 
су дзi мы... «Гэ тая ква тэ ра 
ста iць на ўлi ку як пры тон, 
— удак лад няе ўчаст ко-

вы. — Пры мне (Ула дзi мiр 
Шаў чэн ка пра цуе на гэ тым 

участ ку не так даў но) тут усё 
больш-менш спа кой на. Ра ней 

жа, ка лi тут яшчэ жы ла жан чы на, 
якую за бра лi ў ЛПП, ка за лi, што 
тут па ста ян на збi ра лi ся ал ка го лi кi 
i дэ ба шы ры лi».

У па коi Ва сi ля Ва сiль е вi ча 
паветра цяж кае пах. Ён, пэў на, 
гэ та ра зу мее, та му па воль на па-
ды ма ец ца з лож ка i пры да па мо зе 
кiй ка пе ра хо дзiць у крэс ла, што 
ў вi таль нi.

Спра бую вы свет лiць у дзя ду-
лi, як яму тут жы вец ца, цi хо ча 

ён пе ра ехаць у iн тэр нат. Але 
су сед па ква тэ ры апя рэдж вае 
яго. «Ва ся, ска жы iм, што ты ў 
сне ба чыў iх i iх нi iн тэр нат. Тут 
та бе вось i бу лач кi, i цы га рэ ты.. 
А там нi хто па ку рыць не дасць... 
Тур ма, ад ным сло вам...» Ва сiль 
Ва сiль е вiч па слух мя на мат ляе 
га ла вой.

— Мi ну лы раз, ка лi мы пры хо-
дзi лi, Ва сiль Ва сiль е вiч са сля за мi 
на ва чах пра сiў, каб мы яго за бра-
лi ад сюль, — ка жа спе цы я лiст па 
са цы яль най ра бо це тэ ры та ры яль-
на га цэнт ра Мас коў ска га ра ё на 
Мiн ска На тал ля Шчэр ба ва. — Але 
як толь кi з'яў ля юц ца Сяр гей А. цi 
гэ ты ча ла век са зла ма ны мi на га-
мi, ён рэз ка мя няе сваё жа дан не. 
Ду маю, дзя ду ля iх ба iц ца...

I не дзiў на, што так зва ныя 
сва я кi не хо чуць, каб Ва сi ля Ва-
сiль е вi ча за бра лi ў дом-iн тэр нат... 
«Мяр куй це са мi: да па мо га па 
до гля дзе, якую да 1 каст рыч нi ка 
атрым лi ваў Сяр гей А., скла да ла 
1 млн 26 ты сяч, — пад хоп лi вае iн-
спек тар ад дзя лен ня са цы яль най 
да па мо гi на да му тэ ры та ры яль-
на га цэнт ра Мас коў ска га ра ё на 
Мiн ска На тал ля Кар не ен ка. — I 
пен сiя ў Ва сi ля Ва сiль е вi ча не 
са мая ма лень кая — больш як 3 
млн. Гэ тыя сва я кi, ка лi да зна лi-
ся, што мы зра бi лi за пыт у псi-
ха не ўра ла гiч ны дыс пан сер, каб 
да ве дац ца, у до ме-iн тэр на це яко-
га ты пу па ста не зда роўя мо жа 
зна хо дзiц ца Ва сiль Ва сiль е вiч, не 
ха це лi ад да ваць яго да ку мен ты. 
А ка лi ўчаст ко вы ўсё ж та кi за-
браў паш парт, то, ака за ла ся, што 
там ня ма ста рон кi з пра пiс кай. 
Выд ра лi яе, хут чэй за ўсё, каб 
ад цяг нуць час. Бо, каб зра бiць 
но вы паш парт, па трэб ны гро шы, 
якiх у Ва сi ля Ва сiль е вi ча за раз 
ня ма. Пен сiю ста ро га, па вод ле 
слоў Ула дзi мi ра Г., за бi рае «кла-
пат лi вы ўнук».

Акра мя Ва сi ля Ва сiль е вi ча, 
у той ква тэ ры пра пi са на i ма цi 
Сяр гея А., якая, па вод ле слоў 
су се дзяў, за раз зна хо дзiц ца ў 
ЛПП...» Ка лi мы пер шы раз тут 
з'я вi лi ся, — уз гад вае за гад чык 
ад дзя лен ня са цы яль най да па-
мо гi на да му тэ ры та ры яль на га 
цэнт ра Мас коў ска га ра ё на Мiн-
ска Тац ця на Пан чан ка, — су сед-
ка Ва сi ля Ва сiль е вi ча, ня гле дзя-
чы на тое, што са ма вы пi вае, 
па пра сi ла нас як ма га хут чэй 
за браць Ва сi ля Ва сiль е вi ча: 
«Зра бi це што-не будзь, бо пра-
пад зе ча ла век. Хут ка вер нец ца 
Люд мi ла з ЛПП, зноў бу дзе пра-
хад ны двор».

���
Пе рад вы ха дам пуб лi ка цыi 

звя за ла ся з тэ ры та ры яль най 
служ бай. Там мне ска за лi, што 
спе цы я лiс ты аб сле да ва лi Ка ляч-
ку на да му. Згод на з ды яг на зам, 
якi па ста вi лi ме ды кi, Ва сiль Ва-
сiль е вiч мае па трэ бу ў iн тэр на-
це псi ха не ўра ла гiч на га про фi лю. 
Та му за раз зай мац ца вы ра та-
ван нем Ва сi ля Ва сiль е вi ча бу дзе 
25-я па лi клi нi ка. А гэ та спра ва не 
ад на го дня... Ак са на Сле пян ко-
ва, вя ду чы юрыс кон сульт 25-й 
цэнт раль най ра ён най па лi клi нi кi 
Мас коў ска га ра ё на Мiн ска, па-
ве да мi ла, што за раз яна рых туе 
да ку мен ты, каб у су до вым па-
рад ку пры знаць Ва сi ля Ва сiль-
е вi ча Ка ляч ку не дзея здоль ным. 
«Ка лi ды яг наз па цвер дзiц ца i суд 
па зба вiць пен сi я не ра дзея здоль-
нас цi, то мы бу дзем аба вя за ны 
вы ра шаць лёс свай го па да печ-
на га. Не вы клю чаю, што ней кi 
час Ва сi лю Ва сiль е вi чу да вя-
дзец ца па жыць у псi хi ят рыч най 
баль нi цы ў На вiн ках. Бо, са мi 
ве да е це, за раз у псi ха не ўра ла-
гiч ных iн тэр на тах дэ фi цыт мес-
цаў...»

Гэ та ж мы, Гэ та ж мы,   ��
Гос па дзi!Гос па дзi! «ЗРА БI ЦЕ ШТО-НЕ БУДЗЬ, 

БО ПРА ПАД ЗЕ ЧА ЛА ВЕК!»

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 2255 ад 30.10.13, 
выдадзена Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь.

7 мультыварак 
7 мультыварак 

SCARLETSCARLET

СУПЕРПРЫЗСУПЕРПРЫЗ
тэлевізар тэлевізар 

  SAMSUNGSAMSUNG

Сярод падпісчыкаў 14.01.2014 г. будуць 
разыграны 7 мультыварак Scarlet і суперпрыз – 
тэлевізар Samsung. Вынiкi публiкуюцца ў газеце 
«Звязда» да 24.01.2014 г.

Прызы можна будзе атрымаць у рэдакцыі па 31.03.2014 г. 
пры падачы квiтанцыi аб падпiсцы на «Звязду» на I квартал або 
1-е паўгоддзе 2014 года i пашпарта. Пасля 31 сакавіка выдача 
прызоў спыняецца i прэтэнзii падпiсчыкаў не прымаюцца.

Тэлефон для даведак (017) 287 18 38.
Правілы гульні чытайце ў газеце «Звязда» за 14.11.13 г.
ТЭРМІН ПРАВЯДЗЕННЯ ГУЛЬНІ — З 15.11.13 ПА 31.03.14.

КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»  
на I квартал 
або 1-е паўгоддзе 2014 года — 
запаўняйце картку ўдзельнiка, 
выразайце i дасылайце яе 
ДА 11 СТУДЗЕНЯ 
ў рэдакцыю на адрас: 220013, 
Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага, 10А. 

(індэкс)

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на I квартал або 1-е паўгоддзе 2014 года
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Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

Прозвішча, імя, імя па бацьку__________________________________

_____________________________________________________________

Падпіска аформлена і аплачана ў______________________________

__________________________________на I кв. або 1-е паўг. 2014 года

Хатні адрас і тэлефон             ________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

АБАНЕМЕНТ на газету

Колькасць
камплектаў

на 2014 год па месяцах

(прозвішча, ініцыялы)

Ф.СП-1
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на 2014 год па месяцах

Каму

Куды (прозвішча, ініцыялы)

Колькасць
камплектаў

ДАСТАВАЧНАЯ
КАРТКА

________ руб.

________ руб.

падпіскі

пераад-
расоўкі

Кошт

(адрас)

на газету
лі-
тармесцаПВ

(адрас)

(паштовы індэкс)

(індэкс выдання)

Каму
Куды

(індэкс выдання)

(паштовы індэкс)

Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь

з бясплатнымі 
ўкладкамі:

«МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ», «ЧЫРВОНАЯ ЗМЕНА», 
«СЯМЕЙНАЯ ГАЗЕТА», «ЖЫРАНДОЛЯ», «ПЛАЦДАРМ», 

«КРАІНА ЗДАРОЎЯ», «АЛІМПІЕЦ»

з бясплатнымі 
ўкладкамі:

«МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ», «ЧЫРВОНАЯ ЗМЕНА», «СЯМЕЙНАЯ ГАЗЕТА», 
«ЖЫРАНДОЛЯ», «ПЛАЦДАРМ», «КРАІНА ЗДАРОЎЯ», «АЛІМПІЕЦ»
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Ад аў та ра
Ле тась, ка лi я ра бi ла iн тэр в'ю са стар шы нёй Ка мi тэ та па пра цы, 

за ня тас цi i са цы яль най аба ро не Мiн гар вы кан ка ма, Жан на Ра ма но вiч 
пры зна ла ся: яе за сму чае тое, што дзе цi не хо чуць сён ня да гля даць 
сва iх баць коў. «Гэ та так дак лад на пра соч ва ец ца, ка лi пры хо дзяць на 
пры ём i про сяць пры няць ста рых у iн тэр нат. Маў ляў, я не ма гу спра-
вiц ца са сва ёй ма май. Ка лi па чы на еш чы таць ма тэ ры я лы спра вы, 
ра зу ме еш, што 3 ме ся цы цi год та му ква тэ ра пе ра пi са на ўну ку — i 
ад ра зу баць кi не па трэб ны...» Не ўклад ва ец ца ў га ла ве так са ма, ка лi 
чую, што дзе цi па ды ма юць ру ку на сва iх па жы лых баць коў... «Ня даў на 
да мя не на пры ём прый шла аб са лют на да гле джа ная i iн тэ лi гент ная 
ба буль ка, — рас ка за ла на чаль нiк упраў лен ня са цы яль най аба ро ны 
ад мi нiст ра цыi Мас коў ска га ра ё на Мiн ска Воль га Сця па на ва. — Ра ней 
яна пра ца ва ла на «Бел тэ ле ка ме» на чаль нi кам цэ ха. Са сля за мi на ва-
чах ка жа, што дач ка б'е яе i не пус кае да ха ла дзiль нi ка»...

Увесь час, што пра ца ва ла над ар ты ку лам, з га ла вы не вы хо дзi ла 
прыт ча пра драў ля ную мiс ку. Пра тую са мую мiс ку, у якой сын i ня вест ка 
па да ва лi ежу ста рэнь ка му баць ку. Iх раз драж ня ла, што той па ста ян на 
пра лi ваў ма ла ко на аб рус, рас сы паў ежу i бiў та лер кi... Вось i па ста вi лi 
для яго асоб ны ма лень кi сто лiк у ку це кух нi, вы дзе лi лi драў ля ную мiс ку. 
Ад ной чы ма ла ды баць ка за ўва жыў, што яго пя цi га до вы сын во зiц ца са 
шчэп кай на пад ло зе. «Чым ты зай ма еш ся?» «Я раб лю ма лень кую драў-
ля ную мiс ку для ця бе i ма мы, з якой вы бу дзе це ес цi, ка лi я вы рас ту...» 
З та го ча су ста ры еў ра зам з усi мi за агуль ным ста лом. I нi ко га ўжо не 
раз драж ня ла раз лi тае ма ла ко i вы па цка ны аб рус...

Надзея ДРЫЛА. Фота аўтара.

РЭ ВЕРС З СЕ ЦI ВА

Ар ты кул «Я та кi га лод ны, што люб лю ўсё...» не па кi нуў абы-
яка вы мi i на шых чы та чоў. 

Ве ра нi ка: «Дзя куй, што ўзды ма е це та кiя тэ мы! Сён ня аб ча ла ве-
чай чэр ствас цi афi цый ная прэ са пi ша ма ла цi з агляд кай — як бы не 
ачар нiць род ную Ай чы ну. Да маў чым ся да та го, што хут ка паў кра i ны 
ака жац ца на мес цы гэ та га ста ро га. Дзе ж яно, з дзя цiн ства зна ё мае 
«ся бар, та ва рыш, брат»? Дзе лю боў да блiз ка га? Дзе «Ча ла век — 
гэ та гу чыць гор да»? Страш на ад ад ной толь кi дум кi аб ста рас цi, ка лi 
ты мо жаш стаць прос та лiш няй «рэч чу». Спа дзя ю ся, што факт не 
за ста нец ца без ува гi са цы яль ных служ баў, якiя па вiн ны хоць не як 
кант ра ля ваць па доб ных «апе ку ноў».

Ла ры са: «Нi я ка ва та ста но вiц ца, як па ду ма еш, што пад ста расць ця бе 
мо жа та кое вось ча каць. Мiж iн шым, каб не гэ тыя су се дзi, дык мi лi цыя 
прос та кан ста та ва ла б смерць ста ро га — ды i ўсё. Гэ та ж страш на...»

Iван: «Якi жах! I ку ды гля дзяць са цы яль ныя служ бы? Ча му мi лi цы я нер 
та кi абы яка вы да гэ тай сi ту а цыi? Гэ та не па вiн на за ста вац ца чымсь цi 
пры ват ным. Па трэб на, каб як ма га больш лю дзей, асаб лi ва су се дзяў па 
пад' ез дах i да мах, ве да лi пра ўсё, што ад бы ва ец ца з гэ тай сям' ёй».

Сяр гей: «Ка лi дзе цi за бы ва юць — жах лi вей не пры ду ма еш!.. I 
на вош та та ды гэ тыя дзе цi, якiя не па мя та юць пра сва iх баць коў? I 
ча му амаль з усiх ба коў та кая ха лод ная абы яка васць? Дзе ж ча ла-
веч насць? Ча му ўсе па ча лi ду маць аб гэ тых ста рых толь кi та ды, ка лi 
на гэ та звяр ну лi ўва гу доб рая су сед ка ды га зе та «Звяз да»? Ня ўжо 
ўсiм на столь кi «па ба ра ба не»?»

Ула дзi мiр: «Трэ ба пi саць пра та кое — цем ра ба iц ца свят ла. А 
вось ад ор га наў ды мi лi цыi ха це ла ся б больш ак тыў нас цi, а то яны 
жы вуць на на шы па да ткi i амаль нi чо га не ро бяць. Iм пэ ту ад iх неш та 
не ад чу ва ец ца. Але ска ра чаць вы ра шы лi штат куль ту ры...»

AlexA: «Гiс то рыя жу дас ная. На ша ма ла досць ра на цi поз на скон-
чыц ца, та му трэ ба спя шац ца ра бiць як ма га больш даб ра, па куль 
поў ны сiл. Та ды i яно да ця бе вер нец ца. Мне, на прык лад, не зра зу ме-
ла: у ге роя пуб лi ка цыi што, ня ма сва я коў? Ня ўжо ня ма пля мен нi каў? 
Я не да зво лiў бы свай му дзядзь ку жыць у та кiх умо вах... Вi да воч на, 
што дзя ду ля ў свой час зра бiў усё, каб рад ня не ха це ла з iм знац ца. 
Ка лi не, то род ным не маг чы ма знай сцi апраў дан ня. Дзя куй за ўзня-
тую тэ му. Та кiя гiс то рыi пры му ша юць за ду мац ца».

Да ры на: «У нас па су сед стве та кая ж гiс то рыя. Толь кi сут насць яе ў 
тым, што па куль ба бу ля не за вя шча ла ўнуч цы ква тэ ру, тая пры хо дзi ла, 
раз маў ля ла, быц цам бы кла па цi ла ся. А як ча ка ны под пiс атры ма ла, то 
ад ра зу сваю сут насць i па ка за ла. Толь кi вось дзе цi ба бу лi не ў кур се: жы-
вуць у iн шай кра i не. Прос та страш на: мы, су се дзi, зма га ем ся за тое, каб 
вяр нуць ба бу лi ква тэ ру i маг чы масць не як рас па ра дзiц ца сва ёй бу ду чы-
няй. А тая толь кi пла ча, та му што «свая кроў» ака за ла ся са пса ва най».

Ся мён: «Да ры на, вы ка жа це, у вас па су сед стве та кая ж гiс то рыя 
— але ж тут зу сiм не ся мей ная гiс то рыя, а са праўд ны кры мi нал. Ха ця 
ўво гу ле брыд ка, ка лi «ква тэр нае пы тан не» так псуе лю дзей».

Сла ва: «О, вось ча му сям' я па трэб на i доб рае вы ха ван не дзя цей 
— а то i праў да ва ды па даць бу дзе ў ста рас цi не ка му».

На сця: «Гэ та ж як трэ ба жыць, каб у ста рас цi ад на му за стац ца?..»
Воль га: «А мне па да ец ца, у ста рых, як пра вi ла, та кая ста расць, 

якую яны за слу гоў ва юць. Ка лi дзе цi пра iх за бы лi, зна чыць, так яны 
сва iх дзя цей вы ха ва лi. Iн шая спра ва, ка лi дзе цi па мер лi. Але на ват 
адзi но кiя ста рыя, якiя не на ра дзi лi сва iх дзя цей па ней кай пры чы не, 
па вiн ны бы лi па кла па цiц ца аб тым, хто i як бу дзе iх да гля даць у не-
ма чы. Тых, хто сам кла па цiў ся аб iн шых, не за бы ва юць».

Ан тон Ма ка ра вiч: «Воль га, з ва мi згод ны цал кам: кож ны сам ка валь 
свай го шчас ця, прос та жыц цё пра хо дзiць так хут ка, што не ка то рыя не па-
спя ва юць усвя до мiць, што ма ла досць i зда роўе не бяз меж ныя. Так бы ло 
з ма ёй сяст рой: пры га жу ня, усё толь кi для ся бе. Бы ло два му жы, i абод-
вух—штур хя лём пад зад за не ад па вед насць iдэа лам. Якiя дзе цi — бу ду 
я вам з гарш ка мi на сiц ца! Пры га жосць-ма ла досць-зда роўе — ф'юць... 
За раз мае дзе цi пы та юц ца: «Та та, а з якой ра дас цi нам i та бе цёт ку Лю бу 
да гля даць? Мы яе ба чы лi толь кi на ся мей ных фо та ў ба бу лi ў вёс цы!» А 
жон ка мая яшчэ i яхiд нi чае, што, маў ляў, пiць i гу ляць менш трэ ба бы ло. 
Мне яе шка да. Ня хай ша ла пут ная, але ж сяст ра як-нi як...»
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Пе да гог Іна Він нік пе ра маг ла ў прэ стыж ным 
між на род ным кон кур се

На стаў ні ца рус кай мо вы і лі та ра ту-
ры Сноў скай ся рэд няй шко лы Ня-
свіж ска га ра ё на Іна Він нік ста ла 
аб са лют ным пе ра мож цам пер ша га 
Між на род на га кон кур су «Леп шы на-
стаў нік рус кай сла вес нас ці за меж-
жа». Акра мя та го, Іна Ры чар даў на 
атры ма ла дып лом у на мі на цыі «За 
май стэр ства пуб ліч на га вы ступ лен-
ня».

У кон кур се, які пра хо дзіў у два ту ры, пры-
ня лі ўдзел ка ля 300 пе да го гаў кра ін СНД, 
Бал тыі, Паўд нё вай Асе ціі і Аб ха зіі. У пер-
шым (за воч ным) ту ры на стаў ні кі вы кон ва лі 
тэс та выя твор чыя за дан ні. У вы ні ку бы лі 
вы зна ча ны 15 фі на ліс таў, кож ны з якіх прад-
стаў ляў ад ну з 15 кра ін-удзель ніц. Дру гі этап 
ад быў ся ў Маск ве, дзе пе да го гі прэ зен та ва лі 
свае да сяг нен ні ў пра фе сій най дзей нас ці, 
дэ ман стра ва лі ме та дыч ныя і ды дак тыч ныя 
маг чы мас ці на ву чаль на га пра цэ су, а так са-
ма — твор чыя за дан ні. Ацэнь ва ла ра бо ту 
кан кур сан таў кам пе тэнт нае жу ры: ву чо-

ныя — ру сіс ты Ін сты ту та рус кай мо вы імя 
А.С. Пуш кі на, Мас коў ска га дзяр жаў на га гу-
ма ні тар на га ўні вер сі тэ та імя М.А. Шо ла ха ва, 
за слу жа ныя на стаў ні кі, лаў рэ а ты і пе ра мож-
цы ўсе ра сій скіх і між на род ных кон кур саў 
пра фе сій на га пе да га гіч на га май стэр ства.

Іна Він нік пра цуе ў Сноў скай шко ле ўжо 
19 га доў. Яна ак тыў ны ўдзель нік рэс пуб лі-
кан скіх і між на род ных кон кур саў. І чар го вая 
вяр шы ня, якая ёй ска ры ла ся, — вы нік на-
стой лі вай і мэ та на кі ра ва най пра цы.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ

�

Зям ля для бiз не су — 
толь кi 

праз аў кцы ё ны
У Мiн ску на апош нiх аў кцы-
ё нах го да пад iн вест пра ек ты 
пла ну ец ца пра даць 78 зя мель-
ных участ каў, па ве да мiў ды-
рэк тар Мiнск ага га рад ско га 
цэнт ра не ру хо мас цi Ста нi слаў 
Ко цi каў.

Праг на зу ец ца, што гэ тыя ўчаст кi 
бу дуць пра да вац ца на пя цi аў кцы-
ё нах. Спе цы я лiст ад зна чыў да во лi 
ста бiль ны по пыт на та кую не ру хо-
масць, та му ў ме сяц i пра вод зяць 
па два аў кцы ё ны. «Участ кi за па тра-
ба ва ныя i звы чай на ра зы хо дзяц ца 
як га ра чыя пi раж кi, — ад зна чыў 
спа дар Ко цi каў. — Iх на бы ва юць 
пад аб' ек ты ганд лю, гра мад ска га 
хар ча ван ня i аў та мый кi». Ад нак не 
ўсе за пла на ва ныя на сё ле та ўчаст кi 
бу дуць пра да дзе ны, бо 103 з iх пя-
рой дуць на на ступ ны год. Па ста не 
на па ча так лiс та па да ў го ра дзе ўжо 
рэа лi за ва на 37 зя мель ных участ-
каў. У пад рых та ва ным пе ра лi ку па 
Мiн ску зна хо дзiц ца 218 участ каў на 
про даж.

У цэ лым у Мiн ску сё ле та пра ве-
дзе ны 123 аў кцы ё ны па про да жы аб'-
ек таў ма ё мас цi i пра воў на арэн ду. 
Пер ша па чат ко ва бы ло вы стаў ле на 
1225 аб' ек таў, з якiх рэа лi за ва на 232. 
Ад рэа лi за цыi ма ё мас цi ў каз ну го ра-
да за 10 ме ся цаў па сту пi ла 93 млрд 
руб лёў, што на 66 млрд больш, чым 
ле тась.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  �� Леп шы на стаў нік рус кай сла вес нас ці

ЖЫЦ ЦЁМ АБА ВЯ ЗА НЫ СУ СЕ ДУ
Аб па жа ры ў ква тэ ры на чац вёр тым па вер се до ма па ву-

лі цы Мо ла дзе вай у Мі ка шэ ві чах па ве да мі лі ў служ бу вы ра-
та ван ня су се дзі. Ка лі па жар ныя пры бы лі па вы клі ку, у ква-
тэ ры бу ша ваў агонь і на па вер се бы ло моц нае за дым лен не. 
Цяж ка ска заць, ці за стаў ся б хто жы вы ў та кім пек ле, ка лі 
ўсё вы ра ша лі се кун ды. Але не раз гу біў ся 41-га до вы ва дзі-
цель прад пры ем ства «Гра ніт» Мі ка лай Пра цук, ква тэ ра яко га 
зна хо дзіц ца на ад ной пля цоў цы з па цяр пе лы мі. Як толь кі ён 
уба чыў дым, кі нуў ся да су се дзяў і вы веў іх ад на го за ад ным: 
гас па да ра-ін ва лі да, яго жон ку і 29-га до ва га сы на. Усе яны 
бы лі не цвя ро зыя. Як па ве да мі лі ў Брэсц кім аб лас ным упраў-
лен ні МНС, агонь па шко дзіў ма ё масць і ўнут ра ную ад дзел ку 
ква тэ ры. Па вод ле па пя рэд няй вер сіі, пры чы най па жа ру ста ла 
не асця рож нае абы хо джан не з аг нём пры ку рэн ні.

Яна СВЕ ТА ВА.

АЎ ТО БУС ДА КІ Е ВА НЕ ДА ВЯ ЗЕ
З 1 снеж ня пры пы ня ец ца рух аў то бу саў па не каль кіх 
між на род ных марш ру тах.

Па вод ле ін фар ма цыі дзяр жаў на га прад пры ем ства «Мінск-
транс», га вор ка ідзе пра марш рут Мінск — Кі еў на рэйс ад-
праў лен нем з бе ла рус кай ста лі цы ад АВ «Цэнт раль ны» ў 
18.30, ад АВ «Ус ход ні» ў 18.50 — па па ня дзел ках і се ра дах; з 
Кі е ва ў 19.30 — па аў то рках і чац вяр гах. Так са ма пры пы ня-
ец ца рух аў то бу саў па марш ру це Мінск — Віль нюс на рэйс 
ад праў лен нем з Мін ска ад АВ «Цэнт раль ны» ў 2.30 — па ня-
дзе лях; з Віль ню са ў 7.20 па ня дзе лях. Ад нак у су вя зі з тым, 
што аў та вак за лам ста лі цы ўжо пра да дзе ны бі ле ты, толь кі ў 
ня дзе лю 8 снеж ня рэйс па марш ру це Мінск — Віль нюс вы-
кон вац ца бу дзе.

З'Е ХАЎ 
У ВА ДА СХО ВI ШЧА

Та кое зда рэн не ад бы ло ся а па ло ве пя тай га дзi ны ра нi-
цы ў Бы хаў скiм ра ё не па блi зу вёс кi Ча чэ вi чы на аў та-
да ро зе Ма гi лёў — Баб руйск. Тры ча ла ве кi па цяр пе лi.

Па пя рэд не мяр ку ец ца, што ва дзi цель мiк ра аў то бу са «Форд-
Тран зiт» не спра вiў ся з кi ра ван нем, пас ля ча го аўтамабіль  
з'е хаў у Чы гi рын скае ва да схо вi шча, дзе пе ра ку лiў ся. Ка лi 
пры бы лi вы ра та валь нi кi, мiк ра аў то бус зна хо дзiў ся за шэсць 
мет раў ад бе ра га — ля жаў на да ху. Унут ры за стаў ся за бла кi-
ра ва ным кi роў ца. Два па са жы ры здо ле лi вы брац ца з са ло на 
са ма стой на. Ра бот нi кi МНС ад бук сi ра ва лi мiк ра аў то бус да 
бе ра га i дэ бла кi ра ва лi па цяр пе ла га ва дзi це ля. Усiх удзель нi-
каў да рож на-транс парт на га зда рэн ня шпi та лi за ва лi.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ХРА НIЧ НЫХ АЛ КА ГО ЛI КАЎ 
СТА НО ВIЦ ЦА МЕНШ

Коль касць гра ма дзян, на кi ра ва ных у ля чэб на-пра цоў-
ныя пра фi лак то рыi, па вод ле iн фар ма цыi пра ку ра ту ры 
Вi цеб скай воб лас цi, знi жа ец ца.

— Сё ле та су ды воб лас цi раз гле дзе лi 760 гра ма дзян скiх 
спраў аб на кi ра ван нi ў ЛПП гра ма дзян, якiя па ку ту юць на 
хра нiч ны ал ка га лiзм. У тым лi ку — у да чы нен нi да 210 аба-
вя за ных асоб. Для па раў на ння, ле тась па ра шэн нях су доў 
у «спе цы фiч ныя» пра фi лак то рыi бы ло на кi ра ва на ка ля 780 
ча ла век, у 2011 го дзе — больш як 960, у 2010 го дзе — 1152 
ча ла ве кi, — па ве да мi лi ў аб лас ной пра ку ра ту ры.

У боль шас цi вы пад каў гра ма дзя не, якiя ма юць па трэ бу ў 
пры му со вым ля чэн нi ад ал ка га лiз му, — не пра цу ю чыя муж-
чы ны ва ўзрос це ад 26 да 45 га доў, якiя не зна хо дзяц ца ў 
шлю бе. Больш як 30% ад агуль най коль кас цi на кi ра ва ных у 
ЛПП тра пi лi ту ды ў дру гi раз.

ЗА ШТО ЗА БІ ЛІ СВЯ ТА РА?
Рас сле ду ец ца кры мі наль ная спра ва, за ве дзе ная па 
фак це за бой ства пра ва слаў на га свя та ра, на ста я це ля 
хра ма Пра аб ра жэн ня Гас под ня га ў аг ра га рад ку Смаль-
я ны Ар шан ска га ра ё на.

Іе рэй Аляк сандр Ана толь е віч Ма ро заў на ра дзіў ся ў 1970 
го дзе ў Ор шы. Ву чыў ся ў Сма лен скім ме ды цын скім ін сты-
ту це і Ві цеб скім ду хоў ным ву чы лі шчы. Быў жа на ты, дзя цей 
не меў. З 2006 го да нёс па слух мя насць на ста я це ля сель-
ска га хра ма.

— Рас сле да ван не пра во дзіц ца Ар шан скім між ра ён ным 
ад дзе лам След ча га ка мі тэ та. На ста я цель хра ма не за-
доў га да та го, што ад бы ло ся, даў зго ду двум ма ла дым 
муж чы нам у су вя зі з іх скла да ным ма тэ ры яль ным ста но-
ві шчам на ча со вае бяс плат нае пра жы ван не ва ўлас ным 
до ме. Ноч чу па між свя та ром і муж чы на мі ўзнік кан флікт, 
пад час яко га ай цу Аляк санд ру бы лі на не се ны на жа выя 
ра нен ні, ад якіх ён па мёр, — па ве да мі ла Іна Гар ба чо ва, 
афі цый ны прад стаў нік упраў лен ня След ча га ка мі тэ та па 
Ві цеб скай воб лас ці.

Муж чын за тры ма лі. Вы свет лі ла ся, што яны ні дзе не пра ца-
ва лі і не ме лі пэў на га мес ца жы хар ства. Пры зна ча ны шэ раг 
кры мі на ліс тыч ных экс пер тыз. Уста ноў ле на, што па да зра ва-
ныя зна хо дзі лі ся ў ста не моц на га ал ка голь на га ап'я нен ня.

— Ад на му — 22-га до ва му муж чы ну — прад' яў ле на аб ві-
на вач ван не ў за бой стве. Абра на ме ра стры ман ня ў вы гля дзе 
за клю чэн ня пад вар ту. Дру гі гра ма дзя нін вы зва ле ны ў су вя зі 
з не па цвяр джэн нем па да зрэн ня ў здзяйс нен ні зла чын ства, 
— да да лі ва ўпраў лен ні След ча га ка мі тэ та па Ві цеб скай воб-
лас ці.

Міт ра па літ Мін скі і Слуц кі, Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла-
ру сі Фі ла рэт вы ка заў спа чу ван не ар хі епіс ка пу Ві цеб ска му і 
Ар шан ска му Дзі міт рыю ў су вя зі з гі бел лю на ста я це ля хра ма: 
«Жорст кае за бой ства свя та ра, які ста ран на слу жыў на ні ве 
Бо жай, ад гук ну ла ся ў ма ёй ду шы смут кам. Тра гіч ная па дзея 
пад Ор шай свед чыць аб тым, на коль кі мае па трэ бу на ша 
гра мад ства ў ду хоў ным ле ка ван ні...»

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Ка лi Ва сiль Ва сiль е вiч быў Ка лi Ва сiль Ва сiль е вiч быў 
адзiн, то са сля за мi адзiн, то са сля за мi 
на ва чах пра сiў,на ва чах пра сiў,
 каб яго за бра лi ад сюль... каб яго за бра лi ад сюль...

Так зва ныя «сва я кi» выд ра лi ста рон кi 
з паш пар та дзя ду лi, каб ад цяг нуць час.


