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Су праць нар ко ты каўСу праць нар ко ты каў  ��

НЕ ВЯ ЛІЧ КІ, АЛЕ ВЕЛЬ МІ ЎТУЛЬ НЫ
Па да рун кам да Дня го ра да Го ме ля стаў но вы дзі ця чы 
са док №38.

Ма лень кія жы ха ры 94-га і 96-га мік ра ра ё наў у На ва бе ліц кім 
ра ё не го ра да над Со жам пой дуць у яго з па чат ку каст рыч ні-
ка, рас ка за ла за гад чы ца ўста но вы Воль га Аў чын ні ка ва. На 
рэ кан струк цыю па мяш кан ня са срод каў га рад ско га бюд жэ ту 
бы ло вы дат ка ва на больш за 4,5 млрд руб лёў. Но вы спар тыў ны 
ін вен тар уста но ве на дзень на ра джэн ня ўру чы лі прад стаў ні кі 
аб лас ной вы ка наў чай ула ды.

Дзі ця чы сад ад па вя дае ўсім нор мам, стан дар там і па тра-
ба ван ням. Ён змо жа змяс ціць ка ля 100 вы ха ван цаў — гэ та 
4 гру пы роз ных да школь ных уз рос таў. У гру пах ста ран на, з 
да па мо гай ды зай не раў, пра ду ма на раз мя шчэн не спе цы яль най 
дзі ця чай мэб лі, якая не мае вост рых вуг лоў, гуль ня во га аб ста-
ля ван ня, мес цаў для твор час ці. У гас па дар чых па мяш кан нях 
па стаў ле ны бой ле ры — каб ні ко лі не мець пе ра бо яў з га ра чай 
ва дой. Па кой чы кі з пры го жы мі дзі ця чы мі лож ка мі, му зыч ная 
за ла, са мае су час нае аб ста ля ван не ў бло ку для хар ча ван ня, 
ад па вед нае са ні тар ным нор мам, па він ны ства рыць доб ры на-
строй у дзя цей, вы ха валь ні каў і баць коў. Тут не за бы лі і пра 
бяс пе ку. Ва ўста но ву ця пер мо гуць тра піць толь кі тыя, хто мае 
ад па вед ны чып-ключ. У са мы блі жэй шы час пла ну ец ца ўста ля-
ван не сіс тэ мы ві дэа на зі ран ня. Да та го ж на бы ты да па мож ні кі 
ў ад па вед нас ці з пра гра май да школь най аду ка цыі.

Між тым вы ха валь ні кі лі чаць, што са міх дзя цей асаб лі ва па-
ра дуе так зва нае раз ві ва ю чае ася род дзе. За сад ком ство ра на 
но вая пля цоў ка для гуль няў з усі мі не аб ход ны мі склад ні ка мі: 
пя соч ні ца мі, лаў ка мі, не звы чай ны мі клум ба мі, якія на гад ва юць 
ка зач ных ге ро яў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. Фота аўтара.

БОЛЬШ, ЧЫМ КНІ ГІ
Ама та ры чы тан ня зла дзі лі пра ект у да па мо гу дзе цям.
Су стрэц ца з вя до мы мі, та ле на ві ты мі ў роз ных сфе рах асо-

ба мі, пры ем на пра вес ці час і ра зам з тым да па маг чы ка мусь ці, 
хто мае ў гэ тым па трэ бу? Рэа лі за ваць усё пе ра лі ча нае ад на-
ча со ва мо гуць удзель ні кі но ва га даб ра чын на га лі та ра тур на га 
праекта «Ча ла век чы тае». Яго ла дзяць у ста лі цы між на род ны 
даб ра чын ны фонд да па мо гі дзе цям «Шанс», ін тэрнэт-кра ма 
«Ку фэ рак дзі ця чых кніг» і лі та ра тур ны клуб «Ку фэ рак».

«Ча ла век чы тае» — гэ та шэсць су стрэч-дыя ло гаў з вя до-
мы мі гас ця мі пра лю бі мыя і не лю бі мыя кні гі, іх ро лю ў жыц ці 
і кар' е ры, важ насць чы тан ня на огул. «Су стрэ чы бу дуць ад-
бы вац ца ў ста ліч ных ка вяр нях з пе ры я дыч нас цю раз на два 
тыд ні, а ўва ход ным бі ле там на кож ную з іх слу жыць кві ток 
аб пе ра лі ку срод каў на даб ра чын ны ра ху нак фон ду да па мо гі 
дзе цям «Шанс», — рас каз вае ад на з ар га ні за та раў праекта 
Тац ця на Пу зы рэ віч.

23 ве рас ня пад час стар ту праекта пра ўсё гэ та рас па вя ла 
пісь мен ні ца, сцэ на рыст, тэ ле- і ра дыё вя ду чая Та ма ра Лі сіц кая. 
На чар зе — су стрэ чы з мас тач кай Ні кай Сан драс, гім наст кай 
Ме лі тай Ста ню тай, за сна валь ні цай гаст ра на міч на га партала і 
ку лі нар най шко лы Оede.by Але най Вы соц кай і ін шы мі.

Акра мя та го, у «Ку фэр ку дзі ця чых кніг» па ста ян на дзей ні-
чае ак цыя «Пад ве ша ная кні га» (па ана ло гіі з італь ян скай ідэ яй 
«пад ве ша най ка вы» — кож ны на вед нік кавярні мо жа апла ціць 
ку бак ка вы і па кі нуць яго «да за па тра ба ван ня» ў па да ру нак 
та му, у ка го не ха пае гро шай). Так, бе ла ру сы мо гуць на быць 
дзі ця чыя кні гі і «пад ве сіць» іх для дзя цей, якія пра хо дзяць ля-
чэн не ў ан ка цэнт ры ў Ба раў ля нах.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

«МА ЛЮТ КА» НА СКО ЧЫ ЛА НА «КА ЗАН КУ»
У Пін ску спе цы я ліс ты АСВО Да вы ра та ва лі на ра цэ двух 
ры ба коў.

На Пі не пры клад на а па ло ве вось май ве ча ра су тык ну лі-
ся два ма ла мер ныя суд ны — лод кі «Ма лют ка» і «Ка зан ка». 
Ба ла зе, гэ тае «вод нае ДТЗ» ад бы ло ся за 20 мет раў ад вы ра-
та валь най стан цыі і ў ме жах го ра да. У вы ні ку два муж чы ны 
з «Ма лют кі» ака за лі ся ў ра цэ. Іх з ва ды да ста лі ра бот ні кі 
АСВО Да. У дру гой лод цы зна хо дзі лі ся тры ча ла ве кі, якія не 
па цяр пе лі. У абод вух ма ла мер ных суд нах лю дзі зна хо дзі лі ся 
ў вы ра та валь ных ка мі зэль ках.

ЛЁГ У КА ЛЯ І НУ І ЗА ГІ НУЎ
Хло пец лёг у чы гу нач ную ка ля і ну і за гі нуў пад ко ла мі 
элект ра цяг ні ка Мінск — Асі по ві чы.

Як па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве ўнут ра ных спраў, зда рэн не 
ад бы ло ся на пе ра го не Ка ля дзі чы — Мі ха на ві чы. Ма ла ды ча-
ла век ля жаў у ка ля і не і не рэ ага ваў на сіг на лы элект рыч кі. У 
вы ні ку ён атры маў смя рот ныя траў мы.

Яшчэ адзін ін цы дэнт на чы гун цы ад быў ся з ды зель-цяг ні ком 
Друя — Кру ляў шчыз на, які на ехаў на ця лят, што ака за лі ся на 
пу ці. Ха ця рэз ка за тар ма зіў са стаў, але су тык нен ня па збег нуць 
не ўда ло ся. За трым ка ру ху скла ла га дзі ну.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СПРА ВА — ЗА ПЕ РА МО ГА МІ!
У Пар ты зан скім ра ё не Мін ска ад кры ла ся за ла бок са.

Но вая спар тыў ная 
за ла ад кры ла ся ў бу-
дын ку пра фе сій на-тэх-
ніч на га ка ле джа на ву-
лі цы Ваў пша са ва. У ім 
бу дуць зай мац ца бак сё-
ры-па чат коў цы, а так са-
ма тыя, хто трэ ні ру ец ца 
ўжо не каль кі га доў. У 
цы ры мо ніі ўра чыс та га 
ад крыц ця за лы пры ня-
лі ўдзел прад стаў ні кі 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі, 
ад мі ніст ра цыі Пар ты зан-
ска га ра ё на, Бе ла рус кай 
фе дэ ра цыі бок са, рэс-
пуб лі кан ска га цэнт ра 
фі зіч на га вы ха ван ня і 
спор ту на ву чэн цаў і сту-
дэн таў, ты ту ла ва ныя 
спарт сме ны і трэ не ры.

Як ад зна чыў га лоў ны 
трэ нер збор най Бе ла ру-
сі па бок се Кан стан цін 

Са ка лоў, у за ле ёсць усё для паў на вар тас ных трэ ні ро вак. 
На стаў нік па жа даў юным спарт сме нам пос пе хаў у ву чо бе і 
спор це і ўру чыў не каль кі па ке таў, да вер ху за бі тых паль чат ка-
мі. Ён так са ма па абя цаў, што Бе ла рус кая фе дэ ра цыя бок са 
пры вя зе пры не аб ход нас ці яшчэ экі пі роў ку.

Аляксандр ШАБЛЮК, фота аўтара.

Да фі ні шу ўбо рач най кам па-
ніі Ма гі лёў шчы на прый шла з 
рэ корд ным для воб лас ці вы ні-
кам — 1393,5 ты ся чы тон збож-
жа, у 1,3 ра за больш, чым ле-
тась. Ся рэд няя ўра джай насць 
скла ла 42 цэнт не ры з гек та ра 
— на 2,4 цэнт не ра бо лей, чым 
па кра і не. За ўсю гіс то рыю 
пра вя дзен ня фес ты ва лю «Да-
жын кі» та кіх па каз чы каў воб-
ласць да сяг ну ла ўпер шы ню.

— За гэ ты мі ліч ба мі — са ма-
ад да ная пра ца аг ра ры яў, вы со кая 
тэх на ла гіч ная дыс цып лі на, зла джа-
ная ра бо та ўсіх служ баў, за ня тых 
на ўбор цы ўра джаю, — ад зна чыў 
пад час ад крыц ця фес ты ва лю стар-
шы ня Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Пётр Руд-
нік. — Гэ та па дзея аб' яд на ла ўсіх — бу даў ні коў, 
ка му наль ні каў, ра бот ні каў куль ту ры і аду ка цыі. 
Вя лі кі па клон усім за най вы шэй шую гра ма дзян-
скую ад каз насць.

Па-са праўд на му зор ным стаў фес ты валь 
для аг ра ры яў Шкло ўшчы ны. Ме на ві та гэ ты ра-
ён атры маў дып лом абл вы кан ка ма пер шай сту-
пе ні і 500 ба за вых ве лі чынь. Ад сюль і леп шыя 
кам бай не ры — Вя ча слаў Кар по віч і Мі ка лай 
Раб цаў з ААТ «Алек санд рый скае», якія па ста-
ві лі аб лас ны рэ корд па на ма ло це — 6,6 ты ся чы 
тон збож жа.

Пад рых та ваў па да рун кі для пе ра мож цаў і 
ма лоч ны хол дынг ААТ «Ба бу лін гла дыш». Тром 
леп шым кам бай не рам — Ула дзі мі ру Мель ні ка ву 
і Ула дзі мі ру Кор са ку (аг ра кам бі нат «За ра» Ма гі-
лёў ска га ра ё на), а так са ма Вя ча сла ву Кар по ві чу 
(ААТ «Алек санд рый скае») уру чы лі клю чы ад па-
за да рож ні каў «Джы лі».

Нель га не ад зна чыць і пра цу бу даў ні коў і 
ка му наль ні каў, дзя ку ю чы якім Кі раўск змя ніў-
ся да не па зна валь нас ці. Цэнтр воль на га ча-
су, на рэ кан струк цыю яко га пай шло больш за
13 міль яр даў руб лёў з аб лас но га бюд жэ ту, стаў 

са праўд най ві зіт най карт кай ра ё на. Тут за пра-
ца ваў су час ны 3D-кі на тэ атр на 160 мес цаў, мі-
ні-ка вяр ня, хут ка ад кры ец ца біль ярд ная за ла. А 
на ўва хо дзе ў бу ды нак з'я ві ла ся скульп тур ная 
кам па зі цыя сім ва ла кі раў скіх «Да жы нак» — сноп 
ка ла соў. Зроб ле ны ка пі таль ны і бя гу чы ра мон-
ты шмат ква тэр ных да моў, цал кам ад на ві ла ся 
во да пра вод ная сет ка, па кла дзе ны ас фальт на 
8 цэнт раль ных ву лі цах. Шмат аб' ек таў ад ра ман-
та ва на і ў кі раў скай ста лі цы ра ён ных «Да жы нак» 
аг ра га рад ку Мыш ка ві чы. Но вае жыц цё атры-
маў мяс цо вы Дом куль ту ры, у цэнт ры на се ле-
на га пунк та за пра ца ваў фан тан, а на 9 ву лі цах 
з'я віў ся ас фальт. Да рэ чы, на рэ кан струк цыю 
аб' ек таў сац куль тбы ту і жыл лё ва га фон ду, а 
так са ма доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то рый Кі раў-
ска і Мыш ка віч пай шло больш за 100 міль яр даў 
бюд жэт ных руб лёў. Не менш гран ды ёз най бы ла 
і куль тур ная пра гра ма фес ты ва лю. Тут ад бы лі ся 
свя ты хле ба, са ла, мё ду, буль бы і ры бы. За пра-
ша ла алея ра ён ных сця гаў і вы ста ва ка ра ва яў. 
На род за баў ля лі больш як 2 ты ся чы ар тыс таў 
воб лас ці.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

� 

— Кож ны ар га нізм ін ды ві ду аль ны, і ка лі 
адзін ку рыў су месь пяць-шэсць ра зоў і па-
куль не меў ней кіх за ўваж ных на ступ стваў 
для ар га ніз ма і зда роўя, гэ та не азна чае, 
што ў дру го га пер шае ж ку рэн не не скон-
чыц ца тра ге ды яй, — удак лад няе псі хо-
лаг Цэнт ра дру жа люб на га стаў лен ня 
да пад лет каў «Поспех» Ка ця ры на БЛІЗ-
НЮК. — Ка лі мы ка жам пра ўздзе ян не 
ды му су ме сяў на ар га нізм, то тут вар та 
мець на ўва зе тры ты пы не бяс пе кі.

1. Мяс цо вая рэ ак цыя. Цер пяць не па-
срэд на слі зіс тыя аба лон кі — уз ні ка юць 
хра ніч ныя за па лен чыя пра цэ сы ў ды халь-
ных шля хах (фа рын гіт, ла рын гіт, бран хіт). 
Ку рэн не мік саў вы клі кае ка шаль, слё за-
ця чэн не, асіп ласць гор ла — пад час і пас-
ля ку рэн ня. Ёсць вы со кая ве ра год насць 
уз нік нен ня зла я кас ных пух лін ро та вай 
по лас ці, глот кі, гар та ні і брон хаў.

2. Цэнт раль ная рэ ак цыя. Са мыя 
дроб ныя са су ды га лаў но га моз га (ка-
пі ля ры) спра бу юць не да пус ціць яд да 
«асноў на га цэнт ра кі ра ван ня» і рэз ка 
зву жа юц ца. Кроў у вы ні ку не мо жа за-
бяс пе чыць мозг кіс ла ро дам. Як і лю быя 
клет кі, ка лі іх па зба віць кіс ла ро ду, клет кі 
моз га гі нуць. Ме на ві та гэ ты эфект і па-

да ба ец ца ча ла ве ку — уз ні кае ад чу ван не 
лёг кас ці і бес кла пот нас ці.

На огул рэ ак цыі ў кур цоў мо гуць быць 
роз ны мі: эй фа рыя, смех, плач, не маг чы-
масць за ся ро дзіць ува гу і ары ен та вац ца 
ў на ва кол лі, га лю цы на цыі, стра та кант-
ро лю. Усе гэ тыя рэ ак цыі па гра жа юць не 
прос та зда роўю — жыц цю ча ла ве ка. Ад-
сюль і вы хад на ву лі цу праз вок ны, і шэ-
раг ін шых за рэ гіст ра ва ных ста тыс ты кай 
вы пад каў гі бе лі ма ла дых лю дзей.

Сіс тэ ма тыч нае ку рэн не мік саў пры-
во дзіць да не зва рот ных дэ струк тыў ных 
пра цэ саў у цэнт раль най нер во вай сіс тэ ме. 
Зні жа ец ца ўва га, па гар ша ец ца па мяць, за-
па воль ва ец ца ра зу мо вая дзей насць, з'яў-
ля ец ца схіль насць да дэ прэ сіі. Боль шасць 
ку рыль ных су ме сяў вы клі кае нар ка тыч-
ную за леж насць, пры во дзіць да цяж кай 
ін ва лід нас ці па псі хіч ным за хвор ван ні.

3. Так січ ная рэ ак цыя. Моц на дзей-
ныя рэ чы вы, якія па сту па юць ра зам з 
ды мам, вы клі ка юць не прад ка заль ны 
так січ ны эфект. Кур цы спай су скар-
дзяц ца на ва ні ты, млосць, па ча шча нае 
сэр ца біц цё, су тар гі мыш цаў. Маг чы мая 
стра та прытомнасці і на ват ко ма. З та кі мі 
сімп то ма мі і ста на мі ама та ры су ме сяў і 
па сту па юць у баль ні цу.

КУ РЫЛЬ НЫЯ СУ МЕ СІ 
ЗА БА РО НЕ НЫ ЦАЛ КАМ

Увя дзен не ў за ка на даў ства па няц ця 
«ана лаг нар ка тыч ных рэ чы ваў і псі ха-
тро паў» да зво лі ла за ба ра ніць сва бод-
нае аба ра чэн не рэ чы ваў сін тэ тыч на га 
або на ту раль на га па хо джан ня, хі міч ная 
струк ту ра і вар тас ці якіх па доб ныя на хі-
міч ную струк ту ру і вар тас ці нар ка тыч ных 
рэ чы ваў і псі ха тро паў.

Ку рыль ныя су ме сі «спайс» ад не се ны 
да асаб лі ва не бяс печ ных псі ха троп ных 
рэ чы ваў. За не за кон нае аба ра чэн не (за-
хоў ван не і збыт) та кіх рэ чы ваў пра ду гле-
джа на кры мі наль ная ад каз насць.

Не за кон ныя без мэ ты збы ту вы раб, 
пе ра пра цоў ка, на быц цё, за хоў ван не, 
пе ра воз ка ці пе ра сыл ка нар ка тыч ных 
рэ чы ваў, псі ха троп ных рэ чы ваў або іх 
прэ кур со раў ці ана ла гаў ка ра ец ца аб ме-
жа ван нем сва бо ды на тэр мін да пя ці 
га доў або па збаў лен нем сва бо ды на 
тэр мін ад двух да пя ці га доў.

Не за кон ныя з мэ тай збы ту вы раб, пе-
ра пра цоў ка, на быц цё, за хоў ван не, пе ра-

воз ка ці пе ра сыл ка або не за кон ны збыт 
нар ка тыч ных рэ чы ваў, псі ха троп ных рэ-
чы ваў або іх прэ кур со раў ці ана ла гаў 
ка ра ец ца па збаў лен нем во лі на тэр мін 
ад пя ці да вась мі га доў з кан фіс ка цы-
яй ма ё мас ці ці без кан фіс ка цыі.

Дзе ян ні з мэ тай збы ту, учы не ныя 
гру пай асоб або служ бо вай асо бай з 
вы ка ры стан нем сва іх служ бо вых паў-
на моц тваў, або асо бай, якая ра ней учы-
ня ла зла чын ствы, або ў да чы нен ні да 
нар ка тыч ных рэ чы ваў, псі ха троп ных рэ-
чы ваў, іх ана ла гаў у буй ным па ме ры, або 
ў да чы нен ні да асаб лі ва не бяс печ ных 
нар ка тыч ных срод каў ці псі ха троп ных 
рэ чы ваў, або збыт нар ка тыч ных срод каў, 
псі ха троп ных рэ чы ваў, іх прэ кур со раў ці 

ана ла гаў на 
тэ ры то рыі ўста-

но вы аду ка цыі, 
ахо вы зда роўя, во- ін скай час ці, па праў-
чай уста но вы, арышт на га до ма, у мес цах 
за клю чэн ня пад вар ту або ў мес цы пра-
вя дзен ня спар тыў ных, куль тур на-ма са-
вых ці ін шых ма са вых ме ра пры ем стваў 
ка ра юц ца па збаў лен нем во лі на тэр мін 
ад вась мі да тры нац ца ці га доў з кан фіс-
ка цы яй ма ё мас ці ці без кан фіс ка цыі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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ПА ГІ БЕЛЬ НАЯ «ЛЁГ КАСЦЬ» БЫЦ ЦЯ
У чым не бяс пе ка ку рыль ных су ме сяў?

Кур цы спай су скар дзяц ца 
на ва ні ты, млосць, па ча шча нае 
сэр ца біц цё, су тар гі мыш цаў. 
Маг чы мая стра та прытомнасці 
і на ват ко ма. З та кі мі сімп то ма мі 
і ста на мі ама та ры су ме сяў 
і па сту па юць у баль ні цу.

Спайс (ад англ. «spіce» — спе цыя, пры пра ва) — гэ та тра вя ная су месь, у са стаў 
якой ува хо дзяць не толь кі звы чай ныя тра вы, але і сін тэ тыч ныя рэ чы вы (або 
сін тэ тыч ны ка на біс). Сін тэ тыч ныя рэ чы вы ў шмат ра зоў больш шкод ныя за 
на ту раль ныя кам па не нты ма ры ху а ны (гэ та, вя до ма, не азна чае, што апош-
няя з'яў ля ец ца ідэа льным ва ры ян там для ўжы ван ня). Сут насць у тым, што 
мі зэр най коль кас ці «сін тэ ты кі» мо жа быць да стат ко ва для та го, каб па зба віць 
ча ла ве ка жыц ця. Не маг чы ма прад ба чыць, якім чы нам паў плы вае ўжы ван не 
та го ці ін ша га рэ чы ва на га лаў ны мозг кан крэт на га ча ла ве ка. Тым больш хі-
міч ныя фор му лы вы твор цы мя ня юць на раз-два.

ВАЖ КІ 
МА ГІ ЛЁЎ СКІ КА РА ВАЙ
У ста лі цы аб лас ных «Да жы нак» — Кі раў ску — за пра ца ваў су час ны 
цэнтр воль на га ча су і з'я віў ся брон за вы сім вал свя та хле ба ро баў

Леп шыя кам бай не ры воб лас ці Вя ча слаў КАР ПО ВІЧ 
і Мі ка лай РАБ ЦАЎ з ААТ «Алек санд рый скае».

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

— Ча ла ве ка мож на пры му сіць не ку рыць 
у гра мад скім мес цы, а не браць цы га рэ ту ў 
зу бы до ма — не маг чы ма. Ці іс нуе вый сце з 
гэ тай сі ту а цыі?

— На шы геа гра фіч ныя су се дзі коль кі га доў 
та му пры ня лі еў ра пей скія нор мы, якія рэг ла мен-
ту юць вы твор часць і рэа-
лі за цыю цы га рэт з ніз кай 
маг чы мас цю ўзга ран ня. 
Што яны з ся бе ўяў ля-
юць? Гэ та звы чай ныя цы-
га рэ ты, але спе цы яль ная 
філь тра ва ная па пе ра мае 
не каль кі не га ру чых коль-
цаў. Ка лі ку рыль шчык не 
за цяг ва ец ца, цы га рэ та 
тлее да каль ца і пас ля 
зга сае. Гэ тым шля хам 
збі ра ем ся пай сці і мы. Па 
на шай іні цы я ты ве ўнес лі 
зме ны ў між дзяр жаў ны 
стан дарт. У кла сі фі ка-
цыю ты ту нё вых вы ра баў 
уклю чы лі та кое па няц це, 
як «цы га рэ ты з ніз кай 
маг чы мас цю ўзга ран ня». Ле тась у стан дарт 
уклю чы лі па тра ба ван ні да вы пра ба ван ня па доб-
ных цы га рэт. Ужо вы раб ле на вы пра ба валь ная 
ўста ноў ка, якая зна хо дзіц ца за раз на ты ту нё вай 
фаб ры цы ў Грод не.

— І ка лі іх пач нуць вы раб ляць?
— Трэ ба яшчэ гэ тыя па тра ба ван ні ўклю чыць 

у тэх ніч ны рэг ла мент Мыт на га са ю за. Пра па но-
вы ўжо ўнес лі. Ча ка ем ад ка зу. Між ін шым, у вы-
твор час ці та кіх цы га рэт не аба вяз ко ва цал кам 
паў та раць до свед За ход няй Еў ро пы. За мест 
не га ру чых уста вак мож на вы ка рыс тоў ваць 

ін шыя эле мен ты. На прык лад, ра ней, ка лі вы 
па мя та е це, у Са ю зе бы лі цы га рэ ты «Аст ра», 
якія ўмоў на мож на бы ло ад нес ці да цы га рэт 
з ніз кай маг чы мас цю ўзга ран ня. Бо іх па пе ра, 
ка лі ча ла век не за цяг ваў ся, прос та тух ла. У 
лю бым вы пад ку па доб ны крок зні зіў бы коль-
касць па жа раў.

Да рэ чы, з 2002 го да мы па ча лі аб ста лёў ваць 
жыл лё доб ра вя до мы мі 
ўсім аў та ном ны мі па жар-
ны мі апа вя шчаль ні ка мі. 
Гэ ты да во лі прос ты ў 
пры мя нен ні сро дак каш-
туе ка ля 100 ты сяч руб-
лёў. Па доб ная ўста ноў ка 
зні жае ры зы ку гі бе лі ча-
ла ве ка ў вы пад ку па жа-
ру на 80 пра цэн таў.

Вар та ад зна чыць, што 
вя лі кую ро лю ў тра гіч-
ных вы пад ках на па жа-
ры ады гры вае ча ла ве чы 
фак тар. Та му вель мі важ-
на не толь кі ўста ля ваць 
апа вя шчаль нік, па чаць 
вы пус каць цы га рэ ту з 
ніз кай маг чы мас цю ўзга-

ран ня, а яшчэ ву чыць ча ла ве ка пра ві лам бяс-
пе кі, па чы на ю чы з дзі ця ча га сад ка, шко лы. Між 
ін шым, ра зам з МУС мы пра па на ва лі Мі ніс тэр-
ству аду ка цыі зра біць прад мет «Асно вы бяс пе кі 
жыц ця дзей нас ці» аба вяз ко вым у на ву чаль най 
пра гра ме бе ла рус кіх школ. На на шу дум ку, гэ та 
бу дзе спры яць па вы шэн ню ве даў, на вы каў для 
та го, каб мож на бы ло па пя рэ дзіць над звы чай-
ную сі ту а цыю ці мі ні ма лі за ваць яе на ступ ствы. 
Спа дзя ём ся, на ша пра па но ва ўсё ж та кі бу дзе 
пад тры ма на Мі ніс тэр ствам аду ка цыі.

Та рас ШЧЫ РЫ.

ЦЫ ГА РЭ ТА 
СЯБ РУЕ З ТРА ГЕ ДЫ ЯЙ

На стаў нік — уні каль ная пра-
фе сія, якая па тра буе ад яе 
ўла даль ні ка мэ та на кі ра ва нас-
ці і са ма ад да на сці, не звы чай-
най ду шэў най шчод рас ці, па-
ва гі і, са мае га лоў нае, лю бо ві 
да сва іх вуч няў. Пра фе сія, 
якая за слу гоў вае ўсе на род-
най па ва гі! Ме на ві та гэ та да-
вя дзец ца да ка заць удзель ні-
кам фі на лу рэс пуб лі кан ска га 
кон кур су пра фе сій на га май-
стэр ства пе да го гаў «На стаў-
нік го да», які ад крыў ся ўра-
чыс та ў сце нах Лі цэя БДУ.

З улі кам та го, што ў ад бо рач ных 
ту рах па ўсёй кра і не ўзя лі ўдзел 
больш як 30 ты сяч ча ла век (а гэ та, 
між ін шым, утрая больш, чым ра-
ней), на ват цяж ка са бе ўя віць, на-
коль кі вы со кае пра фе сій нае май-
стэр ства бу дзе пра дэ ман стра ва на 
ў фі на ле і на коль кі вост рай бу дзе 
кан ку рэн цыя ся род леп шых. А ў 
тым, што аб са лют на ўсе пе да го-
гі, якія тра пі лі ў фі наль ную част ку 
кон кур су, — вель мі ці ка выя і не ар-
ды нар ныя асо бы, су мня вац ца не 
да во дзіц ца. Яны ўжо ве да юць смак 
пе ра мо гі, бо пе ра маг лі спа чат ку 
на ўзроў ні сва ёй шко лы, за тым на 
ўзроў ні ра ё на і, на рэш це, воб лас ці. 
Або з'яў ля юц ца пе ра мож ца мі ад-
най мен на га ста ліч на га кон кур су.

Вы свят ляць, хто з іх вар ты на сіць 
га на ро вае зван не «На стаў нік го да», 

бу дуць 49 пе да го гаў. Ад мет нас цю 
апош ня га кон кур су ста ла ўвя дзен-
не ся мі прад мет ных на мі на цый. У 
кож най з гэ тых на мі на цый бу дуць 
вы зна ча ны пе ра мож ца і два лаў рэ а-
ты. Але толь кі пе ра мож цы ў кож най 
з на мі на цый тра пяць у су пер фі нал. 
Ме на ві та з гэ тай «ся мёр кі» шчас-
ліў цаў і бу дзе вы бі рац ца «На стаў нік 
го да».

Як рас ка заў на су стрэ чы з жур-
на ліс та мі на мес нік мі ніст ра аду-
ка цыі Ва сіль БУД КЕ ВІЧ, пе да га-
гіч ны стаж фі на ліс таў ва га ец ца ад 
2 да 30 га доў. Са ма му ма ла до му 
фі на ліс ту 26 га доў, а са ма му «да-
рос ла му» — 50. 29 фі на ліс таў з'яў-
ля юц ца ўла даль ні ка мі вы шэй шай 
ква лі фі ка цый най ка тэ го рыі, 14 ча-
ла век ма юць пер шую ка тэ го рыю 
і 5 — дру гую. Ёсць ся род прэ тэн-
дэн таў на пе ра мо гу так са ма і адзін 
ула даль нік са май вы шэй шай ка тэ-
го рыі «на стаў нік-ме та дыст».

У за ключ ным эта пе рэс пуб лі-
кан ска га кон кур су ўдзель ні ча юць 
шэсць на стаў ні каў гіс то рыі, ча ты ры 
на стаў ні кі бе ла рус кай мо вы, па тры 
на стаў ні кі фі зі кі і рус кай мо вы, па 
два на стаў ні кі ма тэ ма ты кі, ін фар-
ма ты кі і вы яў лен ча га мас тац тва, 
адзін на стаў нік му зы кі, тры на-
стаў ні кі фі зіч най куль ту ры, адзін 
на стаў нік пра цоў на га на ву чан ня 
і гэ так да лей. Без умоў на, пра вя-
дзен не ад бо рач ных ту раў кон кур-
су ў ся мі на мі на цы ях па спры я ла 
та му, што ў фі на ле прад стаў ле на 

прак тыч на ўся па літ ра школь ных 
«прад мет ні каў».

Ёсць ся род фі на ліс таў і пяць 
прад стаў ні коў сель скіх школ.

Жу ры рэс пуб лі кан ска га кон кур-
су ўзна чаль вае рэк тар Бе ла рус-
ка га дзяр жаў на га пе да га гіч на га 
ўні вер сі тэ та, док тар пе да га гіч-
ных на вук, пра фе сар Аляк сандр 
ЖУК.

— Кам пе тэнт насць, спра вяд-
лі васць і доб ра зыч лі васць — ме-
на ві та гэ ты мі кры тэ ры я мі бу дзе 
кі ра вац ца жу ры ў сва ёй ра бо це, 
— па абя цаў Аляк сандр Жук. — У 
скла дзе жу ры 17 дак та роў і кан-
ды да таў пе да га гіч ных на вук, 15 
на стаў ні каў, вя до мых сва і мі ды дак-
тыч ны мі і ме та дыч ны мі зна ход ка мі, 
а так са ма ме та дыс ты рэс пуб лі кан-
ска га ўзроў ню...

Яшчэ ад на ад мет насць сё лет ня-
га кон кур су — ра бо та вуч нёў ска га 
жу ры, у якое ўвай шлі вуч ні 10-х і 
11-х кла саў. Школь ні кі вы бе руць 
свай го пе ра мож цу і ўру чаць яму 
прыз вуч нёў скіх сім па тый. На пэў на, 
яно і пра віль на, бо ў дзя цей — сваё 
ба чан не су час на га пе да го га і свае 
ку мі ры, та му па гля дзець на пра-
цу на стаў ні ка ва ча мі дзя цей на ват 
пра фе сі я на лам бу дзе ка рыс на.

А імя ўла даль ні ка га лоў на га 
пры за кон кур су — «Хрус таль на га 
жу раў ля» ста не вя до ма бе ла рус кай 
гра мад скас ці ўжо 27 ве рас ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

Са мыя-са мыяСа мыя-са мыя  ��

ЛЕП ША МУ НА СТАЎ НІ КУ — 
ПРЫЗ ВУЧ НЁЎ СКІХ СІМ ПА ТЫЙ

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Кі раў нік ура да пад крэс ліў, што 
бе ла рус кі бок га то вы зра біць усё, 
што ад яго за ле жыць, каб Бе ла русь 
ста ла леп шым мес цам для рэа лі за-
цыі пра ек таў аме ры кан скіх ін вес та-
раў. «Мы ад кры тыя для дыя ло гу, 
гэ так жа, як ад кры тая на ша кра і-
на, — за явіў ён. — Мы ба чым сваю 
бу ду чы ню ў эка но мі цы ве даў і іна-
ва цы ях. Сён ня вель мі вы со кі ўзро-
вень кан ку рэн цыі, і мы з'яў ля ем ся 
пры хіль ні ка мі рэ аль най ад кры тай 
эка но мі кі, пас ля доў на ідзём гэ тым 
шля хам».

З ПРЫ ЦЭ ЛАМ НА 
ФІ НАН СА ВЫ РЫ НАК

«Для нас вель мі важ ны вы хад 
на фі нан са вы ры нак ЗША, і мы 
вель мі раз ліч ва ем на кан струк-
тыў ную су мес ную пра цу на рын-
ку фі нан саў. На шы дзяр жаў ныя і 
кар па ра тыў ныя аб лі га цыі на дзей на 
за бяс пе ча ны і ма юць да стат ко ва 
вы со кі ўзро вень пры быт ко вас ці. 
Нам трэ ба су мес на іс ці ў гэ тым кі-
рун ку», — лі чыць Мі ха іл Мяс ні ко віч. 
У пры ват нас ці, Бе ла русь вы ву чае 
маг чы масць раз мя шчэн ня ў ЗША 
аб лі га цый на 1 млрд до ла раў. Па 
сло вах на мес ні ка мі ніст ра фі нан-
саў Бе ла ру сі Мак сі ма ЕР МА ЛО ВІ-
ЧА, у рам ках дэ бют ных вы пус каў 
бе ла рус кіх аб лі га цый на знеш ніх 
рын ках ужо ёсць ін вес та ры са 
Злу ча ных Шта таў, і яны з'яў ля юц-
ца тры маль ні ка мі до сыць вя лі кай 
до лі гэ тых каш тоў ных па пер.

Мак сім Ер ма ло віч лі чыць важ-
най для бе ла рус кіх бан каў і кам-
па ній ка ці роў ку дзярж аб лі га цый 
між на род ны мі рэй тын га вы мі агенц-
тва мі. «Мы га то вы зра біць аме-
ры кан скім ін вес та рам пра па но ву 
і пра вес ці ўсе не аб ход ныя ме ра-
пры ем ствы, каб раз мяс ціць вы пуск 

аб лі га цый на аме ры кан скім рын ку, 
ча го мы ра ней не ра бі лі», — за явіў 
на мес нік мі ніст ра. 

Акра мя та го, Бе ла русь пра па нуе 
ін вес та рам з ЗША пры сут ні чаць на 
на шым фі нан са вым рын ку. Бе ла-
рус кія прад пры ем ствы рых ту юц ца 
да та го, каб праз ме ха ніз мы ІPO 
пры цяг ваць рэ сур сы з між на род-
ных фі нан са вых рын каў. Зра зу ме-
ла, што і Нью-Ёрк бу дзе ад ным з 
цэнт раў, дзе на шы прад пры ем ствы 
бу дуць вы хо дзіць на ІPO.

БІЗ НЕС БЕЗ ВІЗ?
«Мы да мо ві лі ся з па соль ствам 

ЗША ў Мін ску, што бу дзем уся ляк 
са дзей ні чаць ра бо це МЗС Бе ла ру сі 
і Дзярж дэ парт амен та ЗША», — за-
явіў прэм' ер-мі ністр. Па вод ле яго 
слоў, га вор ка ідзе пра маг чы масць 
не ка то ра га па ве лі чэн ня коль кас ці 
ра бот ні каў па соль стваў, у пер шую 
чар гу кон суль скіх ра бот ні каў. «Гэ-
та пы тан не зна хо дзіц ца ў ста дыі 
раз гля ду». Мно гіх ці ка віць, ці мож-
на ча каць ві за вых па слаб лен няў, 
асаб лі ва для прад стаў ні коў біз не су. 
Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў, што ў 
гэ тым пы тан ні ёсць пэў ныя праб-
ле мы, якія не аб ход на вы ра шаць 
су мес на з ад мі ніст ра цы яй у ЗША. 
Ён рас па вёў, што пад час яго ві зі ту 
ў Нью-Ёрк за пла на ва ны ў тым лі ку 
су стрэ чы з прад стаў ні ка мі Дзярж-
дэ парт амен та ЗША.

НАМ — СІС ТЭ МЫ 
ВО ДА АЧЫСТ КІ, 
ІМ — ТРАК ТА РЫ?

Су свет на вя до мая кам па нія 
Cullіgan ужо рэа лі за ва ла шмат 
пра ек таў у на шай кра і не. Сіс тэ ма-
мі во да ачыст кі і во да пад рых тоў кі, 
якія вы пус кае прад пры ем ства, аб-
ста ля ва ны шэ раг буй ных ма ла ка-

пе ра пра цоў чых прад пры ем стваў. 
Яны так са ма вы ка рыс тоў ва юц ца ў 
тэх на ло гіі за лі ван ня лё ду на спар-
тыў ных арэ нах. Ця пер рэа лі зу юц ца 
пра ек ты на во да за бо рах у Мін ску. 
Кі раў ніц тва Cullіgan пры ня ло ра-
шэн не знач на па шы рыць сваю вы-
твор часць у Бе ла ру сі і ства рыць 
кам па нію «Ка лі ган Еў ра зія». Фак-
тыч на яна ста не трэ цім най буй-
ней шым за во дам кам па ніі ў све це, 
пра дук цыя яко га бу дзе ары ен та ва-
на на ўсю еў ра зій скую пра сто ру. 
Сён ня вы твор чыя лі ніі Cullіgan іс-
ну юць толь кі ў ЗША і Іта ліі.

Мі ха іл Мяс ні ко віч так са ма пра-
вёў яшчэ шэ раг су стрэч з прад-
стаў ні ка мі аме ры кан ска га біз не су. 
У пры ват нас ці, аб мер ка ва ны стан і 
перс пек ты вы су пра цоў ніц тва з кан-
цэр нам «Джэ не рал Мо тарс».

У сваю чар гу, Бе ла русь мо жа 
на рас ціць па стаў кі трак та роў на 
аме ры кан скі ры нак. Ві цэ-прэ зі дэнт 
кам па ніі MTZ Equіpment Ltd. Ар'е 
Пры лік ска заў: «У ча сы СССР на 
паў ноч на а ме ры кан скім рын ку пра-
да ва ла ся ка ля 4 ты сяч бе ла рус кіх 
трак та роў у год. Мы ве рым, што 
змо жам вяр нуц ца на гэ ты ры нак. 
Сё ле та мы пра да дзім ка ля 100 
трак та роў і бу дзем па сту по ва на-
рошч ваць аб' ёмы», — ска заў прад-
стаў нік кам па ніі. Па яго сло вах, бе-
ла рус кія трак та ры больш на дзей-
ныя і прос тыя ў экс плу а та цыі, а іх 
ра мон тап ры дат насць леп шая.

***
На га да ем, што бе ла рус кая дэ-

ле га цыя на ча ле з прэм' ер-мі ніст-
рам Мі ха ілам Мяс ні ко ві чам пры-
ля це ла ў Нью-Ёрк для ўдзе лу не 
толь кі ў ін вес ты цый ным фо ру ме, 
але і ў Са мі це па клі ма це, які па чаў-
ся ўчо ра. Больш пад ра бяз на пра 
гэ тую па дзею «Звяз да» рас ка жа ў 
най блі жэй шых ну ма рах.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

...ЧА КА ЕМ УЗА ЕМ НАС ЦІ

Чэмпіён свету па боксе сярод 
студэнтаў Сяргей КАРНЕЕЎ.

Паказальныя баі з удзелам юных спартсменаў школы 
алімпійскага рэзерву.

БАЦЬ КІ ПА ВІН НЫ ЗВЯР НУЦЬ УВА ГУ, КА ЛІ ДЗІ ЦЯ...
• па збя гае іх, час та і на доў га зні-

кае з до му або за мы ка ец ца ў сва ім 
па коі. Пы тан ні, за да дзе ныя на ват са-
мым да лі кат ным чы нам, вы клі ка юць 
ус пыш ку гне ву;

• змя ні ла ко ла кан так таў — ста рыя 
сяб ры знік лі, а но выя ні чо га не па ве-
дам ля юць пра ся бе і ўся ляк па збя га юць 
ува гі да рос лых;

• пе ра тва рае дом у «штаб-ква тэ-
ру» — час та зво ніць тэ ле фон, раз-
мо вы па ім вя дуц ца вы ключ на з да-
па мо гай слэн гу (жар гон ных і ко да вых 
слоў, на мё каў);

• зна хо дзіц ца ў ста не, па доб ным на 
ап'я нен не, але па ху ал ка го лю ня ма. Пры 
гэ тым па ру ша на ка ар ды на цыя ру хаў, 

маў лен не. Смя ец ца не да мес ца, зрэн кі 
па шы ра ны або зву жа ны;

• не ці ка віц ца ні ву чо бай, ні сям' ёй, 
ні ра ней шы мі за хап лен ня мі. Пра яў ляе 
раз драж нё насць, эга ізм, за паль чы-
васць. Хлу сіць;

• то поў нае энер гіі, вя сё лае, то ста-
но віц ца змроч ным, па сіў ным, кво лым, 
плак сі вым;

• час та про сіць гро шы, і дак лад на 
не зра зу ме ла, для ча го яны па трэб ны. 
З до ма зні ка юць рэ чы і гро шы.

Не ўпус кай це жыц цё сва іх дзя цей 
з-пад ува гі. Ка лі вам ста ла вя до ма аб 
мес цах збы ту ку рыль ных су ме сяў, не 
цяг ні це — звяр тай це ся ў мі лі цыю па 
мес цы жы хар ства.


