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Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

Р
АС КІ НУ ЛА СЯ гэ тая вё сач ка 
за сот ню-дру гую мет раў ад да ро гі 
Уз да — Гар ба ты. Ды «рас кі ну ла ся» — 

моц на ска за на. У веснавы дзень ві даць 
з да ро гі край нія да мы дзвюх ву ліц, 
ка ля якіх толь кі зрэд ку жы во га ча ла ве ка 
ўба чыш. І ка ля зе ле на ва та га ко ле ру сцен 
фер мы ру ху амаль не ві даць. А яшчэ 
з паў ста год дзя та му Ялоў ка жы ла зу сім 
ін шым жыц цём...

Гіс та рыч ная да вед ка свед чыць пра тое, 
што мі ну лае вёс кі на ват у па раў на нні з яе 
су сед ка мі па ця пе раш нім Дзе шчан скім 
сель са ве це Уз дзен ска га ра ё на не ба га тае, 
на ліч вае ўся го менш за два ста год дзі. Але 
ад мет нае гэ та па се лі шча тым, што ў не-
да лё кім ле се па блі зу вёс кі ў час паў стан-
ня 1863—1864 га доў ад быў ся бой па між 
па плеч ні ка мі К. Ка лі ноў ска га (атрад пад 
кі раў ніц твам П. Ды боў ска га) і цар скім 
вой скам, якое знач на пе ра ўзы хо дзі ла іх 
па жы вой сі ле і ўзбра ен ні. У ня роў ным баі 
паў стан цы стра ці лі 12 сва іх та ва ры шаў...

У па чат ку ХХ ста год дзя ў Ялоў цы на-
ліч ва ла ся 52 два ры, жы ло тут больш як 
330 жы ха роў.

— Ка лі я вяр нуў ся са ста лі цы на сваю 
ма лую ра дзі му (а бы ло гэ та ў 1996 го дзе), 
на ву лі цы Цэнт раль най ста я ла 60 жы лых 
да моў ды на За рэ чнай 22, — пры гад вае 
Кан стан цін Пан ця ле еў, ста рас та вёс кі. — 
І ў кож ным як мі ні мум адзін ча ла век жыў. 
А яшчэ кры ху ра ней, пом ню, як вый дуць 
му жы кі на ка са ві цу — гра ма да! Па кі нуў жа 
я Ялоў ку пас ля за кан чэн ня вась мі кла саў 
Ця ля каў скай шко лы. Скон чыў у Мін ску 
ву чы лі шча бу даў ні коў, ад слу жыў у ар-
міі, ад трэс та «Буд ме ха ні за цыя» ска ля сіў 
па Бе ла ру сі і Пры бал ты цы дзя сят кі, сот ні 
будп ля цо вак...

Ды вяс ко выя ка ра ні час та на гад ва лі пра 
ся бе на сталь гіч ны мі ўспа мі на мі, а пас ля 
вяр ну лі Кан стан ці на Кан стан ці на ві ча ў 
Ялоў ку. Двац цаць га доў ад пра ца ваў лес-
ні ком, аба ра ня ю чы зна ё мыя з дзя цін ства 
яло выя, ліс це выя ля сы ад бра кань е раў 
ды дроб ных шкод ні каў. Кож нае дрэў ца 
ў на ва кол лі, кож на га ча ла ве ка ту тэй ша га 
ве дае. І яны яго ве да юць. Як ста рас ту, як 
дэ пу та та сель ска га Са ве та не каль кіх па-
пя рэд ніх склі кан няў.

Ця пер у Ялоў цы ўся го 25 жы лых да моў, 
у якіх за рэ гіст ра ва на 30 ча ла век. Улет ку 
іх коль касць па вя ліч ва ец ца як мі ні мум 
удвая — за кошт дач ні каў, ад пуск ні коў, 
га рад скіх дзя цей і ўну каў. Лю дзі больш 
ста ла га ўзрос ту пры гад ва юць, што тут бы-
ло ра ней.

...А ра ней, у пер шай па ло ве мі ну ла-
га ста год дзя, сла ві ла ся на ўсё на ва кол ле 
ялоў ская куз ня, у якой пра ца ваў дзед Кан-
стан ці на Пан ця ле е ва — Мі ка лай Клі мо віч. 
У 30-я га ды пад на ціс кам ру ху ка лек ты ві за-
цыі пе ра даў яе ка валь кал га су. Пас ля вай ны 
яе пе ра нес лі ў ін шы бу ды нак, а ў 70-я га ды 
яна спы ні ла сваё іс на ван не. Маг чы ма, та-
му, што не ста ла і стай ні, у якой у леп шыя 
ча сы тры ма лі па 50 і больш ко ней. Уме ла 
спраў ляў ся з імі, пес та ваў кож на га жа рэб-
чы ка, ні бы ўлас на га, Яў ге ній Руб скі.

Бы ла ў Ялоў цы і свая птуш ка фер ма. 
Крык лі вым ку ры ным цар ствам кі ра ва лі 

Соф'я Сянь ке віч з сям' ёй. Жы вё ла га доў-
лю прад стаў ля лі так са ма асоб ныя драў-
ля ныя бу дын кі ця лят ні ка ды ка роў ні ка. 
У роз ныя га ды за гад ва лі фер май Зі на і да 
Анд ры еў ская (яна, апроч та го, бы ла і да-
яр кай, і бры га дзі рам па ля вод чай бры га-
ды) і Фа і на Се мян чук. Доб рыя па каз чы кі 
за бяс печ ваў да гляд чык жы вё лы Вя ча слаў 
Лу цэ віч, а ме ха ніч ныя пра цэ сы аб слу гоў-
ваў пры фер ме трак та рыст Кан стан цін 
Ана ніч. Звыш трыц ца ці га доў ад пра ца-
ва лі ў жы вё ла га доў лі і сён ня пра цяг ва-
юць да гля даць тут быч коў сын ко ліш ня га 
ко ню ха Яў ге ній Руб скі з жон кай Яд ві гай. 
Праў да, ста рыя драў ля ныя бу дын кі даў но 
знес лі, за ста лі ся цаг ля ныя, паз ней шай 
за бу до вы...

У па мя ці сён няш ніх жы ха роў 
Ялоў кі дзя ку ю чы ўспа мі нам іх дзя-
доў і пра дзе даў за ста лі ся згад кі 
пра тое, як ка лісь ці ў час жні ва 
зжа тыя сяр па мі, убра ныя ко са мі, 
паз ней — жня яр ка мі, сна пы з жы-
там ды пша ні цай зво зі лі ў два вя-
лі кія драў ля ныя гум ны-збож жа то кі. 
Поз няй во сен ню ды зі мой аб ма-
лоч ва лі іх ца па мі жан чы ны...

Ме ла Ялоў ка і сваю па чат ко вую шко лу. 
Паз ней у гэ тым бу дын ку пра ца ваў сель скі 
ма га зін. Ця пер жа аў та лаў ка тры ра зы на 
ты дзень на вед вае гэ ты на се ле ны пункт, 
да стаў ляе пра дук ты, та ва ры пер шай не-
аб ход нас ці, але і лю бую за яў ку на больш 
скла да ную тэх ні ку ці буд ма тэ ры я лы вы-
ка нае.

— Пры го жыя ў нас мяс ці ны, — пра цяг-
вае зна ём ства з род най вёс кай Кан стан цін 
Пан ця ле еў. — Не вы пад ко ва ж і га ра джа не 
аб лю ба ва лі іх — вунь коль кі дач ных па-
сёл каў, са да вод чых та ва рыст ваў па блі зу 
з'я ві ла ся. У ля сах шмат гры боў. Ад ра зу 
за вёс кай вы ка па ны ва да ёмы, ама та ры 
рыб най лоў лі і ця пер ця га юць ка ра сёў, 
кар паў. А ле там якое раз до лле!

Пры ся дзіб ныя ўчаст кі вяс коў цаў аб-
слу гоў ва юць тры ка ні пры ват ні каў (у тым 
лі ку і жы вё лі на ста рас ты), мі ні-трак тар 
пен сі я не ра Вік та ра Мах на ча, ёсць не-
каль кі мо та бло каў. Пад кі раў ніц твам 
стар шы ні Дзе шчан ска га сель вы кан ка ма 

Тац ця ны Він нік і пры не па срэд ным удзе ле 
ста рас ты і вяс коў цаў рэ гу ляр на на во дзіц-
ца па ра дак на вяс ко вых мо гіл ках: убра лі 
ста ры драў ля ны плот — яго мес ца за ня ла 
су час ная бе тон ная ага ро джа, спі ла ва лі 
на тэ ры то рыі апош ня га пры тул ку прод-
каў ста рыя су хія дрэ вы. Час ад ча су, па 
ме ры на за па шван ня смец ця, за пра гае 
Кан стан цін Кан стан ці на віч ка ня, збі рае 
не па трэб шчы ну ды ад во зіць на мі ні-па-
лі гон у Гар ба ты. Ах вот на ад гу ка юц ца 
сён няш нія жы ха ры Ялоў кі і пры ез джыя 
на шчад кі мяс цо вых на за пра шэн ні пры-
няць удзел у су бот ні ках па на вя дзен ні 
па рад ку.

...У ха лод нае не па-вяс но ва му не ба 
ўзды ма ец ца над ко мі нам вяс ко вай ха ты 
слу пок ды му. У ад ным з хлеў чу коў ку ка-
рэк нуў пе вень. Браз ну ла ве ка ка ло дзеж-
на га зру ба. З ця ля каў скай да ро гі зва роч-
вае ў бок на се ле на га пунк та лег ка вы аў та-
ма біль... Жыц цё ў Ялоў цы пра цяг ва ец ца. 
Ня хай не та кое ажыў ле нае, як у дру гой 
па ло ве мі ну ла га ста год дзя, ды ўсё ж пе ра-
горт ва юц ца ад на за ад ной ста рон кі ка лен-
да ра раз ме шча най не па да лё ку ад ста лі цы 
вё сач кі. Коль кі іх яшчэ на пе ра дзе, гэ тых 
ста ро нак?

Вік тар СА БА ЛЕЎ СКІ.

ЗЯ ЛЁ НАЕ СВЯТ ЛО

КАБ ВЫ ЯВІЦЬ КАБ ВЫ ЯВІЦЬ 
ЗВАЛ КІЗВАЛ КІ

Пер шы ў кра і не 
рэ гі я наль ны ін фар ма цый ны цэнтр 
па пы тан нях абы хо джан ня са стой кі мі 
ар га ніч ны мі за брудж валь ні ка мі 
і не бяс печ ны мі хі міч ны мі рэ чы ва мі 
з'я віц ца ў Ко пы сі, па ве да мі лі 
ў Мі ніс тэр стве пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га ася род дзя.

Цэнтр ства ра ец ца на ба зе мяс цо ва га 
дзі ця ча га са да — ся рэд няй шко лы і ўста-
но вы па ахо ве пры ро ды «Эка ла гіч ная сфе-
ра» ў рам ках рэа лі за цыі пра ек та Пра гра мы 
ма лых гран таў Гла баль на га эка ла гіч на га 
фон ду пры пад трым цы Мі ніс тэр ства пры-
род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя і Пра гра мы раз віц ця ААН у Рэс-
пуб лі цы Бе ла русь.

На ба зе цэнт ра бу дуць ства рац ца і 
пра хо дзіць на ву чан не ва лан цёр скія гру-
пы (з лі ку мяс цо вых жы ха роў, у асноў ным 
мо ла дзі) для вы яў лен ня не санк цы я на ва-
ных зва лак і скла доў з са ста рэ лы мі пес-
ты цы да мі і хі мі ка та мі, а так са ма та рай, 
якая вы ка рыс тоў ва ла ся для іх за хоў ван-
ня. Гэ та да зво ліць вы ка наць кан чат ко вую 
ін вен та ры за цыю мес цаў на за па шван ня 
не бяс печ ных хі міч ных рэ чы ваў і пры няць 
апе ра тыў ныя ме ры для іх лік ві да цыі, што 
па леп шыць эка ла гіч ную сі ту а цыю ў рэ гі ё-
не і бу дзе спры яць ства рэн ню ўстой лі вай 
сіс тэ мы абы хо джан ня са стой кі мі ар га ніч-
ны мі за брудж валь ні ка мі і не бяс печ ны мі 
хі міч ны мі рэ чы ва мі.

У межах пра ек та пра ду гледж ва ец ца 
за куп ка тэх ні кі для акуль тур ван ня і на-
вя дзен ня па рад ку на пры лег лай тэ ры то-
рыі, рэ куль ты ва цыі зя мель пас ля лік ві да-
цыі не санк цы я на ва ных зва лак ад хо даў, 
а так са ма за клад ка до след на га ўчаст ка 
для вы рошч ван ня рас лін у ад па вед нас ці з 
прын цы па мі ар га ніч на га зем ля роб ства — 
без пры мя нен ня хі мі ка таў.

На ву чэн цы Ко пыс кай ся рэд няй шко лы 
са мі пра па на ва лі наз ву для Ін фар ма цый-
на га цэнт ра і пад кі раў ніц твам пра фе сій-
ных ды зай не раў і гра фі каў рас пра ца ва лі 
яго ла га тып. Уліч ва ю чы эка ла гіч ную ін фар-
ма цый ную і асвет ніц кую на кі ра ва насць, ён 
атры маў наз ву «Зя лё нае свят ло».

СМЕЦ ЦЕ СМЕЦ ЦЕ 
Ў... ЗА КАЗ НІ КУЎ... ЗА КАЗ НІ КУ
У Круп скім ра ё не лік ві да ва лі 
па ру шэн не рэ жы му ўтры ман ня 
за каз ні ка «Ся ля ва».

Мін скім аб лас ным ка мі тэ там пры род-
ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася-
род дзя пры пра вя дзен ні па ля вых ме ра-
пры ем стваў у Круп скім ра ё не на тэ ры то рыі 
рэс пуб лі кан ска га ланд шафт на га за каз ні ка 
«Ся ля ва» бы ло вы яў ле на па ру шэн не рэ-
жы му яго ахо вы і вы ка ры стан ня — тут раз-
мя шча лі ся ад хо ды.

Па фак це па ру шэн ня за ка на даў ства да 
ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці пры цяг ну та 
як служ бо вая асо ба Круп ска га ра ён на га 
ка му наль на га ўні тар на га прад пры ем ства 
«Жыл цеп ла буд», так і са мо прад пры ем-
ства — на су му 6296,5 руб ля.

На сён няш ні дзень ад хо ды з тэ ры то рыі 
за каз ні ка пры бра ны, вы ка на ны ра бо ты па 
рэ куль ты ва цыі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ста рас та Ялоў кі Кан стан цін ПАН ЦЯ ЛЕ ЕЎ доб ра ве дае су час ныя па трэ бы вёс кі.

ДАЛЁКАЕ—БЛІЗКАЕ

ПА МІЖ РАЙ ЦЭНТ РАМ 
І СТА ЛІ ЦАЙ

Ця пер у Ялоў цы ўся го 
25 жы лых да моў, 

у якіх за рэ гіст ра ва на 30 ча ла век. 
Улет ку іх коль касць па вя ліч ва ец ца 
як мі ні мум удвая — за кошт 
дач ні каў, ад пуск ні коў, га рад скіх 
дзя цей і ўну каў.
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