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ПА МЯЦЬ У СПАД ЧЫ НУ

АбавязковаАбавязкова
трэ ба па спець...трэ ба па спець...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Але больш за ўсё ўра зі лі драў ля ныя слу пы лі ній 
элект ра пе ра дач. Мож на сме ла зды маць кі но ва ен ных 
га доў без дэ ка ра цый. Гар дзе еў сцвяр джае, што слу пам 
амаль 70 га доў. Ка жа, што сё ле та зі мой жы ха ры ву ліц 
Адэ ская і Вал га град ская не ад ной чы за ста ва лі ся без 
свят ла. Ава рый ныя бры га ды са мі бы лі ў шо ку: на гэ тыя 
апо ры страш на гля дзець, не тое, што на іх ўзбі рац ца. 
«Звяр та лі ся ў ар га ні за цыю, якая іх аб слу гоў вае, а нам 
пі шуць — апо ры ў нар маль ным ста не», — абу ра ец ца 
Ві таль Фё да ра віч.

У ін ша га пас ля та кіх ад ка заў ру кі б апус ці лі ся. Толь кі 
не ў яго.

Най леп шыя па моч ні цы яму — Іры на Пан ца ко ва і На-
тал ля Сус ла ва. Ад піль на га во ка гра мад скіх кант ра лё раў 
ні што не схаваецца.

«Гу бер на тар» Пад гор най
Аляк сандр Пі ку ля — на огул ле ген дар ная асо ба. 16 жніў-

ня бу дзе 11 га доў, як ён уз на чаль вае ву ліч кам, а на огул 
гра мад скай пра цай зай ма ец ца 12 га доў. Сва ёй прын-
цы по вас цю, як той ка заў, «да стаў» усіх чы ноў ні каў. На-
ват жур на ліс ты мо гуць па зайз дросціць яго ба зе да ных. У 
на тат ні ку — ну ма ры ма біль ных тэ ле фо наў пер шых асоб 
мяс цо вай ула ды. І яны ах вот на вя дуць з ім раз мо ву.

Да рэ чы, пер шым сва ім па моч ні кам Аляк сандр Ва сіль-
е віч лі чыць «Звяз ду».

— У лі пе ні, 13 га доў та му, быў сур' ёз ны сход, на які 
мы за пра сі лі ўсіх кі раў ні коў, — пры гад вае ён той зна ка вы 
дзень. — Падставай ста ла тое, што ад мя ні лі аў то бус №15 
і ён сем га доў не ха дзіў, што да ро гі бы лі дрэн ныя... Кі раў-
ні кі нас пра іг на ра ва лі, а вось ка рэс пан дэнт «Звяз ды» — 
не. Ка лі за кон чыў ся сход, а прый шло на яго ча ла век 500, 
са бра лі под пі сы і ад пра ві лі ў га зе ту. Праз не каль кі дзён 
атры ма лі ад каз, што скар га ўзя тая на кант роль і пісь мо 
на кі ра ва на ў гар вы кан кам для пры няц ця мер. Пры ехаў 
мэр го ра да, су стрэў ся з на шы мі ве тэ ра на мі вай ны і па абя-
цаў, што бу дзе па кла дзе ны ас фальт. З таго часу «Звяз-
да» — наш ся бар на заўж ды.

У мік ра зо не Пад гор ная-Пад ні кол ле 7 ву ліц і 28 за вул-
каў, дзе жы ве пры клад на 2700 ча ла век. І трэ ба са чыць, 
каб усю ды быў па ра дак.

— Атры ма ла ся так, што я ста яў ля вы то каў ства рэн ня 
ву ліч на га ка мі тэ та, — рас каз вае Аляк сандр Пі ку ля. — У 
нас бы ла моц ная ка ман да з 10 ак ты віс таў. Вы зна чы лі ся з 
праб ле ма мі і пай шлі «ва я ваць». Пра во дзі лі су бот ні кі, лік ві-
да ва лі ўсе звал кі. Спец аў та прад пры ем ства на пра ця гу паў-
го да вы дзя ля ла нам транс парт — па 16-17 ма шын у ме сяц 
смец ця вы во зі лі. На ват ка му наль ні кі бы лі ўра жа ны.

Як толь кі па кон чы лі са смец цем, па ча лі зай мац ца бяс-
пе кай лю дзей. Бо, як толь кі нам па кла лі ас фальт, свае ж 
па ча лі на сіц ца на ма шы нах з ша лё най хут ка сцю. Па кла лі 

7 ля жа чых па лі цэй скіх, каб не як стры маць лі ха чоў. По-
тым узя лі ся за асвят лен не. Ліх та ры та ды свя ці лі толь кі на 
цэнт раль ных ву лі цах. На ша Пад гор ная звя за на з «вя лі кай 
зям лёй» ся мю лес ві ца мі. На ват там не бы ло асвят лен-
ня. Але ж мы да бі лі ся свай го. По тым ста лі па тра ба ваць, 
каб нам но выя элект ра лі ніі зра бі лі... Ха дзі лі на пры ёмы 
па 20-30 ча ла век. І — «пра бі лі». Па ста ві лі нам 2 но выя 
элект ра пад стан цыі. Лю дзі мя не па ча лі жар там гу бер на-
та рам на зы ваць. Маў ляў, уся го, што трэ ба для на ро да, 
да бі ва ец ца.

Ска ро ча ны марш рут — 
не рэн та бель ны

Зу сім ня даў на ўзнік ла но вая праб ле ма. З 1 кра са ві ка 
марш рут № 39 ска ра ці лі да пры пын ку «Чы гу нач ны вак-
зал». Праз 40 дзён пас ля та го, як гэ та ад бы ло ся, марш рут 
ад на ві лі. Але ча го гэ та каш та ва ла!

— На пя рэ дад ні пе ра мен, 30 і 31 са ка ві ка, я ез дзіў на 
аў то бу се, лі чыў, коль кі па са жы раў у са ло не, — рас каз-
вае ак ты віст. — 1 кра са ві ка так са ма з 6.00 да 13.30 не 
вы ходзіў з аў то бу са. Па раў наў, коль кі ча ла век ез дзіць па 
ска ро ча ным марш ру це, і прый шоў да вы сно вы, што ад 
та кой «эка но міі» ад ны стра ты. З вак за ла аў то бус ехаў 
пус ты, бо там ін ша га транс пар ту шмат. А ля прыпынку 
«30 га доў Пе ра мо гі» зна хо дзіц ца прад пры ем ства «Ма-
га тэкс», ту ды шмат лю дзей ез дзі ла. Усе яны ак тыў на 
ка рыс та лі ся гэ тым аў то бу сам. Мы ста лі па тра ба ваць усё 
вяр нуць. Ула ды па гля дзе лі, што мы не пе ра боль шва ем, 
і пай шлі на су страч. З 11 мая аў то бус зноў кур сі руе па 
ра ней шым марш ру це.

Аляк сандр Пі ку ля сцвяр джае, што, ка лі б не жы ха ры, 
якія яму цал кам да вя ра юць і ва ўсім да па ма га юць, ужо 
б даў но па даў у ад стаў ку. Ле тась ха цеў ад мо віц ца ад 
аба вяз каў — не да лі. Гро шай стар шым ву ліч ка маў не 
пла цяць, за тое ўзна га род шмат — 16 га на ро вых гра мат 
у ак ты ве. А наз ву ву ліч на га ка мі тэ та, якім кі руе Пі ку ля, 
з дош кі го на ру 5 га доў не зды ма лі.

На ват след чым 
спат рэ бі ла ся

У та кой спра ве, як стар шы ня ву ліч ка ма, без спе цы-
яль ных кніг улі ку не абы сці ся. Ві таль Гар дзе еў пі ша яшчэ 
пер шую па лі ку, а ў Аляк санд ра Пі ку лі іх цэ лы стос. Там 
па зна ча ны да ты зва ро таў, ад ка зы на скар гі, вод гу кі і на-
ват фо та здым кі з афі цый ны мі да ку мен та мі.

Ад ной чы След чы ка мі тэт па Ма гі лёў скай воб лас ці 
звяр нуў ся па да па мо гу, каб пра са чыць па дзеі ад ной гуч-
най спра вы. Ка лі ў го ра дзе ўма цоў ва лі бе ра гі Дзеб ры, 
уз нік лі сур' ёз ныя пы тан ні па гэ тым пра ек це. Кні гі Пі ку лі 
ста лі доб рым ма тэ ры я лам для след ства, па коль кі там бы-
ло па этап на рас пі са на, хто і што ра біў. Ды яшчэ з фо та.

— Не ўсім па да ба ец ца мая дзей насць, — не ўтой вае 
Аляк сандр Ва сі лье віч. — На ват ся род мяс цо вых жы ха роў 
ёсць та кія, хто гля дзіць ко са. Лю дзі не як па скар дзі лі ся, 
што су сед ім хом, мяк ка ка жу чы, за рос. Я яму адзін раз 
на га даў па ра дак на вес ці, дру гі, а по тым пай шоў да мяс-
цо вых улад і па пра сіў да па мо гі. Пры еха ла сан стан цыя і 
пры ня ла ме ры. За тое ін шым бы ла на ву ка.

А яшчэ ён пры ду маў та кую «фіш ку»: кож ны Но вы год і 8 
са ка ві ка він ша ваць са свя там жы ха роў. Акра мя та го, што 
він ша ван ні вы веш ва юц ца на пры пын ках і ў кра мах, іх яшчэ 
з пош тай раз но сяць па да мах. Ён жа пер шым раз дру ка ваў 
для на сель ніц тва гра фік ру ху мяс цо ва га аў то бу са — на-
кла дам 800 штук. А коль кі бы ло пры кла даў, ка лі Пі ку ля для 
ін шых ра біў тое, што не ка то рыя для сва я коў не зро бяць. Ад-
ной чы бу ра да хі па зры ва ла з да моў, дык ён ра зам з па цяр-
пе лы мі ха дзіў па ка бі не тах, ва дзіў лю дзей, ка лі ад каз ныя 
асо бы не рэ ага ва лі, вы бі ваў гро шы на ра монт.

— Ак тыў ным быць жыц цё пры му сі ла, — сціп ла ка жа 
ён. Ка лі ве да еш, што ма еш ра цыю, ні хто не мо жа пе ра-
шко дзіць да біц ца ста ноў ча га вы ні ку.

zigulya@zviazda.by

АДКАЗНЫЯ ЗА ПАРАДАКАДКАЗНЫЯ ЗА ПАРАДАК

Аляк сандр Пі ку ля ў спра вах заў сё ды пер шы.

Не вя лі кі аг ра га ра док Коп ці, 
што не да лё ка ад Ві цеб ска, 
у апош нія 30 га доў стаў 
вя до мым на пра сто рах не 
толь кі бы ло га Са вец ка га 
Са ю за, але і да лё ка га 
за меж жа. Пры яз джа лі 
сю ды гос ці з Ку бы і ЗША, 
дэ ле га цыі з Фран цыі і 
Гер ма ніі, Бель гіі і Чэ хіі. 
Эк скур сій ны мі аў то бу са мі 
і ўлас ны мі аў та ма бі ля мі 
лю дзі да бі ра юц ца ў Коп ці, 
імк ну чы ся на ве даць 
па мят ны во ін скі ме ма ры ял, 
уз ве дзе ны ру ка мі ня стом на га 
края знаў цы, ве тэ ра на 
Вя лі кай Ай чын най вай ны, 
пад пал коў ні ка ў ад стаў цы 
Вік та ра Дзям' я на ві ча 
Ця рэ шчан кі і яго 
доб ра ах вот ных па моч ні каў.

Бы лы фран та вік сам пра во-
дзіць эк скур сіі, су стра кае род ных і 
бліз кіх уве ка ве ча ных тут са вец кіх 
сал дат і афі цэ раў, якія за гі ну лі ў 
ба раць бе з ня мец ка-фа шысц кі мі 
аку пан та мі. Як за ўва жае ве тэ-
ран, ад ра сы на вед валь ні каў во-
ін ска га ме ма ры я ла цяж ка на ват 
пе ра лі чыць: Вар ку та, Во лаг да, 
Гор на-Ал тайск, Ір куцк, Ка лі нін-
град, Маск ва, Санкт-Пе цяр бург, 
Вы барг... Сі бір, Урал, Ка зах стан, 
Та тар стан, Да ге стан, вост раў 
Са ха лін і інш. Вы зва ля ю чы ад 
фа шыс таў Коп ці і на ва коль ныя 
на се ле ныя пунк ты, тут зла жы лі 
га ло вы во і ны з усіх кут коў на шай 
бы лой бяз меж най Ра дзі мы.

Хто ж ён та кі, Вік тар Ця рэ-
шчан ка? Звы чай ны бе ла рус кі 
хло пец з вёс кі Аль го ва Ві цеб-
ска га ра ё на, які пас ля за кан чэн-
ня ся мі год кі ў 1940-м па сту піў у 
фель чар ска-аку шэр скую шко лу, 
але не скон чыў яе, бо па ча ла ся 
вай на. Каб не быць вы ве зе ны мі ў 
раб ства ў Гер ма нію, Вік тар і трое 
яго сяб роў-ад на вяс коў цаў збег лі 
ў Мі ха лёў скі лес, у пар ты зан скі 
атрад, якім ка ман да ваў да ва ен ны 
стар шы ня сель са ве та Шам шу ра. 
Зі мой 1943 го да па ча ла ся кар ная 
апе ра цыя гіт ле раў цаў. На ва чах 
хлоп ца спа лі лі ў зям лян цы мяс цо-
вых жы ха роў. Па мін ным по лі, па 
ба ло це ён пе рай шоў лі нію фрон-
ту і пас ля пра вер кі быў за лі ча ны 
чыр во на ар мей цам.

Ад укра ін скай Жме рын-
кі прай шоў з ба я мі Сан да мір скі 
плац дарм, вы зва ляў Кра каў, 
Асвен цім, Дамб роў скі ву галь ны 
ба сейн, фар сі ра ваў пад ку ля мі 
Нэй се, Одэр, Шпрэе, гнаў гіт ле-
раў цаў з Брэс лаў, браў Бер лін і 
Дрэз дэн... Вай на для яго скон чы-
ла ся 12 мая 1945 го да ў ра ё не 
чэш скіх Руд ных гор. За ўдзел у 
ба раць бе з фа шыс та мі атры маў 
ор дэн Ай чын най вай ны, ме да лі 
«За ад ва гу», «За ба я выя за слу-
гі», дзе вяць па дзяк ад Вяр хоў на га 
Га лоў на ка ман ду ю ча га...

Ме на ві та Вік тар Дзям' я на віч 
ста яў ля вы то каў ства рэн ня та-
ва рыст ва ахо вы пом ні каў гіс то рыі 
і куль ту ры воб лас ці. Пры му сіў бы-
лы фран та вік па нер ва вац ца не-
ка то рых чы ноў ні каў, ка лі вель мі 
заў зя та за ня ўся спра вай. У пер-
шую чар гу за ба ра ніў зні шчаць 
буль до зе рам рэшт кі ўза рва на га 
Даб ра ве шчан ска га хра ма (пом нік 
XІІ ста год дзя), за ру чыў шы ся пад-
трым кай на ву коў цаў з Ін сты ту та 
ар хеа ло гіі АН СССР. Ру і ны за кан-
сер ва ва лі. (Ця пер храм на бе ра-
зе Дзві ны ад ноў ле ны.) Вы зна чыў 
Ця рэ шчан ка і ме жы рэ пін скай ся-
дзі бы ў Здраў нё ве. Аказ ва ец ца, 
ме на ві та тут бліз ка да па верх ні 
зям лі раз мя шча юц ца да ла мі та-

выя па кла ды, да іх лёг ка да брац-
ца. «Не ча паць, ні чо га не рас коп-
ваць!» — за явіў ка тэ га рыч на. Так 
што дзя ку ю чы Вік та ру Дзям' я на-
ві чу мы ма ем сён ня і ад ноў ле ны 
Даб ра ве шчан скі храм, і пры го жую 
мяс цін ку — му зей-ся дзі бу су свет-
на вя до ма га мас та ка.

Так скла ла ся жыц цё, што па са-
ду стар шы ні та ва рыст ва да вя ло-
ся па кі нуць. Ця рэ шчан ка пай шоў 
пра ца ваць элект ра га за звар шчы-
кам у ПМК, по тым яго на кі ра ва лі 
на бу даў ніц тва экс пе ры мен таль-
на-па ка заль на га па сёл ка Коп ці. 
Пра ца ваў га за звар шчы кам, сле-
са рам. Атры маў у Коп цях ква тэ-
ру і пра піс ку. І з 1974 го да стаў 
сель скім жы ха ром...

Бы лы фран та вік, з'яў ля ю чы ся 
стар шы нёй са ве та ве тэ ра наў, у 
свой час (ся рэ дзі на 1980-х) аб'-
ехаў усіх пен сі я не раў сель са ве та, 
азна ё міў ся з іх жыц цём-быц цём, 
рас пы таў пра праб ле мы, па трэ-
бы... Вік тар Дзям' я на віч заці ка віў-
ся і па дзея мі, якія ад бы ва лі ся ў 
час Вя лі кай Ай чын най вай ны ў на-
ва коль ных вёс ках. Вы ву чаў ар хі-
вы. Ра зам з былым легендарным 
партызанскім камбрыгам Да ні лам 
Рай ца вым пе ра ка наў ды рэк та ра 
саў га са «Лу чо са» Ге на дзя Кор-
ба на на сы паць на бе ра зе во зе-

ра Кур ган ба я вой сла вы, на якім 
уста на ві лі танк Т-76, па до ра ны 
мі ніст рам аба ро ны Бе ла ру сі. Паз-
ней дзя ку ю чы по шу ка ві кам по бач 
з кур га нам у 13 брац кіх ма гі лах 
бы лі пе ра па ха ва ны астан кі амаль 
ча ты рох ты сяч за гі нуў шых са вец-
кіх во і наў!

На па мят ным во ін скім ме ма-
ры я ле імя Ле нін ска га кам са мо-
ла Бе ла ру сі ў аг ра га рад ку Коп ці 
зна хо дзіц ца звыш 80 пом ні каў і 
па мят ных зна каў, якія на пра ця-
гу 30 га доў ства раў сва і мі ру ка мі 
фран та вік Ця рэ шчан ка. Ся род 
іх — пом ні кі Ге ро ям Са вец ка га 
Са ю за Пят ру Ан то на ві чу Га лец-
ка му і Ге ор гію Сця па на ві чу Гры-
гор' е ву, якія на кап цян скай зям лі 
паў та ры лі подз віг Аляк санд ра 
Мат ро са ва; па мят ны знак лёт чы-
кам фран цуз ска га авія цый на га 
зні шчаль на га пал ка «Нар ман-
дыя — Нё ман», што вы зва ля лі 
Ві цеб шчы ну ад фа шыс таў у час 
апе ра цыі «Баг ра ці ён» у 1944 го-
дзе. На ме ма ры я ле ўста ноў ле ны 
па мят ныя зна кі двум сы нам І.В. 
Ста лі на — Яка ву Джу гаш ві лі і Ва-
сі лю Ста лі ну, якія ва я ва лі на гэ тай 
тэ ры то рыі (Якаў — у 1941 го дзе, 
Ва сіль — у 1944-м). Ні ко га не па-
кі не раў на душ ным пом нік ура чу 
Ган не Мі ка ла еў не Ма мо на вай, 
рас стра ля най аку пан та мі ра зам 
з тры ма дзець мі за тое, што ра-
та ва ла са вец ка га лёт чы ка.

Да рэ чы, кошт уз ве дзе ных пом-
ні каў за 1997—1999 га ды склаў 
224 896 000 руб лёў. І гэ та без да-
па мо гі з дзяр жаў най каз ны. Пад-
лік ра біў ся з вы пад ку пе ра да чы 
ме ма ры я ла на ба ланс саў га са 
«Лу чо са». Паз ней ні хто ацэн кай 
ра бот не зай маў ся. А трэ ба бы-
ло б.

...У ся рэ дзі не са ка ві ка Вік тар 
Дзям' я на віч ад свят ка ваў 90-год-
дзе. І най леп шым па да рун кам для 
ся бе па лі чыў бы вы раб 16 пліт з 
пе ра лі кам на іх 1175 проз ві шчаў 
сал дат і ка ман дзі раў, якія за гі ну-
лі пры вы зва лен ні па сёл ка Коп ці 
ў снеж ні 1943 го да. 70 міль ё наў 
руб лёў ён ужо са браў, не аб ход ны 
яшчэ 42 міль ё ны. Яму аба вяз ко-
ва трэ ба па спець уве ка ве чыць 
па мяць тых, хто ад даў жыц цё за 
нас.

Тац ця на КУЗЬ МІЧ.
г. Ві цебск.

На ме ма ры я ле — ве тэ ран (справа) з ге не ра лам ар міі, прэ зі дэн там 
Ака дэ міі ва ен ных на вук Ра сій скай Фе дэ ра цыі Мах му там Ахме та ві чам Га рэ е вым, 

які ў скла дзе 33-й ар міі вы зва ляў Коп ці і не да лё ка ад сюль быў па ра не ны.

Кру пец кі сель са вет Доб руш ска га ра ё на на 
Го мель шчы не па ле таш ніх вы ні ках пры зна ны 
най леп шым па доб ра ўпа рад ка ван ні. Але на 
Па ян ко ва, яго кі раў нік, га во рыць, што ад мет насць 
Круп ца — яго ж скла да насць. А спра ва ў тым, што 
аг ра га ра док ста іць на ярах. Пры во дзіць у па ра дак іх 
кру тыя бе ра гі — спра ва не з лёг кіх.

— Ра ней у ста рыя яры жы ха ры ча сам вы кі да лі бы та-
вое смец це. Ра бот ні кі сель вы кан ка ма сты хій ныя звал кі 
пры бі ра лі, а па ру шаль ні каў, як кры мі на ліс ты, час ад ча су 
зна хо дзі лі — па сля дах, якія тыя па кі да лі на мес цы «зла-
чын ства»: зрэд ку ў ку чы хла му тра піц ца кві тан цыя ці неш та 
яшчэ ад мет нае. Між тым па кож най ву лі цы двой чы на ме сяц 
пра яз джае ка му наль ны транс парт і збі рае ад хо ды, — ад-
зна чае Але на Ана то леў на.

— Сён ня ж мно гія жы ха ры без на па мі наў на вод зяць 
пры га жосць ля свай го до ма, фар бу юць ага ро джы, — ка жа 
яна. — На прык лад, вель мі пры го жы дом у Воль гі Жгель-
скай. Але ёсць і тыя, ка го да во дзіц ца пры му шаць. Са мых 
злос ных па ру шаль ні каў на вед вае ўчаст ко вы ін спек тар. Та-
кія су стрэ чы гу тар кай не аб мя жоў ва юц ца. Пра та ко лы за 
не на леж ны са ні тар ны стан на кі роў ва юц ца на раз гляд у 
ад мі ніст ра цый ную ка мі сію.

Яшчэ ня даў на по бач зна хо дзі лі ся дзве вёс кі: Ста ры Кру-
пец і Но вы Кру пец. З кан ца 2014 го да яны аб' яд на ны ў 
адзі ны аг ра га ра док Кру пец і адзі ны Кру пец кі сель са вет, 
які на ліч вае ка ля 1100 жы ха роў. Лю дзі не ча ка юць аб' явы 
пра афі цый ныя су бот ні кі — друж на збі ра юц ца ра зам, каб 
пас ля зі мы ці во сен ню пры вес ці на се ле ны пункт у па ра дак. 
Ка лек ты вы шко лы, сель вы кан ка ма, кі раў ніц тва мяс цо ва га 
сель гас прад пры ем ства, пунк та ака зан ня бы та вых па слуг 
доб ра ве да юць за ма ца ва ны за кож ным аб' ём ра бот.

Да рэ чы, мяс цо вае сель гас прад пры ем ства, якое так са-
ма мае наз ву «Кру пец», да па ма гае на во дзіць па ра дак на 
сям нац ца ці ву лі цах аг ра га рад ка. На тую ж спра ву ідуць і 
гро шы ад па да тку, вя до ма га як са ма аб кла дан не. Ле тась 
лю дзі са бра лі 16 міль ё наў, якія мэ та ва пай шлі на доб ра-
ўпа рад ка ван не мо гі лак і ага ро джаў.

За апош ні час атры ма ла ся зра біць гэ ты на се ле ны пункт 
узор ным. І ра ней гос ці не маг лі ад вес ці ва чэй ад драў ля най 
Тро іц кай царк вы над во зе рам, а ця пер не со рам на па ка заць 
ма лыя ар хі тэк тур ныя фор мы ўздоўж ра кі Круп кі, за вес ці 
ў кож ную з пя ці крам, у май стэр ню на род ных ра мёст ваў, 
шко лу, біб лі я тэ ку...

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by

Яны ста я лі на ўлі ку сем' яў, 
дзе дзе ці зна хо дзяц ца 
ў са цы яль на-не бяс-
печ ным ста но ві шчы, 
мно гія га ды. Воль га ад на 
га да ва ла тра іх дзя цей. І не 
ска заць, каб зло ўжы ва ла 
спірт ным, не ска заць, 
каб на пра цу не ха дзі ла... 
Але за дзець мі жан чы на 
зу сім не гля дзе ла. У до ме 
па ся лі лі ся веч ны ка вар дак 
і ан ты са ні та рыя. Ма лы 
час та быў не да гле джа ны, 
абы-як апра ну ты, у са док 
ха дзіў не заў сё ды... 

Ка лі дзяў чын ка 
ста но віц ца ма май
— За апош нюю са ло мін ку 

ха па лі ся, каб не за бі раць дзя-
цей, па кі нуць іх у сям'і, — рас-
каз вае стар шы ня Бат чын ска-
га сель ска га Са ве та Свят ла-
на ГАН ГА ЛА. — Ра зу ме лі, што 
на кі ра ван не дзя цей у ад па вед-
ныя ўста но вы ста не край няй 
ме рай. Вы хо дзіць, не ма ці зма-
га ла ся за гэ тую сям'ю, а мяс-
цо вая ўла да, гра мад скасць. 
І сям'я іс на ва ла.

Ды год та му ся рэд няя дач ка 
Воль гі, пят нац ца ці га до вая На-
та ша, на ра дзі ла сы на. Яшчэ да 
яго на ра джэн ня, ка лі дзяў чын-
ка ча ка ла дзі ця, сям'ю на ве да лі 
спе цы я ліс ты ад дзе ла аду ка цыі. 
Паў ста ла пы тан не аб тым, што 
не маў ля пас ля на ра джэн ня па-
е дзе ў дзі ця чы дом. І Воль га 
ні бы сха мя ну ла ся. Ця пер ужо 
яна пра сі ла да па мо гі і па ра-

ды. Та ды стар шы ня сель са-
ве та звяр ну ла ся да еван гель-
скіх хрыс ці ян-бап тыс таў, якія 
жы вуць у Бат чы, з прось бай 
да па маг чы. Яны ад клік ну лі ся, 
ку пі лі фар бу, шпа ле ры — усё, 
што трэ ба для ра мон ту до ма. 
А ра монт ра бі лі, зда ец ца, усёй 
гра ма дой. Прый шлі да па ма-
гаць на ват ад на клас ні кі ма ла-
лет няй бу ду чай ма мы. Сло вам, 
да ча су на ра джэн ня хлоп чы ка 
дом ста ла не па знаць. Воль га 
афор мі ла апя кун ства і пай шла 
ў дэ крэт ны вод пуск.

40-га до вая жан чы на па ча ла 
не толь кі да гля даць уну ка, але 
зу сім па-ін ша му ста ла кла па-
ціц ца пра сва іх дзя цей. Ця пер 
ма лод шы сын, дру гак лас нік, 
хо дзіць у шко лу чыс ты і аку рат-
ны, з пад рых та ва ны мі ўро ка мі. 
Ста рэй шая дач ка рэ гу ляр на 

на вед вае за ня ткі ў бу даў ні чым 
лі цэі і рых ту ец ца пра ца ваць па 
на бы тай спе цы яль нас ці. А ся-
рэд няя, ма лень кая ма ма, узя-
ла ся за ву чо бу, на вед вае ўро кі 
ў вя чэр няй шко ле і мае на мер 
пас ля атры ман ня атэс та та ву-
чыц ца да лей. Сям'ю зня лі з 
улі ку са цы яль на не бяс печ на-
га ста но ві шча дзя цей. І ўсё ў 
іх ця пер доб ра.

Па дзя ка ад ба бы Ве ры
Ра бо та з людзь мі — са мы 

га лоў ны на пра мак дзей нас ці 
мяс цо вай ула ды, лі чыць стар-
шы ня Свят ла на Ган га ла. Асаб-
лі ва га кло па ту не толь кі па тра-
бу юць, але і за слу гоў ва юць 
адзі но кія са ста рэ лыя лю дзі. 
Та кіх у Бат чын скім сель са ве це 
шэсць ча ла век. Ра зам са Свят-
ла най Ся мё наў най за яз джа ем 
да 86-га до вай Ве ры Мі кі таў ны 
Дзе ні сюк.

Ба ба Ве ра са ма стой на вый-
шла на га нак па ды хаць па вет-
рам, што бы вае пры яе са ма-
ад чу ван ні ня час та. Жан чы на 
пе ра соў ва ец ца па ха це з да па-
мо гай та бу рэт кі — ба ляць но гі. 
Гіс то рыя яе жыц ця амаль ты-
по вая для та кіх лю дзей. Ба бу-
ля рас каз вае, што па цяр пе ла 
ад «той пра кля тай вай ны». У 
яе па за бі ва лі ўсіх род ных. За-
ста ла ся зу сім ад на, мо жа, таму 
і аса біс тае жыц цё не скла ла ся. 
Шмат га доў ад пра ца ва ла на 
Коб рын скай птуш ка фаб ры цы. 
Па вод ле яе слоў, не ка лі фаб-
ры ка пад вя ла газ да до ма. Ця-
пер ня ма праб ле мы з ацяп лен-

нем. І сён ня прад пры ем ства, 
якое не вы лу ча ец ца вы со кай 
рэн та бель нас цю, сва іх ве тэ-
ра наў не за бы вае. На свя ты, 
пе рад юбі лей ны мі да та мі да 
бы лых пра цаў ні коў аба вяз ко-
ва за зі ра юць прад стаў ні кі пра-
цоў на га ка лек ты ву. Для са ста-
рэ лых пен сі я не раў та кія зна кі 
ўва гі над звы чай важ ныя.

Праз дзень да Ве ры Мі кі-
таў ны пры хо дзіць са цы яль ны 
ра бот нік, да па ма гае па хат-
няй гас па дар цы. А яшчэ яна 
вель мі лю біць, ка лі за яз джае 
стар шы ня сель ска га Са ве та. 
Свят ла ну Ся мё наў ну ста рая 
жан чы на на зы вае да чуш кай. 
Са мы мі доб ры мі сло ва мі, якія 
ве дае, аха рак та ры за ва ла адзі-
но кая жан чы на кі раў ні ка мяс-
цо вай ула ды. Свят ла на Ган-
га ла тым ча сам па ці ка ві ла ся, 
ці пач не сён ня са цы яль ны ра-
бот нік клеі ць шпа ле ры. У до ме 
Ве ры Мі кі таў ны за пла на ва ны 
ра монт. Ле тась у ха це ад на го 
з адзі но кіх за кошт сель вы кан-
ка ма мя ня лі ды ма ход. Ад ным 
сло вам, та кія лю дзі ў па ста-
ян ным по лі зро ку мяс цо вай 
ула ды.

У вёсцы — 
чатыры жанчыны
З гэ та га ж па чаў свой рас-

по вед пра ра бо ту з на сель-
ніц твам і стар шы ня Га ра-
дзец ка га сель ска га Са ве та 
Дзміт рый МІ РО НЕН КА. На 
тэ ры то рыі ад мі ніст ра цый на-
тэ ры та ры яль най адзін кі зна-

хо дзіц ца 31 на се ле ны пункт. 
Не каль кі вё сак ма юць менш 
за дзя ся так жы ха роў. Дзміт-
рый Мі ка ла е віч рас каз вае пра 
вёс ку За лес кі, дзе за ста лі ся 
ча ты ры жан чы ны. Ад ну з іх — 
Ка ця ры ну Тун чык — на гэ ту 
зі му да вя ло ся афор міць на са-
цы яль ны ло жак, бо са ма стой-
на па ста не зда роўя яна ўжо не 
маг ла зна хо дзіц ца до ма.

— Ка лі я пры яз джаю да іх, 
то ба чу, што гэ та ста но віц ца 
па дзе яй. Ба буль кі на ват за вяз-
ва юць най леп шыя хуст кі і збі-
ра юц ца ў ад ным два ры. Па чы-
наю рас пыт ваць, ці бы ла сён ня 
аў та кра ма, ці ўсё, што трэ ба, 
пры во зяць з пра дук таў? Скар-
дзіц ца яны зу сім не хо чуць, для 
іх га лоў нае — па га ва рыць з ча-
ла ве кам. Ця пер ста ла лепш, бо 
ў вёс цы па ся лі ла ся знач на ма-
ла дзей шая жан чы на — Тац ця-
на Мі лун. Яна пас ля вы ха ду на 
пен сію вяр ну ла ся ў баць коў скі 
дом. Ця пер Тац ця на Сця па наў-
на там — не фар маль ны лі дар. 
Яна ад ра зу за ры ен ту ец ца, ка му 
з ба бак вы клі каць хут кую да па-
мо гу, пра ка го на га даць, па тэ ле-
фа на ваў шы ў сель скі Са вет.

На дум ку Дзміт рыя Мі ро-
нен кі, ка лі на се ле ных пунк-
таў так мно га, асаб лі вая ро ля 
ад во дзіц ца ста рас там. Яны 
ста но вяц ца су вяз ным звя ном 
з мяс цо вай ула дай. У аг ра-
га рад ку Га ра дзец ста рас там 
вы бра лі на мес ні ка ды рэк та ра 
«Га ра дзец-Аг ра» Мі ка лая Вя-
рэ ні ча. Мі ка лай Ула дзі мі ра віч 
пра цуе тут з 1979 го да. Лю дзі 
яго доб ра ве да юць. І ра ней ад-

чу ва лі пад трым ку ў спра ве вя-
дзен ня аса біс тай гас па дар кі, а 
ця пер і па га тоў.

У Га рад цы не пры ня та ка-
рыс тац ца па слу га мі пры ват-
ных прад пры маль ні каў пад час 
пра цы на па лет ках, па сад кі і 
апра цоў кі па се ваў буль бы. 
Гэ та ро біць гас па дар ка па 
вель мі дэ ма кра тыч ных цэ нах. 
Тым, хто га дуе ка роў, се на 
пры во зяць га то вае на пад во-
рак, на ват па гру зіць пакі пад 
па вет ку мо гуць «Амка до рам». 
Па лю бым пы тан ні, звя за ным з 
пад соб най гас па дар кай, лю дзі 
ідуць да ста рас ты.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
yackevich@zviazda.by

Коб рын скі ра ён.

ДЗЕНЬ ЗА ДНЁМ

НЯ ПРОС ТЫ «ЧА ЛА ВЕ ЧЫ ФАК ТАР»,
або Не ка то рыя ас пек ты ра бо ты з на сель ніц твам двух сель скіх Са ве таў

УЗРОВЕНЬ

Кру пец аб' яд наў ся і... 
па пры га жэў

Свят ла на Гангала.

Дзміт рый Мі ро нен ка.


