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— Удак лад ню: для та го, каб тра-
піць на пра гра му ў якас ці ўдзель-
ні ка, трэ ба зай сці на наш сайт
http://tvrgomel.by/ або сайт ка на ла 
«Бе ла русь-3» http://3belarus.by/і праз 
ба нер «Раз маў ля ем па-бе ла рус ку» 
за поў ніць за яў ку на ўдзел ка ман ды, 
а так са ма прай сці ад бо рач ны тур — 
ад ка заць на сем пы тан няў. За раз ка-
ман ды толь кі фар мі ру юц ца, і та му мы 
за пра ша ем усіх. Шмат лю дзей ужо 
вы ка за лі за ці каў ле насць.

До ля бе ла рус кай мо вы ў тэ ле пра-
гра мах кра і ны — ка ля 5% ад агуль-
на га вя шчан ня ў га дзі ну. Даць маг чы-
масць бе ла ру сам час цей чуць род ную 
мо ву, а так са ма з да па мо гай тэ ле-
пе ра дач атрым лі ваць лінг віс тыч ныя 
ве ды — мэ та но ва га аду ка цый на га 
тэ ле пра ек та.

— Мы шмат ча го не ве да ем, — ад-
зна чае Але на Тра цэн ка. — Мне час та 
га во раць: «ха чу раз маў ляць па-бе ла-
рус ку, але ня ма з кім, а яшчэ ба ю ся 
па мы ліц ца». Дык у на шай сту дыі не 
со рам на бу дзе раз маў ляць і па мы ляц-
ца. Дзесь ці ж трэ ба па чы наць! Ад зна кі 
ста віць не бу дзем — бу дзем толь кі на-
ліч ваць коль касць ба лаў (як пад час лю-
бой гуль ні). Гэ тая тэ ле вік та ры на — для 
лю дзей, якія мо ву вы ву ча лі ў шко ле, 
але па роз ных пры чы нах не ка рыс та-
юц ца ёю ў жыц ці. Гуль цы — не знаў цы 
бе ла рус кай мо вы. Ня хай яны па куль 
ве да юць аб ме жа ва ную коль касць 
слоў, але ж хо чуць уз ба га ціць слоў ні-
ка вы за пас і за ці ка віць ас тат ніх!

Паў га дзі ны — на пра ця гу та ко га 
ча су ка ман ды гуль цоў бу дуць спа бор-
ні чаць у ве дан ні бе ла рус кай мо вы. 
Пяць кон кур саў роз най сту пе ні цяж-
кас ці да дуць маг чы масць пры га даць 

тое, што ёсць у глы бі ні пад свя до мас ці 
кож на га бе ла ру са. Трэ ба бу дзе пе ра-
клас ці сло ва, сло ва злу чэн не і сказ. 
Зга даць сэнс рэд ка ўжы ва льна га бе-
ла рус ка га сло ва — для гэ та га ў якас ці 
пад ка зак бу дуць да дзе ны 3 ва ры ян ты 
ад ка заў, адзін з якіх пра віль ны. Са-
мае скла да нае, як заў сё ды, — на пры-
кан цы. Па тлу ма чыць сэнс фра зе а ла-
гіз маў, пры вес ці прык лад іх ужы ван ня 
і на зваць бе ла рус кі ці рус кі вы раз-
сі но нім. Для тых, хто мае до свед у 
лі та ра ту ры — цы та та з вя до ма га бе-
ла рус ка га тво ра (паэ мы, вер ша або 
пес ні), якую трэ ба пра цяг нуць. А ка лі 
гуль цы на за вуць аў та ра і наз ву — 
атры ма юць да дат ко выя ба лы.

Але на Тра цэн ка ў якас ці вя ду чай 
пра гра мы за лі чыць або не за лі чыць 
ад ка зы, а па эт, член Са ю за пісь мен-
ні каў Бе ла ру сі Свя та слаў Кру пень ка 
вы сту піць у якас ці экс пер та пра гра-
мы. Ён бу дзе не толь кі на зі раць за хо-
дам гуль ні, але і вы ра шыць спрэч ныя 
пы тан ні, скан цэнт руе ўва гу ўдзель ні-
каў на ці ка вых асаб лі вас цях ужы ван-
ня бе ла рус кіх слоў.

— Па куль мы бу дзем гу ляць «на 
ін та рэс», але спа дзя ём ся, што ў нас 
з'я вяц ца парт нё ры, якія пад тры ма юць 
«эмо цыі спа бор ніц тва» з да па мо гай 
пры зоў, — ад зна чае Але на Тра цэн-
ка. — Вель мі ха це ла ся б, каб гэ та 
бы ла бе ла рус ка моў ная лі та ра ту ра 
да ве дач на га змес ту ці лі та ра тур ныя 
тво ры бе ла рус кіх аў та раў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
P. S. «Звяз да» аба вяз ко ва да лу-

чыц ца да гэ тай ці ка вай іні цы я ты вы. 
Якім чы нам? Чы тай це га зе ту, гля дзі-
це тэ ле ві зар — да ве да е це ся!

�

У кра і не што год атрым лі ва ец ца 
ка ля 39,9 млн тон ад хо даў 
вы твор час ці і пры клад на 
3,7 млн тон ка му наль ных 
ад хо даў, па ве да міў 
жур на ліс там на мес нік мі ніст ра 
жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі Ана толь ША ГУН.

«ДА ГА НЯ ЕМ» ЕЎ РА СА ЮЗ 
— За вы лі кам вя лі кіх аб' ёмаў 

ад хо даў «Бел ка лія» па ад хо дах 
вы твор час ці ў нас кар ці на ня дрэн-
ная. Най боль шую праб ле му ця пер 
скла да юць ад хо ды спа жы ван ня, — 
рас па вёў на ммі ніст ра.

Ра бо та па ўдас ка на лен ні сіс тэ-
мы збо ру і пе ра пра цоў кі дру гас най 
сы ра ві ны ар га ні за ва на ў ме жах 
дзярж пра гра мы на 2009–2015 га-
ды. Боль шая яе част ка пры све ча-
на атры ман ню з ад хо даў дру гас ных 
ма тэ ры яль ных рэ сур саў (ДМР). За 
пяць га доў дзе ян ня пра гра мы аб'-
ёмы атры ман ня ДМР па кра і не па-
вя лі чы лі ся ўдвая.

— Ле тась з ка му наль ных ад-
хо даў атры ма лі 454 ты ся чы тон 
ДМР. Ка лі па раў ноў ваць з аб' ёма мі 
ўтва рэн ня, гэ та ка ля 12,3%. Мно га 
гэ та ці ма ла? Ся рэд ні па каз чык па 
Еў ра са ю зе скла дае ка ля 19%, — за-
зна чыў Ана толь Ша гун.

На мес нік мі ніст ра пад крэс ліў, 
што гэ тая дзей насць не па він на 
быць толь кі кло па там дзяр жа вы, 
яна му сіць раз мяр коў вац ца па між 
усі мі ўдзель ні ка мі сіс тэ мы, па чы на-
ю чы з вы твор цаў та ва раў і за кан-
чва ю чы спа жыў ца мі. Так, у 2012 го-
дзе быў пры ня ты Указ Прэ зі дэн та, 
які на но вым уз роў ні вы зна чыў па-
шы рэн не ад каз нас ці вы твор цы. Яно 
за клю ча ец ца ў тым, што вы твор цы 
і па стаў шчы кі на рын кі та ры і ўпа-
коў кі аба вя за ны пры маць за ха ды 
па яе ўты лі за цыі і да лей шым вы-
ка ры стан ні.

За апош нія га ды ад бы лі ся ста-
ноў чыя зме ны і ў раз віц ці вы твор-
час ці па пе ра пра цоў цы ад хо даў. У 
ме жах дзярж пра гра мы ДА «Бел рэ-
сур сы» бы ло ўве дзе на ў экс плу а-
та цыю са мае су час нае прад пры-
ем ства па сар та ван ні зме ша на га 
шкла бою. У Мін скім аб лас ным тэх-
на пар ку ўве дзе на вы твор часць па 
пе ра пра цоў цы зно ша ных шын — іх 
вы ка рыс тоў ва юць у якас ці па лі ва ў 
цэ мент най пра мыс ло вас ці, та кія ж 
прад пры ем ствы пра цу юць і ў Го ме лі. 
Мі набл вы кан кам ця пер зна хо дзіц ца 
ў ста дыі за вяр шэн ня бу даў ніц тва 
прад пры ем ства па пе ра пра цоў цы 
скла да най бы та вой тэх ні кі.

На дум ку Ана то ля Ша гу на, ад-
ным з перс пек тыў ных кі рун каў у 
сфе ры збо ру дру гас най сы ра ві ны 
з'яў ля ец ца дэ па зіт ная сіс тэ ма збо ру 
шкла та ры.

Так са ма рас пра цоў ва ец ца пы-
тан не вы ка ры стан ня той част кі ад-
хо даў, якія не мо гуць быць паў тор на 
вы ка ры ста ны ў вы твор час ці ў якас ці 
аль тэр на тыў на га па лі ва для цэ мент-
на га за во да.

СВЯ ДО МАСЦЬ 
БЕ ЛА РУ САЎ РАС ЦЕ 

Да рэ чы, з 300 ты сяч тон ДМР, 
якія што год атрым лі ва юць па кра і-
не, больш за 100 ты сяч тон ле тась 
пры па ла на Мінск, ад зна чыў на-
чаль нік упраў лен ня га рад ской 
гас па дар кі і энер ге ты кі Мін гар-
вы кан ка ма Дзміт рый ЯН ЧЫК.

Больш за міль ён тон смец ця вы-
во зіц ца на па лі го ны, і ўжо на рых та-
ва на ка ля 74 ты сяч тон ДМР. Дзміт-
рый Ян чык ад зна чыў, што сё ле та 
ўпер шы ню з'я віў ся дзярж за каз на 
дру гас ныя рэ сур сы.

Ця пер у Мін ску пра цу юць 104 ста-
цы я нар ныя пры ём ныя пунк ты і яшчэ 
ча ты ры пе ра соў ныя. Сё ле та пла-
ну юць па бу да ваць яшчэ 147 пунк-

таў. Так са ма ў ста лі цы ўста ноў ле на 
15 900 кан тэй не раў для асоб на га 
збо ру смец ця, сё ле та ўста но вяць 
яшчэ 1500. Апроч та го, да дат ко ва 
вы дзе ле ны гро шы на за куп ку двух 
смец це во заў.

На бя гу чы год у пла нах са браць 
больш за 150 ты сяч тон друг рэ сур-
саў. Ця пер у го ра дзе шэсць смец-
це сар та валь ных лі ній, тры з іх уве-
дзе ны пры ват ны мі ар га ні за цы я мі. 
Бу даў ніц тва смец це сар та валь на га 
за во да пло шчай 4 га пла ну ец ца на 
па лі го не Трас ця нец. Ужо ёсць ча ты-
ры прэ тэн дэн ты, ад на го з іх вы бе-
руць на кон курс най асно ве.

Па сло вах на мес ні ка ген ды рэк-
та ра жыл лё ва-ка му наль най гас-
па дар кі Мін скай воб лас ці Мі ха і ла 
ШАЙ КО, у рэ гі ё не, як і па кра і не, 
дзей ні ча юць два асноў ныя на прам кі 
ў ра бо це з ДМР: па ве лі чэн не коль-
кас ці кан тэй не раў для асоб на га збо-
ру смец ця і раз віц цё сет кі на рых то-
вач ных пунк таў.

— Асноў ны ўпор мы ро бім на тое, 
каб даць маг чы масць лю дзям, што 
пра жы ва юць на ват у ад да ле ных 
вёс ках, здаць сы ра ві ну, — ска заў 
Мі ха іл Шай ко. — Та му з 39 на рых то-
вач ных пунк таў 22 — пе ра соў ныя.

— Ра бо та па асоб ным збо ры ад-
хо даў, якая пра во дзіц ца ў жыл лё вым 
фон дзе, мае да стат ко ва ак тыў ны 
вод гук з бо ку бе ла ру саў, — ад зна-
чыў Ана толь Ша гун. — Ка лі па раў-
наць ды на мі ку, 10 га доў на зад та кім 
чы нам бы ло са бра на кры ху больш 
за 3 ты ся чы тон дру гас ных ма тэ ры-
яль ных рэ сур саў. Ле тась — больш 
за 60 ты сяч тон. Гэ тая ра бо та пра-
во дзіц ца вы ключ на на свя до мас ці 
і жа дан ні да па маг чы сва ёй кра і не, 
ма тэ ры яль ных сты му лаў да асоб-
на га збо ру, за не ка то ры мі вы клю-
чэн ня мі, у лю дзей ня ма.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК
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МІЖ ВОЛЬ НАЯ РА БІН ЗА НА ДА 
Па кінь це до ма ка муф ляж 

Мно гія лю дзі лі чаць, што гэ та 
мо жа зда рыц ца з кім за ўгод на, але 
толь кі не з імі. А ка лі пе ра кон ва юц-
ца на прак ты цы, што та кое сцвяр-
джэн не па мыл ко вае, то «ад ма таць» 
стуж ку ча су на не каль кі га дзін на зад 
шан цу ўжо ня ма.

— Ме на ві та та му яшчэ да па хо ду 
ў лес па пя рэдзь це як ма га больш 
род ных і сяб роў пра свае на ме ры, — 
ра іць Ві таль На віц кі. — Сён ня гэ тую 
за да чу кар ды наль на спра шча юць 
са цы яль ныя сет кі, праз якія мож на 
вель мі хут ка апа вяс ціць усіх за рэ-
гіст ра ва ных там зна ё мых лю дзей. 
Па жа да на па зна чыць не толь кі ра ён, 
у які на кі роў ва е це ся, але і за пла на-
ва ны час вяр тан ня на зад. Ка лі час 
«Х» прай шоў, а вы не вяр ну лі ся — гэ-
та бу дзе сіг нал для та го, каб па чаць 
по шу кі.

Акра мя та го, ляс ное па да рож жа 
па тра буе і да дат ко вай экі пі роў кі. У яе 
му сіць ува хо дзіць не вя лі кі за пас піт-
ной ва ды і вы со ка ка ла рый ная ежа — 
пе чы ва, ма лоч ны ша ка лад, цу кер кі. 
Шмат мес ца яны не зой муць, а вось 
вель мі хут ка ад на віць сі лы да па мо-
гуць. Ка лі ж вы па ку ту е це на хра ніч-
нае за хвор ван не, то для пе ра стра-
хоў кі за ха пі це з са бой па трэб ныя 
ле кі. Ка лі аб васт рэн не ад бу дзец ца 
па ся род ляс но га гу шча ру, апе ра тыў-
на на да па мо гу не прый дзе ні хто.

Збі ра ю чы ся ў ляс ную ванд роў ку, 
аба вяз ко ва над зень це што-не будзь 
яр кае — на прык лад, на ру каў ную па-
вяз ку, шап ку ці неш та яшчэ. Спра ва 

ў тым, што на шы грыб ні кі і ягад ні кі 
ча мусь ці лю бяць ад праў ляц ца ў лес 
у ка муф ляж най воп рат цы. Пры по-
шу ках жа з па вет ра і на ват на зям лі 
ча ла ве ка раз гле дзець на фо не гус-
то га за рас ні ку да во лі цяж ка. А ка лі 
ко лер воп рат кі злі ва ец ца з ле сам, 
то вер та лёт мо жа пра ля цець над 
ча ла ве кам, а пі ло ты яго не за ўва-
жаць.

Цал кам за ра дзі це ба та рэю ма-
біль на га тэ ле фо на і не ка рыс тай це-
ся ім у ле се без асаб лі вай па трэ бы. 
Як пра ві ла, якасць сіг на лу па ся род 
гу шча ру час та па кі дае жа даць 
леп ша га, і аку му ля тар з-за гэ та га 
бу дзе раз ра джац ца хут чэй. Тэ ле-
фа ну ю чы ў служ бу вы ра та ван ня, 
аба вяз ко ва па ве да мі це дыс пет ча-
ру, паблі зу якой вёс кі вы ўвай шлі ў 
лес. Гэ та да па мо жа іс тот на зву зіць 
сек тар по шу ку.

У ідэа ле, вя до ма, па жа да на браць 
з са бой у ляс ное па да рож жа смарт-
фон з за га дзя спам па ва ны мі пад-
ра бяз ны мі кар та мі мяс цо вас ці ды 
маг чы мас цю GPS-на ві га цыі. Ад нак 
для пен сі я не раў гэ та за до ра га. Ды і 
чым ча ла век ста рэй шы, тым ця жэй 
яму асво іць но вую тэх ні ку…

«За блу каў,
не ве даў, дзе…» 

На збі раў шы ко шык гры боў ды 
ягад, на вед валь нік ле су на кі роў ва ец-
ца да до му. Ад нак пра хо дзіць га дзі на, 
дру гая, трэ цяя, а доў га ча ка на га на-
се ле на га пунк та ўсё яшчэ не ві даць. 
А ляс но му гу шча ру не ві даць ні кан-
ца, ні краю. «За блу дзіў» — пер шая 
дум ка, якая пра но сіц ца ў га ла ве ў 
не ба ра кі…

— Па ста рай це ся пры га даць ваш 
марш рут, — ра іць Ві таль На віц кі. — 
Маг чы ма, вы па да ро зе су стрэ лі ней кі 
апа зна валь ны знак — ска жам, ва лун 
ці рас ко ла тае ўда рам ма лан кі дрэ ва, 
ці ней кі не звы чай ны ствол. І ка лі так, 
то кі руй це ся па гэ тых зна ках на зад. 
Стань це не ру хо ма і пры слу хай це ся. 
Шум ад аў та ма біль най да ро гі мож-
на па чуць за не каль кі кі ла мет раў, а 
ад чы гун кі, асаб лі ва ка лі па ёй ідзе 
гру за вы цяг нік, — і та го больш. І ка лі 
вы чу е це гу кі ад дзей нас ці ча ла ве ка, 
то кі руй це ся прос та на іх. Ус пом ні це: 
ма быць, вы ба чы лі ней кія пры кме ты 
цы ві лі за цыі. На прык лад, гэ та бы ла 
лі нія элект ра пе ра да чы, пра се ка, 
сель ская да ро га, хай са бе і за кі ну-
тая, чы гу нач нае па лат но.

Ад нак мо жа зда рыц ца і так, што 
ні я кіх пры кмет дзей нас ці ча ла ве ка 
ня ма на кі ла мет ры на во кал. Адзі нае, 

што за ста ец ца зра біць у та кой сі ту-
а цыі, — гэ та вы браць лю бы кі ру нак і 
пры трым лі вац ца яго. Але і тут не ўсё 
так прос та. Трэ ба па мя таць, што ў лю-
бо га ча ла ве ка ад на на га хоць на лі ча-
ныя мі лі мет ры, але аба вяз ко ва ро біць 
боль шы крок за дру гую. І гэ тая асаб лі-
васць мо жа згу ляць з не пад рых та ва-
ным ча ла ве кам вель мі дрэн ны жарт. 
Яму бу дзе зда вац ца, што ён ідзе пра-
ма, ха ця на са мрэч тра са марш ру ту 
пач не па ці ху за круг ляц ца. І ў вы ні ку 
па да рож нік прос та апі ша акруж насць 
даў жы нёй у шэсць-сем кі ла мет раў. 
У го ра дзе ці вёс цы та кое не маг чы-
ма з-за та го, што ча ла век, дзя ку ю чы 
шмат лі кім на дзей ным ары ен ці рам на 
мяс цо вас ці кштал ту пра мой ву лі цы, 
між воль на вы праў ляе крок. У ле се ж 
та кіх ары ен ці раў ня ма…

Зма гац ца з гэ тай з'я вай да во-
лі прос та. Трэ ба стаць ка ля ад на го 

дрэ ва і вы браць праз не вя ліч кую 
ад лег ласць на пра мой лі ніі дру гое. 
Дай шоў шы да яго, спы ня е це ся і паў-
та ра е це ма неўр зноў ку. Да сяг нуў-
шы трэ ця га дрэ ва, трэ ба са чыць, каб 
пер шае дрэ ва апы ну ла ся зза ду на 
пра мой лі ніі. І так вы хут ка дой дзе це 
да блі жэй ша га па се лі шча або па чу е-
це гу кі ад люд ской дзей нас ці.

Ка лі ж ужо па чы нае змяр кац ца, 
а вы так і не вы бра лі ся з гу шча ру — 
ва ры ян таў ня ма, да вя дзец ца ў ле се 
на ча ваць. Па куль не сцям не ла, знай-
дзі це не вя ліч кую су хую ям ку або 
лаг чы ну — тое, што мо жа слу жыць 
пры род ным укрыц цём. Мож на на ват 
па бу да ваць прос ты на вес з пад руч-
ных ма тэ ры я лаў.

Ад мет насць бе ла рус кіх ляс ных 
не траў у тым, што іх па ме ры па раў-
наль на не вя лі кія. Як пра ві ла, шлях 
да лю дзей па пра мой лі ніі рэд ка пе-
ра вы шае 15–20 кі ла мет раў…

«Улоў» без на ступ стваў 
Ра таў ні кі ра яць вель мі ўваж лі ва 

са чыць за ты мі гры ба мі і яга да мі, 
якія збі ра е це. Ка лі ёсць на ват ня-
знач ныя су мнен ні — лепш не кла-
дзі це ў ко шык па да зро ны грыб. Бо 
пад час ха ды ён мо жа пе ра мя шац ца 
з ас тат ні мі, і та ды знай сці яго бу дзе 
ўжо вель мі скла да на. Да та го ж ча-
ла век мо жа за быц ца аб тым, што 
та кі су мніў ны грыб уво гу ле тра піў у 
ко шык. А на ступ ствы гэ та га мо гуць 
быць са мыя роз ныя, аж да эк стран-
най пе ра сад кі пе ча ні. Та му лепш вы-
кінь це яго прэч. Як бы там ні бы ло, 
але лепш ах вя ра ваць гры бам, чым 
зда роў ем…

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

З ка рыс цю З ка рыс цю   ��

ДЭ ПА ЗІТ НЫ ЗБОР ШКЛА ТА РЫ 
МО ГУЦЬ ВЯР НУЦЬ 

ЯКІЯ ЗА ХА ДЫ ДА ПА МО ГУЦЬ УДАС КА НА ЛІЦЬ
СІС ТЭ МУ ЗБО РУ І ПЕ РА ПРА ЦОЎ КІ ДРУ ГАС НАЙ СЫ РА ВІ НЫ?

НЕ БОЙ ЦЕ СЯ ПА МЫ ЛІЦ ЦА 
Вік та ры на «Раз маў ля ем па-бе ла рус ку» — для лю дзей,

якія мо ву вы ву ча лі, але не ка рыс та юц ца ёю ў жыц ці 

Ша нуй сваё!Ша нуй сваё!  ��

Тэ ле ка нал «Бе ла русь-3» у ве рас ні за пус кае но вы пра ект. У вік та-
ры не «Раз маў ля ем па-бе ла рус ку» мо жа пры няць удзел лі та раль на 
кож ны, хто мае па чат ко выя ве ды па бе ла рус кай мо ве, ці ка віц ца ёй, 
хо ча вы ка рыс тоў ваць у што дзён ных ста сун ках. Да эфі ру пра гра му 
рых ту юць жур на ліс ты тэ ле ра дыё кам па ніі «Го мель», якія ма юць до-
свед у гэ тай спра ве. У ін шым фар ма це, але з той жа наз вай і мэ та-
мі, тэ ле пра ект ужо быў зна ё мы  гле да чам. І ця пер — но вы па ва рот 
і кі ру нак, пра які рас каз вае рэ дак тар тэ ле ра дыё кам па ніі «Го мель» 
Але на ТРА ЦЭН КА:

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)


