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«Ад кры ец ца ён пра гра май «Па рад ды нас-
тый», у якой прад стаў ле ны цыр ка выя ну ма-
ры ў леп шых тра ды цы ях са вец ка га цыр ка: 
ка на та ход цы, жанг лё ры, па вет ра ныя гім-
нас ты, акра ба ты і мно гія ін шыя. У гэ тай 
пра гра ме бу дзе ўдзель ні чаць і прад стаў-
нік бе ла рус кай цыр ка вой ды нас тыі Анд-
рэй Цяп лы гін. На огул жа на шы ар тыс ты 
за раз зна хо дзяц ца з гаст ро ля мі ў Сім фе-
ро па лі», — па ве да міў жур на ліс там на пя рэ-
дад ні ад крыц ця но ва га се зо на ды рэк тар 
Бел дзярж цыр ка Ула дзі мір ША БАН.

Пра гра ма «Па рад ды нас тый» скла да ец ца з 
двух ад дзя лен няў. У пер шым мож на бу дзе ўба-
чыць эк ві ліб рыс таў на пер шах — «Ванд роў ні каў» 
(пад кі раў ніц твам Алі ха на Алі ха на ва), шоу коз 
Іры ны Ля віц кай, ір ланд скія тан цы ў вы ка нан ні… 
ко ней, па вет ра ных гім нас таў і «Са ба чую ака дэ мію 
пра фе са ра Ер ма ко ва». Дру гое ад дзя лен не па ра-
дуе гле да чоў ну ма рам ка на та ход цаў «Стал ке ры», 
а так са ма су стрэ чай з дрэ сі ра ва ны мі мал па мі, па-
пу га я мі і тэ ат рам мар скіх жы вёл, дзе бу дуць пінг-
ві ны, мар скія львы, мар жы і ін шая жыў насць.

Ідэю пра гра мы тры ма юць у сак рэ це, ад нак, як 
абя цае га лоў ны рэ жы сёр Бел дзярж цыр ка Ала Мі-
ка ла е ва-Алі е ва, гле да чоў ча кае шмат сюр пры заў, 
пры год, тру каў і, без умоў на, доб ра га на строю. 
Пэў ная раз гад ка, зда ец ца, кры ец ца ў са мой наз-
ве пра гра мы «Па рад ды нас тый» — тут са бра ны 
пра фе сі я на лы з сем' яў, якіх ма неж аб' яд наў не 
ў ад ным па ка лен ні. Усё прад стаў лен не пуб лі ка 
пра вя дзе ў кам па ніі вя до ма га клоў на Мая (на-
род на га ар тыс та Ра сіі Яў ге на Май хроў ска га) і яго 
сяб роў — са ба чак, ка тоў, гу сей, по ні і ко ней. Не 
абы дзец ца і без су стрэ чы з на шчад ка мі сла ву тых 
цыр ка вых ды нас тый: Алі ха на вых, Ля віц кіх, Май-
хроў скіх і Ер ма ко вых, што лі чац ца па чы наль ні ка мі 
са вец ка га цыр ка во га мас тац тва.

Ды нас тыя Май хроў скіх, якая сё ле та ад зна-
чыць 100-га до вы юбі лей, па чы на ла ся з ду э та 
акра ба таў «Ан бер». Сён ня ж ва ўсіх пра гра мах 
цыр ка «Май» ёсць клаў на да і дрэ су ра, а кож ны 
ар тыст мае сваё сцэ ніч нае імя. На прык лад, жон-
ка Яў ге на Май хроў ска га — клаў нэ са Ку ку, сын 
Ба рыс вы сту пае як Ба бо, дач ка Але на — Ка ко, 
а ўнуч ка На тал ля — Ню ся. Май стэр ства дзя ду-
лі пе рай мае яшчэ адзін ма лод шы ўнук, да рэ чы, 
так са ма Яў ген.

— Я не стам ля ю ся ад сва ёй пра цы, та му што 
маю цу доў ную маг чы масць бы ваць у роз ных кра-
і нах, су стра каю но вых лю дзей і раб лю ад крыц ці 
для ся бе. На прык лад, што ў Бра зі ліі ці Ар ген ці не 
лі чаць, быц цам клоўн пры но сіць шчас це дзе цям. 
Та му, ка лі я там на гаст ро лях, то пры хо дзяць 
ця жар ныя і ма мы з дзець мі, каб су стрэц ца са 
мной, — дзе ліц ца Яў ген Бер нар да віч.

На арэ не за раз пра цуе так са ма чац вёр тае 
па ка лен не Ля віц кіх. Ад ной з ма ла дых яго прад-

стаў ніц з'яў ля ец ца гім наст ка Аляк санд ра, якая 
не ка лі вы сту па ла ў Мін ску ў 6-га до вым уз рос це, 
а ў но вай пра гра ме бу дзе дэ бю та ваць з ну ма-
рам «Па вет ра ная гім наст ка ў пят лі з ху ла-ху па-
мі». А ро да па чы наль нік ды нас тыі Да від Ля віц кі 
быў ад ным з за сна валь ні каў цыр каў у да ва ен ны 
і пас ля ва ен ны час. Як ар хі тэк тар па бу да ваў цыр-
кі на Укра і не, Ура ле і ў ін шых рэ гі ё нах. Яго сын 
Ру дольф — рэ жы сёр, ін спек тар ма не жа — ства-
рыў ну ма ры для сва іх тра іх дзя цей. На прык лад, 
дач ка Іры на вось ужо 40 га доў ла дзіць спек так лі 
з жы вё ла мі і ра дуе гле да чоў.

Не па кі не без ста ноў чых ура жан няў і «Са ба-
чая ака дэ мія пра фе са ра Ер ма ко ва» — ну мар, 
вя до мы сён ня ўся му цыр ка во му све ту. Тут шмат 
цыр ка вых уро каў з ці ка вым сю жэ там і на ва тар-
скі мі тру ка мі для са бак, якія пра яў ля юць ся бе 
са праўд ны мі ар тыс та мі. Па чы на ла ся ж гіс то рыя 
са мой ар тыс тыч най ды нас тыі ў 20-х га дах мі ну ла-
га ста год дзя: Мі ка лай Ер ма коў дрэ сі ра ваў ко ней, 
пра ца ваў з мядз ве дзем. А по тым яго дзе ці і ўну кі 
пра цяг ну лі ся мей ную спра ву — тут і дрэ сі роў-
шчы кі, і эк ві ліб рыс ты, і жанг лё ры з акра ба та мі. 
Ер ма коў-ма лод шы і прад ста віць «Са ба чую ака-
дэ мію…» мін ча нам і гас цям ста лі цы.

Не ўпус ці це шанц гэ тай во сен ню ўба чыць «Па-
рад ды нас тый» у Бел дзярж цыр ку. Пра гра ма бу-
дзе па каз вац ца з 20 ве рас ня па 31 каст рыч ні ка.

Але на ДРАП КО

�

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

За ро бак вы ха валь ні каў за ле-
жыць ад ста жу пра цы, пе да га-
гіч най ка тэ го рыі, на груз кі і гэ так 
да лей.

— Ма ла ды спе цы я ліст без 
ка тэ го рыі за раб ляе ка ля 3 міль-
ё наў руб лёў у ме сяц. Вы ха валь-
нік з вя лі кім ста жам мо жа за-
ра біць і пад 5 міль ё наў, бо ёсць 
роз ныя да пла ты за ме та дыч ную 

пра цу, прэ міі, — пра цяг вае за-
гад чы ца.

А ці мо жа так зда рыц ца, што 
га доў праз 15–20 ня ма ка му бу-
дзе ў сад ку пра ца ваць?

Па вод ле слоў Маі Мі хай лаў-
ны, яшчэ ў са вец кія га ды га ва-
ры лі пра гэ та. І та ды, як і ця пер, 
вы пад ко выя лю дзі доў га ў сад ку 
не за трым лі ва лі ся. Гэ тую пра цу 
трэ ба лю біць!

На ву лі цы…
Па пра сіў на кі ра ваць мя не на 

«са мы цяж кі ўчас так». За гад чы-
ца рас тлу ма чы ла, што ў ясель-
ную гру пу да пус ціць не мо жа. 
Дзе ці, ка лі ім 1–2 га ды, вель мі 
на сця ро жа на ста вяц ца да чу жых. 
На прык лад, ка лі муж чы ны пра-
во дзі лі ра бо ты па рэ гу ля ван ні 
кат ла, дык ма лыя на ват у пры бі-
раль ню ха дзіць ба я лі ся. Да ве ры-
лі гру пу «Ча муч кі», у якой дзе цям 
па 5–6 га доў.

Па зна ё міў ся з вы ха валь ні цай 
Алай Нар ман то віч. Прад ста віў-
ся. Па коль кі ў жур на ліс таў ня ма 
тра ды цыі на звац ца поў ным імем, 
дзе ці па ча лі мя не зваць дзядзь-
кам Са шам. Але стро гая вы ха-
валь ні ца (толь кі з дзець мі пе ры-
я дыч на стро гая, а так — вель-
мі аба яль ны, ці ка вы і ра зум ны 
ча ла век. — А. П.) ска за ла, што 
дзе цям трэ ба на зы ваць мя не з 
імем па баць ку.

Да па мог ма лым апра нуц ца. 
Вый шлі на ву лі цу гу ляць. Ад ра-
зу зра зу меў, што ця жэй за ўсё 
пад лі чыць, коль кі «ма іх». (Ад-
ра зу ўспом ніў мульт фільм пра 
вась мі но гаў. Па мя та е це, як та ты 
лі чы лі дзя цей?) У раз дзя валь ні 
іх бы ло 12: дзве Ма шы, Дзі ма, 
Ві я ле та, Жэ ня… На ву лі цы на 
ма іх ва чах ста ла спа чат ку 10, а 
по тым… 15! Вам смеш на, а мне 
што бы ло ду маць? Вы ха валь ні-

ца рас тлу ма чы ла: ка лі дзят вы 
больш, зна чыць, ёсць «гос ці» з 
ін шай гру пы.

Пе рад тым, як дзе цям да зво-
лі лі кор пац ца ў пя соч ні цы, пад ка-
паў шуф лі кам пя сок, каб атры ма-
ла ся гор ка. По тым па спра ба ваў 
зра біць пя соч ную баб ку — не, не 
тое… Дзе ці пад ка за лі, што трэ ба 
шуф лі кам па біць па пласт ма са-
вай «фор ме». Ра зы тры спра ба-
ваў. Дзе ці ж ра бі лі ана ла гіч нае 
вель мі лёг ка.

Чар га ах вот ні каў спа чат ку 
вы стра і ла ся, каб… «па кар міць» 
мя не «ма ро зі вам» з пяс ку, по-
тым — каб я па гуш каў іх на арэ-
лях.

Ха це лі згу ляць у хо ван кі, ды 
вы ха валь ні ца за ба ра ні ла. Ра зу-

мею: ёй жа трэ ба са чыць за ўсі-
мі. А ка лі хто сха ва ец ца — Бог 
ве дае, што ён там ро біць. Я па-
чаў ад чу ваць, што між во лі сам 
ста наў лю ся дзі цём, ды яшчэ і не 
вель мі па слух мя ным.

Па пра сіў Алу Ва лер' еў ну пры-
нес ці мяч. Ка лі яна сыш ла, стаў 
са праўд ным вы ха валь ні кам, ад-
каз ным за ўсё, што ад бы ва ец ца 
з дзець мі. Апош нія па ча лі неш та 
дзя ліць, кры ча лі, ві шча лі, штур-
ха лі і ка та лі ся, га рэ за ва лі… Бы ло 
гэ та ля кус тоўя, і я па ба яў ся, каб 
не па ра ні лі ся. Прый шло ся тро-
хі па вы сіць го лас… Яны ады шлі 
ўбок.

Па ча лі мы гу ляць у фут бол. 
Праў да, фут бо лам гэ та на зваць 
цяж ка. Мяч дзе ці бра лі ў ру кі, кі-
да лі ру ка мі… Вы ру чыў фа то граф 
Вік тар Ні ка ла еў, які ўмуд рыў ся і 
па зды маць, і тро хі па гу ляць.

За ці ка віў дзят ву мой дык та-
фон. Я ім неш та рас каз ваў пра 
га зе ту. Слу ха лі з вя лі кім ін та-
рэ сам. А ка лі ха дзі лі стро ем, па 
чар зе спра ба ва лі сха піць мя не 
за ру ку. Ці ка ві лі ся, ці ёсць у мя не 
дзе ці, коль кі ім га доў, ці маю жон-
ку і хто яна?

«І гэ та му да ла…» 
Вік тар вель мі ўзра да ваў ся, 

што дзе цям урэш це трэ ба бы ло 
іс ці на абед.

«Ад гэ та га шу му ў мя не ўжо 
га ла ва за ба ле ла», — ці ха ска заў 
ён. Па ці ка віў ся ў Алы Ва лер' еў-
ны: а ча му, на яе по гляд, муж-
чы ны не пра цу юць вы ха валь ні-
ка мі?

— Ну а як вам? Ні чо га са бе? 
Муж ска заў, што і га дзі ны не вы-
тры маў бы. Не лю біць шу му, як і 
ўсе муж чы ны. На ват ка лі б і пла-
ці лі ў сад ках больш, не ду маю, 
што муж чын-вы ха валь ні каў бы ло 
б шмат. Ды не кож ная жан чы на 
мо жа тут пра ца ваць, — рас каз-
вае яна.

Прый шлі ў па мяш кан не гру-
пы. Дзе ці за ўва жы лі, што я за-
быў зняць курт ку і абу так. Яны 
пай шлі мыць ру кі, але спяр ша 
па ці ка ві лі ся: ці бу ду я ра біць тое 
ж? Мя не па ча лі вы хоў ваць!.. Да-
ве ры лі раз ліць кі сель у куб кі. 
Ба чы лі б вы, як я ста ра ўся аку-
рат на раз лі ваць. Ды і за гад чы ца 
пад га ня ла: хут ка па абе да юць, а 
вы не ўсім на лі лі. «Са ро ка-бе-
ла бо ка ка шу ва ры ла… Гэ та му 
да ла, гэ та му да ла…» — ус пом-
ні ла ся мне.

Па жар та ваў, што бу ду чы таць 
ім пе рад сном страш ныя каз кі. 
Дзят ва ажы ві ла ся. За гад чы ца, 
па куль «мае» да яда лі, за пра сі-
ла на чай.

— Вось вы іх ужо «сва і мі» лі-
чы це! Ка неш не, ка лі дзя цей лю-
біш, да іх хут ка пры вяз ва еш ся. 

Мне па да ба юц ца тыя, хто ў яс-
лі хо дзяць — з імі ад па чы ва еш. 
Толь кі ся дзеш, а яны ця бе ўжо 
аб ля пі лі. Але ха рак тар ад ра зу 
ба чу на ват у са мых ма лых: та та-
вы і ма мі ны і плю сы, і мі ну сы… 
Ка лі 4–5-га до выя ўжо хлу сіць 
уме юць, фан та зі ра ваць, то гэ-
тыя та кія шчы рыя, чыс цень кія і 
доб рыя. Без умоў на, і боль шых 
люб лю. Смеш на бы вае. Дзяў-
чын ка Эве лі на зай ма ла ся з дэ-
фек то ла гам. Вяр та ец ца з за ня-
ткаў, за зі рае ў мой ка бі нет. Пы-
та ец ца: «За гад чы ца, а што ты 
тут ро біш?» — «Пра цую». — «А 
па ка жы». — «Ну, за ходзь, па гля-
дзіш». Ба чыць кам п'ю тар. Ка жу 
ёй, што бу дзем пі саць і чы таць. 
А яна: «Па ду ма еш, пра ца — я 
так са ма так умею!»… Дзе ці, ка лі 
пра хо дзяць паўз мой ка бі нет, бы-
вае, про сяць да зво ліць на крэс ле 
па ка тац ца, з зай цам па гу ляць, — 
га во рыць Мая Бо біч.

Яна з го на рам рас каз вае пра 
пад на ча ле ных. На стас ся Аляк-
санд раў на Са пё ра ва — ма ла дая 
вы ха валь ні ца, вель мі крэ а тыў-
ная. Але на Ле а ні даў на Ко та ва — 
з вы шэй шай ка тэ го ры яй. Люд-
мі лу Сця па наў ну Зо ры ну дзят ва 
вель мі лю біць. На тал ля Кан стан-
ці наў на Сма жэў ская — са мая во-
пыт ная па моч ні ца вы ха валь ні ка, 
пра цуе ў яс лях… Ка лек тыў друж-
ны. І са док на доб рым ра хун ку ў 
Ві цеб скім ра ё не — што год у пры-
зё рах у са мых роз ных кон кур сах. 
На прык лад, па ар га ні за цыі ра бо-
ты з кад ра мі. Ёсць доб рыя шэ-
фы: гас па дар ка «Аль гоў скае», 
ААТ «Ад ра джэн не».

Не ка то рыя бы лыя вы ха ван-
цы тэ ле фа ну юць на ват зда лёк. 
У пры ват нас ці, хло пец, які ў Ва-
шынг то не на алім пі я дзе па ін-
фар ма ты цы ся рэб ра ны ме даль 
атры маў. Ця пер ён у мін скай «Сі-
лі ко на вай да лі не» пра цуе…

Як і абя цаў ма лым, па чы таў 
ім каз ку. Вя до ма, не страш ную. 
І, не па ве ры це, амаль што ўсе 
за сну лі. Зай шла ў па кой ад на з 
ра бот ніц і вель мі здзі ві ла ся, уба-
чыў шы муж чы ну, які чы тае.

З дзець мі мы пра вя лі час ве-
се ла. Ад іх «за ра дзіў ся» ста ноў-
чай энер гі яй, за што ім і дзя куй. 
А су пра цоў ні кам — за да звол 
зра біць ці ка вы рэ пар таж.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Вёс ка Аль го ва, Ві цеб скі ра ён

Су се дзі

Ве ла сі пед, бай дар ка і QR-код
Парт нё ры з Грод на і Друс кі нін кая вы пра цоў ва юць 
і ажыц цяў ля юць но выя ва ры ян ты па меж ных кан так таў

Дзя ку ю чы гэ та му пра ек ту на шы лі-
тоў скія су се дзі (ула даль ні кі тур фір маў, 
аг ра ся дзіб, эк скур са во ды) сё ле та па-
бы ва лі ў ванд роў цы па марш ру це 
«Грод на — Шчу чын — Жа лу док — Ня-
свіж — Мір — На ва гру дак — Ва леў ка 
— Лі да — Грод на», на рэс пуб лі кан скім 
фес ты ва лі на цы я наль ных куль тур, 
прай шлі на бай дар ках па вод ным 
марш ру це «Аў гус тоў скае ко ла», які 
злу чае ма ляў ні чыя мяс ці ны Грод на і 
Друс кі нін кая. Усё гэ та дзе ля не толь кі 
аса біс тых эмо цый, але і ту рыс тыч на га 
біз не су. Па сло вах ад на го з удзель ні каў 
спла ву, экс пер та пра ек та Джу га са 
ВАЙ ЧУ НА СА, сва і мі ўра жан ня мі ён 
па дзя ліў ся з сяб ра мі ў Віль ню се, і яны 
так за ці ка ві лі ся, што блі жэй шым ча сам 
збі ра юц ца са мі апра ба ваць гэ ты вод-
ны шлях.

Шэ раг ва ры ян таў па меж на га су пра-
цоў ніц тва быў аб мер ка ва ны і пад час 
апош няй су стрэ чы ў Грод не. Гос ці з 
Літ вы азна ё мі лі ся з умо ва мі біз не су ў 
сва бод най эка на міч най зо не «Грод на-
ін вест», у тым лі ку на тэ ры то рыі спе-
цы яль на га ту рысц ка-рэ крэ а цый на га 
пар ку «Аў гус тоў скі ка нал», удзель ні-
ча лі ў ра бо це між на род на га ін вес ты-
цый на га фо ру му «Гро дзен шчы на на 
скры жа ван ні ме жаў», па бы ва лі на кір-
ма шы ту рыс тыч ных па слуг у рам ках 
рэс пуб лі кан скай вы ста вы «Еў ра рэ гі ён 
«Нё ман-2014». Акра мя та го, ра зам з 
бе ла рус кі мі парт нё ра мі па пра ек це лі-
тоў цы здзейс ні лі ве ла эк скур сію па 
ўро чы шчы «Пыш кі», дзе за вяр ша ец ца 

ства рэн не ту рыс тыч на га марш ру ту 
пра цяг лас цю 30,5 км з аб ста ля ван нем 
12 мес цаў для ад па чын ку па да рож ні-
каў. Гэ та пер шы буй ны пра ект ве ла сі-
пед на га ту рыз му на Гро дзен шчы не, 
які, да рэ чы, фі нан су ец ца так са ма па 
Пра гра ме транс гра ніч на га су пра цоў-
ніц тва «Лат вія — Літ ва — Бе ла русь».

Ідэя ці ка ва га ве ла сі пед на га марш-
ру ту — па між Грод на і Друс кі нін ка ем 
— ця пер рэа лі зу ец ца і ў рам ках пра ек-
та «Пра соў ван не ту рыз му праз па вы-
шэн не ін фар ма ва нас ці аб гіс то рыі і 
куль ту ры рэ гі ё наў». Ён рас па чы на ец ца 
ў вы шэй зга да ным уро чы шчы «Пыш кі» 
і пра хо дзіць праз фан тас тыч ную па 

пры га жос ці да лі ну Рай гар дас, 
якая на тхня ла твор часць сла-
ву та га лі тоў ска га мас та ка і 
кам па зі та ра Чур лё ні са. На цы-
я наль ны кі раў нік пра ек та 
з бе ла рус ка га бо ку Сяр гей 
КА ЛЯ ДА па ве да міў, што ідэя 
пад тры ма на ад мі ніст ра цы яй 
Друс кі нін кая, а не ўза ба ве пла-
ну ец ца па да рож жа на ве ла сі-
пе дах па гэ тым марш ру це з 
удзе лам кі раў ні коў улад ных 
струк тур Гро дзен шчы ны.

У ме жах пра ек та з'я ві лі ся 
пра па но вы і па ін шых ту рыс-
тыч ных марш ру тах. Гэ та вод-
ны шлях на бай дар ках з Грод на 
ў Друс кі нін кай (з пры пын ка мі 
для ад па чын ку, зна ём ства з 
пры род ным ха раст вом, пом ні-
ка мі гіс то рыі і куль ту ры), аў та-

ма біль ны марш рут «7 ста ліц Вя лі ка га 
Княст ва Лі тоў ска га» (Віль нюс, Тра кай, 
Кер на ва, На ва гру дак, Грод на, Галь ша-
ны, Ва ру та), пе ша ход ныя ванд роў кі.

За круг лым ста лом бы лі так са ма 
прэ зен та ва ны ту рыс тыч ныя аб' ек ты, 
уклю ча ныя ў ба зу звес так QR-ко даў 
— з ін фар ма цы яй на шас ці мо вах, у 
тэкс та вым, гу ка вым і ві дэа фар ма це. 
Праз срод кі ма біль най су вя зі бу дзе за-
бяс печ вац ца до ступ да звес так пра 50 
гіс то ры ка-куль тур ных аб' ек таў у Друс-
кі нін каі і 50 — у Грод не.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

УНП 590373966

Мэ та пра ек та — па ве лі чэн не коль-
кас ці ту рыс таў і ад па чы валь ні каў на 
па меж ных тэ ры то ры ях Бе ла ру сі і Літ вы 
шля хам ства рэн ня маг чы мас цяў для 
паў на вар тас на га зна ём ства з гіс то ры-
ка-куль тур най спад чы най Друс кі ні нкая, 
Грод на і на ва кол ля гэ тых га ра доў, 
больш глы бо ка га і эфек тыў на га вы ка-
ры стан ня гэ та га па тэн цы я лу, а так са ма 
сты му ля ван не парт нёр ства, уза е ма дзе-
ян ня і аб ме ну во пы там па між прад стаў-
ні ка мі ўла ды і біз не су. Мяр ку ец ца, што 
ўка ра нен не іна ва цый у мар ке тын гу і 
пра соў ван ні транс гра ніч на га ту рыз му 
па він на не толь кі спры яць ча ла ве чым 
кан так там па між жы ха ра мі па меж жа, 
але і пры нес ці су сед нім рэ гі ё нам да дат-
ко выя эка на міч ныя вы га ды. Акра мя 
та го, пры кла ды па спя хо вай ра бо ты ў 
га лі не ту рыз му па пу ля ры зу юц ца на трэ-
нін гах для ўдзель ні каў пра ек та.

На ту рыс тыч ным ве ла марш ру це ў ле са пар ка вай зо не «Пыш кі».На ту рыс тыч ным ве ла марш ру це ў ле са пар ка вай зо не «Пыш кі».

Аб гэ тым іш ла га вор ка за «круг лым ста лом» у Грод не ў рам ках 
пра ек та між на род най тэх ніч най да па мо гі Пра гра мы транс гра ніч на га 
су пра цоў ніц тва «Лат вія — Літ ва — Бе ла русь» на 2007–2013 га ды «Пра-
соў ван не ту рыз му праз па вы шэн не ін фар ма ва нас ці аб гіс то рыі і куль-
ту ры рэ гі ё наў». Парт нё ры пра ек та з лі тоў ска га бо ку — Бал тый скі ін-
сты тут аг ра біз не су, ад мі ніст ра цыя му ні цы па лі тэ та г. Друс кі нін кай і 
Лі тоў ская аса цы я цыя сель ска га ту рыз му, з бе ла рус ка га — ад дзел 
фі зіч най куль ту ры, спор ту і ту рыз му Гро дзен ска га гар вы кан ка ма і 
аб лас ное ад дзя лен не гра мад ска га аб' яд нан ня «Рэс пуб лі кан скі ту рысц-
ка-спар тыў ны са юз».

БЯЗ ВУ СЫ «НЯНЬ» БЯЗ ВУ СЫ «НЯНЬ» Прэм' е ра!Прэм' е ра!  ��

ЦЫРК ЗА ПРА ШАЕ НА ПА РАД 
20 ве рас ня ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным цыр ку —

прэм' е ра но ва га се зо на

Ні хто не ду маў, ні хто не прад чу ваў, 
што ста ліч ныя ды на маў цы паў то-
раць лёс ба ры саў ска га БА ТЭ ў су-
стрэ чы з пар ту галь скім «Пор ту». Але 
ў Са ло ні ках, на ста ды ё не «Тум ба», у 
ва ро ты Аляк санд ра Гу та ра за ля та-
ла амаль усё, што ля це ла. Адзі ны 
гол прэ сты жу на пры кан цы су стрэ чы 
пра вёў Не манья Ні ка ліч.

— Мы вель мі дрэн на і ня ўпэў не на па-
ча лі матч, — за ўва жыў трэ нер «Ды на ма» 
Ула дзі мір ЖУ РА ВЕЛЬ. — На огул, мы на 
дзі ва лёг ка пра пус ці лі га лы. 6 уда раў — і 
5 з іх бы лі дак лад ныя.

Лі га Еў ро пы. Гру па вы этап. 1-ы тур. 
Гру па А. «Ба ру сія» (Мен хенг лад бах, Гер-
ма нія) — «Віль я рэ ал» (Іс па нія) — 1:1, 

«Апа лон» (Кіпр) — «Цу рых» (Швей ца-
рыя) — 3:2. Гру па B. «Бру ге» (Бель гія) — 
«Та ры на» (Іта лія) — 0:0, «Ка пен га ген» (Да-
нія) — ХІК (Фін лян дыя) — 2:0. Гру па С. 
«Пар ты зан» (Сер бія) — «То тэн хем» (Анг-
лія) — 0:0, «Бе шык таш» (Тур цыя) — «Астэ-
рас» (Грэ цыя) — 1:1. Гру па D. «Рэд Бул» 
(Аў стрыя) — «Сэл цік» (Шат лан дыя) — 2:2, 
«Ды на ма» (Хар ва тыя) — «Аст ра» (Ру мы-
нія) — 5:1. Гру па Е. ПСВ (Га лан дыя) — 
«Эш та рыл» (Пар ту га лія) — 1:0, «Па на ты-
най кас» (Грэ цыя) — «Ды на ма» (Ра сія) — 
1:2. Гру па F. «Ка ра бах» (Азер бай джан) — 
«Сэнт-Эць ен» (Фран цыя) — 0:0, «Дняп ро» 
(Укра і на) — «Ін тэр» (Іта лія) — 0:1. Гру па G. 
«Стан дард» (Бель гія) — «Ры е ка» (Хар ва-
тыя) — 2:0, «Се вілья» (Іс па нія) — «Фе е-

норд» (Га лан дыя) — 2:0. Гру па H. «Ліль» 
(Фран цыя) — «Крас на дар» (Ра сія) — 1:1, 
«Эвер тан» (Анг лія) — «Воль фсбург» (Гер-
ма нія) — 4:1. Гру па І. «Янг Бойз» (Швей-
ца рыя) — «Сло ван» (Сла ва кія) — 5:0, «На-
па лі» (Іта лія) — «Спар та» (Чэ хія) — 3:1. 
Гру па J. «Сцяўа» (Ру мы нія) — «Оль барг» 
(Да нія) — 6:0, «Рыя Авэ» (Пар ту га лія) — 
«Ды на ма» (Укра і на) — 0:3. Гру па К. ПА ОК 
(Грэ цыя) — «Ды на ма» (Бе ла русь) — 6:1, 
«Фі я рэн ці на» (Іта лія) — «Ген гам» (Фран-
цыя) — 3:0. Гру па L. «Ме та ліст» (Укра-
і на) — «Траб зонс пор» (Тур цыя) — 1:2, 
«Ле гія» (Поль шча) — «Ло ке рэн» (Бель-
гія) — 1:0.

Та рас ШЧЫ РЫ

�

І Ў «ДЫ НА МА» — ЧОР НЫ ДЗЕНЬ 
Мін ча не са сту пі лі ў дэ бют ным па ядын ку Лі гі Еў ро пы грэ час ка му ПА ОКу з лі кам 1:6

Футбол. Ліга ЕўропыФутбол. Ліга Еўропы  ��

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 2422 ад 01.09.14,  выдадзена Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь.

КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»  
на ІV квар тал
або ІІ паў год дзе 2014 го да —
за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, 
вы ра зай це і да сы лай це 
ДА 9 КАСТРЫЧНІКА 2014 ГОДА 
ў рэдакцыю на адрас: 220013, 
Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага, 10А. 

Ся род пад піс чы каў 14.10 2014 го да бу дзе ра зы гра на 
7 цеп ла вен ты ля та раў і су пер прыз — хле ба печ. Вы ні кі 
бу дуць апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 24.10.2014 г.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 31.12.2014 г. 
пры па да чы кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на ІV квар тал або 2-е паў год-
дзе 2014 г. і паш пар та. Пас ля 31 снеж ня вы да ча пры зоў спы ня ец ца і прэ тэн-
зіі пад піс чы каў не пры ма юц ца.

Умо вы рэ клам най гуль ні «У цёп лую зі му са «Звяз дою» чы тай це ў нумары 
га зе ты «Звяз да» за 4.09.2014.

Тэлефон для даведак (017) 287 18 38.
ТЭРМІН ПРАВЯДЗЕННЯ ГУЛЬНІ — З 6.09.14 ПА 31.12.14.

Суперпрыз —Суперпрыз —
хлебапеч

7  цепла - 
7  цепла - 

вентылятараў

вентылятараў

Electrolux
Electrolux

(індэкс)

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІV квартал або 2-е паўгоддзе 2014 года

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                                        на ІV кв. або 2-е паўг. 2014 года

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    
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ЗА ХА БАР — ВЫ СЫЛ КА 
Ста ліч ныя су пра цоў ні кі мі лі цыі 
за тры ма лі за меж на га сту дэн-
та, які спра ба ваў даць ха бар за 
не вы ка нан не па ка ран ня.

Гра ма дзя нін Лі ва на — сту дэнт-
пя ці курс нік ад на го са ста ліч ных 
ВНУ — з мэ тай спры яль на га вы-
ра шэн ня пы тан ня аб не вы ка нан ні 
да дат ко ва га па ка ран ня па пры га-
во ры су да, звя за на га з па збаў лен-
нем пра ва кі ра ван ня транс парт ным 
срод кам, спра ба ваў даць ха бар у па-
ме ры 500 до ла раў служ бо вай асо бе 
кры мі наль на-вы ка наў чай ін спек цыі. 
Па фак це за ве дзе на кры мі наль ная 
спра ва. У вы пад ку, ка лі ві на за меж-
на га сту дэн та бу дзе пры зна на, пас-
ля, на ту раль на, ад быц ця па ка ран ня 
фі гу рант бу дзе вы сла ны за ме жы 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Як па ве дам ляе ўпраў лен не па 
ба раць бе з эка на міч ны мі зла чын-
ства мі ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, 
бы ло ўста ноў ле на, што ў пе ры яд 
з лю та га мі ну ла га го да па кра са-
вік бя гу ча га той, быў шы служ бо вай 
асо бай і зай ма ю чы ад каз нае ста-
но ві шча, вы ка рыс тоў ваў служ бо-
вы аў та ма біль і кі роў цу ўні тар на га 
прад пры ем ства «Рэ маў та дар Цэнт-

раль на га ра ё на г. Мін ска» ў аса-
біс тых мэ тах. Трэ ба ска заць, што 
чы ноў нік з'яў ляў ся ку ра та рам гэ-
та га дзяр жаў на га прад пры ем ства. 
Сва і мі дзе ян ня мі ко ліш ні на мес нік 
кі раў ні ка ад мі ніст ра цыі ра ё на на-
нёс яму шко ду на су му больш як 
33 міль ё ны руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

КА РЫС ТАЎ СЯ ДЗЯР ЖАЎ НЫМ ЯК СВА ІМ 
У да чы нен ні да ко-
ліш ня га на мес ні ка кі-
раў ні ка ад мі ніст ра цыі 
Цэнт раль на га ра ё на 
Мін ска пра ку ра ту ра 
Са вец ка га ра ё на ста лі-
цы за вя ла кры мі наль-
ную спра ву. Ко ліш ня га 
чы ноў ні ка па да зра юць 
у зло ўжы ван нях.

КрыміналКрымінал  ��


