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«Ды я прос та хва рэю, ныр кі сла-
быя, — скар дзіц ца жан чы на, раз-
по раз вой ка ю чы і ха па ю чы ся за 
ба кі. — Яшчэ і арт рыт. А ля чу-
ся пі вам. Та му мі ну лым ра зам і 
бы ла быц цам вы піў шы, вы ж не 
па ду май це...» Рэп лі ка ад ра са-
ва на мі лі цы я не рам — стар ша му 
ўчаст ко ва му ін спек та ру Са вец-
ка га РУ УС ста лі цы ма ё ру мі лі цыі 
Вік та ру СЯНЬ КЕ ВІ ЧУ і ўчаст ко ва-
му ін спек та ру лей тэ нан ту Ган не 
ЧУ МА КО ВАЙ, якія пра вод зяць 
апе ра цыю «Быт». Пад час яе мі лі-
цыя на вед ва ец ца «ў гос ці» да тых 
асоб, якія здзяйс ня лі пра ва па ру-
шэн ні ў сфе ры ся мей на-бы та вых 
зно сін, — з мэ тай пра фі лак ты кі. 
У пры ват нас ці, зга да ная вы шэй 
жан чы на кан флік туе з сы нам, 
звы чай на на гле бе ал ка го лю.

— Час цей за ўсё пад на шу ўва гу 
трап ля юць лю дзі, якія прос та не мо гуць 
ужыц ца ад но з ад ным, — тлу ма чыць 
Вік тар Сянь ке віч, па куль мы кро чым 
на чар го вы ад рас. — У та кіх сі ту а цы ях 
ня рэд ка да хо дзіць да бо ек, ся мей на га 
гвал ту, як фі зіч на га, так і ма раль на га. 
Дзе йныя асо бы — да лё ка не заў сё ды 
су жэн цы. Гэ та мо гуць быць прос та бліз-
кія ро дзі чы: зя ці з це шча мі, свяк ро ві з 
ня вест ка мі, баць кі з дзець мі...

Пры гэ тым рэ цы ды вы зда рэн няў, 
пас ля якіх ся мей ныя дэ ба шы ры па-
нес лі ад мі ніст ра цый ную ад каз насць, 
па сло вах участ ко ва га мі лі цы я не ра, 
зда ра юц ца ня час та. І гэ та ў мно гім — 
вы нік пра цы мі лі цыі. «Ёсць сем'і, якія 
мы ве да ем дас ка на ла, — тлу ма чыць 
Вік тар Сянь ке віч, — со чым за імі, увесь 
час тры ма ем сі ту а цыю на кант ро лі. Але 
ёсць тыя, хто ні ко лі не трап ляў пад ува-
гу мі лі цыі, а по тым «вы стра ліў» пас ля 
«бя се ды» за кі ліш кам яко га-не будзь 
моц на га на пою».

Участ ко выя пла ну юць марш рут па-
вод ле спі са, у якім ука за на ка ля дзе ся ці 
ад ра соў. Ме на ві та столь кі ква тэр ім трэ-

ба на ве даць за гэ ты ве чар. Усе да мы 
зна хо дзяц ца по бач з уні вер са мам «Ры-
га» — ра ён за бу доў ваў ся ў асноў ным 
у 1970-я, та му жы ха ры тут пе ра важ на 
ста ла га ве ку. Ад сюль — зга да ныя вы-
шэй праб ле мы баць коў і дзя цей.

Па прык лад да лё ка ха дзіць не трэ ба, 
чар го вы пункт пры зна чэн ня — ква тэ ра 
пен сі я нер кі Та ма ры. Жан чы на, бы лы 
вя зень канц ла ге ра, не мо жа па ра зу-
мец ца з ма ла дым па ка лен нем. Да ад-
мі ніст ра цый най ад каз нас ці пры цяг ва лі 
ўсіх да рос лых жы ха роў ква тэ ры: са му 
Та ма ру, яе дач ку і зя ця. Апош ні мі ну-
лым ра зам быў зме шча ны ў ля чэб на-

пра цоў ны пра фі лак то рый. Пры гэ тым, 
па сло вах участ ко ва га, іні цы я ты ва ў 
кан флік тах ня рэд ка на ле жыць як раз 
пен сі я нер цы: яе хва люе, што зяць не 
дае гро шай на апла ту ква тэ ры ме на ві та 
ёй. «Дыя лог звы чай ны мі ме та да мі на-
ла дзіць ім не ўда ец ца, — ка жа Вік тар 
Сянь ке віч, — раз маў ляць нар маль на 
па чы на юць толь кі та ды, ка лі спра ва 
да хо дзіць да пры цяг нен ня да ад каз-
нас ці».

Пад час гэ та га ві зі ту ўсё, зда ец ца, 
нар маль на. Та ма ры до ма ня ма. Дач-
ка гас па ды ні ква тэ ры ка жа, што кан-
флік таў апош нім ча сам уда ец ца па-
збя гаць.Та му пры чы ны для ўмя шан ня 
пра ва ахоў ні каў ня ма. «Ці ка ва: як толь кі 
ба бу ля сы хо дзіць, усё ста но віц ца ідэа-
льна, — кан ста туе ўчаст ко вы. — Та му 
ко рань праб ле мы ад ра зу ві даць».

Да рэ чы, усіх сва іх «клі ен таў» Вік тар 
Сянь ке віч ве дае аса біс та. Не ка то рыя 
лі та раль на вы рас лі на ва чах участ ко-
ва га. За столь кі га доў пра цы па спеў 
па зна ё міц ца з усі мі, та му раз мо ва звы-

чай на па чы на ец ца з ледзь не сяб роў-
скіх жар таў.

Вось і ў на ступ най ква тэ ры мі лі цы-
я не раў пры ма юць, мож на ска заць, з 
хле бам-сол лю. Жан чы на-пен сі я нер ка 
ад ра зу ж пра па нуе па час та вац ца се-
ляд цом «пад фут рам» і пры зна ец ца, 
што пас ля апош ня га ві зі ту мі лі цыі муж 
па спа кай неў. Да рэ чы, хат ні дэ ба шыр 
спраў на на вед вае са ве ты пра фі лак ты кі 
пры гра мад скім пунк це ахо вы пра ва па-
рад ку, як раз сён ня быў на чар го вым 
па ся джэн ні.

Ёсць, па сло вах участ ко ва га, і дэ-
ба шы ры з асаб лі вы мі звыч ка мі. Адзін 
з та кіх пра цуе двор ні кам на тэ ры то рыі 
ка ля апор на га пунк та. Та му і са чыць за 
ім прос та — ка лі з ра ні цы по бач чыс та, 
зна чыць, усё нар маль на. Ка лі не — трэ-
ба не ад клад на на но сіць ві зіт. «Уво гу ле, 
муж чы на вель мі доб ры, — ка жа Вік тар 
Сянь ке віч. — Лю біць ры бал ку, ез дзіць 
на Свіс лач круг лы год. Ра ней быў фут-
ба ліс там, пры чым вы со ка га ўзроў ню, гу-
ляў у Ле нін гра дзе. Ад но дрэн на — не дзе 
раз на год у яго зда ра ец ца стра шэн ны 
за пой. Та ды па спя вае і до ма па ху лі га-
ніць, і ў вы цвя рэз нік тра піць. І, шчод рая 
ду ша, час туе ўсіх мяс цо вых ал ка го лі каў. 
Доб ра, што хут ка су па кой ва ец ца».

Пе рад дзвя ры ма на ступ най ква тэ ры 
нас па пя рэдж ва юць: сям'я ра ней бы ла 
вель мі праб лем най. Адзін з ві зі таў мі лі-
цыі сю ды ад быў ся пас ля та го, як жон ка 
ўда ры ла му жа па га ла ве ся ке рай. На 
мес цы аказ ва ец ца, што сі ту а цыя змя-
ні ла ся ка рэн ным чы нам.

— Як вы па жы ва еце? Якая сі ту а цыя 
ў сям'і? — пы та ец ца ўчаст ко вы.

— Ця пер — вы дат на, — усмі ха ец-
ца гас па ды ня, се дзя чы ў арыс та кра-
тыч най по зе на кух ні. — Зда ец ца, мой 
муж чы на па чаў тро хі за дум вац ца і зу-
сім пе ра стаў піць. Шка да толь кі, што 
да вя ло ся праз столь кі ўся го прай сці і 
звяр тац ца па да па мо гу ў ор га ны. Праў-
да, бы ло яшчэ ад но вы ха ваў чае «ме-
ра пры ем ства» — муж па жыў не каль кі 
ме ся цаў з ма ім баць кам, вай скоў цам у 

ад стаў цы. Там яму так са ма шмат што 
па тлу ма чы лі.

Спа чат ку ўспры ма ем за жарт пры-
знан не жан чы ны аб тым, што пад час 
сва іх пе ра жы ван няў яна на пі са ла цэ-
лую паэ му пра ал ка го лі каў. Але гэ та 
аказ ва ец ца праў дай — Ма рыя да стае 
са ста ла ве лі зар ны сшы так і дэк ла муе 
не каль кі рад коў. Да рэ чы, лі та ра ту ра 
ў жан ры нон-фікшн: усе сцэ ны зда ра-
лі ся з па эт кай-ама тар кай у рэ аль ным 
жыц ці. На прык лад, удар па тва ры за 
га дзі ну да ўлас на га вя сел ля, пас ля ча го 
да вя ло ся за маз ваць і ха ваць ад гас цей 
сі няк...

У на ступ най ква тэ ры — так са ма вар-
тая ўва гі гіс то рыя. Гас па дар-пен сі я нер 
зна хо дзіц ца ў пер ма нент ным кан флік це 
з жон кай. Мы за хо дзім у ква тэ ру, ка лі 
жан чы на толь кі-толь кі вяр ну ла ся з пра-
гул кі з уну кам. Па яе пры знан ні, ні я кія 
за ха ды мі лі цыі эфек ту не да юць. Ды і 
звы чай ны мі ме та да мі тут асаб лі ва не 
ска рыс та еш ся — ад пра віць 65-га до ва-
га муж чы ну на «ад па чы нак» для раз ваг 

над сва і мі па во дзі на мі ў ЛПП нель га. А 
штра фы за ад мі ніст ра цый ныя пра ва па-
ру шэн ні моц на б'юць па ўсёй сям'і, а не 
толь кі па са мім дэ ба шы ры.

Вік тар Сянь ке віч пра па нуе жан чы-
не ска рыс тац ца ін шым ме та дам — на 
ме сяц вы се ліць му жа ў ін тэр нат, аб ме-
жа ваў шы яго ста сун кі з сям' ёй. Па чуў-
шы гэ тыя сло вы, муж чы на лі та раль на 
ўспых вае. З кры кам, што ён год на пра-
жыў сваё жыц цё, не ся дзеў і не краў, 
пры гра жае: ка лі та кое зда рыц ца, ён 
скон чыць жыц цё са ма губ ствам і па кі-
не за піс ку, у якой аб ві на ва ціць у сва ім 
учын ку мі лі цыю.

Пе ра пал ка пра цяг ва ец ца ўжо па-
між су жэн ца мі, і ні я кіх ілю зій аб па-
ляп шэн ні сі ту а цыі не за ста ец ца. 

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» су стрэў ся 
з 27-га до вым лід ча ні нам Аляк санд-
рам АЎ ДЗЕ ВІ ЧАМ, які ня даў на пе ра-
адо леў на хэнд бай ку (па сут нас ці, 
гэ та ве ла сі пед з пе да ля мі, якія кру-
цяць ру ка мі) больш за паў ты ся чы 
кі ла мет раў! Ця пер ён ма рыць аб 
но вых па да рож жах, а як кі раў нік 
між ра ён най ар га ні за цыі гра мад-
ска га аб' яд нан ня «Рэс пуб лі кан ская 
аса цы я цыя ін ва лі даў-ка ля сач ні каў» 
імк нец ца ра зам з мяс цо вы мі ўла да-
мі зра біць Лі ду го ра дам, дзе кам-
форт на лю дзям з аб ме жа ва ны мі 
фі зіч ны мі маг чы мас ця мі.

Па чы наць з ся бе!
— Пас ля жу дас най ава рыі я тра піў у 

сі ту а цыю, з якой трэ ба бы ло вы бі рац-
ца. Яшчэ ўчо ра ты — ма ла ды хло пец, 
хо дзіш, пра цу еш, «ту су еш ся». І рап там 
не мо жаш па вяр нуц ца, ад чу ва еш улас ную без да па мож-
насць. Спа чат ку бы лі на ват дум кі пра са ма за бой ства. 
Але по тым, ка лі я стаў кры ху пры хо дзіць у ся бе, зра зу-
меў: каб ста ла лепш, трэ ба неш та мя няць. І па чы наць 
най перш з ся бе.

У мя не, пэў на, плюс у тым, што жы ву ў не вя лі кім го ра-
дзе, дзе да сту кац ца да мяс цо вай ула ды на шмат ляг чэй, 
чым у ме га по лі се. Ка лі пры яз джа еш на ін ва лід най ка ляс-
цы ў той жа вы кан кам, то на ця бе гля дзяць за ці каў ле на. І 
прэ са звяр тае ўва гу: вось хло пец, які неш та хо ча зра біць. 
Ужо ка мусь ці ці ка ва аба ра няць твае ін та рэ сы на ват та му, 
што гэ та неш та «но вень кае».

— Як ацэнь ва е це стан без бар' ер на га ася род дзя ў 
сва ім го ра дзе?

— У Лі дзе шмат зроб ле на ў гэ тым кі рун ку. Цэнтр 
прак тыч на ўвесь пры ста са ва ны, каб пе ра соў вац ца на 
ін ва лід най ка ляс цы. Хоць ёсць і шмат не да хо паў. І на ша 
гра мад ская ар га ні за цыя з'яў ля ец ца не вя лі кім ор га нам 
ма ні то рын гу, які ка жа: «Хлоп цы, пе ра ра бі це, нам тут ня-
зруч на». «Як? Што? Гэ та ж пры го жа». Але ты га во рыш 
на поў ным сур' ё зе: «Ве да е це, клас на вы гля дае, але я не 
ма гу ў кра му за ехаць».

Та кія ар га ні за цыі, лі чу, вель мі не аб ход ны. Ха ця б для 
та го, каб у па трэб ны мо мант на га даць звы чай на му бу даў-
ні ку, які сам не ез дзіць на ка ляс цы, пэў ныя пра ві лы і нор мы 
без бар' ер на га ася род дзя, па ра іць, як лепш зра біць.

— Што яшчэ, на ваш по гляд, важ на зра біць у Лі дзе 
для ін ва лі даў-ка ля сач ні каў?

— Са мым дзейс ным кро кам маг ло б стаць ства рэн не за-
лы ак тыў най рэ абі лі та цыі. Бо ўсе лю дзі, якія тра пі лі ў та кую 
сі ту а цыю да рос лы мі аль бо зна хо дзяц ца ў ёй з дзя цін ства, 
ма юць па трэ бу ў спе цы яль ных фі зіч ных прак ты ка ван-
нях. Гэ та важ на і з пунк ту гле джан ня псі ха ла гіч най 
рэ абі лі та цыі.

Ба чы це, у мя не па ло ва па коя за ня та трэ на жо ра мі, 
яшчэ ў га ра жы ёсць не каль кі. І я з за да валь нен нем 
ад даў бы іх у гэ тую за лу ак тыў най рэ абі лі та цыі, каб 
зай ма лі ся і ін шыя.

ДА РЭ ЧЫ
Лід ская ар га ні за цыя ін ва лі даў-ка ля сач ні каў мае 

па трэ бу ў спе цы яль ным ін вен та ры для за лы рэ абі-
лі та цыі лю дзей з па ру шэн нем апор на-ру халь на га 
апа ра ту (плюс для пра вя дзен ня за ня ткаў у ба сей не). 
Хто жа дае ака заць са дзей ні чан не ў яго на быц ці, 
звяр тай це ся па тэл. 8-029 550-92-07.

Не ах вя ра ван няў 
ча каць, а пра ца ваць

— Хтось ці, пэў на, ду мае, што ка ля сач ні кам па-
трэб ны толь кі ах вя ра ван ні. І рап там — са цы яль-

ны пра ект «Пра ца ўлад ка ван не. Курс 
на зблі жэн не»...

— Мы са бра лі на шых лід чан з ін ва лід-
нас цю ў цэнт раль най біб лі я тэ цы, за пра-
сі лі прад стаў ні коў цэнт ра за ня тас ці, лю-
дзей, якія, ня гле дзя чы на аб ме жа ва ныя 
фі зіч ныя маг чы мас ці, да бі лі ся пос пе ху ў 
біз не се. Па ка за лі тым са мым, што пра ца-
ўлад ка ван не ін ва лі даў-ка ля сач ні каў цал-
кам рэ аль нае. Рас ка за лі пра ад па вед ныя 
ва ры ян ты, іль го ты, якія пры гэ тым атрым-
лі вае пра ца даў ца. По тым зня лі ў роз ных 
рэ гі ё нах Бе ла ру сі 5 ві дэа ро лі каў — на 
пры кла дзе кан крэт ных лю дзей з ін ва лід-
нас цю: як яны пра цу юць? З які мі праб ле-
ма мі су тык ну лі ся? Гэ тых лю дзей за пра сі лі 
на су стрэ чу з чле на мі на шай гра мад скай 
ар га ні за цыі.

— Тое, што ін ва лід насць — гэ та не 
пры суд, а вы пра ба ван не, якое трэ ба з 
год нас цю вы трым лі ваць, да каз вае, на-
прык лад, ваш зям ляк Анд рэй Гу рын...

— Ён ма лай чы на! І ў біз не се ся бе знай шоў, і ў спарт за лу 
хо дзіць, бы вае на роз ных га рад скіх ім прэ зах. Я — ма ла ды 
хло пец, а ён — з ін ша га па ка лен ня, але ў нас ін та рэ сы 
прак тыч на ад ноль ка выя.

— Як аса біс та вам уда ец ца за раб ляць?
— Па спе цы яль нас ці я ін жы нер-пра гра міст. Пас ля 

ава рыі пра ца ваў год вэб-ды зай не рам у фір ме. А по тым 
стаў зай мац ца пра ект най дзей нас цю, зра зу меў шы, што 

ма гу за раб ляць гро шы за кошт та го, што неш та па ляп-
ша ец ца. Ска жам, у кі рун ку без бар' ер на га ася род дзя, 
аль бо ла бі ру ю чы тыя ж пы тан ні з пра ца ўлад ка ван нем 
ін ва лі даў. Іс нуе, аказ ва ец ца, ня ма ла фон даў, якія могуць 
пад трым а ць матэрыяльна. Без умоў на, для гэ та га трэ ба 
шмат эн ту зі яз му, энер гіі. На прык лад, па ві нен ве даць, як 
зняць ві дэа ро лік. Я ў гэ тым знай шоў ней кую сваю «ні шу». 
Зды маю ві дэа ро лі кі на тэ му ін ва лід нас ці: як трэ ні ра вац-
ца, зай мац ца са бой. Дасць Бог, не ўза ба ве стар туе ўжо 
трэ ці пра ект.

— Ці ёсць вы нік ад вы шэй па мя нё на га пра ек та па 
пра ца ўлад ка ван ні?

— На сён ня два ча ла ве кі пра ца ўлад коў ва юц ца. Адзін — 
на прад пры ем ства зноў жа ін ва лі да-ка ля сач ні ка з Мін ска, 
дзе вы раб ля юць руч ное кі ра ван не на ма шы ны. Бу дзе пра-
ца ваць на кам п'ю та ры. А дру гая жан чы на бу дзе зай мац ца 
кан суль та ван нем клі ен таў ад ной ста ліч най фір мы па тэ ле-
фо не — ся дзець до ма і ад каз ваць на пы тан ні.

— Ве даю, што лід ская аў та шко ла «Драй вМай стар» 
на ву чае ін ва лі даў-ка ля сач ні каў ва джэн ню аў та ма бі ля...

— Гэ тым мо жа зай мац ца лю бая аў та шко ла. Ка лі яе 
кі раў ні ку ці ка ва на ву чаць лю дзей з ін ва лід нас цю, якія 
не мо гуць ка рыс тац ца пе да ля мі, а толь кі ру ка мі, то гэ та 
да во лі прос та. Па трэб на толь кі ма шы на з аў та ма тыч най 
ка роб кай пе ра дач і руч ным кі ра ван нем. Як атры ма ла ся 
ў Лі дзе? Мой зна ё мы, ды рэк тар аў та шко лы, пры ехаў да 
мя не і спы таў: што та бе па трэб на, каб ва дзіць ма шы ну? 
По тым ён па ехаў у ста лі цу, да ве даў ся, як на ла дзіць у аў-
та шко ле на ву чан не ін ва лі даў-ка ля сач ні каў. У яго бы ла 
ма шы на на «аў та ма це» — пе ра аб ста ля ваў яе на руч ное 
кі ра ван не. І ця пер кож ны, хто мо жа са бе да зво ліць ку піць 
та кі аў та ма біль, мо жа на ву чыц ца ў Лі дзе ва джэн ню.

Як «ка ля сач нік» да па мог ба ле ры не
Ня даў на ў лід скім Па ла цы куль ту ры ад бы ла ся прэм'-

е ра спек так ля па ма ты вах п'е сы Іга ра Шпры ца «Дзяў-
чы на і кен таўр». Аляк сандр Аў дзе віч сыг раў там ад ну з 
га лоў ных ро ляў:

— Ма ла дая ба ле ры на «ла ма ец ца», трап ляе ў баль ні цу і 
спра буе скон чыць жыц цё са ма губ ствам. І я, «ка ля сач нік», 
ба чу гэ та і па чы наю з яе кпіць, уга вор ваю не ве шац ца. 
Пры яз джае пра фе сар з Аме ры кі, які ро біць экс пе ры мен-
таль ныя апе ра цыі са ства ла вы мі клет ка мі, і я са сту паю 
ёй сваю чар гу. Ёй ро бяць апе ра цыю, яна ста но віц ца на 
но гі. Дру гое дзе ян не: ужо я ў рос па чы, а яна пры яз джае з 
Аме ры кі і мя не су па кой вае. Вось та кі спек такль.

— Коль кі ў Лі дзе ін ва лі даў-ка ля сач ні каў?
— За раз у на шай ар га ні за цыі ка ля 30 ча ла век, але рэ-

аль на іх больш. Мно гіх вель мі скла да на ўцяг ваць у со цы ум, 
не чым за ці каў лі ваць. За мы ка юц ца ў сва іх сце нах...

— Дык што, пры кла ды та го ж Анд рэя Гу ры на і 
ваш — гэ та вы клю чэн ні?

— Лі чу, што тут спра ва ней кай «мо ды». Гэ та зна чыць, 
трэ ба зра біць мод ным, што ін ва лід-ка ля сач нік пры сут ні чае 
на дыс ка тэ цы, фес ты ва лі, ін шых ім прэ зах. Пры чым зра біць 
гэ та пры го жа, так, што ка ля яго, як ка ля да ра гой ма шы ны, 
ту су ец ца мо ладзь. І ду мае: як жа клас на да па ма гаць та ко му 
ча ла ве ку! І не прос та да па ма гаць, а быць ра зам з ім.

Вось што мне хо чац ца па мя няць у свя до мас ці гра мад-
ства. Бо ка лі я «зла маў ся» і па гля дзеў ней кія ме ра пры ем-
ствы ін ва лі даў, то мне яны зда лі ся не ці ка вы мі. Ды лепш 
на огул ні чо га не ра біць, чым так. Але ра зам з тым па гля дзеў 

і не каль кі ці ка вых філь маў, дзе ін ва лід насць па ка за на 
з ін ша га бо ку. Так, «ка ля сач нік», але ж які ці ка вы! Не 
так ужо ўсё і дрэн на ў гэ та га ча ла ве ка. І мне ха це ла ся 
б дзей ні чаць у та кім клю чы і зна хо дзіць ад па вед нае 
ра зу мен не ў гра мад стве. А не прос та чуць: «Да вай це 
ім да па ма гаць».

— Што па ра і це лю дзям, якіх тая ці ін шая жыц-
цё вая сі ту а цыя аб ме жа ва ла ў фі зіч ных маг чы-
мас цях?

— Най перш — са цы я лі за вац ца ў гра мад стве. І 
знай сці тое, чым ім ці ка ва зай мац ца. Ка лі б я, да пус-
цім, быў пісь мен ні кам, то ку піў бы зруч нае крэс ла, 
пі саў і быў шчас лі вы. Але, як пра ві ла, боль шасць 
лю дзей на ват не пісь мен ні кі, не кам п'ю тар шчы кі, 
ме не джа ры і бух гал та ры, якія мо гуць пры мя ніць 
свае ве ды, а ра бо чыя ці, на прык лад, пра даў цы. І, 
атры маў шы ін ва лід насць, мно гія ў рос па чы: дык хто 
ж я ця пер? Але ўсё ж трэ ба ра біць усё маг чы мае, каб 
знай сці для ся бе «ні шу» — гэ та га лоў нае.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК. prakopchіk@zvіazda.by

г. Лі да.

КА ЛІ КРЫЎ ДЗЯЦЬ СА МЫЯ БЛІЗ КІЯ
Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» на ве да лі ра зам з мі лі цы яй праб лем ныя сем'і
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Усіх сва іх «клі ен таў» Вік тар 
Сянь ке віч ве дае аса біс та. 
Не ка то рыя лі та раль на вы рас лі 
на ва чах участ ко ва га. 

У гас па да ра па мёр ся бар 
па мя нуш цы Кінг-Конг. 
З тых ча соў пен сі я не ру, ві даць, 
ня ма з кім аб мер ка ваць цяж кі 
лёс, вось ён і чап ля ец ца 
да род ных на п'я ную га ла ву.

Пе ра адо лен неПе ра адо лен не  ��

ВЫ БІ РА ЕМ «ЗЯ ЛЁ НУЮ ГОС ЦЮ»
Ка лі вы хо ча це на быць для свят ка ван ня Но ва-

га го да «зя лё ную гос цю» з ле су, то трэ ба зва жаць 
на тое, ці ёсць у ха це ма лень кія дзе ці ці хат нія жы-
вё лы, якія мо гуць не зна рок па ва ліць яе. Будзь це 
га то вы да та го, што з ін тэр ва лам у не каль кі га дзін 
да вя дзец ца пры бі раць ва кол дрэ ва: ел кі ма юць 
улас ці васць скід ваць хвою. Яна мо жа ўспых нуць 
як за пал ка ад лю бой вы пад ко вай іск ры ці прос та 
ад на гра валь на га пры бо ра. Ме на ві та та му ра-
таў ні кі не рэ ка мен ду юць тры маць ёл ку ў ха це 
пра цяг лы час. Як толь кі дрэ ва па ча ло ін тэн сіў на 
асы пац ца, лепш вы нес ці яго з до ма. Ка лі ж вы 
вы ра шы лі аб ме жа вац ца штуч най прыгажуняй, то 
бя ры це толь кі тыя вы ра бы, якія пра пі та лі ад мыс-
ло вы мі про ці па жар ны мі рэ аген та мі. Ін фар ма цыю 
пра гэ та мож на знай сці на ўпа коў цы.

Якіх бы па ме раў і па хо джан ня ні бы ла ел ка, 
са мае га лоў нае — каб яна тры ва ла ста я ла. У 
гра мад стве вя лі кую па пу ляр насць мае тра ды-
цый нае вяд ро з віль гот ным пяс ком ці апіл ка мі. 
Та кая ня хіт рая кан струк цыя да зва ляе пе ры я дыч-
на па лі ваць дрэ ва.

Але ра таў ні кі ра яць спы ніц ца на спе цы яль-
ных кры жа ві нах ці пад стаў ках, якія пра да юц ца 
ў мно гіх гас па дар чых кра мах. Вы бар іх вель мі 
шы ро кі — пад лю быя дыя метр ства ла і вы шы ню. 
Пра да юц ца і спе цы яль ныя пад стаў кі з рэ зер ву-
а ра мі для ва ды. Для боль шай бяс пе кі па жа да-
на па ста віць ёл ку ў тым па коі, дзе вы бы ва е це 
най час цей, каб звес ці да мі ні му му маг чы масць 
зна хо джан ня дзі ця ці ад на го ля свя точ на га дрэ ва. 
Ды ва ны і роз ныя па крыц ці па доб на га кштал ту 
лепш пры браць. А ў ідэа ле трэ ба ста віць ёлку як 
ма га да лей ад тэ ле ві за ра, ба та рэй ацяп лен ня і 
аба гра валь ні каў.

САК РЭ ТЫ ЭЛЕКТ РЫЧ НЫХ ГІР ЛЯНД
Ёл ка без ілю мі на цыі вы гля дае не як не па-свя-

точ на му. Та му яе ўпры га жэн нем даў но ста лі са-
мыя раз на стай ныя элект рыч ныя гір лян ды. Не трэ ба 
гнац ца за вель мі тан ны мі элект ра гір лян да мі кі тай-
ска га па хо джан ня. Не вя до ма, дзе і як іх збі ра лі. 
Сэ ка ном ле ныя па ру дзя сят каў ты сяч руб лёў мо гуць 

пас ля ад гук нуц ца ка рот кім за мы кан нем і па жа рам. 
Та му лепш кры ху да ба віць гро шай, але ку піць нар-
маль ны та вар за вод скай вы твор час ці. Тое ж да ты-
чыц ца і пры бо раў, тэр мін экс плу а та цыі якіх даў но 
скон чыў ся, але якія шмат у ка го і да гэ туль ля жаць 
«у за гаш ні ку». Яны ад роз ні ва юц ца іс тот най даў га-
веч нас цю і да та го ж вель мі ўстой лі выя да віль га ці. 
І, вя до ма ж, не па кі дай це ма лых дзя цей сам-на сам 
з уклю ча най элект ра гір лян дай, яе зі хат лі выя агень-
чы кі бу дуць ва біць іх з уз моц не най сі лай.

Пе рад тым, як уклю чыць гір лян ду, не бу дзе 
ліш нім пра ве рыць на тры ва ласць іза ля цыю пра-
ва доў і мес цы іх злу чэн ня. Спра ва ў тым, што 
хва ё выя дрэ вы га раць вель мі хут ка. Па жар ныя 
не як пра вя лі ці ка вы экс пе ры мент: яны за ся ка лі 
на тай ме ры, коль кі ча су трэ ба агню, каб зні шчыць 
ёл ку. Вы ні кі ня ра дас ныя: штуч ным да стат ко ва 
15 се кунд, для на ту раль на га дрэ ва па каз чык 
так са ма не на шмат боль шы — пры клад на ка ля 
40 се кунд. Віль гот нае дрэ ва га рыць даў жэй. Яшчэ 
адзін фак тар, на які аба вяз ко ва трэ ба звяр нуць 
ува гу пад час вы ба ру гір лян ды, — гэ та яе ма-
гут насць. Кож ны та кі пры бор ства рае на груз ку 
на элект рыч ную сет ку, здоль нас ці якой усё ж 
аб ме жа ва ныя. Та му не вар та пе ра больш ваць 
з коль кас цю гір лянд. Ка лі пад клю чыць больш 
за тры зі хат лі выя рас цяж кі, сет ка ры зы куе не 
вы тры маць. І ўво гу ле, чым мен шая ма гут насць 
лям па чак, тым і на гра вац ца яны бу дуць сла бей. 
Та му лепш спы ніц ца на свят ло ды ёд ных вы ра бах. 
А вось ва ту, па пе ру і ін шыя га ру чыя ма тэ ры я лы 
ад ёл кі з элект ра гір лян да мі лепш пры браць як 
ма га да лей.

А што ра біць, ка лі ёл ка, крый Бо жа, за га рэ ла-
ся? Пер шае — гэ та абяс то чыць элект ра гір лян ду. 
І тут жа аб ры нуць дрэ ва на пад ло гу. Для ту шэн ня 
мож на вы ка рыс таць пад руч ныя срод кі — вог-
не ту шы цель, па кры ва ла, коў дру з на ту раль ных 
ма тэ ры я лаў. А вось штуч ную ёл ку па ту шыць 
знач на скла да ней. Ва дой — нель га: мо гуць раз-
ля цец ца іск ры і пад па ліць рэ чы на во кал. Ка лі 
агонь за 10-15 се кунд не згас, за ста ец ца толь кі 
ад но: тэр мі но ва па кі нуць па мяш кан не, каб не 
на ды хац ца атрут ны мі вы па рэ ння мі, і вы клі каць 
ра таў ні коў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. schklennіk@zvіazda.by

КАБ ЁЛ КА 
НЕ АЗМРО ЧЫ ЛА СВЯ ТА

Па куль адзін мі лі цы я нер пра во дзіць раз мо ву, дру гі зай ма ец ца афарм лен нем да ку мен таў.

Паэ ма пра цяж кі жа но чы лёс і му жа-ал ка го лі ка на рэш це знай шла сва іх слу ха чоў.

Участ ко вы па пя рэдж вае, што яго 
ві зі ты ста нуць час цей шы мі — гас-
па дар абя цае не ад чы няць дзве ры. 
Мі лі цы я не ры за пра ша юць жан чы ну 
для аб мер ка ван ня сі ту а цыі ў РУ-
УС. Ме на ві та там бу дзе вы ра шац ца 
праб ле ма гэ тай сям'і.

— Тут сі ту а цыя вель мі скла да-
ная, — ка жа Вік тар Сянь ке віч, ка лі 
мы ўжо па кі ну лі ква тэ ру. — Спра-
ва ў тым, што не каль кі га доў та му ў 
гас па да ра па мёр ся бар па мя нуш цы 
Кінг-Конг. Зда ры ла ся гэ та пе рад яго 
чар го вай ад праў кай у ЛПП. З тых 
ча соў пен сі я не ру, ві даць, ня ма з кім 
аб мер ка ваць цяж кі лёс і праб ле мы 
су свет на га маш та бу, вось ён і чап-
ля ец ца да род ных на п'я ную га ла ву. 
Ві даць, адзі нае вый сце — ахоў нае 
прад пі сан не... Але са чыць за ім трэ-
ба вель мі піль на, каб не па чу ваў ся бе 
бес па ка ра ным.

— У прын цы пе скар гаў у мя не ня-
ма, — ка жа на ступ ная гас па ды ня, 
ма ла дая жан чы на. — Пас ля пра фі-
лак тыч най раз мо вы мі ну лым ра зам, 
зда ец ца, су па ко іў ся...

Гаворка ідзе пра яе свёк ра. Пас-
ля смер ці жон кі муж чы на не пры няў 
жон ку свай го сы на, якую той пры-
вёў у ква тэ ру, і рас па чаў са праўд ную 
вай ну. «Ба я выя дзе ян ні» па чы на юц-
ца, вя до ма, на п'я ную га ла ву.

Тро хі паз ней жан чы на пры зна ец-
ца: праб ле ма кан чат ко ва не знік ла. 
За ста лі ся па гро зы, шан таж вы ся лен-
нем, бяс кон цыя аб ра зы і ін шае.

— Мо жа це спы таць у су се дзяў, як 
ён ся бе па во дзіць, ка лі вы п'е. Вось 
мы з імі сяб ру ем, але ў гос ці да нас 
не хо дзяць, бо ве да юць, які тэ атр тут 
што ве чар. Мя не ён ба іц ца, бо ве дае, 
што ма гу вы клі каць мі лі цыю. Мо жа, 
толь кі гэ та і стрым лі вае яго ця пер. 
Апош ні ме сяц ці шы ня, да гэ туль жа 
быў у двух ме сяч ным за поі. Зда роўя 
ха пае, та му пра цяг вае пра ца ваць і на 
пен сіі. Ад туль і гро шы: ка ля 10 міль ё-
наў што ме сяц.

Участ ко вы пы та ец ца, чым мо жа 
да па маг чы мі лі цыя. Жан чы на мяр-
куе, што свёк ра вы ра туе толь кі нар-
ко лаг. Спы ня юц ца на ва ры ян це з ві-
зі там ура ча на дом. За ста ец ца спа-
дзя вац ца, што гэ ты вы хад са праў ды 
змо жа скон чыць па ку ты сям'і...

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by
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Гра дус праб ле мыГра дус праб ле мы  ��

Мой зна ё мы, ды рэк тар аў та шко лы, 
пры ехаў да мя не і спы таў: што та бе па трэб на, 
каб ва дзіць ма шы ну? По тым ён па ехаў 
у ста лі цу, да ве даў ся, як на ла дзіць у аў та шко ле 
на ву чан не ін ва лі даў-ка ля сач ні каў. 

НА ХЭНД БАЙ КУ — 
ДА БАЛ ТЫЙ СКА ГА МО РА

Фо та Алы БІ БІ КА ВАЙ.

У ТЭ МУ

Анд рэй МІ МІШ, на чаль нік упраў лен ня па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Лід ска га рай вы кан-
ка ма:

— Ня даў на на па ся джэн ні рай вы кан ка ма раз гля да лі 
праб ле мы, што ты чац ца ін ва лі даў-ка ля сач ні каў. За апош-
нія не каль кі га доў на мно гіх га рад скіх аб' ек тах пра во дзі-
лі ся ра бо ты па іх аб ста ля ван ні эле мен та мі без бар' ер на га 
ася род дзя. У пры ват нас ці, уста на ві лі ў жы лых да мах 34 
пан ду сы для ўез ду на ін ва лід най ка ляс цы. Вы ра бі лі на 
«Лід сель ма шы» і ўста на ві лі ў да мах для ін ва лі даў-ка ля сач-
ні каў 5 пад' ём ных пры ста са ван няў і яшчэ 2 — у ра ён ным 
цэнт ры ка рэк цый на-раз ві ва ю ча га на ву чан ня і рэ абі лі та цыі. 
Акра мя та го, спе цы яль ным пад' ём ні кам асна шча ны ба сейн 
спар тыў на-азда раў лен ча га комп лек су «Алім пія».

Кі раў ні кам мяс цо вых прад пры ем стваў да ру чы лі вы-
ву чыць маг чы мас ці ства рэн ня но вых ра бо чых мес цаў 
для пра ца ўлад ка ван ня ін ва лі даў-ка ля сач ні каў. Па ста ві лі 
за да чу аб на віць банк да ных бу дын каў, дзе не аб ход на 
за бяс пе чыць па тра ба ван ні без бар' ер на га ася род д зя. 
Па пра па но ве Аляк санд ра Аў дзе ві ча, які па да рож ні чаў 
да Бал тый ска га мо ра, для ін ва лі даў-ка ля сач ні каў бу-
дзе аб ста ля ва на да рож ка да ва ды на га рад скім пля жы. 
Акра мя та го, да ру ча на за ку піць і ўста на віць у го ра дзе 
бія ту а ле ты для ін ва лі даў.

— А ці ажыц ця віц ца ма ра Аляк санд ра Аў дзе ві ча 
аб ства рэн ні ў Лі дзе цэнт ра рэ абі лі та цыі для ін ва лі-
даў-ка ля сач ні каў?

— Гэ тую ідэю так са ма аб мяр коў ва лі. Яна рэ аль ная і 
бу дзе ажыц цяў ляц ца.

У Мін ску за 5 міль ё наў учы не на двай ное 
за бой ства. Су пра цоў ні кі ста ліч най мі лі цыі 
вы зна чы лі і за тры ма лі асоб, якія па да зра-
юц ца ў здзяйс нен ні за бой ства двух ма ла-
дых лю дзей у Мас коў скім ра ё не Мін ска.

Ран кам у ня дзе лю ў ква тэ ры па ву лі цы Алі бе га ва 
бы лі зной дзе ны тру пы муж чы ны і жан чы ны са шмат лі-
кі мі на жа вы мі ра нен ня мі шыі і ту ла ва. Па це ле муж чы-
ны бы ло на не се на ка ля 50 уда раў, жан чы ны — больш 
за 30. Апе ра тыў ні кі вы свет лі лі, што да здзяйс нен ня 
зла чын ства мо гуць быць да тыч ныя два ма ла дыя ча-
ла ве кі, якіх, як мяр ку ец ца, на ня ла за 5 міль ё наў руб лёў 
ко ліш няя бліз кая сяб роў ка ма ла до га ча ла ве ка.

Па вод ле ін фар ма цыі Мас коў ска га РУ УС г. Мін-
ска, асноў ны мяр ку е мы ма тыў зла чын ства — помс-

та былой ка ха най ко ліш ня га хлоп ца. Але за бі ваць 
са пер ні цу яна не пра сі ла, а ха це ла толь кі ад пра віць 
у баль ні цу «тыд ні на два», каб бес пе ра шкод на ад-
на віць ад но сі ны з ма ла дым ча ла ве кам. Вы ка наў цы 
«пе ра ста ра лі ся» і за бі лі аба іх. За ве дзе на кры мі-
наль ная спра ва.

А не ўза ба ве ад След ча га ка мі тэ та па сту пі ла 
но вая ін фар ма цыя. Па-пер шае, бы лі ўста ноў ле ны 
асо бы за гі ну лых. Дзяў чы не бы ло 24 га ды, муж чы-
ну — 32. Па-дру гое, коль касць па да зра ва ных па-
вя лі чы ла ся з трох да ча ты рох ча ла век. Ся род іх — 
26-га до вая дзяў чы на і муж чы ны 1972, 1984 і 1992 
га доў на ра джэн ня. След ства ўста наў лі вае ўсе аб-
ста ві ны і ма ты вы за бой ства, а так са ма ро лю кож-
на га з за тры ма ных у яго здзяйс нен ні.

Ця гам су так су пра цоў ні кі ад дзе ла кры мі-
наль на га вы шу ку Пар ты зан ска га РУ УС ста-
лі цы за тры ма лі 26-га до ва га мін ча ні на, які 
на нёс цяж кія ця лес ныя па шко джан ні муж-
чы ну ў ад каз на за ўва гу пра ня пра віль ную 
пар коў ку аў та ма бі ля.

— Ін цы дэнт ад быў ся на ву лі цы Ру мян ца ва. Ма-
ла ды ча ла век пры пар ка ваў ся пад за ба ра няль ным 
зна кам, сам за стаў ся ў ма шы не. Да яе па ды шоў 
30-га до вы муж чы на, які быў на пад піт ку, і па пра сіў 
за ку рыць, — рас ка за ла прэс-афі цэр Пар ты зан ска га 
РУ УС г. Мін ска На тал ля Га ну се віч. — Атры маў шы 
за паль ніч ку, стаў аб ра жаць ма ла до га ча ла ве ка, вы-

каз ва ю чы сваю не за да во ле насць пры пар ка ва ным 
аў та ма бі лем. По тым па чаў біць па ма шы не ру ка мі, 
па спра ба ваў уда рыць праз ад кры тае акно кі роў цу. 
Апош ні, за ста ю чы ся ў са ло не, да стаў нож і на нёс 
крыў дзі це лю пра ні каль ныя ко ла та-рэ за ныя ра ны. 
Пас ля ча го знік з мес ца зда рэн ня. Вы зна чыць асо бу 
зла мыс ні ка да па маг ла жан чы на, якая бы ла свед кай 
кан флік ту і за пом ні ла аў та ма біль ныя ну ма ры. За ве-
дзе на кры мі наль ная спра ва, ма ла до му ча ла ве ку па-
гра жае па збаў лен не во лі на тэр мін да вась мі га доў. 
Да рэ чы, ра ней за тры ма ны не быў су дзі мы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zvіazda.by
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Гэта мы, Госпадзі...Гэта мы, Госпадзі...  ��

«ПРЫ СТРА ШЫ ЛІ»...

НА ЖОМ НА ЗА ЎВА ГУ ПРА ПАР КОЎ КУ

На хэнд бай ку 
(з ар хі ва Аляк санд ра Аў дзе ві ча).


