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Каб жыц цё 
бы ло бяс печ ным

Ма ра зы, якія не сла бе юць ужо 
ка то ры дзень, пры му сі лі мно гіх аў-
та ма бі ліс таў ад мыс ло ва пад рых-
та ваць свой транс парт да па ез дак 
ці ўво гу ле ад мо віц ца ад іх. Тым не 
менш умо вы на двор'я мно гім усё 
ж пры нес лі сюр пры зы: хтось ці не 
за вёў ся яшчэ ва ўлас ным два ры, 
а не ка га не пры ем насць за спе ла 
на да ро зе. У шта бе Чыр во на га 
Кры жа вя дзец ца пра та кол ака-
зан ня да па мо гі: сён ня за дзень 
адзін з ва лан цё раў «аб слу жыў» 
ужо 17 ма шын, дру гі — 15. Тут жа 
ў рэ жы ме ан лайн пры да па мо зе 
ка мер Бел аў та да ра ад соч ва юць 
да рож ную сі ту а цыю. Мож на ба-
чыць аб ста ноў ку па ўсёй кра і не. 
Зрэш ты, у кож ным рэ гі ё не ёсць 
свае ва лан цё ры, та му нас ці ка віць 
ста ліч ная каль ца вая, а так са ма 
тра сы ў ме жах Мінск ага ра ё на.

— Са мы не бяс печ ны ўчас так 
каль ца вой — у ра ё не Цны, — ка-
жа Дзміт рый РУ СА КОЎ, га лоў-
ны спе цы я ліст служ бы па пад-
рых тоў цы і рэ ага ван ні на над-
звы чай ныя сі ту а цыі Чыр во на га 
Кры жа, які кант ра люе сі ту а цыю 
па ўсёй Бе ла ру сі. — Там кру ты 
вы гіб да ро гі, на гэ тым участ ку па-
за ле тась за гі нуў наш ва лан цёр 
Сця пан Тру ба чоў — яго ма шы на 
збі ла.

Ся род доб ра ах вот ні каў Чыр-
во на га Кры жа — аў та ра дыё ама-
та ры, якія тры га ды та му аб' яд-
на лі ся ў сё мы мін скі аў та ка нал. 
Спа чат ку лю дзі, якія ўста ля ва лі 
ў сва іх ма шы нах ра дыё стан цыю, 
па ра цы ях па пя рэдж ва лі адзін 
ад на го аб сі ту а цыі на да ро зе, да-

па ма га лі, ка лі нех та з іх «глух» ці 
за мяр заў. Ця пер удзель ні кі аў та-
ка на ла аказ ва юць да па мо гу не 
толь кі адзін ад на му, але і ўсім, 
хто су ты ка ец ца з праб ле ма мі 
пад час яз ды. У кож на га ва лан цё-
ра — свая сям'я, асноў ная пра ца 
ці ву чо ба. Ме ды кі, так сіс ты, жур-
на ліс ты і лю дзі ін шых пра фе сій, 
ся род якіх ёсць і жан чы ны, і на-
ват ся мей ныя па ры, аб' яд ноў ва-
юц ца, каб зра біць жыц цё кры-
ху больш бяс печ ным і доб рым. 
Круг лыя су ткі — вя до ма, хто 
коль кі мо жа — ра дыё аў та ма бі-
ліс ты па тру лю юць на сва іх ма-
шы нах да ро гі і ра ту юць лю дзей: 

да па ма га юць за вес ці ся ці ад бук-
сі ра ваць аў та ма біль у бяс печ нае 
мес ца, да стаў ля юць у цёп лыя па-
мяш кан ні, каб са грэц ца, да юць 
адзен не і коў дры, по яць гар ба-
тай. А ка лі ва лан цёр не мо жа 
ака заць да па мо гу сва і мі сі ла мі, 
пад клю ча юць служ бу Чыр во на-
га Кры жа. На мес ца вы яз джае 
служ бо вы ўсю ды ход «Пінц гаў эр», 
які ўяў ляе са бой ма біль ны пункт 
аба грэ ву. У ім — га ра чая гар ба та 
і ежа, цёп лае адзен не і ўсё не-
аб ход нае для ака зан ня да па мо гі 
аў та ма бі лям. Апроч та го — лет ні 
і зім ні на мё ты, ге не ра тар, цеп-
ла гар ма та, ста лы, рас кла душ кі. 
Пры не аб ход нас ці ўсё гэ та мож-
на раз гар нуць ця гам 20 хві лін і ў 
лю бым мес цы раз біць штаб, які 
бу дзе за бяс пе ча ны элект ра энер-
гі яй і цяп лом.

Ра дзі віл і кру га ва рот 
даб ра ў пры ро дзе

— Апра ні-ка ты ва лан цёр скую 
фор му, а то ў ма ім «каб ры я ле-
це» тэм пе ра ту ра па вет ра та кая 
ж, як і за бар том, — ка жа Анд рэй 
Баг да наў, скеп тыч на агля да ю чы 
маю да стат ко ва цёп лую (на мой 
по гляд) экі пі роў ку.

Зрэш ты, я не спра ча ю ся і па-
верх свай го адзен ня апра наю вя-
ліз ны чор на-чыр во ны кам бі не зон 
і курт ку з сім во лі кай Чыр во на га 
Кры жа, у якіх ад ра зу ста но віц ца 
го ра ча. На рэш це мы бя ром тэр-
ма пот з га ра чай ва дой, са дзім ся 
ў бе лы «Пінц гаў эр» з чыр во ным 
кры жам на бор це і вы праў ля ем-
ся ў да рож ны па труль. Ад уся го 
гэ та га ад чу ваю ся бе ледзь не «тэ-
х аскім рэй нджа рам».

Едзем па Ма гі лёў скай ша шы 
да мя жы Мінск ага ра ё на. На ву-
лі цы мі нус 18, у ка бі не не на шмат 
цяп лей. Ма шы на гу дзе і гру ко-
ча — усё ж ва ен ны аў та ма біль, 
«хут кая да па мо га» аў стрый скіх 
гор ных страл коў. Не каль кі ра зоў 
Анд рэю да во дзі ла ся на ват ця-
гаць пры да па мо зе «Пінц гаў э ра» 
40-тон ныя фу ры.

— Трэ ба пра віль на экс плу а та-
ваць тэх ні ку, ве даць, у якім мес-
цы за ча піц ца. Да во дзі ла ся на ват 
рас цяг ваць фу ры, якія лі та раль на 
скла лі ся.

Да рэ чы, пер шы час, ка лі 
«Пінц гаў э ры» толь кі з'я ві лі ся на 
на шых да ро гах, аў та ама та ры бян-
тэ жы лі ся і на ват па ло ха лі ся та кой 
тэх ні кі. І ця пер яшчэ ўспры ма юць 

яе са здзіў лен нем, хоць не менш 
не звы чай ным аў та ма бі ліс там 
зда ец ца на ват сам факт да па мо-
гі «за прос та так». Па куль едзем, 
Анд рэй рас па вя дае пра ма шы ны, 
якія вы ра та ваў сён ня.

— У ад ной бы ла тэх ніч ная ня-
спраў насць, ра монт у па ля вых 
умо вах быў не маг чы мым, та му 
ад цяг нуў яго да мес ца пар коў кі.

— Скла да ныя ўмо вы на-
двор'я тры ма юц ца не пер шы 
дзень, кі роў цаў па пя рэдж ва юць 
— і ўсё ад но яны трап ля юць у 
праб лем ныя сі ту а цыі. Ча му? 
Яны так без ад каз на па ды хо-
дзяць да спра вы?

— Мая пер шая аду ка цыя — 
тэх ніч ная. Як спе цы я ліст па ра-
мон це і экс плу а та цыі аў та ма біль-
най тэх ні кі я ма гу ска заць, што 

мы не пры трым лі ва ем ся нор маў 
яе аб слу гоў ван ня.

Па куль ся дзе ла ў шта бе, адзін 
з ва лан цё раў пры вёў мне та кую 
тэ о рыю: «Я да па ма гу ка мусь ці 
на да ро зе, але ні чо га за гэ та не 
вазь му. І, на пэў на, не дзе ў глы-
бі ні ду шы ў ча ла ве ка за ста нец ца 
не рэа лі за ва нае жа дан не ад дзя-
чыць. Та му на ступ ны раз, ка лі ён 
бу дзе ехаць і ўба чыць, што ў не-

ка га праб ле мы на да ро зе, — спы-
ніц ца і да па мо жа. А той — яшчэ 
ка му-не будзь. Та кі кру га ва рот 
даб ра ў пры ро дзе. Спа дзя ю ся, 
што ад гэ та га свет ста не кры-
шач ку леп шым». З та кой дум кай 
па га джа ец ца і Анд рэй:

— Ка лі ча ла ве ку да па ма га еш, 
ён па чы нае па-ін ша му гля дзець 
на рэ чы. Вось сён ня пад цяг нуў 
ча ла ве ка, а ён пы та ец ца «Як вас 
знай сці? Я ме дык, ма гу быць вам 
ка рыс ным». Па кі нуў яму свой тэ-
ле фон — маг чы ма, да нас да лу-
чыц ца яшчэ адзін ва лан цёр.

Сам Анд рэй больш за год та му 
прый шоў у Чыр во ны Крыж так са ма 
ва лан цё рам. Ка жа, што ка лі ба чыш 
во чы, у якіх га рыць удзяч насць — 
дзе ля гэ та га вар та пра ца ваць. Па 
яго сло вах, лю дзі па сва ёй пры ро-
дзе доб рыя і га то выя да па ма гаць. 
Ад нак спе цы я ліс там па над звы чай-
ных сі ту а цы ях кі руе не ма тэ ры яль-
ны бок, а фі ла со фія.

— Вель мі сім ва ліч ны ба рэль еф 
Мі ка лая Крыш то фа Сі рот кі ў ня-
свіж скім фар ным кас цё ле Бо жа га 
Це ла. Князь ста іць на ка ле нях у 
адзен ні пі ліг ры ма, склаў шы ла ты, 
і над ім над піс на ла ты ні: «Пе рад 
аб ліч чам смер ці кож ны не ры цар, 
а толь кі пі ліг рым-ванд роў нік». І, 
па вод ле тэс та мен ту Сі рот кі, тру ну 
з це лам маг на та ў апош ні шлях 
нес лі жаб ра кі. Та му што пе рад 
Бо гам усе роў ныя...

«Дзя куй, 
што вы ёсць»

Тым ча сам мы да яз джа ем да 
мя жы Мінск ага ра ё на і кі ру ем ся ў 
ад ва рот ны шлях. Ні я кіх над звы чай-
ных сі ту а цый на да ро зе не за ўва-
жа ем, ад но што сліз ка, і «Пінц гаў-
эр» кры ху гай дае па рас коў за най 
ка ля і не. Тра са амаль пус тая — на 
га дзін ні ку адзі нац цаць ве ча ра, 
і боль шасць аў та ма бі ліс таў ужо 
даб ра ла ся да до му. На пад' ез дзе да 
Мін ска ба чым ма шы ну ДАІ. Анд рэй 
пра па нуе рас пы таць у су пра цоў ні-
каў пра аб ста ноў ку ў ра ё не.

— Чыр во ны Крыж, мін ская га-
рад ская ар га ні за цыя, — на зы ва-

ец ца ён дзярж слу жа ча му. — Ма-
ні то рым сі ту а цыю на да ро гах, як 
спра вы ў ра ё не?

Су пра цоў нік ад каз вае, што ўсё 
спа кой на, ні я кіх зда рэн няў ня ма. 
На гэ тым раз віт ва ем ся і кі ру ем ся 
на каль ца вую. Па да ро зе за ўва-
жа ем тры фу ры з ма гі лёў скі мі 
ну ма ра мі, што ста яць на «ава-
рый цы». Анд рэй збоч вае да іх і 
па ра цыі пы та ец ца: «Ма гі лёў, вы 

мя не чу е це? У вас усё ў па рад-
ку?» — «Так, — да но сіц ца ў ад-
каз, — прос та пры пы нак зра бі лі». 
— «Доб ра, уда чы вам», — «Дзя-
куй». Едзем да лей.

На ша шу апус ка ец ца ту ман, 
на ват пас ля ка рот ка га пры пын ку 
ба ка выя люс тэр кі ўсю ды хо да за-
мяр за юць, і да во дзіц ца іх чыс ціць. 
Але не ўза ба ве бач насць ста но віц-
ца нар маль най.

За не каль кі кі ла мет раў ад кан-
ца во га пунк та на ша га марш ру ту 
за ўва жа ем на ўзбо чы не «Рэ но 
Ме ган». За ру лём муж чы на, з ім 
жан чы на на па са жыр скім ся дзен-
ні. Вы хо дзім, Анд рэй прад стаў ля-
ец ца і за пыт вае, што зда ры ла ся. 
Муж чы на ад каз вае, што ру ха вік 
пра цуе, але ма шы на не едзе — 
за пра ві лі ся ня якас ным па лі вам. 
Трэ ба бук сі ра ваць. Але ў «Пінц-
гаў э ры» толь кі гру за вы трос, які 
мо жа па шко дзіць лег ка вы аў та ма-

біль. Спе цы я ліст Чыр во на га Кры-
жа вы ра шае ўсё ж ад транс пар та-
ваць усю ды ход на ба зу і вяр нуц ца 
па «Рэ но» на сва ёй ма шы не. «А 
ва шы па слу гі плат ныя?» — рап-
там пы та ец ца кі роў ца. «Ка лі гэ та 
Чыр во ны Крыж гро шы браў?» — 
ад каз вае Анд рэй, і мы па кі да ем 
па са жы раў лег ка ві ка. Па да ро зе 
ба чым «Аў дзі» на «ава рый цы», 
але нас ча ка юць лю дзі, та му ця-
пер ака заць да па мо гу ім мы не 
мо жам. «Ка лі на ад ва рот ным 
шля ху яны яшчэ бу дуць ста яць, 
та ды пад' е дзем», — ка жа Анд рэй. 
За бя га ю чы на пе рад, ска жу, што 
мы ўсё ж вяр ну лі ся да гэ тай ма-
шы ны, але там ужо ра за бра лі ся 
са сва ёй не па лад кай.

...У «Та ё це» знач на цяп лей, чым 
у «Пінц гаў э ры». Мы пе ра гру жа ем-
ся і едзем на зад да «Рэ но». Ма шы-
на ча кае нас, але, як вы свят ля ец ца, 
да па мо га ўжо не па трэб на.

— Я ўжо ма гу ехаць, праў да, не 
ве даю, як доў га, — ка жа кі роў ца.

Анд рэй пра па нуе кры ху пра-
ехаць услед за «Ме га нам» — на 
ўся ля кі вы па дак. Удзяч ны кі роў-
ца па га джа ец ца, і коль кі хві лін мы 
едзем ра зам. На рэш це ён збоч вае 
і ка жа, што да лей спра віц ца сам.

— Я гэ тым марш ру там кож ны 
дзень ез джу, мо жа, у вас ёсць ві-
зі тоў ка, каб звя зац ца ў вы пад ку 
ча го? — пы та ец ца ён.

— Мы тут не кож ны дзень па-
тру лю ем. Ма ра зы за кан чва юц ца, 
і ў нас пач нец ца ін шая ра бо та, — 
ад каз вае Анд рэй, ад нак па кі дае 
свой тэ ле фон.

— Дзя куй за тое, што вы ёсць! 
— яшчэ раз ка жа муж чы на.

У га дзі ну но чы наш ма ні то рынг 
за кан чва ец ца. Я ад чу ваю лёг кае 
рас ча ра ван не: ра та ваць свет мне 
сён ня не да вя ло ся. «Дык гэ та ж 
доб ра, што ні ко му не спат рэ бі ла ся 
на ша да па мо га!» — ад каз вае Анд-
рэй, і я не ма гу з ім не па га дзіц ца.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК. 
Фо та аў та ра.

Мін скі ра ён

�
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РА ДЫЁ СТАН ЦЫЯ І ЧУ ЛАЕ СЭР ЦА,
або Хто ратуе на дарогах

Жы ла ў сва ім до ме ба буль ка 
ад на. З род ных у яе — толь кі 
пля мен нік, які зрэд ку на вед ваў-
ся з рай цэнт ра. У вёс цы пас ля 
гэ та га па паў злі чут кі, што па жар 
у до ме не быў вы пад ко вас цю, 
што мяс цо выя не пра цу ю чыя вы-
пі во хі ад ной чы ўжо па крыў дзі-
лі адзі но кую ста рую, ада бра лі 
пен сію. Мо жа, і ця пер гэ та іх рук 
спра ва. Вер сіі, не су мнен на, бу-
дуць пра вя раць пра ва ахоў ныя 
ор га ны.

Да рэ чы, за пер шыя дзве 
дэ ка ды сту дзе ня ў Брэсц кай 
воб лас ці ад агню за гі ну лі тры 
па жы лыя ча ла ве кі. Тра гіч на 
аба рва лі ся жыц ці пен сі я не раў 
яшчэ ў Ба ра на віц кім і Сто лін-
скім ра ё нах. Зі ма ў вёс цы, на 
жаль, са мы па жа ра не бяс печ-
ны пе ры яд. Лю дзі па чы на юць 
больш па ліць у пе чы, але не 
заў сё ды пры гэ тым уліч ва юць 
яе тры ва ласць і на дзей насць, не 
пры трым лі ва юц ца пра ві лаў тэх-
ні кі бяс пе кі. Не ка жу за раз пра 
спе цы фіч ны кан тын гент су ай-
чын ні каў, якія вя дуць ад па вед-
ны лад жыц ця і гі нуць час та ад 
цы га рэ ты, якая пра ва куе па жар. 
Яны са мі ста но вяц ца пры чы най 
улас най смер ці. Шка да ста рых 
лю дзей, якія час цей за ўсё пра-
жы лі жыц цё ў пра цы, вы га да ва лі 
дзя цей, а ў ста рас ці за ста лі ся 
ад ны. Па вод ле да ных аб лас но-
га ўпраў лен ня МНС, пен сі я не-
раў, якія адзі но ка пра жы ва юць, 
у воб лас ці — 56 699, з іх 17 690 
ча ла век — зу сім адзі но кія.

Гэ та і ёсць гру па ры зы кі. У кож-
ным ра ё не на зва ныя гра ма дзя не 
зна хо дзяц ца на асаб лі вым улі ку. 
Іх як мі ні мум раз у год на вед ва-
юць су пра цоў ні кі дзяр жаў на га 
па жар на га на гля ду, а так са ма 
спе цы я ліс ты сель вы кан ка маў. У 
аб са лют най боль шас ці та кіх лю-
дзей уста ноў ле ны аў та ном ныя 
па жар ныя апа вя шчаль ні кі — як 
пра ві ла, за кошт бюд жэ ту. На-
чаль нік аб лас но га ўпраў лен ня 
МНС Кан стан цін Шар шу но віч 
рас ка заў аў та ру гэ тых рад коў, 
што з па ні жэн нем тэм пе ра ту ры 
па вет ра ўзмац ня ец ца пра фі-
лак тыч ная ра бо та. На прык лад, 
кож ныя вы хад ныя з аб лас но га 
ўпраў лен ня 20-25 ча ла век на кі-
роў ва юц ца ў ра ё ны, каб на ве даць 
мно гія на се ле ныя пунк ты, ча сам 
са мыя ад да ле ныя. Спе цы я ліс ты 
вы ра та валь най служ бы за хо-
дзяць у да мы, пра вя ра юць бяс-
пе ку пяч но га ацяп лен ня, да юць 
па ра ды гас па да рам, па кі да юць 
прад пі сан ні, спра бу юць звяр-
нуць ува гу дзя цей на праб ле мы 
з бяс пе кай са ста рэ лых баць коў. 
І ў цэ лым па каз чык гі бе лі лю дзей 
па во лі зні жа ец ца. Але ста тыс ты-
ка ў гэ тым вы пад ку — спра ва 
ад нос ная...

У Ба ра на віц кім ра ё не не каль-
кі га доў та му да вя ло ся пры сут ні-
чаць на ад ным ці ка вым ме ра пры-
ем стве. Уша ноў ва лі двух ча ла-
век, якія вы ра та ва лі з агню сва іх 
са ста рэ лых су се дзяў. Па жар у 
до ме жы ха роў вёс кі Уз но гі па-
чаў ся ноч чу. Су се дзі — груз чык 
Ба ра на віц ка га кам бі на та хле-
ба пра дук таў Аляк сей Ду боў скі і 
му зы кант га рад ско га ар кест ра 
Аляк сей Сі ву ха па чу лі трэск шы-
фе ру. Яны пры бег лі да су сед ня га 
до ма, ка лі по лы мя там бу ша ва-
ла на ўсю моц. Бы ло зра зу ме ла, 
што 86-га до вы гас па дар до ма і 
яго жон ка, на год ма ла дзей шая, 
са ма стой на не вы бра лі ся б з ха-
ты. Але муж чы ны бяс страш на кі-
ну лі ся ў дом і лі та раль на вы нес лі 
ста рых на ру ках.

На ве ча ры ну пры еха ла дач ка 
вы ра та ва ных гас па да роў, якая 
пра цуе вы клад чы кам ад ной з 
мін скіх ВНУ. І ака за ла ся, што 
пен сі я не ры — лю дзі, які мі мо жа 
га на рыц ца кра і на. Га ла ва сям'і 
прай шоў сал да там усю Вя лі кую 
Ай чын ную вай ну, яго жон ка сер-
ба ну ла го ра як ма ла лет ні вя зень 
канц ла ге ра. Пас ля вай ны яны 
на ра дзі лі і вы га да ва лі вась мё-
ра дзя цей. Адзін з сы ноў, фі-
зік-ядзер шчык, пра цуе по бач з 
Жа рэ сам Ал фё ра вым, ад на з 
да чок — ад мет ны мас так. Усе 
дзе ці атры ма лі аду ка цыю і ста лі 
год ны мі людзь мі дзя ку ю чы вы-
ха ван ню і аса біс та му пры кла ду 
баць коў.

Дзе ці, вя до ма, ад усёй ду шы 
дзя ка ва лі вы ра та валь ні кам. 
За пом ні лі ся сло вы, якія ска заў 
ад важ ны су сед ста рых лю дзей 
Аляк сей Сі ву ха: «У звы чай ным 
жыц ці па жар зда ец ца да лё кай і 
аб стракт най над звы чай най сі-
ту а цы яй, па куль з гэ тым не су-
тык неш ся бліз ка». А ад гэ та га 
«бліз ка» ні хто не за стра ха ва ны, 
тым больш ста ры, ня мог лы ча-
ла век.

Ня даў на ў Брэс це він ша ва лі 
ад на го за слу жа на га ве тэ ра на з 
90-год дзем. Жы вуць яны з жон-
кай у га рад ской ква тэ ры. Жон-
ка зу сім хво рая, ён да гля дае яе. 
Та кая ж сі ту а цыя яшчэ ў ад на-
го 85-га до ва га ве тэ ра на вай ны. 
Дзе ці і ўну кі на вед ва юць ста рых 
баць коў. З за да валь нен нем рых-
ту юць ме ра пры ем ства з на го ды 
юбі лею, ка лі пры хо дзяць прад-
стаў ні кі ўла ды, прэ са. Ас тат ні час 
са ста рэ лыя баць кі за ста юц ца ад-
ны. Вя до ма, у га рад скіх ква тэ рах 
ня ма пе чаў, якія то яць у са бе па-
вы ша ную не бяс пе ку, але...

На ад ной з на рад на чаль нік 
Коб рын ска га рай ад дзе ла па 
над звы чай ных сі ту а цы ях Ле а нід 
Па на сюк за ўва жыў, што ў са-
вец кі час бы ва лі та кія пе ры я ды, 
што ліч ба за гі ну лых на па жа ры 
ў ра ё не за год раў ня ла ся ну лю. 
Па вод ле мер ка ван ня Ле а ні да 
Да ні ла ві ча, та ды ўсе пра ца ва лі, 
не лай да чы лі, да рос лыя дзе ці 
жы лі з баць ка мі і кла па ці лі ся пра 
іх. Ця пер гэ тая функ цыя час та 
пе ра хо дзіць да дзяр жаў ных ор-
га наў. Гэ та зна чыць, што пры чы-
на гі бе лі ста рых лю дзей ня рэд ка 
то іц ца ў іх адзі но це.

У за ход ніх кра і нах са ста рэ лых 
баць коў час та змя шча юць у доб-
рыя пан сі я на ты і не шка ду юць на 
гэ та гро шай. У нас жа кла по ціц ца 
дзяр жа ва: па шы ра юц ца баль ні цы 
сяст рын ска га до гля ду, з'яў ля юц ца 
ўста но вы на кшталт ін тэр на таў на 
зі му. Але ж на ўсіх та кіх уста ноў 
не ха пае — гэ та ме ра для зу сім 
адзі но кіх. Не вя лі кія вёс кі ня рэд ка 
зі мой пус це юць, бо ста рыя баць кі 
ха ця б на гэ ты час пе ра яз джа-
юць да дзя цей у го рад. Гэ та, не-
су мнен на, вый сце. Бы ва юць вы-
пад кі, што са мі па жы лыя лю дзі не 
хо чуць іс ці да дзя цей у шмат па-
вяр хо вік са сва ёй род най ха ці ны. 
Ня даў на да вя ло ся су стра кац ца 
з та кой жан чы най у да лё кай пу-
шчан скай вёс цы. Цяж ка ёй жыць 
у го ра дзе на ват пры ўсіх вы го-
дах, пры ўваж лі вых ад но сі нах да 
яе ма ла до га па ка лен ня. Та ды на 
ся мей ным са ве це пры ня лі ра шэн-
не, што да Ган ны Цы бу лі з вёс кі 
Лес кі на зі му пе ра яз джае дач ка, 
якая ўжо на пен сіі. Та му што адзі-
най дзейс най «пра фі лак ты кай» 
бя ды, якая мо жа на пат каць ста-
ро га адзі но ка га ча ла ве ка, з'яў ля-
ец ца па збаў лен не яго ад адзі но-
ты. Вось бы за браў пля мен нік на 

Но вы год сваю 90-га до вую цёт ку, 
пра якую га ва ры ла ся на па чат ку, 
за браў ха ця б на свя та — маг чы-
ма, яна і вяс ной су стра ка ла б яго 
з ра дас цю.

...Ка лі ма тэ ры ял быў га то вы 
і ўдак лад ня лі ся ліч бы, па моч нік 
на чаль ні ка аб лас но га ўпраў лен-
ня МНС Сяр гей Маш ноў па ве да-
міў, што ў ад ной з вё сак Ка мя-
нец ка га ра ё на ад быў ся па жар 
па пры чы не пе ра грэ ву печ кі. 
Па жы лая гас па ды ня спра ба ва ла 
спра віц ца з аг нём са ма і атры-
ма ла апё кі тва ру і рук. Агонь 
па ту шы лі вы ра та валь ні кі. Жан-
чы на ця пер у баль ні цы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Фо та з ар хі ва МНС.

У кар пункт на шай га зе ты ў Грод-
не па тэ ле фа на ва ла жы хар ка вёс-
кі Но вы Двор Шчу чын ска га ра ё-
на Га лі на Кан стан ці наў на Гіль: «У 
нас ад клю чы лі пра вад ное ра дыё. 
Ча му? І што бу дзе ўза мен?». Па 
ад каз ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
звяр нуў ся да ды рэк та ра Гро дзен-
ска га фі лі яла РУП «Бел тэ ле кам» 
Вік та ра МАЦ ВЕ Е ВА.

— Вік тар Ула дзі мі ра віч, мно гія га-
ды пра вад ное ра дыё вя шчан не бы ло 
ледзь не ў кож ным до ме, ква тэ ры, 
асаб лі ва ў сель скай мяс цо вас ці...

— Так, у пра вад но га ра дыё доў-
гая гіс то рыя. Яно з'я ві ла ся ў 20-я га ды 
мі ну ла га ста год дзя. На той час гэ та 
бы ла важ ная і прак тыч на адзі ная кры-
ні ца атры ман ня на сель ніц твам апе ра-
тыў най ін фар ма цыі. Звы чай ны ра дыё-
пры ём нік та ды быў рас ко шай і ма ла 
хто мог яго на быць. А пер шыя ра дыё-
кроп кі ўяў ля лі са бой гуч на га ва ры це-
лі, уста ноў ле ныя на апо рах. Ак тыў нае 
раз віц цё пра вад ное ра дыё атры ма ла 
ў 1950-я га ды, ка лі ра дыё кроп кі ўста-
наў лі ва лі ся прак тыч на ў кож ным до-
ме, ква тэ ры. На пра ця гу на ступ ных 
са ра ка га доў пра вад ное ра дыё бы ло 
вель мі па пу ляр ным.

— А якая сі ту а цыя з пра вад ным 
ра дыё ця пер?

— Не аб ход на пры знаць, што ця пер 
ра дыё кроп ка стра ці ла сваю па пу ляр-
насць: на пра ця гу апош ніх га доў на 
Гро дзен шчы не не бы ло ні вод най за-
явы на яе ўста ноў ку, а толь кі — на 
зняц це. І тое, што эра пра вад но га ра-
дыё вя шчан ня па ды хо дзіць да кан ца, 
тлу ма чыц ца толь кі ад ной пры чы най 
— тэх ніч ным пра грэ сам, які не ста іць 
на мес цы, а імк лі ва раз ві ва ец ца. На-
прык лад, ка лісь ці мы ма ры лі, каб у 
кож на га быў ма біль ны тэ ле фон. І, як 

ба чым, гэ та вель мі хут ка ад бы ло ся.
Так і з сіс тэ май ра дыё вя шчан ня, 

якое ва ўсім све це пра хо дзіць эва лю-
цыю ад пра вад но га да эфір на га. Сён ня 
і мы ўжо па ды шлі да та го, каб у лю бой 
кроп цы Гро дзен шчы ны слу хаць эфір-
нае ра дыё. У гэ тых мэ тах за апош нія 
га ды зроб ле на вель мі мно гае: пра-
клад ва лі ся ва ла кон на-ап тыч ныя лі ніі 
да но вых пе ра дат чы каў, на бы ва ла ся 
аб ста ля ван не, куп ля лі ся ма гут ныя пе-
ра дат чы кі для та го, каб за бяс пе чыць 
эфір ным вя шчан нем аб са лют на ўсю 
тэ ры то рыю кра і ны. Якасць эфір на га 
вя шчан ня знач на леп шая, а маг чы-
мас ці не аб ме жа ва ныя.

Рэа ліі та кія, што з раз віц цём тэх-
на ло гій у на шых жы ха роў з'я ві ла ся 
маг чы масць слу хаць ра дыё стан цыі 
ў эфі ры з да па мо гай УКВ-ра дыё пры-
ём ні каў, у тым лі ку ўбу да ва ных у ма-
біль ныя тэ ле фо ны, у бы та вую тэх ні ку, 
а так са ма ў ін тэр нэ це. Мяс цо выя ра-
дыё стан цыі, ра зу ме ю чы, што іх асноў-
ная аў ды то рыя слу ха чоў пе ра хо дзіць у 
эфір і ін тэр нэт, за бяс пе чы лі там сваю 
пры сут насць. А су пра цоў ні кі «Бел тэ-
ле ка ма» пра вя лі ад па вед ныя тэх ніч-
ныя ме ра пры ем ствы для транс ля цыі ў 
эфі ры пра грам мяс цо вых ра дыё стан-
цый. Та кім чы нам, пра гра мы Пер ша га 
на цы я наль на га ка на ла Бе ла рус ка га 
ра дыё мож на слу хаць у лю бым мес-
цы: до ма, на пра цы, у ма шы не, на ад-
па чын ку. Для па раў на ння, пра вад ную 
ра дыё кроп ку — толь кі до ма.

— Што ж атры ма юць тыя лю дзі, 
якія пры звы ча і лі ся слу хаць ра дыё 
до ма, уза мен пра вад ных ра дыё-
кро пак?

— Для та го, каб слу хаць ра дыё, 
да стат ко ва мець ад на пра грам ны ра-
дыё пры ём нік. Та кія ра дыё пры ём ні-
кі, на стро е ныя на час та ту пра гра мы 
Пер ша га на цы я наль на га ка на ла Бе-

ла рус ка га ра дыё, вы раб ляе мін скі за-
вод «Прам су вязь». Ні я кіх праб лем з 
іх на быц цём не іс нуе, яны ёсць ва ўсіх 
сэр віс ных цэнт рах «Бел тэ ле ка ма». 
Кошт — да 200 ты сяч руб лёў. Ін ва-
лі дам па зро ку 1 і 2 груп і гра мад скім 
аб' яд нан ням ін ва лі даў па зро ку, якія 
з'яў ля юц ца аба не нта мі пра вад но га 
ра дыё, ра дыё пры ём ні кі бу дуць пе ра-
да вац ца бяс плат на.

Су пра цоў ні кі «Бел тэ ле ка ма» ар га-
ні зу юць вы яз ны про даж пры ём ні каў у 
сель скіх на се ле ных пунк тах, пры не-
аб ход нас ці да па мо гуць іх на стро іць. 
Да рэ чы, ме на ві та гэ та і зра бі лі на шы 
спе цы я ліс ты на мі ну лым тыд ні ў вёс цы 
Но вы Двор Шчу чын ска га ра ё на, ад куль 
быў зва рот у «Звяз ду». Ця пер у Га лі-
ны Кан стан ці наў ны Гіль за мест ра дыё-
кроп кі пра цуе эфір ны пры ём нік. Та кі ж 
ва ры янт пра па на ва ны і яе су се дзям.

— Як у су вя зі з пе ра хо дам ад 
пра вад но га ра дыё да эфір на га бу-
дзе за бяс пе ча на апа вя шчэн не гра-
ма дзян у вы пад ку над звы чай най 
сі ту а цыі?

— Са праў ды, у мі ну лым пра вад ное 
вя шчан не бы ло прак тыч на адзі ным 
срод кам ін фар ма ван ня на сель ніц тва. 
Ад нак і ў гэ тай сфе ры на вы па дак уз-
нік нен ня над звы чай ных сі ту а цый так-
са ма раз ві ва юц ца су час ныя тэх на ло гіі. 
Ня даў на, на прык лад, МНС пры пра-
вя дзен ні ву чэн няў на вы со кім уз роў ні 
пра дэ ман стра ва ла но выя тэх на ло гіі для 
апа вя шчэн ня на сель ніц тва з пры мя нен-
нем эфір на га ра дыё і тэ ле ві зій на га вя-
шчан ня, ін тэр нэ ту і ма біль най су вя зі.

Да рэ чы, эфір на му ра дыё вя шчан-
ню, у ад роз нен не ад пра вад но га, не 
па гра жае ўздзе ян не сты хій ных пры-
род ных з'яў — на прык лад, той жа на-
валь ні цы.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

З 1 сту дзе ня ў на шым на се ле ным 
пунк це ад клю чы лі пра вад ную ра дыё-
сет ку. А для нас, па жы лых лю дзей, 
гэ та цэ лая ка та стро фа. Мы пры звы-
ча і лі ся да та го, што пра чы на ем ся пад 
гу кі бе ла рус ка га гім на і ідзём спаць — 
так са ма. Тэ ле ві зар гля дзець дня мі мы 
ўжо не мо жам... У да лё кіх 1957-1958 
га дах мы з не цяр пен нем ча ка лі, збі ра-
лі ся на ву лі цы, каб па слу хаць ра дыё. 
Та ды яно яшчэ не бы ло пра ве дзе на ў 
кож ную ха ту, а толь кі на кал гас ным 
два ры або ка ля клу ба. А як жа бы лі 
ра ды, ка лі яго пра вя лі ў да мы! Слу-
ха лі ўсё за пар. На ват уя віць не маг лі, 
што ўсё так скон чыц ца. Ра дыё для нас 
— гэ та ўсё. Тут мы і на ві ны па чу ем, і 
пра гноз на двор'я, і лю бі мую му зы ку. 
Звяр та лі ся ў ра ён, ад нак ста ноў ча га 
ад ка зу не атры ма лі. Маў ляў, ад клю-
чэн не пра вод зяць па ўсёй кра і не...
Ад імя ўсіх за ці каў ле ных вяс коў цаў 

на пі са ла З.С. КРЫ ВА РОТ, 
аг ра га ра док Ухва ла Круп ска га ра ё на.

Гэ та ўжо да лё ка не пер шы ліст на тэ му 
ад клю чэн ня пра вад но га ра дыё і ня зго ды з 
та кім кро кам з бо ку асоб ных вяс коў цаў... Ён 
та кі ж эма цы я наль ны, як і па пя рэд нія, та кі ж 
да во лі вя лі кі па аб' ёме, як і ра ней шыя. Мы 
да ём яго ў ска ро ча ным вы гля дзе, па коль кі 
рэ фрэн у та кіх зва ро тах стаў ужо ад ноль ка-
вым: мы пад ра дыё пра чы на ем ся, пад ра дыё 
— ідзём спаць... Чы та чы цу доў на ра зу ме юць, 
што са мо вя шчан не ні ку ды не знік не — лік ві-
ду ец ца толь кі пра вад ное ра дыё. Ад нак, зга-
даў шы мі ма ходзь пра тое, да лей раз мо ву 
вя дуць у та кім клю чы, як быц цам бы ўво гу ле 
бу дуць ад рэ за ны мі ад све ту. Вя до ма, гэ та не 
так, паў та ра ем ужо ў ка то ры раз. На сталь-
гія, звыч ка — гэ та ад но. Рэа ліі ж не каль кі 
ін шыя, пра што нам, у пры ват нас ці, рас па-
вёў на чаль нік Круп ска га ра ён на га вуз ла 
элект ра су вя зі Ула дзі мір ЧУ ГУ НОЎ.

— Пра ад клю чэн не пра вад но га ра дыё 

мы рэ гу ляр на ін фар ма ва лі на сель ніц тва. 
Са праў ды, не ўсе з гэ тым згод ны. Ад нак 
лі ні ям ужо больш за 60 га доў, зно ша насць 
пра ва доў скла дае амаль 100 пра цэн таў, — 
за зна чыў Ула дзі мір Ры го ра віч. — У тым жа 
аг ра га рад ку Ухва ла пра жы вае не больш 
за 200 ча ла век. А за рэ гіст ра ва ных у нас 
да апош ня га ча су ра дыё кро пак там бы ло 
толь кі 32. Як так, пы та е це ся? Ча му так ма ла 
для аг ра га рад ка? Не каль кі га доў та му, ка лі 
тэх на ло гіі дай шлі і да нас, ка лі з'я ві ла ся ін-
тэр нэт-тэ ле ба чан не, мно гія вяс коў цы па ча лі 
ад маў ляц ца ад ра дыё кро пак, пі саць за явы. 
Та ды та кіх ад моў на бра ла ся больш за 100.

Так што ня хай не крыў дуе на ша за яў ні ца: 
яна са ма слуш на, са ма та го, ма быць, не хо-
чу чы, за ўва жы ла: з ча го ўсё па ча ло ся, тым 
і скон чы ла ся. Ка лі пра вад ное ра дыё толь кі 
з'я ві ла ся, та кія кроп кі бы лі рэд кас цю. Зу сім 
па ін шых пры чы нах праз дзе ся ці год дзі іх 
коль касць па ча ла змян шац ца...

Да рэ чы, як рас па вёў да лей на чаль нік 
Круп ска га ра ён на га вуз ла элект ра су вя зі, 
усе тыя 32 ча ла ве кі з аг ра га рад ка, у ка го 
яшчэ бы лі ра дыё кроп кі, яшчэ да лік ві да цыі 
пра вад но га ра дыё за га дзя на бы лі УКВ-пры-
ём ні кі. У ка го не бы ло маг чы мас ці зра біць 
гэ та ад ра зу, тым, па сло вах Ула дзі мі ра Ры-
го ра ві ча, іш лі на су страч: ма ю чы пад мен ны 
фонд, пра да стаў ля лі рас тэр мі ноў ку.

Ка рыс та ю чы ся вы пад кам, мы па ці ка ві лі ся 
ў су раз моў цы, ча му мно гія з па пя рэд ніх за яў ні-
каў скар дзі лі ся ў рэ дак цыю на якасць пры ёму 
сіг на лу праз УКВ-пры ём нік. Па сло вах лю дзей, 
чу ваць бы ло дрэн на: шум, пе ра шко ды...

Як ад ка заў Ула дзі мір Чу гу ноў, та кія скар-
гі — у мно гім так са ма сі ла звыч кі. «Лю дзі за 
доў гія га ды пры вык лі да ад на го ма на тон на-
га гу ку, пэў на га дыя па зо ну. А тут да да лі ся 
ся рэд нія і вы со кія час то ты... «Ліч ба» — яна 
ж больш ад чу валь ная. Пе рад тым, як пры-
ём нік па тра піць да та го, хто па жа даў яго 
на быць, мы пра вя ра ем яго, на строй ва ем».

Сяргей РАСОЛЬКА.

�

Яны пры бег лі 
да су сед ня га до ма, 
ка лі по лы мя там 
бу ша ва ла на ўсю моц. 
Бы ло зра зу ме ла, 
што 86-га до вы 
гас па дар до ма 
і яго жон ка, 
на год ма ла дзей шая, 
са ма стой на 
не вы бра лі ся б з ха ты.

Ёсць праблемаЁсць праблема  ��

ПРЫ ЧЫ НА — 
У АДЗІ НО ЦЕ?

Як жыць, каб не ха це ла ся ска заць:
«Га ры яна га рам, та кая ста расць!»?

За на ва год нім тлу мам гэ та па дзея за ста ла ся амаль не за-
ўва жа най, на ват у звод ках зда рэн няў не асаб лі ва кі ну ла ся 
ў во чы: ра ні цай 1 сту дзе ня на па жа ры за гі ну ла пен сі я нер ка 
з вёс кі Збу раж Ма ла рыц ка га ра ё на. Жан чы на не да жы ла 
не каль кі ме ся цаў да 90 га доў. Рас каз ва юць, што бы ла яна 
яшчэ на сва іх на гах, са ма стой на ўпраў ля ла ся па до ме. І 
вось та кая не да рэ чная смерць...

Пісьмо з каментарыемПісьмо з каментарыем  ��

НА ЎВЕСЬ АГ РА ГА РА ДОК 
ДА НЯ ДАЎ НЯ ГА ЧА СУ ЗА СТА ВА ЛІ СЯ 

ТОЛЬ КІ 32 РА ДЫЁ КРОП КІ...

«Па куль ехаў сю ды, двух пад цяг нуў», — ува хо дзя чы ў па мяш кан-
не, па ве дам ляе Анд рэй Баг да наў, га лоў ны спе цы я ліст служ бы па 
пад рых тоў цы і рэ ага ван ні на над звы чай ныя сі ту а цыі мін скай га-
рад ской ар га ні за цыі Бе ла рус ка га та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа. 
Ма юц ца на ўва зе дзве ма шы ны, якія ён ад бук сі ра ваў з да ро гі. Ужо 
не каль кі га дзін я ча каю яго ў шта бе, каб вы пра віц ца ра зам «ра та-
ваць свет», як жар ту юць ва лан цё ры-ра дыё ама та ры, гэ та зна чыць 
— да па ма гаць лю дзям, якія за мяр за юць на да ро гах у сва іх аў то.

«Пінц гаў эр» уяў ляе са бой 
ма біль ны пункт аба грэ ву. 
У ім — га ра чая гар ба та 
і ежа, цёп лая воп рат ка, 
лет ні і зім ні на мё ты, 
ге не ра тар, цеп ла гар ма та, 
ста лы, рас кла душ кі.

Ка лі ча ла ве ку да па ма га еш, 
ён па чы нае па-ін ша му 
гля дзець на рэ чы. Вось 
сён ня пад цяг нуў ча ла ве ка, 
а ён пы та ец ца «Як вас 
знай сці? Я ме дык, ма гу 
быць вам ка рыс ным».

Анд рэй Баг да наў раз маў ляе з кі роў цам аў то, што ста іць на «ава рый цы».

Ка рэс пан дэнт ка «Звяз ды» 
да за дан ня га то вая.

«Поў нач, Поў нач, гэ та Ру ды. Як у вас?»

Усю ды ход «Пінц гаў эр», ці лас ка ва — Пі ня.

Зва нок у кар пунктЗва нок у кар пункт  ��

ШТО ЎЗА МЕН?
Эра пра вад но га ра дыё вя шчан ня 
на блі жа ец ца да за вяр шэн ня

Я да па ма гу ка мусь ці 
на да ро зе, і ў ча ла ве ка 
за ста нец ца жа дан не 
ад дзя чыць. Та му на ступ ны 
раз, ка лі ён бу дзе ехаць 
і ўба чыць, што ў не ка га 
праб ле мы на да ро зе, — 
спы ніц ца і да па мо жа. 
А той — яшчэ ка му-не будзь.
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