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У гэ тым кі рун ку збі ра юц ца 

пра ца ваць гро дзен скія 

пра ва ахоў ні кі. За апош нія 

пяць га доў у воб лас ці, 

дзя ку ю чы жорст кім 

ме рам, уда ло ся больш чым 

удвая зні зіць коль касць 

пра ва па ру шэн няў, 

звя за ных з нар ко ты ка мі. 

Ця пер ак цэнт бу дзе 

ра біц ца на пра фі лак ты ку 

нар кас па жы ван ня 

і су праць дзе ян не 

не за кон на му аба ро ту 

нар ко ты каў.

АХ ВЯ РЫ ЭЙ ФА РЫІ
Тая нар ка тыч ная хва ля, што 

агар ну ла гра мад ства пяць гадоў 

та му, па сту по ва сы хо дзіць, па-

ве да міў на чаль нік упраў лен ня 

па нар ка кант ро лю Гро дзен-

ска га аб лас но га ўпраў лен-

ня ўнут ра ных спраў Анд рэй 

КУДРЫЦКІ.

Ка лі ў 2015 го дзе бы ло вы яў-

ле на 714 та кіх пра ва па ру шэн няў, 

то ле тась іх за фік са ва на 319. Зні-

жа ец ца і коль касць нар ка за леж-

ных, якія ста яць на ўлі ку ў нар-

ка ла гіч ным дыс пан се ры. Ад нак 

праб ле ма не пе ра ста ла быць ад-

ной з ак ту аль ных па гроз на ша га 

гра мад ства. За ста ец ца ня ма ла 

вы пад каў пе ра да зі ро вак і на ват 

гі бе лі лю дзей. Ле тась у воб лас ці 

ад гэ та га за гі ну лі двое муж чын.

Адзін з та кіх вы пад каў ад быў ся 

ў Грод не. Не ад на ра зо ва су дзі мы 

58-га до вы гро дзе нец быў да стаў-

ле ны ў баль ні цу са сва ёй ква тэ ры. 

У той жа дзень ён, не пры хо дзя чы 

да пры том нас ці, па мёр. Экс пер ты 

ўста на ві лі, што муж чы на за гі нуў у 

вы ні ку спа жы ван ня сін тэ тыч на га 

нар ко ты ку.

Дру гі вы па дак ад быў ся ў Аст-

раў цы. У ад ной з ква тэр быў 

зной дзе ны труп 37-га до ва га гра-

ма дзя ні на Ра сіі. Пад час след ства 

вы свет лі ла ся, што яго зна ё мы 

праз ін тэр нэт на быў для па цяр-

пе ла га ге ра ін. Па за клад ку з нар-

ко ты кам да вя ло ся ехаць у Мінск. 

Част ку за клад кі муж чы на ўжыў на 

мес цы, ас тат няе за браў з са бой у 

Аст ра вец. Але пры чы най яго смер-

ці ста ла ін шае рэ чы ва — асаб лі ва 

не бяс печ ны ацэ ты лі ра ва ны опій. 

Ме на ві та ён вы клі каў вост рае 

атруч ван не ар га ніз ма. Шпрыц з 

гэ тым рэ чы вам быў зной дзе ны ў 

ква тэ ры ня бож чы ка.

Ця пер у Грод не вя дзец ца след-

ства па не каль кіх нар ка тыч ных 

спра вах. Не каль кі ме ся цаў та му 

ў аб лас ным цэнт ры за тры ма лі кі-

раў ні ка гурт ка ро ба та тэх ні кі, які на 

сва іх за ня тках уцяг ваў мо ладзь у 

спа жы ван не нар ко ты каў. У ма тэ-

ры я лах след ства на ват ёсць ад па-

вед ныя апе ра тыў ныя кад ры та кіх 

«за ня ткаў». У хут кім ча се ма тэ-

рыя  лы на кі ру юць у суд.

Ёсць фак ты па нар ко ты ках і сё-

ле та. У сту дзе ні за тры ма ны адзін 

з за клад чы каў ін тэр нэт-кра мы, які 

рас паў сюдж ваў га шыш. Пры са-

бе ў яго бы ло 100 гра маў рэ чы ва. 

Гэта больш за 200 доз.

ПЛЯ ЦОЎ КІ 
РЭ АЛЬ НЫЯ 
І ВІР ТУ АЛЬ НЫЯ

Ле тась уз бу джа на больш за 

двац цаць кры мі наль ных спраў су-

праць тых, хто вы рошч вае і рас-

паў сюдж вае мак і ка ноп лі. Што-

год вяс ной і ле там пра вод зяц ца 

апе ра цыі па вы яў лен ні і зні шчэн ні 

сты хій ных і вы са джа ных па се ваў. 

На прык лад, ле тась бы ло зні шча на 

15 кі ла гра маў ма ка вай са лом кі, з 

якой га ту юць опій — не бяс печ ны 

нар ка тыч ны сро дак. Лік ві да ва на 

не каль кі ла ба ра то рый па вы рошч-

ван ні ка ноп ляў, іх ула даль ні кі тра-

пі лі пад суд.

Уся го ў воб лас ці за год кан фіс-

ка ва на 360 кі ла гра маў нар ко ты каў, 

у асноў ным га шы шу, які пры зна ны 

асаб лі ва не бяс печ ным пра дук там, 

атры ма ным з ка ноп ляў. Знач ная 

част ка рас паў сюдж ва ец ца праз 

ін тэр нэт. Па сло вах Анд рэя Куд-

рыц ка га, ме на ві та вір ту аль ны ган-

даль уяў ляе га лоў ную па гро зу, бо 

кры мі наль ныя гру пы фар мі ру юц ца 

за ме жа мі кра і ны і знай сці іх скла-

да на. Увесь пра цэс ідзе ў рам ках 

за кры та га ін тэр нэ ту, дзе і сай таў 

ня ма, а толь кі пля цоў кі з ад ра са-

мі, якія вя до мы вы зна ча на му ко-

лу асоб. Пры чым раз лік вя дзец ца 

праз крып та ва лю ту.

— У нас ёсць ана лі тыч ная раз-

вед ка, якая зай ма ец ца пра вер кай 

як агуль на да ступ на га, так і за кры-

та га ін тэр нэ ту. І вы ні кі ёсць. Мы 

пра ду хі лі лі ў мі ну лым го дзе 14 вы-

пад каў про да жу нар ко ты каў праз 

вір ту аль ную пля цоў ку, — па ве да-

міў су раз моў нік.

З НО ВЫМ 
ПА ДЫ ХО ДАМ

Хоць кры мі на лу і ста но віц-

ца менш, ак ту аль насць тэ мы не 

зні жа ец ца. Але ця пер ак цэнт бу-

дзе ра біц ца на пра фі лак ты ку і 

су праць нар ка тыч ную пра па ган-

ду. Ме на ві та та кую стра тэ гію на 

2020—2025 га ды ня даў на пры ня лі 

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў і Мі-

ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь. Як пад крэс ліў Анд рэй 

Куд рыц кі, у но вай стра тэ гіі вы зна-

ча ны і стан дар ты па да чы ін фар-

ма цыі. Адзін з іх — гэ та за ха ван не 

кан фі дэн цы яль нас ці пер са наль ных 

да ных. Не да пу шчаль на рас каз-

ваць аб ужы ван ні ча ла ве кам нар-

ко ты каў без яго пісь мо вай зго ды. 

Здым кі яго і яго най сям'і так са ма 

пуб лі ку юц ца толь кі з пісь мо ва га 

да зво лу. Асноў ная кан цэп цыя: 

нар ка ман — гэ та ча ла век, яко му 

па трэб на да па мо га. На лі бе ра лі-

за цыю не ка то рых ас пек таў на кі-

ра ва на і за ка на даў ства.

— Тут трэ ба па дзя ляць нар-

ка за леж ных на дзве ка тэ го рыі: 

на хво рых, якія ўжы ва юць з-за 

фі зіч най не аб ход нас ці, і тых, хто 

на ўцяг ван ні ў спа жы ван не нар ко-

ты каў за раб ляе вя лі кія гро шы. Па-

слаб лен ні за ка на даў ства бу дуць 

да ты чыц ца толь кі тых, хто спа жы-

вае гэ тыя рэ чы вы. Для тых, хто іх 

вы рошч вае ці да стаў ляе з-за мя жы 

і праз ін тэр нэт рэа лі зуе, хут чэй за 

ўсё, па слаб лен няў не бу дзе, — 

адзна чыў Анд рэй Куд рыц кі.

Што да ты чыц ца пра фі лак ты кі, 

знач ная ро ля ад во дзіц ца ме ды-

цын скім ра бот ні кам. Трэ ба ска-

заць, што ме на ві та гэ ты кі ру нак 

дзей нас ці гро дзен скіх ме ды каў 

пра ду хі ліў цяж кія вы ні кі для не паў-

на лет ніх пры на плы ве сін тэ тыч ных 

нар ко ты каў пяць га доў та му.

— Нар ка ма нія — гэ та хва ро ба, 

якую трэ ба ля чыць, але яе мож на 

па збег нуць, — ка жа га лоў ны ўрач 

Гро дзен ска га аб лас но га цэнт ра 

«Псі хі ят рыя-нар ка ло гія» Мак сім 

ВА РАН КО. — Ура чы сіс тэ ма тыч на 

пра вод зяць лек цыі для пе да го гаў 

і баць коў. З Ін сты ту там па вы шэн-

ня аду ка цыі рас пра ца ва на спе цы-

яль ная пра гра ма: кож ную се ра ду 

пе да го гі слу ха юць лек цыю пад лет-

ка ва га нар ко ла га, які рас каз вае 

пра ві ды нар ко ты каў, іх рас паў-

сюдж ван не, пры кме ты ўжы ван ня 

дзець мі нар ка тыч ных срод каў. 

І мы ба чым, што мо ладзь менш 

ужы вае нар ко ты кі, у асноў ным на 

гэ тым шля ху тыя, хто па чаў зло-

ўжы ваць яшчэ дзе сяць га доў та му 

і пра цяг вае гэ та ра біць.

У воб лас ці на нар ка ла гіч ным 

улі ку ста іць ка ля 500 ча ла век. Для 

тых, хто жа дае па зба віц ца смя-

рот най звыч кі, ёсць спе цы яль ная 

пра гра ма. Ця пер у ёй ка ля 100 ча-

ла век. Як рас ка заў Мак сім Ва ран-

ко, за дзе сяць га доў яе рэа лі за цыі 

прай шло рэ мі сію і зня та з улі ку 

амаль 20 ча ла век. І ка лі ўліч ваць, 

што ў кож на га ёсць сям'я, род ныя 

і яны нар маль на жы вуць, атрым-

лі ва ец ца да во лі шы ро кае ко ла. 

Бы лыя нар ка за леж ныя, да рэ чы, 

вель мі ўдзяч ныя тым, хто зна хо-

дзіў ся по бач, а так са ма дак та рам 

і мі лі цыі за тое, што пра ду хі лі лі іх 

па дзен не ў без дань.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Па слу га лі цэя па да дат ко-

вай пад рых тоў цы на ву чэн-

цаў вель мі за па тра ба ва ная. 

Кошт вя чэр ніх кур саў — 

21 ру бель на ме сяц. За ня-

ткі пра хо дзяць для груп па 

23 ча ла ве кі, іх пра вод зяць 

39 на стаў ні каў.

— Не вы клю чаю, што ў 

пэў ным сэн се тут ады гры-

вае ро лю аў та ры тэт на стаў-

ні каў і імідж уста но вы. Ад нак 

у кож най шко ле ёсць ня ма-

ла пе да го гаў, да якіх дзе ці 

з за да валь нен нем бу дуць 

ха дзіць на да дат ко выя за-

ня ткі, — упэў не ны Ге надзь 

Са ла вей. На дум ку гу бер на-

та ра, та кі во пыт вар ты ўка-

ра нен ня ў шко лах і гім на зі ях 

рэ гі ё на, бо пы тан не да дат-

ко вай пад рых тоў кі вуч няў 

асаб лі ва ак ту аль на для вы-

пуск ні коў і іх баць коў.

Між ін шым, і для са мой 

уста но вы аду ка цыі — гэ та 

маг чы масць раз віц ця плат-

ных па слуг. Так, за сту дзень 

2020 го да каз на лі цэя па поў-

ні ла ся больш як на 28 ты сяч 

руб лёў. Ле тась плат ныя па-

слу гі скла лі звыш 250 ты сяч 

руб лёў.

Акра мя та го, на ву чаль ная 

ўста но ва мо жа быць узя та за 

ўзор і ў пла не раз віц ця пе-

ра да вых тэх на ло гій энер га-

збе ра жэн ня. Тут уста ля ва на 

ўлас ная элект ра стан цыя з 

со неч ны мі па нэ ля мі. Ды рэк-

тар лі цэя Сяр гей РЫД НЫ 

рас ка заў, што ле тась вы ка-

ры стан не аль тэр на тыў ных 

кры ніц да зво лі ла атры маць 

да дат ко вую энер гію. На гэ-

тым пра ек це лі цэй за ра біў 

13,5 ты ся чы руб лёў:

— Яшчэ ў 2012 го дзе нам 

пры сво і лі ста тус аб' ек та дэ-

ман стра цый най зо ны вы-

со кай энер га эфек тыў нас ці. 

Наш адзі ны ў кра і не на ву-

чаль на-прак тыч ны цэнтр па 

энер га за ха ван ні што год на-

вед ва юць больш як шэсць 

ты сяч на ву чэн цаў і сту дэн-

таў. Гэ та са праў ды па зна-

валь ная эк скур сія з дэ ман-

стра цы яй уні каль ных экс па-

на таў, — па ве да міў ён.

Уво гу ле аб эка ло гіі, энер-

га за ха ван ні, раз віц ці ІT-сфе-

ры і ўжы ван ні бе ла рус кай 

мо вы су пра цоў ні кі лі цэя па-

гу та ры лі з Ге на дзем Са лаў-

ём. Стар шы ня Го мель ска га 

абл вы кан ка ма ад ка заў на 

хва лю ю чыя пы тан ні ка лек-

ты ву. Раз мо ва да ты чы ла ся 

і та го, што кож ны год звыш 

40 вы пуск ні коў лі цэя атрым-

лі ва юць ІT-спе цы яль нас ці, 

але ра бо ту боль шасць з іх 

зна хо дзіць па-за ме жа мі рэ-

гі ё на. На мес нік ды рэк та ра 

лі цэя па ву чэб най ра бо це 

На тал ля КА ЛЯ ДА па ці ка ві-

лі ся ў гу бер на та ра, ці маж лі-

ва ства рыць у Го ме лі ўлас-

ную ІT-плат фор му:

— Што год у лі цэі вы пус-

ка юць два кла сы фі зі ка-ма-

тэ ма тыч на га про фі ля. Га-

лоў ным чы нам гэ та хлоп цы, 

якія з лёг кас цю па сту па юць 

у ста ліч ныя ВНУ. Пас ля ву-

чо бы яны за ма цоў ва юц ца ў 

Мін ску. Ці з'я віц ца ў аб лас-

ным цэнт ры Парк вы со кіх 

тэх на ло гій?

Ге надзь Са ла вей зга дзіў-

ся, што мо ла дзі трэ ба даць 

маг чы масць рэа лі зоў вац ца 

на мяс цо вым уз роў ні. Ця пер 

у Го ме лі рас па ча ты маш таб-

ны пра ект:

— З ін вес ты цый на га 

фон ду вы лу ча на больш як 

шэсць міль ё наў руб лёў на 

ства рэн не па доб най струк-

ту ры ў аб лас ным цэнт ры. 

Ідзе ад па вед ная ра бо та па 

рэ гіст ра цыі і ар га ні за цыі 

ІT-струк ту ры на ба зе ААТ 

«Ра тон». Не ка то рыя ар га ні-

за цыі ўжо за ці ка ві лі ся гэ тым 

пра ек там. Да та го ж по бач 

раз ме шча ны тэх на парк, рэ-

зі дэн ты яко га раз ві ва юць 

біз нес у сфе ры ІT. Абл вы-

кан кам вя дзе пе ра гаворы з 

ЕРАM — са мым буй ным вы-

твор цам пра грам на га за бес-

пя чэн ня ў кра і не.

Ці ка ва, што ў за вяр шэн-

не су стрэ чы гу бер на тар 

па дзя ка ваў ка лек тыў лі цэя 

за плён ную ра бо ту, а по-

тым вы ка заў над зею, што 

ва ўста но ве аду ка цыі бу дзе 

час цей гу чаць бе ла рус кая 

мо ва. Магчыма, гэ та ідэя бу-

дзе па кла дзе на ў асно ву но-

вай ці ка вай іні цы я ты вы, аб 

якой яшчэ за явіць го мель скі 

аб лас ны лі цэй.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, 

фо та аў та ра.

КАБ СТАРТ БЫЎ ДОБ РЫМ...

Ак ту аль ная тэ маАк ту аль ная тэ ма

ПРА ДУ ХІ ЛІЦЬ ПА ДЗЕН НЕ Ў БЕЗ ДАНЬ
У нар ка тыч най тэ ме вы зна ча на стра тэ гія на пра фі лак ты ку

Асноў ная кан цэп цыя: 
нар ка ман — гэ та ча ла век, 
яко му па трэб на да па мо га. 
На лі бе ра лі за цыю не ка то рых 
ас пек таў на кі ра ва на 
і за ка на даў ства.

«Нар ка ма нія — гэ та хва ро ба, 
якую трэ ба ля чыць, 
але яе мож на па збег нуць».

У воб лас ці на нар ка ла гіч ным 
улі ку ста іць ка ля 
500 ча ла век. Для тых, хто 
жа дае па зба віц ца смя рот най 
звыч кі, ёсць спе цы яль ная 
пра гра ма. Ця пер у ёй ка ля 
100 ча ла век.
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