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«Не плаціла
і не буду плаціць!»

ПАД АПЕКАЮ
МІКОЛЫ-ЦУДАТВОРЦА

песні спяваюць, і абяцаюць, што
больш не будуць ездзіць безбілетнікамі.
Пра нейкія прыкрыя выпадкі нават успамінаць не хачу, — сказала Людміла Канстанцінаўна, — іх
так шмат апошнім часам, сітуацыя
моцна змянілася да горшага. Здаецца, навучылася не рэагаваць на
грубасць, хамства, навучылася
ствараць асабістую псіхалагічную
заслону. Але дакладна ведаю: каб
вярнуць маладыя гады, не пайшла
б на гэтую работу, выбрала б сабе
нейкую іншую.

Некалькі месяцаў таму «Брэстгартранс» праводзіў эксперымент:
з кожнай брыгадай кантралёраў
працаваў міліцыянер. Вынікі не
прымусілі сябе чакаць. Агрэсіўныя
безбілетнікі прыкметна паспакайнелі, штрафы заплацілі значна
больш грамадзян, чым за такі ж
папярэдні адрэзак часу. Таму было
прынята рашэнне перайсці да такой формы работы пастаянна. Як
паведаміла Маргарыта Бандура,
зараз выконваюцца фармальнасці
па заключэнні дагавораў з аддзеламі міліцыі. Калі ўсе дакументы
будуць узгоднены, ужо ў новым
годзе на лінію выйдуць кантралёры ў суправаджэнні работнікаў
міліцыі. Кажуць, што да кожнага
парушальніка міліцыянера не прыставіш. Але бывае, што жыццё вымушае зрабіць менавіта так...
Святлана ЯСКЕВІЧ.

НАВІНЫ

Вось што яна сказала карэспандэнту газеты:
— Калі я прыйшла ў кантрольную службу маладой дзяўчынай,
штрафы выпісвалі — 50 капеек.
Але не гэта галоўнае. Была нейкая ат мас фе ра ўза е ма па ва гі.
Адзін чалавек спакойна заходзіў
у аў тобус, правяраў білеты ва
ўсіх пасажыраў. Калі ў каго праязнога дакумента не аказвалася,
пасажыр плаціў штраф, нярэдка
— са словамі прабачэння. Часам
я думаю, што тады транспартам
ездзіла пакаленне дысцыплінаваных і адказных людзей. Але ж і
ў той час ездзілі пасажыры, каму
сёння ад 50 да 70 гадоў. Гэта адна з самых агрэсіўных катэгорый
цяперашніх безбілетнікаў. Пенсіянеры часта дазваляюць сабе
абразу кантралёра, крык а то і
абсурд кшталту «нам Прэзідэнт
дазволіў». Вядома, многія з іх жывуць небагата, а штрафы цяпер
немаленькія. Але людзі названага
ўзросту павінны з жыццёвага вопыту ўсведамляць неабходнасць
парадку ў грамадстве. А часта
выходзіць — наадварот.
Ёсць яшчэ катэгорыя маладых — ім гадоў 25 — агрэсіўных
«зайцоў». Такое ўражанне, што
яны толькі адарваліся ад сваіх камп'ютарных стралялак і не
зусім адэкватна ўспрымаюць рэальнасць. Таму і дапускаюць хамства, грубасць, а то і агрэсію. Ну а
нецвярозыя пасажыры і лаюцца, і

ПАДЗЕІ

Проста не паспявалі забіраць
у міліцыю ўсіх, хто вызначыўся
«добрымі паводзінамі». З апошніх
прыкрых выпадкаў можна згадаць
нападзенне пасажыра на кантралёра. Аштрафавалі за безбілетны
праезд дзяўчыну. І раптам мужчына пачаў яе апраўдваць. Пасля
абмену «кампліментамі» ён падскочыў да кантралёра ззаду, паваліў яго на зямлю, стаў наносіць
удары. Добра, што побач працавалі дзве брыгады — хулігана здолелі адцягнуць ад супрацоўніка
кантрольнай службы. Потым, калі
кантралёр здымаў пабоі, на руках
яго зафіксавалі сляды зубоў.
За месяц кантрольная служба
«Брэстгартранса» штрафуе прыблізна 2000 безбілетнікаў. І гэта
далёка не ўсе, хто трапляецца як
неплацельшчык за праезд. Адны проста «ўключаюць хуткасць»
і ўцякаюць, як тыя сапраўдныя
зайцы. Іншыя аказваюцца грамадзянамі замежных дзяржаў альбо асобамі без грамадзянства.
Штраф зараз складае 65 тысяч
рублёў — палова базавай велічыні. Калі ж парушальнік трапляе ў
міліцыю, штраф складзе ад 5 да
8 базавых велічынь, можна атрымаць суткі ці больш арышту. Адказнасць як быццам бы не зусім
умоўная, але колькасць агрэсіўных пасажыраў не змяншаецца.
Людміла ФРАЛОВА 30 гадоў
ад пра ца ва ла кант ра лё рам на
брэсцкім грамадскім транспарце.

 Дзякуй

ДАЙ БОГ ЗДАРОЎЯ
НАШЫМ МЕДЫКАМ!
У рэдакцыю «Звязды» звярнулася наша 83-гадовая чытачка, якая хоча
падзякаваць урачам з РНПЦ анкалогіі і радыяцыйнай медыцыны, што
выратоўваюць чалавечыя жыцці.
«Больш за 10 гадоў таму я ўжо сутыкалася з анкалогіяй, — піша яна. — І
да гэтага часу бясконца ўдзячная нашым урачам з Бараўлянаў, якія вылечылі
мяне, можна сказаць, падарылі мне жыццё. Але ў гэтым годзе са мной зноў
здарылася бяда: я зноў захварэла, але ўжо на іншае анкалагічнае захворванне
(а тое, ранейшае, як сказалі дактары, да мяне так і не вярнулася). Мяне накіравалі ў Гродзенскую бальніцу. Там доўга абследавалі, але аперыраваць урэшце
рэшт адмовіліся: маўляў, сэрца ў мяне хворае, можа і не вытрымаць.
Тады сын папрасіў у медыкаў накіраванне і адвёз мяне зноў у Бараўляны,
у РНПЦ анкалогіі і радыяцыйнай медыцыны — так цяпер называецца былое
НДІ анкалогіі. Там доўга вагаліся, але ўсё ж такі шпіталізавалі мяне, падарыўшы тым самым шанц на выздараўленне. Я разумею, што нялёгка, напэўна,
было прыняць рашэнне зрабіць мне аперацыю: і ўзрост у мяне паважны, і
сэрца, зноў жа... Тым не менш бараўлянскія дактары адважыліся на гэта. І я
бясконца ўдзячная загадчыцы гінекалагічнага аддзялення №1 ДАЛАМАНАВАЙ Алене Веніамінаўне за тое, што яна ўзяла на сябе такую адказнасць,
і хірургу ПЛЯТНЁВУ Андрэю Сяргеевічу, які зрабіў мне аперацыю. Ён зусім
яшчэ малады, на выгляд яму ледзь за трыццаць, я яго нават сынком называла. Але, тым не менш, гэта ўжо прафесіянал з вялікай літары, вельмі добры
хірург і выдатны чалавек. Ганаруся нашымі дактарамі! А яшчэ медсястрычкамі — вельмі цяжкая ў іх праца, яны не проста добрасумленна выконваюць
свае прафесійныя абавязкі, але і знаходзяць для нас, хворых, добрыя словы
падтрымкі і суцяшэння. Дай ім Бог усім здароўя! Выдатныя ў нас медыкі, па
меншай меры, большасць з тых, з кім мяне сутыкала жыццё. Урачоў сёння
многія крытыкуюць, але вы паглядзіце, якая цяжкая і адказная ў іх праца, а
зарплата не вельмі ёй адпавядае. Сёй-той, не вытрымаўшы, кідае гэтую працу, але большасць усё ж застаецца! І нізкі паклон ім ад мяне і іншых удзячных
пацыентаў за гэта. Яны ратуюць нашы жыцці!»
З павагай, Марыя Іванаўна ГРЫЦКЕВІЧ, Карэліцкі раён.
Ад рэдакцыі: Нам было прыемна чытаць гэты ліст. Гэта выдатна, што
наша чытачка не здаецца ў барацьбе з цяжкай хваробай і што медыкі дапамагаюць ёй, нягледзячы на неспрыяльныя абставіны. Ды і заўсёды прыемна
чытаць лісты, у якіх падзяка, а не чарговая скарга. Няхай бы іх было як мага
больш у нашай рэдакцыйнай пошце... Марыі Іванаўне мы жадаем здароўя,
доўгіх гадоў жыцця і падзяляем яе павагу і захапленне нашымі ўрачамі, большасць з якіх — таленавітыя і неабыякавыя людзі, сапраўдныя прафесіяналы
сваёй справы.
Святлана БУСЬКО



— Ва ўмовах пераходу да інфармацыйнага грамадства навуковыя веды і
новыя тэхналогіі становяцца вызначальнымі фактарамі сацыяльна-эканамічнага
і культурнага развіцця краіны, — падкрэсліў намеснік міністра культуры
Беларусі Васіль ЧЭРНІК, павітаўшы
ўдзельнікаў семінара. — Паступова інфармацыйныя тэхналогіі ўкараняюцца
ва ўсе сферы жыццядзейнасці нашага
грамадства. Фарміруюцца і кампаненты
інфармацыйна-культурна-адукацыйнага
асяроддзя, дзе не апошняе месца займаюць музеі і музейныя ўстановы. Развіццё камунікацыйных і інфармацыйных
тэхналогій адкрывае магчымасці, якія
дазволяць перайсці музеям на якасна
новы ўзровень развіцця з мэтай павышэння агульнадаступнасці сваіх калекцый, забеспячэння захаванасці музейнага фонду, пашырэння формаў музейнай
адукацыі, міжнароднага супрацоўніцтва
і прасоўвання музейных паслуг. Адным
з самых перспектыўных кірункаў з'яўляецца візуалізацыя і інтэграцыя лічбавых
аб'ектаў. Знаёмства з еўрапейскім вопытам па яго ўкараненні пакладзе пачатак развіцця інтэграцыйных тэхналогій
у музейнай сферы ў Беларусі на якасна
новым узроўні.
На думку рэктара Інстытута культуры Беларусі Канстанціна РЭМІШЭЎСКАГА, стварэнню інфраструктуры, неабходнай для тэхналагічна складаных
працэсаў дыгіталізацыі і візуалізацыі,
павінны садзейнічаць недзяржаўныя, а
менавіта бізнес-структуры. «Цяпер гэта
норма, што прадстаўнікі бізнес-структур
ва ўмовах новай канфігурацыі ў сферы
культуры Беларусі, якая фарміруецца,
становяцца яе актыўнымі ўдзельнікамі,
як зараз кажуць, актарамі культурнай
прасторы».
Не вы пад ко ва ў се мі на ры пры маў
удзел генеральны дырэктар ЗАТ «БелХард Групп» Ігар МАМОНЕНКА, які зацікаўлены ва ўкараненні высокіх тэхналогій у шматлікія гістарычныя праекты:
— З аднаго боку, гэта яшчэ адзін крок
на шляху таго, каб дзякуючы высокім тэхналогіям наша культурная спадчына была
даступная ўсяму свету. Тэхналагічна мы
займаемся падобнымі рэчамі, у тым ліку
стварэннем 3D любых аб'ектаў. Вядома,
сярод іх — найбольш прамысловых. Аднак мы зацікаўлены і ў перавядзенні ў
«лічбу» культурных каштоўнасцяў, каб
кожны чалавек з любой краіны свету меў
магчымасць калі не памацаць, дык хаця

Пасля зносу нежылой
хаты будаўнічае смецце
вырашана было спаліць.
Менавіта ў агні снарады
і выбухнулі. Яшчэ адзін,
цэлы, знайшоў старшыня
Любанскага сельсавета
на адлегласці 10 метраў.
Праваахоўнікі правяраюць
гэтае месца на наяўнасць
іншых боепрыпасаў. Зараз пагрозы насельніцтву няма. Мяркуецца, што міны засталіся тут з часоў Вялікай Айчыннай
вайны або іх нехта прынёс і захоўваў у старой пабудове.
Ірына АСТАШКЕВІЧ. Фота МНС.

ЗАНАДТА ДАРАГІ РАМОНТ...

б паглядзець пэўны прадмет з усіх бакоў.
Вельмі хочацца, каб гэтыя каштоўнасці не
знікалі, а гісторыя, наадварот, дапамагала нам знаходзіць новыя артэфакты.
Прычым Еўрасаюз гатовы фінансаваць
такога роду праекты, каб аб'яднаць намаганні многіх краін, бо гісторыя не абмежавана адной тэрыторыяй.
Ініцыятарам правядзення навуковапрак тычнага семінара стаў намеснік
дырэктара ТАА «Тэхнамузей» Сяргей
АЗАРОНАК. Хто, як не ён, ведае, што
сёння без сучасных тэхналогій немагчыма ўявіць любую музейную экспазіцыю:
— Штуршок і асноўнае развіццё сучасных падыходаў да стварэння музейных экспазіцый на прынцыпова новых
узроўнях, вядома, намі быў пакладзены
пры стварэнні новай экспазіцыі Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай
Айчыннай вайны. Я з гонарам магу сказаць пра тое, што праектаванне будынка
музея і стварэнне шматлікіх экспазіцый
з'яўляліся вынікам працы не толькі навуковага калектыву музея, а практычна
ўсіх навукоўцаў і музейных калег краіны.
Са сваімі матэрыяламі праектавання мы
звярталіся і да грамадства. Заўсёды даваліся вельмі канкрэтныя заўвагі, і гэта
павышала якасць нашай экспазіцыі.
А тым часам, пакуль беларускія музейшчыкі расказвалі пра перспектывы
ўзаемадзеяння айчынных музеяў з замежнымі, пра ўкараненне новых кампанентаў і інфармацыйных тэхналогій
у музейныя экспазіцыі, пра сетку карпаратыўных музейных устаноў і новыя
падыходы ва ўзаемадзеянні з сучаснымі
наведвальнікамі, іх замежныя калегі дзяліліся тымі ноу-хау, якімі яны паспяхова
карыстаюцца ў сваёй музейнай дзейнасці.
Генеральны дырэктар Музея Славацкага нацыянальнага паўстання,
член прэзідыума Саюза антыфашысцкіх сіл Славакіі Станіслаў МІЧАЎ расказаў пра праект Славакіі па дыгіталізацыі ўсёй музейнай спадчыны. У праекце
прымаюць удзел 32 музеі на тэрыторыі
краіны, і, згодна з планам, за тры гады
яны павінны алічбаваць 180 тысяч музейных прадметаў, а таксама 3 тысячы
прадметаў нематэрыяльнай культурнай
спадчыны. Летась у кастрычніку ў горадзе Банска-Быстрыца адкрыўся цэнтр
па алічбоўцы, дзе будзе ажыццяўляцца
30% працы па перавядзенні ў «лічбу»
гісторыка-культурнай спадчыны краіны.
Астатнія 70% ускладзены на прыватныя
фірмы.
У цэнтры знаходзіцца сучаснае абсталяванне, якое дазваляе якасна апрацоўваць музейныя калекцыі, — зазначыў
Станіслаў Мічаў. — Яно дазваляе пераводзіць у «лічбу» празрыстыя матэрыялы (негатывы, дыяпазітывы), прадметы з рэльефнай паверхняй (тэкстыль),
плоскія прадметы (дакументы, рукапісы).
Таксама з дапамогай высокатэхналагічнага абсталявання мы маем магчымасць
ажыццяўляць здымкі аб'ёмных і буйнамаштабных прадметаў, макра- і мікраздымкі. Была праблема знайсці людзей,
якія маглі гэта рабіць.
Галоўная мэта праек та — высакаякасная алічбоўка найбольш значных
музейных калекцый культурнай спадчы-

ны Славакіі, ідэнтыфікацыя, захаванне
і інтэграцыя лічбавых аб'ектаў з сістэмай інфармацыі, стварэнне анлайн-доступу да алічбаваных матэрыялаў, каб
музейныя калекцыі былі даступныя для
навуковых даследаванняў і для шырокай грамадскасці. «Гэта магчымасць рэпрадукцыі гэтых аб'ектаў, мінімалізацыі
маніпуляцый з прадметам, забеспячэнне капіравання ў выпадку страты арыгіналаў, — дадаў доктар філасофскіх і
кандыдат гістарычных навук С. Мічаў.
— Задача, якая стаіць перад намі сёння,
— выхаванне грамадскасці з дапамогай
віртуальных прэзентацый музейных калекцый, анлайн-адукацыйных праграм і
семінараў.
Загадчык кафедры музеялогіі Вільнюскага ўніверсітэта Лаўжыкас РЫМВІДАС падзяліўся вопытам прымянення трохмернага сканіравання аб'ектаў
гісторыка-культурнай спадчыны ў Літве.
Таксама з дапамогай прэзентацыі прафесар паказаў магчымасці гэтага сканіравання.
— Гэта перспек тыўная тэхналогія ў
будучыні як для навуковых мэт, так і
для камунікацый, для грамадства — лічыць Лаў жыкас Рымвідас. — Трохмерны свет для чалавека — вялікі выклік.
Людзі даўно зразумелі, што ў радыусе
сваіх вачэй і свайго мозга мы свет бачым трох мер ным. Але ка лі мы спрабуем яго пэўным спосабам захаваць,
у нас не атрымліваецца. Вялікі выклік
для мас така, для навукоўцы і для кожнага з нас! У розныя гістарычныя перыяды ён вырашаўся рознымі спосабамі.
Егіпцяне, напрыклад, прыдумалі, што
лепш адлюстроўваць прадмет з таго
бо ку, з яко га ён лепш бач ны. Ад нак
гэта было не тое, чаго хацелася. І свет
заставаўся не адлюстраваным у трохмерным выглядзе, а пачуццё трохмернасці было штучным. За ўсю гіс торыю
навукі і за ўсю гіс торыю нашага кантак ту з рэальнасцю мы спрабавалі гэтага дасягнуць. XІX стагоддзе нам дало
аў та ма тыч ную фікса цыю рэ аль нас ці:
фотаздымкі, кіназдымкі, электронныя
тэхналогіі сувязі. — Але праблема так і
заставалася нявырашанай. І, нарэшце,
гэтая тэхналогія з'явілася. З дапамогай
трохмернага сканера можна зафіксаваць, напрыклад, скульптуру, а можна
і якое-небудзь дрэва, якое знаходзіцца
ад вас на ад леглас ці 10 кі ла мет раў,
ці які-небудзь аб'ект пад зямлёй, што
вельмі дапамагае пры археалагічных
раскопках.
Толькі можна ўявіць, наколькі аблегчыў бы працу такі сканер беларускім навукоўцам, гісторыкам і музейшчыкам.
Даследаванні праходзілі б значна хутчэй,
а колькі ўнікальных аб'ектаў архітэктуры,
я ўпэўнена, знайшлі б яшчэ нашы археолагі! Толькі сёння такое высокатэхналагічнае абсталяванне нам не па сілах:
па-першае, няма такіх грошай, каб яго
набыць; па-другое, няма спецыялістаў,
якія маглі б яго засвоіць. Аднак усё наперадзе, і, як прызнаюцца замежныя госці,
укладанне сродкаў у гісторыка-культурную спадчыну сёння прынясе вялікі прыбытак заўтра.
Вераніка КАНЮТА



ФАКТЫ

ТАНЦЫ З БЕНЗАПІЛАМІ

ТРОХМЕРНЫ ПОГЛЯД
НА ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНУЮ
СПАДЧЫНУ
У рамках навукова-практычнага семінара «Музей і выклікі сучаснасці:
новыя падыходы і тэхналогіі», які на
днях адбыўся ў Інстытуце культуры
Беларусі, сабраліся прадстаўнікі
беларускіх і замежных музейных
устаноў, буйнейшыя міжнародныя
эксперты ў галіне музейнай справы, прад стаў ні кі не дзяр жаў ных
структур, якія зацікаўлены ў развіцці найбольш актуальных кірункаў
музейнай дзейнасці. У беларускіх
музейшчыкаў з'явілася ўнікальная
магчымасць пераняць вопыт сваіх
замежных калег з Літвы і Славакіі,
якія ў гэтай справе прасунуліся ўжо
далёка наперад.

СМЕЦЦЕ НЕЧАКАНА СТРЭЛІЛА
Пры зносе трухлявага дома супрацоўнікамі адкрытага акцыянернага таварыства «Бумажкова-агра»
ў вёсцы Карма Акцябрскага раёна адбыўся выбух
двух мінамётных снарадаў, расказалі ў прэс-службе
Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС.

Як расказалі ў прэс-службе Гомельскага абласнога
ўпраўлення МНС, іншамарка ў момант знаходжання грамадзяніна пад аўто звалілася на яго. Выратавальнікі дасталі
пацярпелага з-пад машыны і перадалі яго медыкам, але тыя
праз некалькі хвілін канстатавалі смерць мужчыны.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

 Музейныя ноу-хау

7-гадоваму жыхару вёскі Матнявічы Чачэрскага раёна Мікалаю Патапенку
(на фотаздымку) наканавана было нарадзіцца напярэдадні Міколы — cвятога
Мікалая Цудатворцы. Толькі не зімовага, а вясновага. Тым не менш бацькі
хлопчыка заўсёды ў гэтае свята (19 снежня і 22 мая) запальваюць свечкі каля
абраза Цудатворцы — падарунка на сваё вяселле: у вёсцы здаўна прынята на
вяселлі дарыць ікону з выявай менавіта гэтага святога. А яшчэ ў Мытнявічах
дагэтуль бытуе абрад пераносу свячы і іконы Мікалая, і, калі ў сям'і Патапенкаў
з'явілася пятае дзіця, да іх у хату 19 снежня «прыйшла» Мікольская свяча.
Дарэчы, у маленькага Міколы Патапенкі двое дзядоў — таксама Міколы.
Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

Палёты ў міжнародны аэрапорт Швейцарыі будуць выконвацца самалётамі Embraer 175, CRJ-100/200 тры разы
на тыдзень па аўторках, пятніцах і нядзелях. Кошт пералёту
ў эканамічным класе абслугоўвання складзе ад 245 еўра
«туды — назад» і ад 179 еўра ў адзін бок. У бізнес-класе
ад 975 еўра «туды — назад» і ад 579 еўра — у адзін бок
(аэрапортныя таксы і зборы ўключаны).
Авіякампанія разлічвае ў першую чаргу на бізнес-пасажыраў, адзначылі ў яе прэс-службе. Акрамя таго, прамыя
авіязносіны будуць зручнымі для турыстаў, якія плануюць
адпачынак на горных курортах Швейцарыі і Францыі. Рэйс
будзе цікавым і транзітным пасажырам, якія следуюць праз
Мінск далей па маршрутнай сетцы «Белавія». Акрамя таго,
на гэтым новым рэйсе швейцарцам стане зручна дабірацца
на чэмпіянат свету па хакеі ў маі 2014 года.
Сяргей РАСОЛЬКА.

У адным з гаражоў у Гомелі позна вечарам адбылася
трагедыя. Дапамагчы разабрацца з падвескай гаспадары Cіtroen Xantіa запрасілі суседа. 34-гадовы мужчына падчас рамонту машыны выкарыстоўваў толькі
дамкрат, без усякіх іншых страховачных прылад.

НАВІНЫ

У Баранавічах завялі крымінальную справу ў дачыненні да
пенсіянеркі, якая напала на кантралёра. Пасажырка аўтобуса
паказала талон, які быў двойчы прабіты. Калі кантралёр
прапанавала заплаціць штраф, пенсіянерка пусціла ў ход кулакі
і тым самым нанесла цялесныя пашкоджанні супрацоўніцы
аўтапарка. Зараз на агрэсіўную пасажырку заведзена
крымінальная справа па артыкуле 366 Крымінальнага кодэкса
(гвалт у дачыненні да службовай асобы). Дарэчы, гэта трэці
выпадак агрэсіі пасажыраў у Баранавічах на працягу месяца.
22 і 29 лістапада безбілетныя пасажыры таксама адмовіліся
плаціць штраф і аказалі супраціўленне работнікам кантрольнай
службы. У першым выпадку гэта быў 60-гадовы пенсіянер, у
другім — 26-гадовы мужчына. У дачыненні да абодвух аддзел
Следчага камітэта завёў крымінальныя справы.

Калі абышлося без цялесных
пашкоджанняў, безбілетнік
абмежаваўся абразамі ці
мінімальным рукапрыкладствам,
то мы ўжо і не ўлічваем гэта
як надзвычайнае здарэнне.

Наведвальнікі рэстарана «Белая Русь» у Жыткавічах
яшчэ доўга будуць узгадваць нечаканае шоу, якое
зладзілі двое на добрым падпітку.
28-гадовы і 34-гадовы мужчыны размахвалі перад
людзьмі... заведзенымі бензапіламі. Відавочна, такім арыгінальным спосабам сябры проста забаўляліся. Сумнеўная
весялосць закончылася пасля таго, як афіцыянт патэлефанавала ў міліцыю. Парушальнікі парадку (адзін з іх з'яўляецца індывідуальным прадпрымальнікам — перапрацоўвае
драўніну) пакінулі ўстанову. Афіцыйны прадстаўнік УСК па
Гомельскай вобласці Марыя Крываногава паведаміла, што
супрацоўнікі міліцыі хутка затрымалі абодвух хуліганаў.
Матывы свайго ўчынку яны не называюць. Мужчыны змешчаны ў ізалятар часовага ўтрымання. Іх чакае пакаранне
за злоснае хуліганства — да 6 гадоў пазбаўлення волі. Пры
аглядзе месца здарэння на першым паверсе рэстарана на
дзвярах выявілі пашкоджанні, характэрныя для ўздзеяння
бензапілы. Дарэчы, ні службы аховы, ні камер відэаназірання ў жыткавіцкім рэстаране няма.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

У МІНСКІМ ЦІРЫ ЗНАЙШЛІ
ТРУП СТУДЭНТА
Трагедыя адбылася ў аўторак вечарам. Цела маладога чалавека знайшлі з агнястрэльным раненнем
у галаву ў сталічным ціры. Ураджэнцу Гомельскай
вобласці было ўсяго 19 гадоў, ён вучыўся на другім
курсе адной з мінскіх ВНУ.
Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік упраўлення Следчага камітэта па горадзе Мінску Аляксандр Герасімаў, па
факце смерці хлопца Цэнтральны раённы аддзел СК праводзіць праверку. Прызначаны шэраг экспертыз. Адна з
магчымых версій трагедыі — неасцярожнае абыходжанне
са зброяй.
Надзея ПАЎЛАВА.

ЗАМЕСТ СЛОІКАЎ —
ЦЫГАРЭТЫ НА 2,9 МІЛЬЯРДА
Супрацоўнікі Віцебскай мытні ў грузавіку, які ехаў
з Беларусі ў Латвію, разам са слоікамі знайшлі 560
тысяч пачкаў цыгарэт маркі «Фэст».

ПАДЗЕІ

«ЗАЙЦЫ» З КУЛАКАМІ

шкоджанняў, безбілетнік абмежаваўся абразамі ці мінімальным
рукапрыкладствам, то мы ўжо і
не ўлічваем гэта як надзвычайнае здарэнне. Выдаткі прафесіі:
страчаныя нервы ў справаздачы
не адлюструеш.
Маргарыта Бандура расказала, што, згодна са штатам, у кантрольнай службе «Брэстгартранса» павінна працаваць 48 чалавек.
Сёння працуе 33. І хоць зарплата
ў супрацоўнікаў апошнім часам
прыстойная, многія людзі не вытрымліваюць псіхалагічных перагрузаў, звальняюцца. Не кожны
вытрывае, калі на яго пастаянна
выліваецца паток грубасці, агрэсіі
толькі за тое, што ён сумленна выконвае свае абавязкі. Спрабавалі
прыцягваць да работы студэнтаў
у вячэрні час, але, як правіла, яны
праз месяц звальняюцца, не вытрымліваюць.
Два разы на тыдзень Маргарыта Бандура і начальнік службы
Яўген Жалтоўскі выязджаюць у
рэйды, пераважна ў вячэрні час.
«Некалі напішу мемуары, — жартуе Маргарыта Ігараўна. — Зусім
як у Газданава «Начныя дарогі».
Але цяпер пасля такіх рэйдаў нават не заснеш доўга: занадта адмоўныя ўражанні перапаўняюць.
Што гаварыць, нядаўна да
патыліцы жанчыны-кантралёра
прыставілі пісталет. Ці сапраўдны, ці муляж — невядома. Потым хуліган хутка ўцёк, міліцыю
выклікаць не паспелі. Нідзе гэты
факт дакументальна не адлюстраваны, але можна сабе ўявіць,
які стрэс перажыла супрацоўніца
транспартнай службы.
У адным з нядаўніх рэйдаў
кіраўніцтва кантрольнай службы парушальнікаў было столькі,
што месца ў машыне не хапала.

Адбыўся першы рэгулярны рэйс Нацыянальнай авіякампаніі «Белавія» па маршруце Мінск — Жэнева
— Мінск.

Буйную кантрабанду выявілі ў рэспубліканскім пункце
мытнага афармлення «Бігосава-1». Тытунёвыя вырабы (з
беларускімі акцызнымі маркамі), папярэдні ацэначны кошт
якіх больш як 2,9 мільярда рублёў, затрымалі.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ЦЭХ ЗАПАЛАЎ УНАЧЫ...
На прадпрыемстве «Барысаўдрэў» гарэў будынак
цэха, які быў на рэканструкцыі. Пажарныя выратавалі матэрыяльных каштоўнасцяў на агульную суму
каля 20 мільярдаў рублёў.

ФАКТЫ

рысць, напрыклад, тых жа пенсіянераў і іншых малазабяспечаных
грамадзян. Не дадае аптымізму
той факт, што названыя каментарыі адлюстроўваюць пазіцыю
пэўнай часткі грамадства, якая
і выліваецца потым у адкрытую
агрэсію да работнікаў кантрольнай службы транспарту.
Літаральна ў гэтую нядзелю
мае дзеці сталі сведкамі непрыемнага інцыдэнту на вуліцы Луцкай у Брэсце. З аўтобуса №18 на
прыпынку выйшаў мужчына і стаў
штурхаць кантралёра-жанчыну.
У панядзелак раніцай пытаюся
пра гэты выпадак у Маргарыты
БАНДУРЫ, якая часова выконвае
абавязкі начальніка кантрольнай
службы «Брэстгартранса».
— Не ведаю, — кажа Маргарыта Ігараўна. — У нас такіх
інцыдэнтаў — кожны дзень. Нашы супрацоўнікі дакладваюць аб
асабліва прыкрых выпадках, калі
даводзіцца выклікаць міліцыю. А
калі абышлося без цялесных па-

РЭЙС У ЖЭНЕВУ.
З ДАЛЁКІМ «ПРЫЦЭЛАМ»

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Тая ж пазіцыя назіраецца і на
інтэрнэт-форумах, калі ідзе абмеркаванне паведамленняў аб
чарговым выпадку агрэсіі ў дачыненні да кантралёраў грамадскага транспарту. Нядаўна ўсе сайты
пісалі пра нападзенне на кантралёра пенсіянеркі з Баранавічаў.
Мяне ўразіла, што абсалютная
большасць людзей апраўдвае
пен сі я нер ку. Аказ ва ец ца, як
шмат у нас спачуваючых тым, у
каго малая пенсія, цяжкае жыццё і непасільны цяжар аплаты за
праезд у грамадскім транспарце.
Ім, каментатарам, няўцям, што
за «зайцоў» плацяць усе астатнія
добрасумленныя пасажыры. Не з
нябеснай жа канцылярыі фінансуецца транспарт канкрэтнага
горада. І не варта, можа, было
б нават звяртаць увагу на электронных крыкуноў: думаю, ніхто
з іх не пайшоў бы хаця б дзень
дабрачынна папрацаваць на ка-
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Паводле інфармацыі Мінскага абласнога ўпраўлення
МНС, пра пажар стала вядома ў 1.41. Праз чатыры хвіліны першыя два падраздзяленні ўжо былі на месцы. Цягам
наступных пяці хвілін туды ж былі прыбылі яшчэ пяць падраздзяленняў МНС. Усяго на ліквідацыі пажару былі задзейнічаны 39 выратавальнікаў і 16 адзінак спецыяльнай тэхнікі.
На месца выязджаў міністр МНС Уладзімір Вашчанка.
Работнікі МНС выратавалі прыбудаваны да цэха склад,
дзе захоўвалася новае абсталяванне і гатовая прадукцыя.
Па папярэдняй ацэнцы, на агульную суму ў 20 мільярдаў
рублёў. Ніхто не пацярпеў. Прычына пажару высвятляецца.
Адна з версій: да позняга вечару папярэдняга дня падрадная арганізацыя ў будынку цэха праводзіла агнявыя работы
па дэмантажы абсталявання.
Сяргей РАСОЛЬКА.

АСВЯТЛЕННЕ ЗАПАЛКАМІ
ПРЫВЯЛО ДА ВЫБУХУ
Апёкі твару атрымалі дзве жанчыны з-за выбуху газу
ў вёсцы Вышамір Рэчыцкага раёна. Сяброўкі знаходзіліся ў цаглянай пабудове, якая выкарыстоўвалася
для прыгатавання ежы.
Там была ўсталявана двухкамфорачная газавая пліта і
газавы балон аб'ёмам 50 літраў. З-за адсутнасці ў памяшканні электрычнасці, для яго асвятлення, адна з жанчын
скарысталася запалкамі. У выніку адбыўся выбух газапаветранай сумесі. Брыгадай хуткай медыцынскай дапамогі
абедзве грамадзянкі былі тэрмінова шпіталізаваны ў Рэчыцкую раённую бальніцу. У выніку разбураны шыферны дах і
дзве цагляныя сцяны пабудовы.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

