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Стэнд на мо гiл ках
У на се ле ным пунк це 

пра жы вае больш за 650 ча-
ла век. У вёс цы ёсць шко-
ла i дзi ця чы са док, iн шыя 
аб'ек ты куль тур на-бы та во-
га пры зна чэн ня. Пад тры-
ман ню па рад ку тут заў сё ды 
ўдзя ля ла ся вя лi кая ўва га. 
Тым больш на та кiм асаб-
лi вым мес цы, як мо гiл кi.

— Як i паў сюль, доб ра-
ўпа рад ка ван не мо гi лак па-
ча ло ся з пi ла ван ня ста рых 
вя лi кiх дрэў, — рас каз вае 
стар шы ня Свя та воль-
скага сель ска га Са ве та 
Ана толь ШЧУР КО. — Пас-
ля пер ша га схо ду гра ма-
дзян мы са бра лi пры блiз на 
шэсць ты сяч руб лёў. По тым 
да да ла ся яшчэ ты ся ча з га-
кам, за ка за лi тэх нi ку, спе-
цы я лiс таў, дрэ вы спi ла ва лi. 
Рэшт кi пры бра лi на су бот-
нi ках з да па мо гай на сель-
нiц тва. Хто не вы хо дзiў на 
су бот нiк па ней кiх пры чы-
нах, зда ваў яшчэ пры блiз-
на па пяць руб лёў. За гэ тыя 
гро шы мы най ма лi ра бот-
нi каў з лi ку бес пра цоў ных 
i на во дзi лi поў ны па ра дак 
пас ля спi лоў ван ня дрэў i 
рас чыст кi хмыз ня ко вых 
за рас нi каў.

Ка лi па блi зу зно сi лi нi-
чый ны трух ля вы дом, 
гас па дар чае па мяш кан не 
па кi ну лi. Гэ ты му ра ва ны 
хлеў чык ад нос на доб ра за-
ха ваў ся, яго па тын ка ва лi, 
па бя лi лi, ачыс цi лi ўнут ры 
i аб ста ля ва лi пад па мяш-
кан не для за хоў ван ня iн-

вен та ру. Ця пер кож на му, 
хто пры яз джае аль бо пры-
хо дзiць да гле дзець ма гi лы, 
не аба вяз ко ва браць з са-
бой ла па ту, граб лi, ве нi-
кi, вёд ры з ану чай — усё 
мож на ўзяць тут, а по тым, 
пас ля за кан чэн ня ра бо ты, 
па клас цi на мес ца. Клю чы 
ад пад соб кi зна хо дзяц ца ў 
ста рас ты i iн шых вяс ко вых 
ак ты вiс таў.

Ага ро джа ва кол мо гi лак 
бы ла зроб ле на даў но, сё-
ле та яе ў не ка то рых мес цах 
фар ба ва лi, ра ман та ва лi, 
а дзе спат рэ бi ла ся, за мя-
нi лi цэ лыя пра лё ты. Ка ля 
га лоў на га ўва хо ду па ста-
вi лi iн фар ма цый ны стэнд, 
дзе змя шча ец ца ўся па-
трэб ная iн фар ма цыя. Ця-
пер тут мож на пра чы таць, 
ка лi пры зна ча ны су бот нi кi 
па ўбор цы тэ ры то рыi, дзе 
мож на ўты лi за ваць ад хо-
ды. А яшчэ жы ха рам рас-
каз ва юць пра не аб ход-
насць атрым лi ваць да звол 
на па ха ван не ў мяс цо вым 
ор га не ўла ды. На гэ тым 
аб' ек це ра бо ты заў сё ды 
ха пае. Вар та ска заць, што 
ў Вя лi кай Га цi ак тыў ны i 
энер гiч ны ста рас та Аляк сей 
Куд ра вец. Ён заў сё ды ар га-
нi зуе лю дзей i сам па каз вае 
прык лад.

Так бы ло i з уста ноў кай 
па мят на га ва лу на ў го нар 
за сна ван ня вёс кi ў 1554 го-
дзе. Гэ та, не су мнен на, ста-
ла па дзе яй для на се ле на га 
пунк та. Ця пер кож ны жы-
хар, ды i пры ез джы, звяр тае 
ўва гу на таб лiч ку, якая па-

ве дам ляе пра гэ ты гiс та рыч-
ны факт. Ва лун змяс цi лi на 
спе цы яль ны на сып, тэ ры то-
рыю доб ра ўпа рад ка ва лi.

Спар тыў ная 
i дзi ця чая

Яшчэ ад ной пля цоў кай 
пры кла дан ня сiл у Вя лi кай 
Га цi з'яў ля ец ца гра мад-
скае мес ца ад па чын ку. Яго 
звы чай на на зы ва юць ста-
ды ё нам, але пляц пло шчай 
паў та ра гек та ра ўклю чае ў 
ся бе больш аб' ек таў, чым 

прос та ста ды ён для за-
няткаў спор там. Для спар-
тыў най пад рых тоў кi аб ста-
ля ва ныя па ла са пе ра шкод, 
тур нi кi, ёсць фут боль нае 
по ле, ва лей боль ная, бас-
кет боль ная пля цоў кi з лаў-
ка мi для ба лель шчы каў.

Усе ма са выя вяс ко выя 
ме ра пры ем ствы пра хо-
дзяць ме на вi та тут: па чы-
на ю чы ад Дня пе ра мо гi 
вяс ной i да дня пра цаў нi коў 
вёс кi во сен ню. Па ся рэ дзi не 
раз горт ва ец ца сцэ на, мо жа 
быць на ла джа ны вы яз ны 
ган даль. Для гле да чоў у тры 

ра ды ста яць лаў кi. Вя до ма, 
i гэ тыя лаў кi па тра бу юць рэ-
гу ляр на га до гля ду: ня даў на 
iх пад фар ба ва лi, дзе трэ ба, 
па дра ман та ва лi.

Асаб лi вая ўва га ў апош нi 
год бы ла ўдзе ле ная аб ста-
ля ван ню дзi ця чай пля цоў кi 
на ста ды ё не. Яна ўклю чае ў 
ся бе роз ныя эле мен ты, на 
ёй мож на па трэ нi ра вац ца 
школь нi кам i па ка тац ца 
да школь нi кам. Фi нан са-
выя за тра ты па ўлад ка ван-
нi пля цоў кi ўзя ло на ся бе 
ААТ «Свя тая во ля», а вось 
доб ра ўпа рад ка ван нем за-

ня лi ся вяс ко выя ак ты вiс ты 
ра зам з сель вы кан ка мам. 
Ця пер вёс ка мае цэ лы 
комп лекс для ад па чын ку 
пло шчай у гек та ры.

Гас па дар чыя 
пра ез ды

У су сед нiм Це ля хан-
скiм сель са ве це га лоў ным 
кло па там гэ та га се зо ну ў 
пла не на вя дзен ня па рад ку 
ста лi гас па дар чыя пра езды. 
Акса на МЯ ЛIК, якая вы-
кон вае аба вяз кi стар шы-
нi сель вы кан ка ма, ска за-
ла так:

— Мы заў сё ды звяр та ем 
ува гу на фа са ды, пад' ез ды, 
ка лi на во дзiм па ра дак. Ня-
рэд ка да во дзiм iх амаль 
да бляс ку, за бы ва ю чы пра 
зад нiя два ры, у якiх за ста-
ец ца са праўд ны вэр хал. 
Дык вось сё ле та мы ўзя лi-
ся за гас па дар чыя пра ез ды. 
Гэ та да ро гi, якiя вя дуць да 
хля воў i гас па дар чых па-
бу доў, i тэ ры то рыя ва кол 
гэ тых да рог. Мно гiя лю дзi 
ад гук ну лi ся, пра явi лi ра-
зу мен не. Да стат ко ва бы-
ло па га ва рыць, звяр нуць 
ува гу гас па да роў на гэ тую 
праб ле му. А то бы вае, 

што дом пры го жы, пя рэд-
нi двор па та нае ў квет ках, 
а на зад нiм утва ра юц ца цэ-
лыя звал кi.

Мост
Яшчэ прык лад агуль най 

гра мад скай ра бо ты, якiм 
Ак са на Iва наў на га на рыц-
ца, — гэ та мост. Яго ня даў-
на зра бi лi та ла кой за мест 
та го, якi са ста рэў i раз бу-
рыў ся. Ляс гас вы дзе лiў 
ма тэ ры я лы, ар га нi за цыя 
пра вя ла ра бо ты па рэ стаў-
ра цыi ме та лiч най асно вы, 
а муж чы ны з не каль кiх 
ву лiц вый шлi на су бот нiк i 
зра бi лi верх нi на сцiл мос-
та. Ця пер лю дзям не трэ ба 
рабiць лiш нiя — ка му паў-
та ра, а ка му i пяць кi ла мет-
раў. Гэ ты мост звяз вае ву лi-
цу Ся дзi бы ляс га са Це ля хан 
i ву лi цу На бя рэж ную вёс кi 
Вуль ка Це ля хан ская. За ёй 
па чы на ец ца вёс ка Со мi на, 
з якой так са ма што дня лю-
дзi да бi ра юц ца на ра бо ту ў 
Це ля ха ны. Дык вось жы ха-
рам гэ тай вёс кi, ка лi ехаць 
на iн шую пе ра пра ву, да вя-
ло ся б ра бiць круг у шэсць 
кi ла мет раў.

На мос це мы су стрэ лi 
Та ма ру Стру неў скую, су-
пра цоў нi цу Це ля хан ска га 
до ма дзi ця чай твор час цi, 
якая жы ве ў Вуль цы Це ля-
хан скай i на ра бо ту да бi ра-
ец ца на ве ла сi пе дзе.

— Для нас ад наў лен не 
мос та ста ла са праўд ным 
свя там, — за ўва жы ла Та-
ма ра Ге на дзеў на.

Ак са на Мя лiк да да ла, 
што да ку мен ты на гэ тае 
збу да ван не зроб ле ны i 
пе ра да дзе ны ў ЖКГ, якая 
пры ня ла но вы аб' ект на 
свой ба ланс.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.
Iва цэ вiц кi ра ён.

У зо ну аб слу гоў ван ня фі лі яла 
«Ма ла дзе чан скія элект рыч ныя 
сет кі» ўва хо дзяць ча ты ры 
ра ё ны: Ма ла дзе чан скі, 
Ва ло жын скі, Ві лей скі 
і Мя дзель скі. Без па ста ян на га 
ўза е ма дзе ян ня су пра цоў ні каў 
се так з сель са ве та мі на ўрад ці 
ўда ло ся б аха піць ува гай вёс кі 
гэ тых ра ё наў.

Стар шы ня Крас нен ска га 
сель ска га са ве та Ма ла дзе-
чан ска га ра ё на Ва лян ці на 
КІСЕЛЬ пры зна ец ца, што лепш 
за ўсё «драў ля ныя» пы тан ні вы-
ра шаць з элект рыч ны мі сет ка мі. 
І пры во дзіць прык лад апе ра тыў-
на га рэ ага ван ня прад стаў ні коў 
ве дам ства на за яў ку сель са ве та 
пры вес ці ў па ра дак ка ля ад на го з 
вяс ко вых да моў вя ліз нае дрэ ва. 
Яго пра рос лыя праз элект ра лі нію 
да во лі тоў стыя га лі ны па гра жа лі 
аб ры вам пра ва доў. Лі та раль на на 
на ступ ны дзень пры еха лі спе цы я-
ліс ты элект рыч ных се так і зра бі лі 
ка рот кую «пры чос ку» дрэ ву — яго 
кар ды наль на аб рэ за лі. Ця пер пры 
моц ных па ры вах вет ру га лі ны не 
да кра на юц ца пра ва доў.

А вось ад но сі ны з ін шы мі служ-
ба мі ў Крас нен ска га сель са ве та 
склад ва юц ца не так прос та.

— Уво гу ле спі ла ваць ава рый нае 
дрэ ва — су цэль ная праб ле ма, — 
раз ва жае Ва лян ці на Мі ка ла еў-
на. — Скла да ней за ўсё да маў ляц-
ца з да рож ні ка мі, ка му наль ні ка мі. 
У іх ад на пес ня: ня ма ад па вед най 
тэх ні кі і спе цы я ліс таў. Та му нярэд-
ка да во дзіц ца звяр тац ца да ін ды-
ві ду аль ных прад пры маль ні каў, 
якія зай ма юц ца так зва ным пра-
мыс ло вым аль пі ніз мам. У іх ёсць 
не аб ход ныя пры ла ды, тэх ніч ныя 
срод кі, экі пі роў ка, на вы кі. Але і 
ца на пы тан ня вы со кая, — ка жа Ва-
лян ці на Мі ка ла еў на.

Дзе ля спра вяд лі вас ці за ўва-
жым, што су пра цоў ні кам элект-
ра се так пра сцей ва я ваць з ава-
рый ны мі і за над та вы со кі мі дрэ ва-
мі — яны ўзбро е ны спе цы яль ны мі 
вы шка мі. Ад нак акра мя тэх ніч ных 
маг чы мас цяў трэ ба мець і жа дан-
не тры маць па ста ян ны кан такт з 
сель скі мі Са ве та мі.

— Па ўсіх пы тан нях, якія да ты-
чац ца элект ра за бес пя чэн ня сель-
скай мяс цо вас ці, мы цес на су пра-
цоў ні ча ем з мяс цо вы мі ўла да мі 
ча ты рох ра ё наў. Гэ та і аб ра за нне 
крон вы со кіх дрэў, і вы да лен не 
не бяс печ ных дрэў, якія па гра жа-
юць па дзен нем на лі ніі элект ра пе-
ра дачы. На га даю, для лік ві да цыі 

ава рый на га дрэ ва аба вяз ко ва 
па тра бу ец ца зго да двух ба коў: 
сель са ве та па ар га ні за цыі ра бот 
і элект ра се так. За на мі ства рэн не 
ўмоў для бяс печ на га пра вя дзен ня 
гэ тых ра бот, — рас каз вае га лоў-
ны ін жы нер «Ма ла дзе чан скіх 
элект рыч ных се так» Юрый 
РОГАЧ.

Ра ней у сель скай мяс цо вас-
ці для пад во ду элект рыч нас ці да 
да моў ужы ва лі ся не іза ля ва ныя 
пра ва ды. Так бы ло знач на тан-
ней. Ця пер для пад во ду элект рыч-
нас ці вы ка рыс тоў ва юц ца толь кі 
іза ля ва ныя пра ва ды або ка бе лі. 
Іх пры мя нен не знач на па вы шае 
ўзро вень бяс пе кі, ус клад няе кра-
дзеж элект ра энер гіі. Але гэ та не 
зна чыць, што та кі па ды ход і аб-
ра за нне крон вы со кіх дрэў ад ра зу 
вы ра ша юць праб ле му «пра рос-
лых» пра ва доў. Ава рый нае дрэ ва 
лепш за ўсё па маг чы мас ці спі ла-
ваць.

Стар шы ня Ма ла дзе чан скага 
рай са ве та Анд рэй ПАЎ КШТА 
сцвяр джае, што на се сі ях ра ён на-
га Са ве та рэ гу ляр на раз гля да юц-
ца пы тан ні доб ра ўпа рад ка вання 
тэ ры то рый на се ле ных пунк таў. 
Зра зу ме ла, за кра на ец ца і праб-
ле ма ава рый ных дрэў.

— На іх лік ві да цыю сель са ве-
там вы дат коў ва юц ца бюд жэт ныя 
срод кі. Але гро шай, вя до ма, не 
ха пае. Та ды дэ пу та ты рай са ве та 
ар га ні зоў ва юць су бот ні кі, за клі-
ка юць на да па мо гу ар га ні за цыі 
і сель гас прад пры ем ствы ра ё на. 
Агуль ны мі на ма ган ня мі ўда ец ца 
зра біць больш, чым да зва ля юць 
маг чы мас ці бюд жэ ту, — ка жа су-
раз моў нік.

Да рэ чы, па пра ві лах на ніз-
ка воль тных па вет ра ных лі ні ях 
(да 400 вольт) не іза ля ва ныя пра-
ва ды па він ны быць на вы шы ні не 
менш за шэсць мет раў, а іза ля-
ва ныя — не менш за пяць мет раў 
ад зям лі, ад лег ласць да крон дрэў 
па він на скла даць не менш за адзін 
метр. Да лё ка не ўсе вяс коў цы ве-
да юць гэ та. Дэ пу тат рай са ве та 
Вік тар НЕ ВЯ РО ВІЧ мяр куе, што 
сель скім са ве там вар та ўзмац ніць 
тлу ма чаль ную ра бо ту на вёс цы, 
рас кры ваць не бяс пе ку пра рос лых 
у элект ра лі ніі вы со кіх дрэў.

— Тут трэ ба ўліч ваць і псі ха ло гію 
ста лых лю дзей. Не ка лі яны, гас-
па да ры вяс ко вых ся дзіб, па са дзі-
лі по бач з до мам тон кія, у па лец, 
прут кі. А ця пер гэ та ўжо вя лі кія і 
пры го жыя лі пы, ясе ні, та по лі, каш-
та ны, бя ро зы. Шка да пса ваць іх 

пры ваб ную кро ну дзе ля ней кіх там 
пра ва доў. І да лё ка не ўсе вяс коў цы 
ўсве дам ля юць, што гэ та не бяс печ-
на для іх са міх, — ка жа дэ пу тат.

На блі жэн не зі мы звы чай на су-
пра ва джа ец ца не па гад дзю, моц-
ны мі вят ра мі. І, як вы нік, па дзен-
ня мі ста рых дрэў на да ро гі, да хі 
жы лых да моў, пры пар ка ва ныя 
по бач аў та ма бі лі, элект ра лі ніі і 
гэ так да лей. Акра мя таго, га лін кі 
дрэў, якія су ты ка юц ца з не іза ля ва-
ны мі пра ва да мі ў дождж ці гус ты 
ту ман з ра сой, пе ра тва ра юц ца ў 
свое асаб лі вы пра вад нік то ку. Ад-
сюль і стра ты элект ра энер гіі (яна 
част ко ва «сы хо дзіць» у зям лю). 
Зна хо джан не ў дождж ка ля та кога 
дрэ ва на ват па гра жае жыц цю ча-
ла ве ка. Між ін шым, і ў со неч нае 
на двор'е так са ма іс нуе сха ва ная 
па гро за: пры рэз кім до ты ку су хой 
га лін кі да не іза ля ва на га про ва да 
ён мо жа за іск рыць і стаць пры чы-
най за паль ван ня, а за тым на ват і 
па жа ру, ка лі дах до ма по бач.

А ўво гу ле з элект рыч ным то кам 
трэ ба быць заў сё ды на «вы», бо іг-
на ра ван не па тра ба ван няў бяс пе кі 
пры во дзіць да ня шчас ных вы пад-
каў. І пры кла даў гэ та му шмат.

Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.
Ма ла дзе чан скі ра ён.

Мост у Це ля ха нах.

На дзi ця чай пля цоў цы ў Вя лi кай Га цi.

ТРЭ БА ВЕ ДАЦЬ!

Сха ва ная па гро за «пра рос лых» пра ва доў

АГУЛЬ НАЯ СПРА ВА

КА ЛI ЎЗЯЦ ЦА ТА ЛА КОЙ
Мост, гас па дар чы пра езд, мо гiл кi — усё па тра буе кло па ту па пад тры ман нi ў па рад ку

У 
не  ма лой па пло шчы вёс цы Вя лi кая Гаць мо гiл кi 
раз мя шча юц ца аку рат па ся род на се ле на га 
пунк та. Не час та та кое су стрэ неш, але ж бы вае. 

Так скла ла ся гiс та рыч на. Спа чат ку лю дзей ха ва лi нi бы 
на ўскрай ку, а по тым вёс ка ста ла раз рас тац ца i акру жы ла 
мес ца апош ня га спа чы ну з усiх ба коў.


