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Даж джу — уз га дай ма — сё-
лет нім ле там шмат дзе ча ка лі! 
Мес ца мі, як свед чыць зды мак 
(гля ну лі на верх ні?), на ват да-
рож ку па сла лі! Як най леп ша му 
гос цю! Вось дождж ту ды і прый-
шоў…

Ці ўсё ж та кі не ён?
Як заў сё ды, коль кі аў та раў 

у кон кур су на леп шы под піс да 
здым ка — столь кі мер ка ван няў. 
Ад спа да ра Мі ка лая Ста рых з 
Го ме ля:

Чы на важ на га пры ма лі, 
Уміг да рож ку ра за сла лі…
Па спя шы лі му жы кі:
Ко лер — яў на не та кі.
— Трэ ба —
 як у Га лі ву дзе, —
Мо віў чын…
 — Дык так і бу дзе!
Гэ ту, зна чыць, скру цім, но вую 

пад но гі кі нем…
Хто б у тым су мня ваў ся, — 

спа да ры ня Ва лян ці на Гу дач-
ко ва з Жыт ка ві чаў — не:

Гос ця ў го ра дзе ча ка лі, 
Ды ва на мі пліт ку ўсла лі:
Ён прай шоў —
 ні бы та князь…
І пля ваць, што да лей гразь.
З то га ж кан вер та і до сыць 

муд рае на зі ран не:
Тым, хто ідзе па ды ва нах, —
І ці ка васць, і па ша на, 
Гле да чы ста яць ўздоўж…
А па мне дык ле пей са ма 
Па зя мель цы… Ба са нож.
«Бо яна, зя мель ка, — са мая 

муд рая і са мая спра вяд лі вая, — 
пі ша Ва лян ці на Апа на са ўна. — 
Яна кож на му дае па пра цы яго. 
Я вось шчы рую з са ма га ран-
ку да поз ня га ве ча ра. Цяж ка, 
зда ва ла ся б? Так. Але як доб-
ра по тым ба чыць плён: ка ша-
мі збі раць са да ві ну-га род ні ну, 
лю ба вац ца квет ка мі, слу хаць, 
як на дрэ вах пя юць-за лі ва юц ца 
птуш кі, пах нуць яга ды… Ну чым 
не рай?

Да рэ чы, — пра цяг вае спа да-
ры ня Ва лян ці на, — лю бі мы ўсі мі 
Пуш кін пі саў, што на све це ёсць 
дзве га лоў ныя пра фе сіі: зем ля-
роб і па эт».

Не ве да ем, ці шмат зем ля ро-
баў ся род паэ таў, а вось паэ таў 
ся род зем ля ро баў… Асоб ным з 
іх (у тым лі ку спа да ры ні Лю бо ві 
Чыг ры на вай з вёс кі За ба лац це 

Ві лей ска га ра ё на) вар та во кам 
на зды мак кі нуць, каб вы даць:

На «Да жы нач ках» да рож ка 
Па спы та ла сла вы трош кі.
А пас ля па чэс най пра цы —
У ка лі дор ад мі ніст ра цыі…
Тут ёй го нар не та кі, 
Тут дру гія ха да кі:
Ча сам гэт кі йдзе раз нос, 
Што, зда ец ца, 
Дыб кі ворс!
Але ж і без іх, без гэ тых раз-

но саў, як пі ша спа дар Ана толь 
Га ра чоў з вёс кі Даў на ры Іў еў-
ска га ра ё на, так са ма нель га:

Ка лі за ва ліш, бра це, план, 
Дык так ця бе і пры ві та юць:
Аль бо па клі чуць «на ды ван», 
Аль бо «ў ас фаль це
  за ка та юць».
І гэ та, на дум ку спа да ры-

ні Соф'і Ку сян ко вай з вёс кі 
Лу чын Ра га чоў ска га ра ё на, 
вя до ма ж, не ўсё, што мо гуць 
зра біць:

Як ні пяў ся наш Ягор —
 Спра ву за ва лі лі…
Ды ва нок 
 з-пад ног яго 
У тру бу скру ці лі…
І па зба ві лі ураз 
Цёп лень ка га крэс ла…
Ча му служ ка яшчэ і… рад:
Ад тур мы ж пра нес ла!
А, на пэў на, вар ты быў? Ка-

лі са праў ды «за ва ліў спра ву», 
ка лі…

Тут — про зай: «Га ды са тры 
та му, — пі ша спа да ры ня Н. 
(проз ві шча і зва рот ны ад рас па-
ве дам ля лі ся не для дру ку), — у 
пе ра да ві кі ў нас «вы біў ся» адзін 
ме ха ні за тар, што ні ко га і не 
здзіў ля ла, бо ста рэй шая сяст ра 
яго пра ца ва ла ў на шай кан то-
ры на мес ні цай ды рэк та ра. А та-
му, па чы на ю чы з па сяў ной, у яе 
бра та бы ло ўсё, пры чым са мае 
най леп шае: і тэх ні ка, і зап част кі, 
і по ле… Ін шыя ме ха ні за та ры гэ-
та, вя до ма ж, ба чы лі, але ні ко му 
ні чо га не ка за лі, аж па куль той 
брат пад час жні ва не стаў вы-
сы паць у са ма зва лы ня поў ныя 
бун ке ры. А сы па лі ж яны ўдвух… 
Вось у та го, дру го га, цяр пен не і 
лоп ну ла. Уз ня ўся ён на мос цік 
кам бай на і апля ву шыў лі да ра 
так, што ён на зям лю ска ціў ся… 
Але ж по тым на но гі ўстаў. І на 
«Да жын кі» ўсё роў на па ехаў…

Я пас ля гэ та га па пы та ла ся 
ў баць коў, — пра цяг вае чы тач-
ка, — ці бы ло неш та та кое ра-
ней? Ад ка за лі, што бы ло, што 
да ста ва ла ся і Кас ту сю, і Ба рыс-
ку…» Атрым лі ва ец ца, што ўсё 
ця чэ, а вось да леп ша га мя ня-
ец ца вель мі ня мно гае».

Ад куль і рад кі ў спа да ры ні 
Н:

На да рож цы — кам бай нё ры:
Кож ны зух… На сы ўго ру…
Не здар ма, бо што ні май, —
Старт 
 у біт ве 
  за ўра джай:
Дзе ля ума ло таў важ кіх, 
Хтось пра цуе шчы ра,
  цяж ка…
Ну а нех та — вёрт кі, сліз кі…
У пе ра мож цах —
  за пры піс кі.
Зна чыць, і на кон курс ным 

здым ку (мае ра цыю спа да ры-
ня Лю боў Чыг ры на ва), і на огул 
па жыц ці 

Сі ту а цыя не з но вых —
Як у бай цы ў Кры ло ва:
Хтось ці — ка ціць, 
Хтось ці — пхае, 
Нех та — збо ку на зі рае:
Яму нель га спі ну гор біць, 
Ён піль нуе, каб не спёр лі.
Гэ та, вя до ма ж, зда ра ец ца. 

Ся род бе ла га дня і пры лю дзях, 
на жаль, так са ма. (Рас каз ва лі, 
у ка бі нет да ад на го вя лі ка га на-
чаль ні ка пад час шмат люд най 
на ра ды за зір нуў хло пец у аку-
рат ным ра бо чым кам бі не зо не. 
Ска заў: «З ва ша га да зво лу я тэ-
ле фо ны пра ве ру?» Па пы таў ся 
так, апа ра ты згроб і спа кой на 
вы нес… У не вя до мым кі рун ку. 
Хто на што ву чыў ся, як той ка-
заў. І, на пэў на ж, пра лю дзей да-
рос лых, бо ў ма лен стве…

Ву чыц ца кож ны быў га тоў, 
Бо ўсё ж на ву ка —
  гэ та ба за…
Аж но адзі нац цаць га доў 
Амаль паў сюль 
 бы лі мы ра зам!
А тут — сві тан не, 
 Бе раг рэч кі:
«Згар нуў ся» баль, 
 Па тух лі свеч кі, —
пі ша спа дар Ана толь Га ра-

чоў. А да лей — да дае (ад імя 
вар таў ні ка ці што?):

Я доў га бу ду ба чыць сны 
Пра гэ ты ве чар вы пуск ны:
Па куль ві таў сві тан не клас, 
Пра паў ды ван і знік па лас.
Бы вае…
Ад нак, ад не куль пра па ўшы, 

не дзе ў ін шым мес цы яны па-
він ны з'я віц ца. Ці не так? Вось 
толь кі дзе? І ка му іх кі нуць пад 
но гі?

Пы тан ні гэ тыя, што на зы ва-
ец ца, без ад ка заў. А ў су жэн цаў 
Аст роў скіх ёсць ад каз — без 
пы тан ня:

Шко ла, мо жа, і не цу да, 
Ды ку ды ж пас ля іс ці?..
Бо лей, дзет кі, вам не бу дуць 
Слаць да рож кі па жыц ці.
Зна чыць, без іх не як трэ ба — 

па цвёр дым, ня роў ным… І знаць 
бы яшчэ ку ды…

Анек дот у тэ му: «Алё, гэ та 
бу лач ная? Да вас аба ран кі па-
сту пі лі?» — ці ка віц ца жан чы на. 
«Так, па сту пі лі», — чуе ў ад каз. 
«Ну вось ба чыш, сы нок, на ват 
аба ран кі па сту пі лі!» 

І са праў ды, гэ та не ў на ві ны 
ця пер: па сту па юць… Пры чым 
та кія ж круг лыя… Толь кі не аба-
ран кі… А баць кам та ды, як пі-
шуць су жэн цы Аст роў скія:

Не зда быць дып ло мы
  дзет кам, 
Асаб лі ва ў на шы дні:
І на тое, і на гэ та —
Ўсю ды гро шы кі га ні.
Ад но су ця шае (ду рань дум-

кай ба га цее), што дзет кі по тым 
атры ма юць дып ло мы, пой дуць 
пра ца ваць, за раб ляць і ўсё 
вер нуць. Маг чы ма, на ват ста-
к роць!

Сум на жыць, ка лі ў гэ та не 
ве рыць. Тым больш што прэ-
цэ дэн ты та кія (ну ка лі за тра ты 
кам пен са ва лі ся) і бы лі, і ёсць. 
Спа дар Ва ле рый Гаў рыш з 
Ча ву саў, па гля дзеў шы на чар-
го вы кон курс ны зды мак, «па-
чуў», пры нам сі, раз мо ву муж-
чын. Той, што па ды хо дзіць зза-
ду (кі ну лі во кам?) пы та ец ца ў 
пя рэд ніх:

— І ку ды гэ та рва ну лі 
Жон кі, доч кі і ба бу лі?
— На кан цэрт!..
 Мі хай лаў… Стас 
За ві таў ужо й да нас!
Трэ ба ра зу мець, бу дзе вы-

сту паць за раз не дзе ў До ме 
куль ту ры, пад да хам. Тут жа, на 
пло шчы, як пі ша спа да ры ня Гу-
дач ко ва:

Скон чы ла ся свя та, 
Знік лі ка ра го ды, 
Ды ва нок скру ці лі 
Да дру гой на го ды.
І, трэ ба ра зу мець, яна, тая 

на го да, ча каць ся бе не пры му-
сіць, бо 

На шы лю дзі не бя ду юць —
То спя ва юць, то тан цу юць.
Каб не па сліз ну лі ся —
Ды ва ны па ву лі цах!
Што, вя до ма ж, лагічна, бо 

пра тэх ні ку бяс пе кі кла па ціц ца 
трэ ба, пра зда роўе — так са ма: 
каб ні хто не па цяр пеў, каб прай-
шоў свой шлях да кан ца. А ўжо 
якім бу дзе фі ніш, што ка го там 
ча кае — та ям ні ца.

Кроп ля свят ла хі ба ў спа да ра 
Га ра чо ва:

Пас ля да лё кае да ро гі 
(Іс ці па ёй не ў на ві ну) 
Па слаць ды ван га тоў
  ня мно гім, 
За тое мно гім — ба ра ну.
Вар тых та кой вось су стрэ чы 

(з ба ра ной) ся род удзель ні каў 
звяз доў ска га кон кур су на леп-
шы под піс да здым ка, вя до ма ж, 
ня ма. А вось прэ тэн дэн ты на га-
лі вуд скі чыр во ны ды ван — ёсць. 
На дум ку чы та чоў, най леп шыя 
под пі сы да па пя рэд ня га здым ка 
(на ім, на га да ем, адзін кі роў ца 
спаў пе рад ма шы най, а дру гі — 
у ка бі не. «Звяз да» 12 лі пе ня) 
пра па на ва лі спа да ры Ана толь 
Га ра чоў з Іў еў шчы ны, Вік тар 
Трай коў скі і су жэн цы Аст роў-
скія з Мін ска, спа да ры ні Лю-
боў Чыг ры на ва з Ві лей шчы ны, 
Ні на Бур ко з Бя рэ зін шчы ны, 
Іры на Ер ма ко віч з Брас лаў-
шчы ны і Софья Ку сян ко ва з 
Ра га чоў шчы ны.

Вось з гэ тым апош нім мер-
ка ван нем па га дзі ла ся і жу ры 
ма лень кае, рэ дак цый нае. А зна-
чыць, прыз у вы гля дзе пад піс кі 
на лю бі мую «Звяз ду» на кі роў-
ва ец ца ў вёс ку Лу чын Ра га чоў-
ска га ра ё на.

Хо ча це, каб да вас? Та ды 
ўваж лі ва па гля дзі це на ніж ні 
зды мак, па ду май це, што б гэ та 
зна чы ла, і на пі шы це (под пі саў 
мо жа быць не каль кі, але кож ны 
не больш, чым па во сем рад коў). 
По тым вам за ста нец ца толь кі 
ўваж лі ва пе ра чы таць тое, што 
атры ма ла ся (пра ве рыць, ці не 
тра пі лі ў вер шы слоў цы з ін шай 
мо вы), і да слаць іх у рэ дак цыю 
на кон курс «Хто ка го?».

Цал кам маг чы ма, што пе ра-
мо жа це ў ім ме на ві та вы. Пос-
пе хаў!

Ва лян ці на ДОЎ НАР

�

Жы ла-бы ла сям'я ў не вя лі кай па лес кай вёс цы. Усё, зда ва ла ся 
б, ёсць: свой дом, аб ста ля ва ны доб рай мэб ляй і тэх ні кай, ма шы на. 
Ні ко лі не лі чы лі ся ма ла дыя яшчэ муж з жон кай п'я ні ца мі або лай-
да ка мі, па між са бой жы лі друж на. Пры нам сі, скан да лаў ці сва рак 
су се дзі не па мя та юць. Сы нок іх сё ле та пе рай шоў у дру гі клас. Як і 
ўсе дзе ці, лю біць кам п'ю тар ныя гуль ні, але і ў фут бол з ра вес ні ка мі 
га няе. І ўсё бы ло доб ра ў іх, па куль ад ной чы ўрач не пры зна чы ла 
дзі ця ці ана ліз кры ві.

По тым, ні чо га не ка жу чы баць кам, ме ды кі на кі ра ва лі хлоп чы ка 
на но выя ана лі зы. Ды яг наз кан чат ко ва па цвер дзіў ся (для баць коў 
ён пра гу чаў ні бы гром ся род яс на га не ба): у ся мі га до ва га дзі ця ці 
СНІД. На ступ ным кро кам, вя до ма, ста ла аб сле да ван не баць кі і ма-
ці ма ло га. Абое яны ака за лі ся нось бі та мі ві ру са СНІД. По тым ста лі 
раз бі рац ца, ус па мі наць усю ся мей ную гіс то рыю. Ака за ла ся, яшчэ 
да на ра джэн ня сы на га ла ва сям'і ез дзіў на за роб кі ў Ра сію, там і 
пад ха піў гэ тую не бяс печ ную ін фек цыю.

Але, па вод ле ацэн кі ме ды каў, доб ра тое, што ві рус у хлоп чы ка 
вы яві лі ў та кім ран нім уз рос це. Яму пры зна ча ная ан ты рэ тра ві рус ная 
тэ ра пія. І ка лі ён бу дзе пры маць прэ па ра ты рэ гу ляр на і не ад сту піць 
ад схе мы, пры зна ча най ура чом, то мо жа пра жыць доў гае жыц цё, у 
якім бу дзе мес ца і аду ка цыі, і пра цы, і сям'і. З баць ка мі хлоп чы ка сі-
ту а цыя больш скла да ная. Пос пех пад трым кі іх ля кар ства мі за ле жыць 
ад ста ну імун най сіс тэ мы кож на га. Але пры пра віль ным і рэ гу ляр ным 
ля чэн ні яны ўсё-та кі ма юць шанц уба чыць уну каў. Вось толь кі як 
спра віц ца сям'я з та кой цяж кай но шай, не вя до ма.

— А ўсё маг ло б быць інакш, — га во рыць спе цы я ліст аб лас но га 
Цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда роўя Дзміт рый Алях-
но віч, — ка лі б муж чы на, які да зво ліў са бе ры зы коў ныя па во дзі ны на 
за роб ках, здаў ана лі зы пас ля пры ез ду. Аб сле да вац ца на СНІД ця пер 
мож на ана нім на ў лю бой па лі клі ні цы. Гэ та, зда ва ла ся б, усе па він ны 
ве даць. Але аб сле ду юц ца ня мно гія. Ча му? Ніз кі агуль ны ўзро вень 
куль ту ры, веч нае спа дзя ван не на тое, што пра ня се?..

За мя жой, у за ход ніх кра і нах і Аме ры цы, уда ло ся ста бі лі за ваць 
сі ту а цыю, га во раць спе цы я ліс ты. Прос та там лю дзі больш ад каз на 
ста вяц ца да свай го зда роўя і па во дзін. І вы нік ёсць. Што ўжо ка заць 
пра іх уз ро вень аба ро ны ад СНІ Ду, ка лі скан даль на вя до ма му за-
сна валь ні ку пар та ла WіkіLeaks Джу лі я ну Асан жу ў ві ну ста віц ца тое, 
што ён меў зно сі ны з ней кі мі жан чы на мі без прэ зер ва ты ва. Не бу-
дзем браць да ўва гі па лі тыч ны ас пект спра вы, ды і ка міч ны (ка бе ты 
ўспом ні лі пра гэ та ледзь не праз дзе сяць га доў). Але з ін фар ма цыі 
вы ні кае, што сам факт та кіх сек су аль ных па во дзін у не ка то рых кра-
і нах Еў ро пы лі чыц ца пра ва па ру шэн нем. А мо жа, гэ та і пра віль на?

Інакш як, ка лі не спы ніць, дык ха ця б за па во ліць рас паў сюдж ван не 
гэ тай на ва лы па све це? Во пыт ныя ме ды кі ка жуць, што ця пер у гру пе 
ры зы кі прак тыч на ўсе. У Брэс це не так даў но з ка вар ным за хвор-
ван нем вы яў ле ны пен сі я нер. А ўжо ама та ры пад за ра біць гро шай на 
пра сто рах вя лі кай Ра сіі ста но вяц ца са праўд ным га лаў ным бо лем для 
ад па вед ных ад дзя лен няў ме ды цын скіх уста ноў. На бу доў лі су сед няй 
кра і ны едуць, як пра ві ла, ма ла дыя, зда ро выя муж чы ны. Не ка то рыя з 
іх, акра мя гро шай, пры во зяць у сям'ю цяж кую не вы леч ную хва ро бу. 
Та кія фак ты толь кі за апош ні час вы яў ле ны ў Брэс це, Ба ра на ві чах, 
Іва цэ віц кім, Ган ца віц кім, Сто лін скім ра ё нах.

По тым, як пра ві ла, пры хо дзіць за поз не нае рас ка ян не…
Да рэ чы, пры вя лі кім жа дан ні і пры на яў нас ці сі лы мож на бы ло б 

і тут грошы за ра біць, — на прык лад, па бу да ваць цяп лі цу ці за няц ца 
вы рошч ван нем клуб ніц аль бо кавуноў… У рэш це рэшт і на бу доў лі 
ча ла век з ру ка мі заў сё ды цэ ніц ца. Ды і ні я кія гро шы не вар ты ўлас-
на га зда роўя і тра ге дыі ўсёй сям'і. Але гэ та так, да сло ва…

Ня даў на ў Брэс це ад СНІ Ду па мёр 41-га до вы муж чы на. Без баць кі 
за ста лі ся трое дзя цей…

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ

�

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ве ла сі пед — яшчэ адзін дзейс ны 
спо саб раз гру зіць го рад ад аў та ма-
бі ляў. За апош нія га ды ён стаў ледзь 
не част кай імі джу, а ка лі да даць, што 
гэ ты від транс пар ту, умоў на ка жу чы, 
бяс плат ны і, да та го ж, эка ла гіч ны, — 
ца ны яму ня ма.

— У ся рэд нім ве ла сі пед акуп ля ец ца 
за 18 ме ся цаў, — ад зна чыў су пра цоў-
нік энер ге тыч най пра гра мы Цэнт ра 
эка ла гіч ных ра шэн няў Па вел ГАР БУ-
НОЎ. — Што да ты чыц ца хут ка сцяў, то 
на не вя лі кіх ад лег лас цях ён «аб га няе» 
аў та ма біль і не ста іць у за то рах. Ве ла-
ама та ры зра бі лі каль ку ля тар, на якім 
мож на бу дзе пад лі чыць свае рас хо ды 
на пра езд у гра мад скім транс пар це і 

на ве ла сі пе дзе. Праб ле мы, якія хва лю-
юць ве ла сі пе дыс таў, — ад сут насць ве-
ла да ро жак, кан флік ты з пе ша хо да мі, 
не аду ка ва насць у пы тан нях Пра ві лаў 
да рож на га ру ху. Тым не менш у вя лі кіх 
ар га ні за цы ях на зі ра ец ца тэн дэн цыя 
да пе ра соў ван ня ме на ві та на ве ла сі-
пе дзе, а не на аў та ма бі лі.

Скі нуц ца на па лі ва
Аль тэр на ты вай ве ла сі пе ду ў Бе ла-

ру сі мо жа стаць кар пул — су мес нае 
вы ка ры стан не ўлас на га аў та ма бі ля 
для пе ра во зак. Знай сці спа да рож ні ка 
мож на з да па мо гай спе цы яль ных сай-
таў — та кая прак ты ка ўда ла дзей ні чае 
ў Еў ро пе. Звы чай на ўлас нік ма шы ны 
пра па нуе па дзя ліць са спа да рож-
ны мі вы дат кі на па лі ва і ўтры ман не 
ма шы ны. Гэ та да зва ляе кам форт на і 
бюд жэт на пе ра соў вац ца, не вы ка рыс-
тоў ва ю чы ліш ня га транс пар ту. Адзін 
з рас пра цоў шчы каў сай та carpool.by 
Юрый КАЗ ЛОЎ за ўва жыў, што пер-
шы мі «дзя ліц ца» сва і мі аў то ста лі 
аме ры кан цы пад час Дру гой су свет-
най вай ны.

Уво гу ле іс ну юць тры кі рун кі кар-
пу лу. Кла січ ны — знай сці спа да рож-
ні каў на ад ну па езд ку і на вя лі кую 

ад лег ласць. Ды на міч ны — на мен шую 
ад лег ласць. Эко ла гі пра па ну юць рэ-
кла ма ваць ме на ві та рэ гу ляр ны кар-
пул — гэ та па ста ян ныя па езд кі на 
пра цу ці ву чо бу. Па сло вах Юрыя 
Каз ло ва, у ся рэд нім па Мін ску мож-
на да брац ца да мес ца пры зна чэн ня 
за 5–10 ты сяч руб лёў. Да ехаць з кам-
фор там з Мін ска да Ма зы ра мож на за 
24 ты ся чы. Час цей за ўсё бе ла рус кія 
кар пуль шчы кі жа да юць да брац ца да 
Мін ска, Маск вы, Віль ню са, Санкт-Пе-
цяр бур га.

Для ад ной вя лі кай ар га ні за цыі быў 
пра па на ва ны ва ры янт кар па ра тыў на га 
кар пу лу. «З 1200 су пра цоў ні каў ка ля 
800 ма юць улас ныя аў то, са ма фір ма 
зна хо дзіц ца за каль ца вой, а пар кінг 
раз лі ча ны на 300 мес цаў, — рас па вя-
дае Юрый Жбан коў. — Мы пад ка за-
лі ім «дзя ліц ца» ма шы на мі — і гэ тая 
прак ты ка ўда ла пры жы ла ся ся род 
ка лег».

Асноў ны мі праб ле ма мі кар пу лу 
ў Бе ла ру сі з'яў ля юц ца не да вер і ня-
гнут касць марш ру таў. Да та го ж ма ла 
хто ве дае, што праз ін тэр нэт мож на 
знай сці са бе спа да рож ні ка. Але ўжо 
за раз на сай це — ка ля сот ні ак ту аль-
ных па ез дак па Бе ла ру сі і ў блі жэй шыя 
кра і ны.

Эко ла гі на га да лі, што з 16 па 22 ве-
рас ня ў Бе ла ру сі прой дзе ты дзень ма-
біль нас ці. У рам ках гэ тай ак цыі бу дуць 
па пу ля ры за вац ца эка ла гіч ныя ві ды 
транс пар ту. За вер шыць яго ўжо тра-
ды цый ны «дзень без аў то»: бе ла рус-
кім аў та ўла даль ні кам пра па ну юць на 
дзень ад мо віц ца ад свай го жа лез на га 
сяб ра.

Ка ця ры на РА ДЗЮК.

Не фар матНе фар мат  ��

Спі до ма
Хто ка го?Хто ка го?  ��

«ГОС ЦЯ Ў ГО РА ДЗЕ ПРЫ МА ЛІ,
ДЫ ВА НА МІ ПЛІТ КУ ЎСЛА ЛІ...»

«У ня дзе лю ра зам з жон кай па еха лі на ле ці шча — за бі раць 
дзя цей. Са мым пер шым на су страч нам вы бег шчас лі вы дзя-
ду ля».
Доб ры анек дот, праў да? Ці ўсё ж за піс з дзён ні ка баць кі?
Ка лі так — ві тай ма! І тое, што ў дзя цей так мно га ёсць (баць-
ка, дзя ду лі, ба бу лі, ле ці шча…), і тое, што вель мі шмат за ста-
нец ца — дзя ку ю чы дзён ні ку: у пры ват нас ці, мі лых сэр цу 
гіс то рый, мі лых па дзей і мі лых слоў, які мі так це шаць ма лыя, 
па куль пад рас туць. Ну вось на прык лад. «Ма ма, хут чэй сю-
ды! — про сіць ча ты рох га до вая да чуш ка. — Па тэ ле ві за ры пра 
на ша га Гле ба га во раць!» «Што пра яго мо гуць га ва рыць? — 
не ра зу мее ма ці. — Ма ло му два ме ся цы». Але ж да тэ ле ві за ра 
па ды хо дзіць. «Тут толь кі што ска за лі, — тлу ма чыць дач ка, — 
што на гле бе — за ма раз кі».
З той жа ся мей кі яшчэ адзін дыя лог. «Дождж ідзе…» — за ў-
ва жае ма ма, гля нуў шы ў акно. Да чуш ка, пад бя га ю чы: «Ку-
ды? Да нас?!» 

ДУ МАЦЬ НЕ ТОЛЬ КІ ПРА СЯ БЕ,
АЛЕ І ПРА ЭКА ЛО ГІЮ

У ся рэд нім ве ла сі пед 
акуп ля ец ца за 18 ме ся цаў. 
Што да ты чыц ца хут ка сцяў, 
то на не вя лі кіх ад лег лас цях 
ён «аб га няе» аў та ма біль
і не ста іць у за то рах.

Эко ла гі пра па ну юць 
рэ кла ма ваць ме на ві та 
рэ гу ляр ны кар пул — гэ та 
па ста ян ныя па езд кі на пра цу 
ці ву чо бу. У ся рэд нім па Мін ску 
мож на да брац ца да мес ца 
пры зна чэн ня за 5–10 ты сяч 
руб лёў. 

ЗдарэнніЗдарэнні  ��
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Кры мі наль нае бяз меж жа 
Зла чын цы ў мас ках з са ма роб ны мі бей сболь ны мі бі та мі 

тры ма лі ў стра ху вяс коў цаў двух ра ё наў 
Пер шую чор ную спра ву яны ўчы ні лі ў Бе шан ко віц кім ра ё не. 
Уна чы ўвар ва лі ся ў дом, па бі лі му жа і жон ку. За бра лі гро шы, 
юве лір ныя ўпры га жэн ні… Гас па дар ад атры ма ных траў маў 
па мёр, жан чы ну доў гі час ля чы лі.

Праз ты дзень яны ж учы ні лі ана ла гіч нае ў Ві цеб скім ра ё не. Так са-
ма ноч чу ў мас ках з про ра зя мі для ва чэй і ро та, з драў ля ны мі пал ка мі 
ў ру ках, вы ста віў шы акон ную шы бу ве ран ды, пра нік лі ў дом. Гас па-
да ра на столь кі моц на збі лі, што ён праз ты дзень па мёр у баль ні цы. 
Скра лі гро шы, за ла тыя ўпры га жэн ні і ма біль ны тэ ле фон…

Ужо на пер ша па чат ко вым эта пе рас сле да ван ня ўста на ві лі, што 
зла мыс ні кі пе рад учы нен нем зла чын ства вель мі доб ра да яго рых-
та ва лі ся. У пры ват нас ці, ра бі лі з дрэ ва «бі ты», прад ме ты мас кі роў-
кі. Шука лі да мы, у якіх, на іх дум ку, маг лі быць знач ныя гра шо выя 
збе ра жэн ні.

— Пры гэ тым у абод вух вы пад ках аб ві на ва ча ныя па мы лі лі ся ў 
сва іх зда гад ках і здзейс ні лі на па ды на да мы, дзе жы лі сем'і ся рэд ня га 
да стат ку, — рас ка за ла «Звяз дзе» Іна ГАР БА ЧО ВА, афі цый ная прад-
стаў ні ца ўпраў лен ня След ча га ка мі тэ та па Ві цеб скай воб лас ці.

Бы лі за тры ма ныя двое муж чын, 1973 і 1976 га доў на ра джэн ня, 
якія ра ней су мес на ад бы ва лі па ка ран не за здзяйс нен не ка рыс лі вых 
зла чын стваў.

Згод на з ад па вед ны мі ар ты ку ла мі Кры мі наль на га ко дэк са гэ тым 
ра баў ні кам і за бой цам «све ціць» да 15 га доў па збаў лен ня во лі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

За рас паў сюдж ван не ма ку — 
123,5 млн штра фу 

Суд Фрун зен ска га ра ё на Мін ска вы нес па ста наў лен не ў дачы-
нен ні да рас паў сюдж валь ні каў опі ум на га ма ку: штраф у па ме-
ры 123,5 міль ё на руб лёў не па срэд на пра даў цу і кан фіс ка цыя 
аў та ма бі ля ў яго хаў рус ні ка, які пе ра во зіў мак.

27-га до выя не пра цу ю чыя мін ча не бы лі за тры ма ны ра ней на ву лі цы 
Д. Сер дзі ча, з «Аў дзі-80» бы ло кан фіс ка ва на 15 кі ла гра маў на сен ня 
ма ку. Як па ве да мі лі ў МУС, гэ тыя гра ма дзя не ця гам доў га га ча су зай-
ма лі ся рэа лі за цы яй «та ва ру» нар ка за леж ным на тэ ры то рыі ста лі цы.

З мо ман ту ўступ лен ня ў сі лу Дэ крэ та Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь ад 14 сту дзе ня 2014 го да № 1 «Аб не ка то рых пы тан нях дзяр-
жаў на га рэ гу ля ван ня аба ра чэн ня на сен ня ма ку» су пра цоў ні кі мі лі цыі 
кан фіс ка ва лі больш за 43,5 то ны ма ку. За па ру шэн не за ка на даў ства 
скла дзе на 114 ад мі ніст ра цый ных пра та ко лаў у да чы нен ні да 98 гра-
ма дзян. На кла дзе ны штра фы на су му больш за 980 міль ё наў руб лёў, 
кан фіс ка ва на дзе вяць аў та ма бі ляў.

МУС на гад вае, што фі зіч ным асо бам за ба ра ня ец ца за ха ван не і 
пе ра мя шчэн не па тэ ры то рыі кра і ны на сен ня ма ку ва гой больш за 
два кі ла гра мы або здзяйс нен не лю бых здзе лак з не рас фа са ва ным 
у спе цы яль ную ўпа коў ку на сен нем.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Па паў ся на спай се 
Су пра цоў ні кі пад раз дзя лен ня па нар ка кант ро лі ўпраў лен ня 
ўнут ра ных спраў Мі набл вы кан ка ма пад час ад пра цоў кі асоб, 
якія ўжы ва юць нар ко ты кі, вый шлі на рас паў сюдж валь ні ка 
спай саў — 21-га до ва га мін ча ні на.

У ма ла до га ча ла ве ка вы яў ле на і ада бра на ка ля 800 гра маў (а гэ та 
пры клад на 1600 ра за вых доз) га то вай да ўжы ван ня ку рыль най су ме-
сі, якая мае ў сва ім са ста ве псі ха троп нае рэ чы ва AB -PІNACA. Атру та 
вы раб ля ла ся ў спе цы яль на аран да ва ным для гэ та га га ра жы з ты ту ню 
і псі ха троп на га рэ чы ва. Яго мін ча нін за каз ваў праз ін тэр нэт і за бі раў 
у «за клад ках». Та кім жа чы нам ён і збы ваў сваю пра дук цыю. Зно сі ны 
з пра даў цом псі ха тро пу і па куп ні ка мі ку рыль ных су ме сяў вя лі ся праз 
Skype, а раз лі кі — з да па мо гай сіс тэ мы элект рон ных гро шай Easy 
Pay. Вы клю чэн не хло пец ра біў толь кі для сва іх доб рых зна ё мых, якім 
пра да ваў зел ле пры аса біс тай су стрэ чы.

У да чы нен ні да за тры ма на га За вод скім ра ён ным ад дзе лам След-
ча га ка мі тэ та г. Мін ска за ве дзе на кры мі наль ная спра ва за не за кон ны 
аба рот нар ка тыч ных срод каў, псі ха троп ных рэ чы ваў і іх прэ кур со раў. 
Ганд ля ру па гра жае да 13 га доў па збаў лен ня во лі.

Тац ця на ЛАЗОЎСКАЯ

�

На су страч шко ле На су страч шко ле   ��

Мак сі маль ная ўва га 
Дзяр жаў та інс пек цыя за па тра-
ба ва ла лік ві да ваць па ру шэн ні 
на ву ліч на-да рож най сет цы ка-
ля школ і дзі ця чых са доў Мін-
ска да 28 жніў ня.

«У вы ні ку рэй да вых ме ра пры ем-
стваў кі раў ніц тву школ і ад мі ніст-
ра цый ра ё наў да дзе ны за га ды на 
лік ві да цыю пры чын ад мі ніст ра цый-
ных пра ва па ру шэн няў і ўмоў, якія 
са дзей ні ча юць іх здзяйс нен ню», — 
па ве да мі ла БЕЛ ТА кі раў нік прэс-
служ бы ДАІ ГУ УС Мін гар вы кан-
ка ма Тац ця на ХАР ЛІН СКАЯ.

У асноў ным вы яў ле ныя па ру шэн-
ні звя за ны з пра пуск ным рэ жы мам, 
пры пын кам і ста ян кай транс пар ту, 
асвят лен нем пе ша ход ных да ро жак.

У ДАІ звяр ну лі ўва гу, што ця пер дзе ці вяр та юц ца з ла ге раў, з вё сак, дзе ад вык лі 
ад ін тэн сіў на га транс парт на га па то ку. «За да ча ўсіх удзель ні каў да рож на га ру ху — 
быць мак сі маль на ўваж лі вы мі да дзя цей. Чу жых дзя цей на да ро зе не бы вае, та му 
ад ва ша га не абы яка ва га ўдзе лу за ле жаць іх зда роўе і жыц цё», — пад крэс лі лі ў 
Дзяр жаў та інс пек цыі.

З 25 жніў ня па 5 ве рас ня ў Бе ла ру сі прой дзе спе цы яль нае комп лекс нае ме ра-
пры ем ства «Ува га — дзе ці». У хо дзе ак цыі су пра цоў ні кі ДАІ бу дуць пра во дзіць як 
рэй да выя ме ра пры ем ствы па вы яў лен ні па ру шэн няў пра ві лаў да рож на га ру ху, 
так і пра фі лак тыч ныя: ін спек та ры на ве да юць пра цоў ныя ка лек ты вы і пра вя дуць 
пра фі лак тыч ныя ак цыі для дзя цей і іх баць коў. Кі роў цам пад час пра вя дзен ня 
комп лекс на га ме ра пры ем ства днём рэ ка мен ду ец ца ру хац ца з уклю ча ным бліз кім 
свят лом фар. З па чат ку на ву чаль на га го да для вы ка нан ня ме раў бяс пе кі дзя цей 
су пра цоў ні кі ДАІ ў ра ніш ні час бу дуць дзя жу рыць ка ля школ. Усе аў та ма бі лі, пры-
пар ка ва ныя ка ля школь ных тэ ры то рый з па ру шэн ня мі пра ві лаў пры пын ку і ста ян кі, 
бу дуць эва ку я ва ны.

�

«ПЕ РА ХА ПІ ЛІ» 16 ТОН ЦЫ ГА РЭТ 
Су пра цоў ні кі Мін скай рэ гі я наль най мыт ні вы яві лі буй ную пар тыю цы га рэт ай-

чын най вы твор час ці без ак цыз ных ма рак і адпаведных да ку мен таў. Лі тоў скі пе-
ра воз чык пе ра мя шчаў, як бы ло па зна ча на ў іх, цы га рэ ты з філь трам агуль най 
ва гой больш за 16 тон з тэ ры то рыі Літ вы тран зі там праз тэ ры то рыю Мыт на га 
са ю за. Ад нак пас ля між на род ных за пы таў на ад рас кам па ніі-ад праў шчы ка бы ло 
ўста ноў ле на, што ні я кіх да га вор ных ад но сін па між ёй і атры маль ні кам ня ма. Ды і 
мыт ным ор га нам пры транс пар та ван ні та ва ру бы лі прад стаў ле ны не ад па вед ныя 
са праўд нас ці да ку мен ты. Груз кош там амаль у 4,5 міль яр да бе ла рус кіх руб лёў 
кан фіс ка ва ны. Па фак це пра во дзіц ца да лей шая пра вер ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

З жыцця кантрабандыстаўЗ жыцця кантрабандыстаў  ��

Ка лі Мінск да ча ка ец ца та кіх жа ста я нак
для ве ла сі пе даў, як, на прык лад, у Шве цыі?


