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

ЛЕ БЯ ДЗІ НЫ ВОСТ РАЎ, ЛЕ БЯ ДЗІ НЫ ВОСТ РАЎ, 
БЭ ЗА ВЫ САД...БЭ ЗА ВЫ САД...

УСЁ Ў ПА РАД КУ

Па між аг ра га рад ком Сі ня ўка і 
вёс кай На рэ ша ві чы ў Клец кім 
ра ё не ўжо сё ле та з'я віц ца 
Ле бя дзі ны вост раў. Мес ца 
ад па чын ку ўлад ку юць у 
ма ляў ні чых мяс ці нах на бе ра зе 
во зе ра, якое не каль кі га доў 
та му аб лю ба ва лі пры го жыя і 
вы са ка род ныя птуш кі.

— Тут бу дзе пляж ная зо на, 
маст кі для лоў лі ры бы. Дзя ку ю чы 
іні цы я ты ве мяс цо вых жы ха роў у 
ва да ём за пус ці лі маль коў, ачыс-
ці лі ад кус тоў бе ра гі. Пла ну юц ца 
пляж, ва лей боль ная пля цоў ка, 
кан тэй не ры для смец ця, ста ян-
ка для ма шын, ка бін кі для пе-
ра адзя ван ня, аль тан кі, ман га лы, 
лаў кі, ін фар ма цый ны стэнд. Усё 
аб ста ля ван не ўжо га то ва, — дзе-
ліц ца сва і мі пла на мі стар шы ня 
Сі ня ўска га сельскага Са ве та 
Ала СЯНЬ КЕ ВІЧ.

Ала Іо сі фаў на на ра дзі ла ся ў 
Сі ня ўцы, тут вы рас ла, за кон чы ла 
шко лу. Ка лі яе вы бра лі стар шы-
нёй сель ска га Са ве та дэ пу та таў, 
па абя ца ла зем ля кам, што бу дзе 
імк нуц ца зра біць вёс ку рай скім 
ку точ кам, на даць ёй ка ла рыт і 
ад мет насць. І да гэ та га пры кла-
ла шмат на ма ган няў і фан та зіі. 
За ад нос на ка рот кі пра ме жак 
ча су ўда ло ся рэа лі за ваць тры 

пра ек ты: «Кры ні ца», «Бэ за вы 
сад» і «Ам фі тэ атр».

— Тры га ды та му Клец кі рай-
вы кан кам аб' явіў кон курс пра-
ек таў па доб ра ўпа рад ка ван ні 
сель скіх на се ле ных пунк таў. Гэ ты 
кон курс пра хо дзіць і ця пер. І мы 
вель мі ха це лі пе ра маг чы. У вы ні-
ку ста лі пе ра мож ца мі, атры ма лі 
400 ба за вых ве лі чынь на ства-
рэн не аб' ек та «Кры ні ца», — ка жа 
Ала Іо сі фаў на.

Ка лісь ці гэ тая тэ ры то рыя бы ла 
за кі ну тай. Яе рас чыс ці лі, доб ра-
ўпа рад ка ва лі, кры ніч ку «адзе лі» 

ў драў ля ны зруб, зра бі лі маст-
кі, вы са дзі лі квет кі. І сю ды па-
цяг ну лі ся не толь кі мяс цо выя 
жы ха ры, але і су се дзі з Клец ка, 
Мін ска, Брэсц кай воб лас ці. Пры-
яз джа юць ад па чыць пад кро на мі 
раз га ліс тых дрэў і на браць крыш-
таль на чыс тай ва ды. Ся род мес-
тач коў цаў хо дзіць ле ген да, што 
гэ тая ва да да па ма гае вы ле чыць 
хва ро бу ва чэй. Спе цы я ліс ты зра-
бі лі да сле да ван ні, якія па цвер-
дзі лі, што са праў ды па сва ім 
хі міч ным скла дзе яна ад мыс ло-
вая. Над кры ні цай уста ля ва на 

до шчач ка з вы ні ка мі ана лі заў. 
«Каб лю дзі ба чы лі, якую ва ду 
п'юць», — удак лад ні ла мая су-
раз моў ні ца.

— У мі ну лым го дзе дзя ку ю чы 
пе ра мо зе ў кон кур се мы зноў 
атры ма лі грант рай вы кан ка ма і 
рэа лі за ва лі яшчэ адзін пра ект — 
лет ні ам фі тэ атр. Акра мя кон курс-
ных, у нас ёсць і па за кон курс ныя 
пра ек ты, — пра цяг вае Ала Іо сі-
фаў на.

У цэнт ры ка ля Свя та-Ні коль-
скай царк вы вы са джа ны бэ за вы 
сад — ві зіт ная карт ка аг ра га рад-
ка. Тэ ры то рыю, што не па срэд-
на пры ля гае да хра ма, ка лісь ці 
акуль ту рыў на ста я цель на срод кі 
пры ха джан. А вось ін шая яе част-
ка бы ла ў не прэ зен та бель ным 
вы гля дзе. Ра ней тут зна хо дзі лі-
ся ста рыя паў раз ва ле ныя да мы. 
Іх пры бра лі, а на ўчаст ках па са дзі-
лі шмат кус тоў бэ зу роз ных ві даў. 
Улад ка ва лі ім пра ві за ва ны ру чай 
з драў ля ным маст ком, ка ло дзеж 
з жу раў лём, ка мен ныя ка шы для 
кве так, уста на ві лі лаў кі. Тут жа з'я-
ві ла ся і ра бі на вая алея. Па тра-
ды цыі тут што год вы са джва юц ца 
ма ла дыя дрэў цы — па коль кас ці 
дзя цей, што на ра дзі лі ся за год на 
тэ ры то рыі сель са ве та.

— Пла ну ем ад крыць дзі ця чую 
гуль ня вую пля цоў ку на су праць 

шко лы ў скве ры. Мес ца для яе 
ўжо пад рых та ва нае, куп ле на 
не аб ход нае аб ста ля ван не, — 
кан ста туе стар шы ня. — У гэ тым 
нам да па маг лі ра ён ныя гра мад-
скія ар га ні за цыі «Бе ла рус кі са юз 
жан чын» і «Бе лая Русь». У пла нах 
ства рэн не «Кір ма шо ва га дво ры-
ка». Вя до ма, у нас ёсць мес ца 
для ганд лю. Але ха це ла ся б яго 
акуль ту рыць, зра біць су час ным 
і пры ця галь ным для вяс коў цаў, 
якія хо чуць пра даць вы ра шча ную 
на пры ся дзіб ных участ ках пра-
дук цыю.

І гэ та яшчэ не ўсё. Спра ва ў 
тым, што ў аг ра га рад ку на ліч ва-
ец ца больш як 2000 жы ха роў, а 
пры ста са ва на га мес ца для пра-
вя дзен ня роз ных ма са вых ме-
ра пры ем стваў ня ма. Дом куль-
ту ры бу да ваў ся як кі на тэ атр, 
яго рэ кан струк цыя пад уста но ву 
куль ту ры до ра га абы дзец ца. Вя-
лі кія свя ты ла дзяц ца пе ра важ на 
ўздоўж рэс пуб лі кан скай тра сы, 
якая пра хо дзіць праз вёс ку, што 
не бяс печ на. Та му і з'я ві ла ся ідэя 
ўлад ка ваць спе цы яль нае мес ца, 
дзе мож на са браць лю дзей, ар-
га ні за ваць кан цэрт. А яшчэ ў ма-
рах стар шы ні па бу да ваць на гэ-
тай пля цоў цы кры ты ам фі тэ атр.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by

З'я ві лі ся па іні цы я ты ве стар шы ні сель ска га Са ве та ў аг ра га рад ку Сі ня ўка

На аў та да ро зе ка ля 
вёс кі Чыр во ны Ара ты Пу-
ха віц ка га ра ё на дзярж ін-
спек та ры Асі по віц кай між-
рай інс пек цыі спы ні лі МАЗ, 
на якім кі роў ца пры ват на га 
прад пры ем ства са Слуц ка 
вёз ле са пра дук цыю, ад пу-
шча ную Глус кім ляс га сам. 
Мяр ку ю чы па на клад ной, 
у ма шы не па він ны бы лі 
зна хо дзіц ца 20 ку ба мет-
раў ду бо вых дроў кош там 
ка ля 400 руб лёў. У дак-
лад нас ці гэ та га да ку мен та 

пра вя раю чыя ўсу мні лі ся, 
як толь кі за зір ну лі ў ку заў 
пры чэ па — там ля жа лі моц-
ныя ду бо выя бяр вё ны буй-
ных дыя мет раў.

Каб уста на віць рэ аль ны 
кошт гру зу, дзярж ін спек та-
ры пры цяг ну лі ра бот ні каў 
Асі по віц ка га ляс га са. Па 
іх пад лі ках вый шла, што 
дроў у ма шы не бы ло толь-
кі 5,5 ку ба мет раў, ас тат няя 
драў ні на — тэх сы ра ві на і пі-
ло вач нік. Усю ле са пра дук-
цыю аца ні лі амаль у тры 

ты ся чы руб лёў. Аў та ма-
біль і груз арыш та ва ныя, 
Пу ха віц кі РА УС пра во дзіць 
пра вер ку, пас ля якой мо-
жа быць рас па ча та кры мі-
наль ная спра ва.

Яшчэ па ад ным фак це 
кра дзя жу драў ні ны, вы яў-
ле ным дзярж ін спек та ра мі 
Мін скай між рай інс пек цыі, 
Пу ха віц кі РАСК ужо па чаў 
кры мі наль ны пра цэс. На 
тра се Мінск — Го мель ка ля 
вёс кі Пу ха ві чы ў па чат ку 
мая су пра цоў ні кі ін спек-
цыі спы ні лі трак тар з пры-
чэ пам, на якім пе ра во зі лі 
са сно выя бяр вё ны — 35 
штук аб' ёмам 11,5 ку ба-
мет ра. У прад' яў ле най кі-
роў цам на клад ной зна чы-
ла ся, што драў ні на бы ла 
ад гру жа на ме сяц та му — 
у са праўд нас ці ж спі лоў кі 

на бяр вё нах бы лі зу сім 
све жыя.

У хо дзе раз бо ру вы-
свет лі ла ся, што драў ні ну 
вы кра лі ў ін ды ві ду аль на га 
прад пры маль ні ка, які за-
клю чыў да га вор з ляс га сам 
на рас чыст ку тра сы ўздоўж 
ЛЭП. Апла ту за свае па слу-
гі ён па га дзіў ся ўзяць ле са-
пра дук цы яй. Для вы ка нан-
ня ра бот ІП на няў бры га ду 
валь шчы каў. Адзін з іх і 
па да зра ец ца ў кра дзя жы і 
не за кон ным збы це ле су.

Н е  д а к  л а д  н а с  ц і  ў 
афарм лен ні да ку мен таў 
на драў ні ну вы клі ка лі па-
да зрэн ні і ў ін спек та раў 
Мя дзель скай між рай інс-
пек цыі пры пра вер цы аў-
та ма бі ля-ле са во за Scanіa, 
які вы яз джаў з тэ ры то-
рыі Іль ян ска га ляс ніц тва 

Ві лей ска га до след на-
га ляс га са. Ад праў ні ком 
і атры маль ні кам гру зу 
(38 ку ба мет раў ел кі), 
згод на з да ку мен там, 
быў адзін і той жа ін ды-
ві ду аль ны прад пры маль-
нік. Муж чы ну вы клі ка лі 

на мес ца за тры ман ня 
аў та ма бі ля — пры дэ та-
лё вым апы тан ні ён пры-
знаў ся ў кра дзя жы. Вы ра-
ша ец ца пы тан не аб кры-
мі наль най ад каз нас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by

За бяр вё на мі мож на і ле су не да лі чыц ца...
Тры фак ты кра дзя жу драў ні ны вы яві лі дзярж ін спек та ры 
пры пра вер цы гру за во га транс пар ту на тэ ры то рыі Мін скай 
воб лас ці — адзін у Ві лей скім ра ё не, ас тат нія ў Пу ха віц кім. 
Дзве апош нія спра вы ха рак тэр ныя тым, што доў га 
раз бі рац ца з імі ін спек та рам не прый шло ся — ад на го 
по зір ку бы ло да стат ко ва, каб за ўва жыць не ад па вед насць 
гру заў су пра ва джаль ным да ку мен там, па ве да мі лі 
ў Дзярж ін спек цыі аховы жывёльнага і расліннага свету.

Кры ні ца ў аг ра га рад ку Сі ня ўка.


