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(За кан чэн не. Па ча так на 1-й стар.)
— Ра дыё на зі ран не — уні каль ная маг чы-

масць са чыць за «ін тым ным жыц цём» глуш-
ца не толь кі пад час се зо ну яго раз мна жэн-
ня, — дзе ліц ца ў ад ным са сва іх ар ты ку лаў 
Дзміт рый Ша мо віч. — Су час ныя тэх на ло гіі 
да юць маг чы масць па ста ян на атрым лі ваць 
да ныя пра мес ца зна хо джан не пэў най птуш кі 
і яе па во дзі ны. Ад сюль і ін фар ма цыя пра бія-
то пы, ме жы арэ а лаў рас ся лен ня, ха рак тар 
ак тыў нас ці. А пры да стат ко вай коль кас ці 
па зна ча ных пту шак мож на атры маць дак-
лад ную ін фар ма цыю і пра смя рот насць.

У 
час та ка ві шчаў ар ні то лаг пра во-
дзіць на «под слу хах» і «пад гле-
дзі нах» па не каль кі тыд няў за пар. 

Толь кі ў глуш цо вы шлюб ны пе ры яд ёсць 
маг чы масць зла віць асця рож ную птуш ку і 
«ўзна га ро дзіць» яе не звы чай ны мі ка ра ля мі 
з ра дыё па зна кай. Кож ную вяс ну з да па мо-
гай спе цы яль ных пры ста са ван няў Дзміт рый 
ад лоў лі вае па не каль кі да рос лых пеў няў, па-
вя ліч ва ю чы гэ тым ко ла сва іх не звы чай ных 
на ву ко вых «ін фар ма та раў». Упер шы ню яму 
ўда ло ся зла віць глуш ца яшчэ ў 2010 го дзе. 
Праз год ад мыс ло выя «па цер кі» зай ме лі 
яшчэ ча ты ры да рос лыя са мцы. На не звы-
чай ныя экс пе ры мен ты Ша мо віч па чаў за-
пра шаць ах вот ных прай сці прак тыч ны курс 
ра дыё на зі ран ня за глуш цом, каб па дзя ліц ца 
сва ім до све дам ра бо ты ў по лі і апра цоў кі 
да ных на камп' юта ры. Гэ та па він на быць ка-
рыс на і ра бот ні кам па ляў ні чых гас па да рак, 
і сту дэн там бія фа каў, бу ду чым ар ні то ла-
гам, — на огул, усім ама та рам 
пры ро ды. Пра ца па да сле да-
ван ні глуш ца зра бі ла ар ні то ла-
га вя до мым да лё ка за ме жа мі 
Бе ла ру сі. Дзя ку ю чы Ша мо ві чу 
на шу кра і ну ўжо не пер шы год 
ад кры ва юць для ся бе гос ці з 
да лё кіх і бліз кіх кра ін. З та го ча-
су, ка лі ён грун тоў на «пад сеў» 
на «глуш цо вы ма тэ ры ял», на 
вяс но выя та кі па экс клю зіў ныя 
кад ры пры яз джа лі фа то гра фы 
з Ра сіі, Поль шчы, Літ вы, Гер-
ма ніі, Шве цыі, Бель гіі, Фран цыі, 
Анг ліі, Га лан дыі і на ват з да лё-
ка га Кіп ра. І коль касць ах вот-
ных на ве даць на шу кра і ну год 
ад го да па вя ліч ва ец ца.

П
ра тое, што да сле да-
ван не глуш цоў у паў-
ноч ных ля сах Бе ла ру-

сі зро біць Дзміт рыя ні больш ні 
менш «ча ла ве кам све ту», бы-
лы ас пі рант Ін сты ту та заа ло гіі 
Ака дэ міі на вук Бе ла ру сі яў на 
не пра ду гледж ваў. Прад ме там 
яго да сле да ван няў заў сё ды бы-
лі дра пеж ныя птуш кі. Яшчэ ў 
дзя цін стве ра зам са школь ным 

сяб рам тры маў у клет цы яст ра баў, спра ба-
ваў пры ву чыць іх да па ля ван ня. У вось мым 
кла се па зна ё міў ся з вя до мым ар ні то ла гам 
Ула дзі мі рам Іва ноў скім і да па ма гаў на ву-
коў цу да сле да ваць арэ а лы рас ся лен ня 
дра пеж ні каў, каль ца ваць, вес ці ўлік гнез-
да ван няў. Гэ та прад вы зна чы ла ў ві цеб-
ска га юна ка вы бар бу ду чай пра фе сіі — 
ар ні та ло гіі. Скон чыў Ві цеб скі ўні вер сі тэт, 
ас пі ран ту ру, за ся ро дзіў ся на да сле да ван ні 
са вы-«чыр ва на кніж ні цы» — даў га хвос тай 
ку га каў кі. Але ста ліч нае жыц цё не ўтры-
ма ла апан та на га пры ро да лю ба, і ён лёг ка 
ад гук нуў ся на пра па но ву па ляў ні чай гас-
па дар кі зай мац ца раз віц цём эка ла гіч на га 
ту рыз му ў за каз ні ку Чыр во ны Бор. Збы ла ся 
ма ра жыць ва ўлон ні дзі кай пры ро ды. Па ся-
ліў ся ў ко ліш няй ляс ной вёс цы (ця пер гэ та 
ху тар) Ра сон ска га ра ё на, за вёў на пад вор'і 
ваў коў, па чаў ла дзіць эка ла гіч ныя ту ры для 
ай чын ных і за меж ных ту рыс таў, асаб лі ва 
для фа то гра фаў-ані ма ліс таў. А ў вы ні ку 
стаў гас па да ром улас най аг ра эка ся дзі бы, 
вы зна чыў шы га лоў ны кі ру нак сва ёй дзей-
нас ці — да па мо гу ў на зі ран ні, вы ву чэн ні 
і фа та гра фа ван ні дзі кіх жы вёл і пту шак. 
Здым кі на глуш цо вых та ка ві шчах ста лі яго 
са праўд най ві зі тоў кай.

З
лоў ле ным і акаль ца ва ным глуш-
цам Ша мо віч дае мя нуш кі. Ця пер 
у рэа лі за цыі пра ек та яму «са дзей-

ні ча юць» То лік, Ген рых, Мак сім, Сяр гей... 
Дзя ку ю чы ра дыё сіг на лам, ар ні то лаг дак лад-
на ве дае, на якой ад лег лас ці зна хо дзіц ца 

кож ная яго птуш ка. Па куль шлюб ны пе ры яд 
яшчэ доў жыц ца, птуш кі тры ма юц ца па блі зу 
сва іх тра ды цый ных мес цаў та ка ві шчаў, не 
па да зра ю чы, што зна хо дзяц ца ў по лі зро ку 
ар ні то ла га аль бо ў пры цэ ле фо та аб' ек ты ва. 
Глу шэц, яко га ар ні то лаг каль ца ваў і ўзна-
га ро дзіў ашый ні кам на ма іх ва чах, на быў 
мя нуш ку Ва ся. Маг чы ма, гэ тая птуш ка па зі-
ра ва ла мне ў пе рад сві таль ны час (дзя ку ю чы 
Дзміт рыю мне ўпер шы ню да вя ло ся пра вес ці 
на ба ло це ноч, каб зра біць уні каль ныя парт-
рэ ты глуш ца на ад лег лас ці лі ча ных мет раў). 
Хто ве дае, ці не наш Ва сіль учы ніў ра ніш нюю 
бой ку за пра ва пра цяг ваць глуш цо вы ра да-
вод. Ад нак ця пер не да вя дзец ца губ ляц ца 
ў гэ тых зда гад ках, бо дзя ку ю чы ра дыё сіг-
на лам, «бія гра фія» птуш кі ста не на быт кам 
да пыт лі ва га ар ні то ла га, а для не ка га — яшчэ 
ад ной пры ад кры тай та ям ні цай пры ро ды.

Ана толь КЛЯ ШЧУК,
фо та аў та ра.

Ра сон скі ра ён.

На фо та здым ках: 

• чар го вы вы хад на ра-
дыё су вязь; 

• дзя ку ю чы ар ні то ла гу 
глу шэц Ва ся на бы вае 
свой па жыц цё вы аса-
біс ты ну мар і ра дыё-
ашый нік; 

• ра ніш ні глуш цо вы ток; 

• праз хвіліну Вася апы-
нецца на свабодзе; 

• пры ста са ван не, з да-
па мо гай яко га Дзміт-
рый Ша мо віч ло віць 
глуш цоў.

«ЧА КА ЕМ 
АНД РЭЯ 
АР ША ВІ НА»

Зда ец ца, на ват лю бы школь нік ска жа, што на ха кей ным 
чэм пі я на це са мая ўну шаль ная гру па пад трым кі ў ра сі-
ян. Уба чыць і па чуць гуч ных ус ход ніх су се дзяў мож на 
лі та раль на ва ўсіх кут ках ста лі цы. Але ёсць у іх і свой 
спе цы яль ны цэнтр. На час спар тыў на га пер шын ства ка-
ман да пад трым кі ра сій скай ля до вай дру жы ны раз бі ла 
свой ла гер у клу бе «Авер тайм», што ў Па ла цы спор ту. 
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» на свае во чы ўба чыў, як вы гля-
дае «Рус кі дом» і па гу та рыў з яго «на чаль ні кам» Эду-
ар дам ЛА ТЫ ПА ВЫМ, прэ зі дэн там клу ба ба лель шчы каў 
збор най Ра сіі RUSSІA UNІTES.

— Га лоў ная мі сія на ша га ру ху — рэа лі за ваць ма ру лю бо га 
ба лель шчы ка. Гэ та зна чыць, стаць част кай збор най, удзель-
ні кам пе ра мог, — пры зна ец ца Ла ты паў. — Не здар ма ка жуць, 
што ба лель шчы кі — гэ та 12-ы гу лец. Зра зу ме ла, пра сцей 
ха дзіць на рэй тын га выя фут боль ныя мат чы, але на ша за да-
ча — ма ты ва ваць лю дзей пад трым лі ваць збор ную не за леж на 
ад та го, па ра лім пій ская яна ці дзі ця чая.

— Ка лі рас па вёў сва я ку пра тое, што ўба чыў на ха кеі 
дзяў чат з Бла га ве шчан ска, ён вель мі здзі віў ся. Маў ляў, 
пры ля це лі да нас з са ма га краю све ту.

— Нас па доб нае аб са лют на не здзіў ляе. Вель мі шмат лю-
дзей на ха кей пры яз джа юць ме на ві та з ра сій скіх рэ гі ё наў, дзе 
ха кей да во лі рас паў сю джа ны. Праў да, па пу ляр насць мінск ага 
пер шын ства све ту трэ ба звяз ваць і з тым, што для ра сі ян у 
Бе ла русь дзей ні чае без ві за вы ўезд. Тут так са ма раз маў ля юць 
па-рус ку, і кра і на, на шчас це, не та кая да ра гая, як, на прык лад, 
Бра зі лія, ку ды на пер шын ство све ту па фут бо ле на ро ду па ля-
ціць знач на менш.

— Бы ло шмат раз моў пра ўдзел ра сій скіх ба лель шчы каў 
у свя точ ных ме ра пры ем ствах 9 мая. Ці атры ма ла ся вам 
усклас ці квет кі да пом ні ка на пло шчы Пе ра мо гі?

— Без умоў на. Толь кі на пло шчы бы ло вель мі шмат ба лель-
шчы каў не толь кі з Бе ла ру сі ці Ра сіі, але і са Сла ва кіі.

— Вы не як кант ра лю е це ак тыў насць фа на таў у Мін-
ску?

— Па доб най за да чы не ста ві лі. Мы хо чам збі раць гле да чоў у 
«Авер тай ме». У нас ра зы гры ва ец ца шмат пры зоў, ад бы ва юц ца 
ін тэр на цы я наль ныя гуль ні па між ба лель шчы ка мі па ха кей ным 
«Што? Дзе? Ка лі?», спа бор ніц твы па на столь ным ха кеі, тур нір 
па по ке ры. На свае ім прэ зы мы імк нём ся за пра шаць як спарт-
сме наў, так і вя до мых асоб з ін шых сфер дзей нас ці. У Со чы да 
нас пры хо дзі ла Яна Чу ры ка ва, у Мін ску — Эд гард За па шны, 
Ула дзі слаў Трац цяк. Ра ды ба чыць усіх, але за пра ша ем тых, 
хто ра зу мее важ ную ро лю ба лель шчы ка і пры хо дзіць да нас 
«за ідэю». Ні ко га не збі ра ем ся ву чыць жыц цю. Ад нак ме на ві та 
так уяў ля ем куль тур ную пад трым ку. Мы «пра соў ва ем» свой 
по гляд на тое, як ама та ры спор ту па він ны рэа лі зоў ваць сваю 
ак тыў насць.

— Хто з вя до мых асоб прый дзе ў клуб да ба лель шчы-
каў?

— Спа дзя ём ся, што бу дзе нех та з ве тэ ра наў. Спарт сме ны 
зна хо дзяц ца ў Бе ла ру сі дзе ля та го, каб пе ра ма гаць. Та му мы 
на ват не прэ тэн ду ем у нас уба чыць ка гось ці з гуль цоў збор най. 
Па ста ян на ў клу бе зна хо дзіц ца Аляк сандр Юдзін, экс-ха ке іст 
збор най Ра сіі, які ра зам з вя до мым пі цер скім жур на ліс там Іга-
рам Са ла гу бам ка мен туе па ядын кі. Атрым лі ва юц ца цу доў ныя 
транс ля цыі. На чэм пі я на це ў Фін лян дыі лю дзі на ват з'яз джа лі 
з сум ных мат чаў дзе ля та го, каб па слу хаць Юдзі на, як трэ ба 
вес ці сі ла вую ба раць бу на «пя тач ку». 17 мая ў ста лі цы Бе ла ру сі 
бу дзе фут ба ліст Анд рэй Ар ша він, які на ве дае не каль кі ха кей-
ных па ядын каў. Ця пер да маў ля ем ся, каб ён так са ма су стрэў ся 
з ба лель шчы ка мі. З кан цэрт ны мі вы ступ лен ня мі ча ка ем так-
са ма гур ты «Но гу све ло», «Reflex» і Пят ра Пад га ра дзец ка га, 
бы ло га кла віш ні ка «Ма шы ны ча су».

— Я ўба чыў на ва шым стэн дзе шмат клю шак, якія на ле-
жа лі вя до мым ха ке іс там. Ад куль та кая ка лек цыя?

— Яе бяс плат на пра да ста віў Сяр гей Афа нась еў, буй ны 
ка лек цы я нер з Пе цяр бур га. Ся род пра да стаў ле най аму ні цыі 
— сві та ры збор ных, кра гі Усе ва ла да Баб ро ва, Ільі Ка валь чу ка, 
клюш кі Ва ле рыя Хар ла ма ва, Вя ча сла ва Фя ці са ва, Аляк санд ра 
Маль ца ва, Паў ла Бу рэ і ін шых.

— Да яко га чыс ла пра цуе дом ра сій скіх ба лель шчы каў 
у Мін ску?

— Ак тыў ная фа за пра цы на ша га до ма — да 22 мая. Але я 
ве ру ў на шу ка ман ду і вель мі спа дзя ю ся, што тут мы за ста-
нем ся да фі на лу, да 25 мая.

Та рас ШЧЫ РЫ.

МАРШ РУ ТЫ БУ ДУЦЬ ПРА ЦА ВАЦЬ ДА 3.00
Да 25 мая, да за кан чэн ня чэм пі я на ту све ту па ха кеі, у 
су вя зі са змя нен нем рэ жы му пра цы зон гас цін нас ці да 
3.00 пад аў жа ец ца ра бо та шэ ра гу марш ру таў гра мад-
ска га транс пар ту.

Па вод ле ін фар ма цыі дзяр жаў на га прад пры ем ства «Мінск-
транс», га вор ка ідзе пра аў то бус ныя марш ру ты №№ 1, 40, 73, 
74С, 100, 912С, 919С, тра лей бус ныя №№ 3, 6, 13, 20, 37, 52, 
53, 926, трам вай ныя №№ 1, 3. Так са ма 16-18 мая і 22-25 мая 
да 3.00 пад аў жа ец ца ра бо та абедз вюх лі ній мет ра па лі тэ на.

З мэ тай пад во зу гле да чоў ад мес цаў пар коў кі пры ват на га 
транс пар ту да «Мінск-Арэ на» і да Сту дэнц кай вёс кі па 25 мая 
бу дуць пра ца ваць спе цы яль ныя марш ру ты: № 996С «Сту-
дэнц кая вёс ка — Бры ле ві чы» (па ўсіх днях тыд ня ў пе ры яд з 
8.00 да 20.00), № 998С «Мінск-Арэ на» — Ка май ская» (па ча-
так ра бо ты марш ру ту — за ад ну га дзі ну па па чат ку пер ша га 
мат ча дня, за кан чэн не — праз ад ну га дзі ну пас ля за кан чэн ня 
апош ня га мат ча).

І ДА ВЕД КУ ДА ДУЦЬ, І ТАК СІ ВЫ КЛІ ЧУЦЬ
Ін фар ма цый ны цэнтр вак за ла стан цыі Мінск-Па са жыр-
скі, раз ме шча ны ў за ле ча кан ня, га то вы ака заць усе ба-
ко вую ін фар ма цый ную пад трым ку гас цям чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі.

За ін фар ма цый най стой кай цэнт ра круг ла су тач на зна хо-
дзяц ца прад стаў ні кі Бе ла рус кай чы гун кі, ва лан цёр з ве дан нем 
за меж най мо вы і су пра цоў нік дыс пет чар скай служ бы так сі. У 
дзён ны час у ра бо це ін фа цэнт ра так са ма за дзей ні ча ны су пра-
цоў ні кі Мін гар да вед кі, упраў лен ня па гра ма дзян стве і міг ра цыі 
ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, служ бы па зда чы ў арэн ду аў та ма-
бі ляў.

Так са ма ця пер на вак за ле стан цыі Мінск-Па са жыр скі пра-
цу юць 16 ва лан цё раў-сту дэн таў Мінск ага дзяр жаў на га лінг-
віс тыч на га ўні вер сі тэ та. Ар га ні за ва на іх круг ла су тач ная па-
змен ная ра бо та — па ча ты ры ча ла ве кі ў зме ну. Апроч гэ та га, 
на ста ліч ным вак за ле і на пры пы нач ных пунк тах Ло шы ца і 
Ма сю коў шчы на пра цу юць ін фар ма цый ныя гру пы, у склад якіх 
ува хо дзяць прад стаў ні кі Мінск ага ад дзя лен ня Бе ла рус кай чы-
гун кі, у тым лі ку пяр віч ных ар га ні за цый БРСМ. У ін фар ма цый-
ных гру пах на вак за ле стан цыі Мінск-Па са жыр скі за дзей ні ча ны 
32 ча ла ве кі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.  
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Эду ард ЛА ТЫ ПАЎ і Яна ЧУ РЫ КА ВА.

У Бе ла ру сі ство раць 
гал боль ную ка ман ду

Як пра ві ла, мы ма ла ве да ем пра жыц цё 
лю дзей-ін ва лі даў па зро ку. Нех та ўспом-
ніць пра ар га ні за цыі, якія прад стаў ля юць 
ін та рэ сы сля пых, нех та — пра спе цы-
я лі за ва ныя прад пры ем ствы, дзе мо жа 
пра ца ваць ча ла век, які дрэн на ба чыць. 
А што на конт та го, чым ён зай ма ец ца 
ў воль ны час? Пад час прэс-ту ра, ар га-
ні за ва на га пра гра май транс гра ніч на га 
су пра цоў ніц тва Еў ра пей ска га са ю за 
«Літ ва—Лат вія—Бе ла русь», я на ве да ла 
спа бор ніц твы па гал бо ле, дзе вы сту па-
лі ка ман ды сля пых і лю дзей са сла бым 
зро кам, і ўба чы ла на свае во чы: на спар-
тыў най пля цоў цы сля пыя лю дзі ары ен-
ту юц ца не горш, а на ват лепш за тых, у 
ка го ня ма праб лем са зро кам. А якое за-
да валь нен не можна атрымаць ад гуль ні!

Рас ка жу ў не каль кіх сло вах, што ўяў ляе са бой 
гал бол. Яго пры ду ма лі пас ля Дру гой су свет най 
вай ны як сро дак рэ а білі та цыі сал дат, што стра-
ці лі зрок. З 1980 го да гал бол уклю ча ец ца ў афі-
цый ную пра гра му Па ра лім пій скіх гуль няў. Гэ та 
спар тыў ная гуль ня, дзе ка ман да з трох ча ла век 
па він на за біць у ва ро ты са пер ні ка мяч, унут ры 
яко га — зва но чак. Ва ро ты ад роз ні ва юц ца ад 
ха кей ных або фут боль ных: яны на шмат шы рэй-
шыя, іх даў жы ня роў ная шы ры ні спар тыў най пля-
цоў кі, вы шы ня — пры клад на паў та ра мет ра. Усе 
ўдзель ні кі вы сту па юць у спе цы яль ных аку ля рах, 
якія цал кам бла кі ру юць до ступ свят ла — та кім 
чы нам, усе гуль цы — і тыя, хто не ба чыць зу сім, і 
тыя, хто трош кі ба чыць, — вы сту па юць у роў ных 
умо вах. Пе ра мо гу да па мо жа за ва я ваць толь кі 
пра фе сі я на лізм.

Дык вось, пад час гуль ні я яшчэ не ве да ла, 
што вы сту па юць ін ва лі ды па зро ку. І па куль не 
ска за лі пра гэ та, бы ла ўпэў не на, што гу ля юць 
цал кам зда ро выя спарт сме ны: іх ру хі бы лі вы-
ве ра ны мі, упэў не ны мі. Зда ва ла ся, што аку ля ры 
не пе ра кры ва юць до ступ свят ла, а прос та аба-
ра ня юць во чы, як звы чай ныя со неч ныя, — на-
столь кі доб ра ру ха лі ся гал ба ліс ты. Паз ней нам, 
жур на ліс там, рас ка за лі, што гуль цы гэ тай жа 
ка ман ды за ня лі дру гое мес ца на Па ра лім пій скіх 
гуль нях. Та кі пра фе сі я на лізм са праў ды за слу-
гоў вае па ва гі.

Каб бы ла маг чы масць гэ та га да сяг нуць, па-
трэб ны пэў ныя ўмо вы. Пра гра ма транс гра ніч-
на га су пра цоў ніц тва Еў ра пей ска га са ю за «Лат-
вія—Літ ва—Бе ла русь» мае на мэ це рэа лі за цыю 
шэ ра гу су мес ных пра ек таў у роз ных сфе рах. 
Пра ект «FІTS — Са дзей ні чан не ін тэ гра цыі праз 
спорт» — адзін з іх. З лі тоў ска га бо ку ў ім удзель-
ні чае віль нюс кі спар тыў ны клуб сля пых і лю дзей 
са сла бым зро кам «Са лці ніс», з на ша га — Бе ла-
рус кая аса цы я цыя ін ва лі даў па зро ку. У рам ках 
пра ек та бы лі ство ра ны спе цы яль ныя спар тыў-

ныя за лы ў Віль ню се і Грод не, у Віль ню се так-
са ма быў па бу да ва ны ба сейн. Усе гэ тыя аб' ек ты 
адап та ва ны пад па трэ бы спарт сме наў-ін ва лі даў. 
Ме на ві та ў та кой спар тыў най за ле мы і на зі ра лі 
за гал бо лам.

— Та кая пля цоў ка — ап ты маль ная для трэ-
ні ро вак лю дзей, якія ма юць праб ле мы са зро-
кам, — за ўва жыў Рай мун дас ШЫМ КУС, ка ар-
ды на тар пра ек та «Са дзей ні чан не ін тэ гра цыі 
праз спорт» з лі тоў ска га бо ку, стар шы ня 
Спар тыў на га клу ба «Са лці ніс». — На Па р-
а лім пій скіх гуль нях спа бор ніц твы пра вод зяц ца 
ме на ві та на та кім штуч ным па крыц ці.

Лі тоў скія гал ба ліс ты вя до мыя ва ўсім све це. 
У сваю чар гу, бе ла рус кія плыў цы-ін ва лі ды па 
зро ку за ва я ва лі шэ раг пе ра мог на Па ра лім пій-
скіх гуль нях. Пра ект пра ду гледж вае не толь кі 
па бу до ву і ра монт аб' ек таў інф ра струк ту ры, але 
і ар га ні за цыю спа бор ніц тваў, се мі на раў па аб ме-
не во пы там. Рай мун дас Шым кус за ўва жыў, што 
яны ра зам з бе ла рус кі мі ка ле га мі ўжо пра вя лі 
не каль кі на ву чаль ных се мі на раў, ар га ні зоў ва лі 
ла гер для дзя цей у Літ ве, ку ды пры еха лі і бе ла-
рус кія, і лі тоў скія ра вес ні кі.

— Хут ка бу дзе на ву чаль ны се мі нар у Ві цеб-
ску. Мы збі ра ем ся рас ка заць бе ла ру сам пра 
свой во пыт трэ ні роў кі гал боль най ка ман ды, — 
ад зна чыў Рай мун дас Шым кус. — А яны абя ца лі 
па дзя ліц ца сак рэ там, як да біц ца та кіх вы со кіх 
да сяг нен няў у пла ван ні. Да рэ чы, па доб ны се мі-
нар ужо пра во дзіў ся ў Віль ню се.

Па сло вах Мі ка лая ШУ ДЗЕЙ КІ, ге не раль на га 
сак ра та ра Па ра лім пій ска га ка мі тэ та Бе ла ру сі, 
ка ар ды на та ра вы шэй зга да на га пра ек та ад на-
шай кра і ны, сён ня ў Бе ла ру сі ка ля 20 ты сяч афі-

цый на за рэ гіст ра ва ных ін ва лі даў па зро ку (агуль-
ная коль касць ін ва лі даў у на шай кра і не — больш 
за 500 ты сяч ча ла век). Усе гэ тыя лю дзі ма юць 
пра ва на паў на цэн нае жыц цё, у тым лі ку на маг-
чы масць зай мац ца спор там. Ня хай ар га ні зоў ваць 
спар тыў ныя пля цоў кі для іх — больш скла да на, 
чым звы чай ныя спар тыў ныя пля цоў кі, але яно та го 
каш туе. Бе ла рус кія спарт сме ны доб ра па каз ва юць 
ся бе на Па ра лім пій скіх гуль нях. На прык лад, у 2004 
го дзе ў Афі нах 30 бе ла рус кіх спарт сме наў да бі лі ся 
рэ корд ных вы ні каў — за ва я ва лі 29 ме да лёў!

Як за пэў ні лі Мі ка лай Шу дзей ка і Рай мун дас 
Шым кус, у хут кім ча се ў Бе ла ру сі з'я віц ца ўлас-
ная ка ман да па гал бо ле. Маг чы ма, на шы спарт-
сме ны-гал ба ліс ты так са ма ста нуць вя до мы мі на 
су свет най арэ не.

� � �
Тым ча сам на спар тыў ную пля цоў ку ў аку-

ля рах, якія не пра пус ка юць свят ло, вый шлі ка-
ман ды лі тоў скіх жур на ліс таў і Мі ніс тэр ства ўнут-
ра ных спраў Літ вы. І што вы ду ма е це? Лю дзі з 
доб рым зро кам, тра піў шы ў сі ту а цыю, ка лі ні чо га 
не ві даць і пры хо дзіц ца ары ен та вац ца на слых, 
пе ра мя шча лі ся па по лі паўз ком! Пас ля, праў да, 
асво і лі ся, але да пра фе сі я наль ных спарт сме-
наў-гал ба ліс таў, ня хай і сля пых, ім бы ло вель мі 
да лё ка. Та кім чы нам, аказ ва ец ца, сля пы мо жа 
«ба чыць» лепш, чым ві ду шчы. Га лоў нае — даць 
маг чы масць яму стаць та кім.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ,
Фо та прад стаў ле на 

сак ра та ры я там пра гра мы.
г. Віль нюс
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Пра ек ты з су се дзя міПра ек ты з су се дзя мі  ��

Гуль ня раз бу рае бар' е ры

Гу ля юць пра фе сій ныя гал ба ліс ты. 

НоваўвядзенніНоваўвядзенні  ��

СМАРТ-КАРТ КА МІ 
ЎЖО МОЖ НА КА РЫС ТАЦ ЦА 
І Ў ЦЯГ НІ КАХ

Бе ла рус кая чы гун ка ра зам з дзяр жаў ным 
прад пры ем ствам «Мінск транс» увя ла ў до-
след ную экс плу а та цыю аў та ма ты за ва ную 
сіс тэ му апла ты і кант ро лю пра ез ду ў цяг ні-
ках га рад скіх лі ній на пад ста ве бес кан такт ных 
смарт-кар так.

Яна да зва ляе аплач ваць пра езд у цяг ні ках га рад-
скіх лі ній і гра мад скім транс пар це ста лі цы — мет-
ро, тра лей бу сах, трам ва ях, аў то бу сах, аў то бу сах 
«экс прэс». На быць адзі ны пра яз ны мож на на лю бую 
кам бі на цыю на зва ных ві даў транс пар ту і цяг ні кі га-
рад скіх лі ній або толь кі на цяг ні кі га рад скіх лі ній. 
Па са жы рам да ец ца маг чы масць на быц ця пра яз но га 
да ку мен та тэр мі нам дзе ян ня на 3, 5, 10, 20 і 30 су так, 
які па чы на ец ца з мо ман ту пер ша га вы ка ры стан ня 
смарт-карт кі (яе ак ты ва цыі ва лі да та рам у ру хо мым 
са ста ве). У рам ках рэа лі за цыі гэ та га пра ек та чы-
гу нач ні кі ўста на ві лі ў цяг ні ках га рад скіх лі ній гэ тыя 
са мыя ва лі да та ры — спе цы яль ныя пры ла ды, якія 
да зва ля юць аплач ваць пра езд пры да па мо зе бес-
кан такт ных смарт-кар так.

Кошт пра ез ду ў цяг ні ках га рад скіх лі ній і гра мад-
скім транс пар це Мін ска пры апла це з вы ка ры стан нем 
смарт-карт кі, як па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры ма гіст ра лі, 
на ступ ны. На адзін від транс пар ту (цяг ні кі га рад скіх 
лі ній): на 3 су так — 54 600 руб лёў, на 5 су так — 70 200 
руб лёў, на 10 су так — 117 000 руб лёў, на 20 су так — 
218 400 руб лёў, на 30 су так — 319 800 руб лёў. На 
два ві ды транс пар ту (цяг ні кі га рад скіх лі ній і адзін з 
на зем ных ві даў: аў то бус, трам вай, тра лей бус, мет ро) 
ад па вед на бу дзе каш та ваць 57 600, 73 400, 121 800, 
235 800 і 345 000 руб лёў. 

Ах вот ным на быць смарт-карт ку на тры ві ды транс-
пар ту да вя дзец ца вы клас ці: пры тэр мі не дзе ян ня пра-
яз но га да ку мен та 3 су так — 60 700 руб лёў, 5 су так — 
77 100 руб лёў, 10 су так — 127 100 руб лёў, 20 су так — 
247 800 руб лёў, 30 су так — 363 000 руб лёў. На ча ты ры 
ві ды кошт пра ез ду ў цяг ні ках га рад скіх лі ній і гра мад-
скім транс пар це Мін ска пры апла це з вы ка ры стан-
нем смарт-карт кі скла дзе ад па вед на 62 900, 81 100, 
134 200, 260 800 і 383 000 руб лёў. На рэш це, на пяць 
ві даў транс пар ту (аў то бус — тра лей бус — трам вай — 
мет ро — цяг ні кі га рад скіх лі ній + аў то бус «экс прэс») 
пра яз ны да ку мент тэр мі нам на 3 су так бу дзе каш-
та ваць 67 400 руб лёў, на 5 су так   85 500 руб лёў, на 
10 су так — 142 300 руб лёў, на 20 су так — 277 700 руб-
лёў, на 30 су так — 406 800 руб лёў.

За ло га вы кошт бес кан такт най смарт-карт кі бя-
рэц ца да дат ко ва і скла дае 12 000 руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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