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

або Пра тое, як на Ган цаў шчы не па збаў ля юц ца ад ста рых дрэў на мо гіл ках

КАР ЦІН КІ З ГЛЫ БІН КІ

РА ЗАМ З СЕМ' Я МІ
У за каз ні ку «Спо раў скі» ўжо дру гі год за пар 
пра хо дзіць свя та «Та та — наш го нар!». 
Ка рэс пан дэнт га зе ты «Ма як» Бя ро заў ска га 
ра ё на за ві таў ту ды і па ці ка віў ся, ці са праў ды 
та та мо жа ўсё што за хо чаш.

Ме ра пры ем ства бы ло не толь кі свя точ нае, 
але і спа бор ніц кае. Баць каў ра зам з дзець мі 
ча ка ла не каль кі вы пра ба ван няў. Та ты га та ва лі 
шаш лык у кон кур се «Ку лі на ры», з за плю шча-
ны мі ва ча мі кі ра ва лі аў та ма бі лем пад на гля дам 
сва іх дзя цей, ма ля ва лі і спя ва лі. Да та го ж сем' яў 
ча ка лі на столь ныя гуль ні, пе ра пра ва на па ро ме і 
ка та ры. «Дзя куй за та кую цу доў ную маг чы масць 
пра вес ці ўвесь дзень ра зам са сва ёй сям' ёй, 
па гля дзець на му жоў і дзя цей збо ку, ад чуць 
го нар за род ных. Дзя куй і за тое, што па ка за лі 
нам, як мож на па леп шыць і раз на ста іць воль-
ны час з сям' ёй!» — ад зна чы ла ўдзель ні ца свя та 
Іры на Мшар.

ПЕР ШЫ ЮБІ ЛЯР
У Ган ца віц кім ра ё не ўпер шы ню ўру чы лі 
паш парт ста га до вай жы хар цы. Са свя там 
Над зею Даб ра лін скую па він ша ваў 
і ка рэс пан дэнт га зе ты «Са вец кае Па лес се».

Ро дам На дзея Кан стан ці наў на з вёс кі Ма лая 
Плот ні ца Пін ска га ра ё на. Пас ля вай ны пе ра еха-
ла пра ца ваць дэз ын фек та рам у Маль ка віц кую 
ўчаст ко вую баль ні цу. Тут і су стрэ ла свай го му жа, 
з якім пра жы ла ў шчас лі вым шлю бе 55 га доў. 
На дзея Даб ра лін ская — ма ці тра іх дзя цей, ба-
бу ля дзе ся ці ўну каў і пра ба бу ля. Дзе ці, уну кі і 
праў ну кі час та на вед ва юць яе. Пра іх сям'ю ў 
вёс цы ад гу ка юц ца ста ноў ча. Ка жуць, што На-
дзея Кан стан ці наў на ін тэ лі гент ная, вы ха ва ная, 
пры стой ная і пра ца ві тая жан чы на, та кі мі ж вы-
ха ва ла і сва іх дзя цей. Пра сак рэт даў га лец ця 
юбі ляр ка га во рыць, што ўва га і пад трым ка бліз-
кіх да юць ёй сі лы на рух на пе рад.

ДЗЯЎ ЧЫ НА 
ЗА РУ ЛЁМ

Ін струк тар па кі ра ван ні, так сіст, су пра цоў нік 
СТА... Усе пра фе сіі Воль гі Да ві дзюк звя за ны 
з аў та ма бі ля мі, і ёй гэ та па да ба ец ца. 
Ка рэс пан дэнт га зе ты Клец ка га ра ё на 
«Да но вых пе ра мог» су стрэў ся з аў та лэ дзі.

Па свед чан не кі роў цы Воль га атры ма ла 
ў 19 га доў з пер ша га ра зу. Праз не ка то ры час 
вяр ну ла ся ў гэ тую ж аў та шко лу ін струк та рам. 
Та ды дзяў чат-ін струк та раў амаль не бы ло, та му 
не ка то рыя вуч ні спяр ша здзіў ля лі ся, асаб лі ва 
хлоп цы. Але якасць за ня ткаў га ва ры ла са ма за 
ся бе. Пас ля Воль га пра да ва ла ма шы ны, пра-
ца ва ла на СТА, по тым пе рай шла на ды лер скую 
стан цыю май страм-пры ём шчы кам. Зай ма ла ся 
пер ша сным вы зна чэн нем па лом кі, кан суль та-
ван нем па ра мон це, пад бо рам зап час так, раз-
мер ка ван нем ра бот ся род ме ха ні каў. За раз яна 
атры ма ла па свед чан не так сіс та і хут ка ся дзе за 
руль ужо ў но вай якас ці.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

С
ТА РЫЯ дрэ вы на мо гіл ках — 
га лаў ны боль не толь кі для 
тых лю дзей, хто да гля дае 

па ха ван ні, але і для прад стаў ні коў 
мяс цо вай ула ды, ра бот ні каў 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі. 
Пер шыя ба яц ца, каб ста рое ці гні лое 
дрэ ва не ўпа ла на да ра жэз ныя пом ні кі, 
ага ро джы і не па шко дзі ла іх. Дру гія 
за ці каў ле ныя ў тым, каб бы лі чыс ці ня 
і па ра дак на тэ ры то ры ях на се ле ных 
пунк таў, не бы ло сур' ёз ных на ра кан няў 
да ка му наль ні каў, бо гэ та ж на іх 
утры ман ні за раз зна хо дзяц ца мо гіл кі.

Вы ра заць дрэ вы на мо гі лах вель мі 
ня прос та. Да та го ж, перш чым пры сту-
піць да гэ тай ра бо ты, не аб ход на вы ра-
шыць не каль кі ад мі ніст ра цый ных пы-
тан няў, у тым лі ку ў ка бі не це стар шы ні 
сель вы кан ка ма.

Ра бо ты па спі лоў ван ні дрэў на мо гіл ках 
па він ны пра во дзіць пра мыс ло выя аль пі-
ніс ты. У іх ёсць на вы кі, не аб ход ныя ін стру-
мен ты і пры ста са ван ні. Вя до ма, іх ква лі фі-
ка ва ная ра бо та па тра буе і да стой най апла-
ты, кошт якой за ле жыць ад вы шы ні дрэ ва, 
яго таў шчы ні і мес ца зна хо джан ня.

У Ха ты ніц кім сель скім Са ве це яшчэ 
ў мі ну лым го дзе праб ле ма ста рых дрэў 
на мо гіл ках ста я ла над звы чай вост ра. 
Пра яе га ва ры лі не на ад ным схо дзе, па-
ся джэн ні сель вы кан ка ма. У па чат ку го-
да бы ло вы ра ша на ўсім мі рам са браць 
гро шы, каб па зба віц ца ад не бяс печ ных 
дрэў і па ста віць кроп ку ў гэ тым пы тан ні 
ка лі не на заў сё ды, то на доў га.

— Не бяс пе ку лепш па пя рэ дзіць, — 
з цвёр дым пе ра ка на ннем ка жа стар шы -
ня Ха ты ніц ка га сель ска га Са ве та 
Ге надзь ПЕ РА ШЧУК. — Цяж ка на ват уя-
віць, якую шко ду на вяс ко вых мо гіл ках 
маг лі б на ра біць ава рый ныя дрэ вы. Дыя-
метр асоб ных да ся гаў паў та ра мет ра!

Асноў ныя кло па ты па збо ры срод каў 
для спі лоў ван ня дрэў на мо гіл ках узяў на 
ся бе ста рас та вёс кі Анд рэй ЯРА ШЭ-
ВІЧ. Знай шлі ся жан чы ны, якія вы ра шы лі 
да па ма гаць яму ў гэ тым. Муд ры Анд-
рэй Анд рэ е віч раз мер ка ваў іх па гру пах 
і вы зна чыў пэў ныя ву лі цы для два ро вых 
абы хо даў.

— Ска заць, што ха дзіць па ха тах і збі-
раць срод кі бы ло ня лёг ка, — ні чо га не 
ска заць, — пры знаў ся Анд рэй Анд рэ е віч. 
— Асоб ныя жы ха ры Ха ты ніч ухі ля лі ся ад 
агуль най спра вы. Не ка то рыя на ват вы-
га ня лі са свай го два ра жан чын. Маў ляў, 
дзяр жа ва па він на зай мац ца гэ тай праб ле-
май. Пры зна ю ся: со рам на мне за не ка то-
 рых сва іх зем ля коў. Але ж боль шасць усё ж 
та кі ра зу ме ла, што спра ва гэ тая не дзяр-
жаў ная, а люд ская, так ска заць усе на род-

ная, а мо гіл кі — мес ца свя тое, ста віц ца да 
яго трэ ба па-асаб лі ва му. 

Ішоў да лю дзей, вёў з імі га вор ку і ста-
рас та вёс кі Анд рэй Яра шэ віч. Чац вёр тую 
част ку ад усёй су мы са браў ме на ві та гэ ты 
ча ла век.

— Усё жыц цё я пра ца ваў на стаў ні кам, — 
пра цяг вае муж чы на. — І тыя, хто яшчэ 
ўчо ра быў ма ім вуч нем, сён ня моц ныя і 
дбай ныя гас па да ры ў Ха ты ні чах. Ад маў-
ляць мне, тым больш пры ні жаць, сум-
лен не не да зва ля ла. Ска жу больш: ка лі 
не ка то рыя ха ты наў цы ў агуль ны «ка цёл» 
кла лі па пяць—дзе сяць руб лёў, то ў ве да-
мас ці па збо ры гро шай, якую вёў я, бы лі 
ліч бы не мен шыя за 10—20 руб лёў.

Па сло вах стар шы ні сель вы кан ка ма 
Ге на дзя Пе ра шчу ка, на вяс ко вых мо-
гіл ках, а іх у Ха ты ні чах двое, яшчэ ўчо ра 
бы ло больш чым трыц цаць не бяс печ ных 
дрэў. Збор най бры га дай, у якую ўвай шлі 
ар ба рыс ты з Пін ска, Мін ска і Ба ра на віч, 
бы лі лік ві да ва ны ўсе дрэвы.

— Без лю дзей, без іх пад трым кі і ра зу-
мен ня жыць і пра ца ваць у вёс цы не маг-
чы ма, — пры зна ец ца Ге надзь Пе ра шчук. — 
Толь кі ра зам мож на ра біць вя лі кія спра вы. 
Вя до ма ж, бы лі ча сы, ка лі ава рый ныя дрэ-
вы спі лоў ва лі за кошт бюд жэ ту. Тыя ча сы 
прай шлі і, ду маю, на зад ужо не вер нуц ца. 
Усім нам трэ ба ву чыц ца, як быць са праўд-
ны мі гас па да ра мі на сва ёй зям лі.

Ра бо ты па спі лоў ван ні не бяс печ ных 
дрэў вя дуц ца не пер шы год і на тэ ры-
то рыі Лю ба шаў ска га сель ска га Са ве та. 
На мо гіл ках вёс кі Бор кі яшчэ ле таш няй 
вяс ною па зба ві лі ся ад дрэў-гі ган таў. Па-
кі ну лі толь кі ста ры дуб, які аб лю ба ва лі 
бу сел з бус лі хаю. Ру ка не пад ня ла ся раз-

бур ваць гняз до з ма лы мі пту ша ня та мі, 
не па-люд ску гэ та.

— А вось у вёс цы Ган ца ві чы прый-
шло ся нам пад час ра бо ты па спі лоў ван ні 
дрэў на ват мі ні-ка а пе ра ты вы ства раць, — 
тлу ма чыць стар шы ня Лю ба шаў ска га 
сель ска га Са ве та Свят ла на МУ ХА. — 
На гэ тых мо гіл ках ава рый ных дрэў ка-
ля дзвюх со цень, а «па ха ва ныя» тут не 
толь кі лю дзі вяс ко выя, але і га рад скія. 
Вось і ўзнік ла пы тан не, ча му гэ та толь-
кі на сель ніц тва вёс кі Ган ца ві чы па він на 
кла па ціц ца аб па рад ку на мо гіл ках і збі-
раць для спі лоў ван ня дрэў гро шы. Та му 
за раз ка а пе ру юц ца лю дзі з го ра да і вёс кі, 
са браў шы пэў ную су му, вы хо дзяць на 
ста рас ту Свят ла ну За ньку, або на ра бот-
ні каў сель вы кан ка ма і па зван ку пры яз-
джа юць пра ца ваць пра мыс ло выя аль пі-
ніс ты. Спра ва ідзе. Лі та раль на ня даў на 
пра ца ва лі яны на ган ца віц кіх мо гіл ках, 
спі ла ва лі больш за два дзя сят кі дрэў.

У на ро дзе ка жуць, што доб ра чу жы-
мі ру ка мі жар за гра баць. Без умоў на, 
муд ра ска за на. Толь кі вось у гіс то рыі з 
не бяс печ ны мі дрэ ва мі ня хай усё ж та кі 
чу жыя ру кі зро бяць гэ тую спра ву.

Га лі на ПУ ПАЧ.
Фота аўтара.

ДОБ РЫ ПРЫК ЛАД

НЕ БЯС ПЕ КУ 
ПРА СЦЕЙ 
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Боль шасць усё ж та кі 
ра зу ме ла, што спра ва гэ тая 

не дзяр жаў ная, а люд ская, так 
ска заць усе на род ная, а мо гіл кі — 
мес ца свя тое, ста віц ца 
да яго трэ ба па-асаб лі ва му.


