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КА ЦІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ма ры на Коў чур, ма ма Ка ці, су стра кае 

нас ка ля до ма ў вёс цы Са му э ле ва, Ка-

ця ве се ла ма хае ру кой праз акно. Ста ры 

ба рак — част ка бы лой пан скай ся дзі бы. 

Па коі ў ім атры маў муж Ма ры ны ад мяс-

цо ва га ААТ «Рапс», дзе ён пра цуе. Вось 

ужо не каль кі га доў сям'я, ка лі з'яў ля юц ца 

воль ныя срод кі, ро біць ра монт. Па куль 

уда ло ся за мя ніць пяч ное ацяп лен не на 

па ра вое (дым з пе чы ася даў у лёг кіх, што 

для Ка ці су праць па ка за на), вок ны і дзве-

ры, а так са ма аб ста ля ваць душ і пры-

бі раль ню. На пе ра дзе яшчэ шмат ра бот, 

але асноў нае, на што ідзе ўвесь не вя лі кі 

бюд жэт сям'і, — ад наў лен не Ка ці.

Тры ме ся цы ко мы
Той дзень, 21 ве рас ня 2015 го да, Ма-

ры на Коў чур па мя тае ва ўсіх яго жу дас-

ных пад ра бяз нас цях.

— Ка ця з сяб ра мі вяр та ла ся са шко лы 

з су сед няй вёс кі Кру пі ца. Аў то бус спы ніў-

ся, вый шла пяць-шэсць ча ла век — школь-

ні кі і двое да рос лых. Ста лі пе ра хо дзіць 

да ро гу. Дзяў чын ка, якая іш ла за ру ку з 

Ка цяй, ін ту і тыў на зра бі ла крок на зад, які 

вы ра та ваў ёй жыц цё, а Ка ця не па спе ла... 

Бы ло дзве га дзі ны дня, я толь кі прый шла з 

пра цы. Пры бег ла Ка ці на сяб роў ка: «Цё ця 

Ма ры на, Ка цю ма шы на збі ла». Мы з му-

жам па еха лі ту ды. Ка ця ля жа ла на да ро-

зе, кроў з но са, ву шэй, у яе бы ла дрэн ная 

згу саль насць... А «хут кая» за блу дзі ла. У 

вы ні ку пры еха ла ін шая бры га да, на той 

мо мант Ка ця ўжо ўпа ла ў ко му. Да вез ці яе 

змаг лі толь кі да най блі жэй шай баль ні цы ў 

Мінску — хут кай да па мо гі, хоць спа чат ку 

пла на ва лі да ста віць у Ба раў ля ны.

З гэ та га мо ман ту на шля ху трап ля лі-

ся не абы яка выя лю дзі. Ме ды кі і кі роў ца 

«хут кай» — ад ны з іх. Па да ро зе ў Ка-

ці спы ні ла ся сэр ца, але ўра чам уда ло ся 

яго за пус ціць. Па куль ме ды кі зма га лі ся 

за жыц цё дзяў чын кі, кі роў ца аб' яз джаў 

спа да рож ныя ма шы ны па або чы нах і га-

зо нах — ня гле дзя чы на сіг на лы, ка рэ ту 

«хут кай» не спя ша лі ся пра пус каць, — а 

па ра лель на звяз ваў ся з баль ні цай хут кай 

да па мо гі.

— Я чу ла, як ён пра сіў пры няць нас і 

тлу ма чыў, што не да вя зе дзі ця да Ба раў-

лян. Я та ды не па спе ла яму ні чо га ска-

заць, але і сён ня вель мі ўдзяч ная гэ та му 

ча ла ве ку за не абы яка васць, — ка жа Ма-

ры на Коў чур.

У баль ні цы хут кай да па мо гі Ка цю ча-

ка лі ча ты ры бры га ды ме ды каў і не ад-

клад ныя апе ра цыі. Дзяў чын цы вы да лі лі 

пра вую ныр ку, у яе ды яг нас та ва лі раз рыў 

пе ча ні і моц нае ўнут ра нае кро ва ця чэн-

не, пе ра лом асно вы чэ ра па, зру шэн не 

груд ной клет кі, раз драб лен не сцяг на. На 

пра ця гу ме ся ца дзяў чын ка ба лан са ва ла 

на мя жы, толь кі ка лі стан больш-менш 

ста бі лі за ваў ся, з'я ві ла ся маг чы масць пе-

ра вез ці яе ў про філь ную ме ды цын скую 

ўста но ву — РНПЦ не ўра ло гіі і ней ра хі-

рур гіі. Але Ка ця па-ра ней ша му бы ла ў 

ко ме.

— Мя не толь кі ад ной чы пус ці лі ў рэ ані-

ма цыю. Ня гле дзя чы на тое, што мая ма ма 

на строй ва ла тры маць ся бе ў ру ках, там 

я змаг ла пра быць не больш за хві лі ну, — 

ус па мі нае Ма ры на. — Ці да ва лі пра гно зы 

ўра чы? Ад ной чы ў РНПЦ не ўра ло гіі мне 

ска за лі: «З та кой траў май, як у Ка ці, муж-

чы на-спарт смен пра жы ве не больш за 

ме сяц, а ў вас пай шоў ужо дру гі...»

По тым бы лі дзі ця чая аб лас ная баль ні-

ца ў Ба раў ля нах, а за тым — Бе ла рус кі дзі-

ця чы хос піс. Ма ры на су тка мі не ады хо дзі-

ла ад лож ка дач кі. У хос пі се яе на ву чы лі 

аб слу гоў ваць ча ла ве ка ў ко ме — ста віць 

ка тэ та ры, зонд, кар міць праз яго, ад пам-

поў ваць мак ро ту — Ка ця ды ха ла праз 

труб ку ў гор ле.

Ка лі дзяў чын ка зна хо дзі ла ся ў хос пі се, 

аб васт ры ла ся яшчэ ад на праб ле ма — з 

раз дроб ле най пра вай на гой. У ней кі мо-

мант на ват паў ста ла пы тан не яе ам пу-

та цыі. Ма ры на не па га джа ла ся. І яе пад-

тры ма ла ды рэк тар Бе ла рус ка га дзі ця ча га 

хос пі са Ган на Гар ча ко ва. Яна знай шла 

хі рур га з РНПЦ траў ма та ло гіі і ар та пе дыі, 

які ры зык нуў зра біць Ка ці апе ра цыю. Анд-

рэй Дзе мян цоў са браў на гу лі та раль на па 

ка ва лач ках.

— Дзя ку ю чы Анд рэю Ба ры са ві чу, які 

да гэ туль нам да па ма гае, Ка ця па ча ла ха-

дзіць, — ка жа жан чы на.

Толь кі пе рад Но вым го дам, больш 

чым праз тры ме ся цы пас ля зда рэн ня, 

Ка цю пры вез лі да до му. І праз па ру тыд-

няў зда рыў ся лі та раль на цуд — дзяў чын-

ка вый шла з ко мы. Але яшчэ амаль год 

яна не ўста ва ла з лож ка. Ма ры на маг ла 

ад лу чыц ца ад дач кі толь кі ў вы ключ ных 

вы пад ках — ка лі, на прык лад, па тра ба-

ва ла ся яе пры сут насць на след чым экс-

пе ры мен це.

Кры мі наль ная спра ва
Су хія рад кі звод кі ДАІ свед чаць, 

што ка ля дзвюх га дзін дня 21 ве рас ня 

2015 го да кі роў ца рэй са ва га аў то бу са 

МАЗ вы са дзіў дзя цей ка ля па ва ро ту на 

вёс ку Са му э ле ва, 9-га до вую дзяў чын ку 

збіў су стрэч ны кра со вер Hоndа С-RV.

Трэ ба ад зна чыць, што 66-га до вы кі роў-

ца аў та ма бі ля пас ля за няў свое асаб лі-

вую па зі цыю: ві на ва ціў кі роў цу аў то бу са, 

да рос лых ад на сяль чан, якія вый шлі на 

пры пын ку ра зам з дзець мі, на стаў ні каў і 

на ват баць коў дзяў чын кі. А ся бе на зы ваў 

ча ла ве кам, які вы пад ко ва апы нуў ся не ў 

той час не ў тым мес цы.

— Ка лі Ка ця зна хо дзі ла ся ў ко ме ў хос-

пі се, мне па тэ ле фа на ваў след чы і па ве да-

міў, што спра ва за кры тая — ня ма са ста ву 

зла чын ства. Я толь кі і здо ле ла спы таць: 

«Як? Вы ба чы лі, у якім ста не мая дач-

ка?» — ус па мі нае Ма ры на.

У вы ні ку траў мы пры зна лі цяж кі мі, ма-

тэ ры я лы спра вы па чаў раз гля даць След-

чы ка мі тэт. Пад час след ча га экс пе ры мен-

та ўста но вяць, што кі роў ца «хон ды» меў 

тэх ніч ную маг чы масць ба чыць дзя цей на 

ўзбо чы не за 11,8 се кун ды, ад нак не пры-

няў мер для зні жэн ня хут ка сці, а на ас-

фаль це не зной дзе на сля доў эк стран на га 

тар ма жэн ня.

— Да апош ня га ён су дзіў ся з на мі, дай-

шоў да Вяр хоў на га Су да, — ка жа Ма ры-

на. — Мы бы лі на столь кі вы ма та ныя, што 

не ха це лі ні я кіх кам пен са цый, я не маг ла 

да ча кац ца, ка лі гэ тую спра ву за кры юць.

У чэр ве ні 2016 го да суд пры га ва рыў 

кі роў цу да двух га доў па збаў лен ня во лі і 

аба вя заў вы пла ціць шко ду па цяр пе лай.

На су пе рак ды яг на зам
Ма ры на і Ві таль ра бі лі ўсё маг чы мае 

для та го, каб хоць кры ху аб лег чыць стан 

дач кі, якая хоць і прый шла ў ся бе, ад-

нак па-ра ней ша му не ўста ва ла з лож ка. 

Прай шлі не каль кі кур саў рэ абі лі та цыі ў 

баль ні цы ў Ак са каў шчы не, у аб лас ным 

дзі ця чым цэнт ры ме ды цын скай рэ абі лі та-

цыі ў Пу ха ві чах і ў Бе ла рус кім дзі ця чым 

хос пі се, а па між імі зай ма лі ся з дзяў чын-

кай до ма.

— Пас ля пер ша га кур са ў Пу ха ві чах я 

ўба чы ла вя лі кія вы ні кі: Ка ця на ву чы ла ся 

са ма стой на поў заць. А пад час трэ ця га 

кур са яна са ма стой на вый шла з ка бі не та 

ЛФК! З та го ча су мы ста ра ем ся два ра зы 

на год па бы ваць там. Ка ці рас пра цоў ва-

юць пра гра му рэ абі лі та цыі і ста ра юц ца 

да сяг нуць пэў на га вы ні ку. Ці вы яз джа лі 

за мя жу? Ні ра зу, бо, на мой по гляд, у нас 

ёсць вы дат ныя спе цы я ліс ты, якія мо гуць 

па ста віць на но гі, і нам з імі па шчас ці ла 

су стрэц ца.

Па ста ян ную пад трым ку сям'і аказ вае і 

Бе ла рус кі дзі ця чы хос піс. Акра мя рэ абі лі-

та цыі, Ка цю за пра ша юць на ўдзел у роз-

ных ме ра пры ем ствах і па езд ках. Ле тась 

ёй па да ры лі, на прык лад, трох дзён ную 

па езд ку ў Віль нюс.

Ка ця, да рэ чы, ка му ні ка бель нас цю і га-

рэз лі вас цю не ад роз ні ва ец ца ад сва іх ра-

вес ні каў. Кан так туе з імі, між ін шым, як у 

са цы яль ных сет ках, так і ўжы вую. Ву чыц ца, 

праў да, яна вы му ша ная до ма. І з га тоў нас-

цю дэ ман струе нам дзён нік, дзе ад знак, 

ні жэй шых за ся мёр ку, ня ма. Ра ней дзяў-

чын ка не маг ла пі саць, тэкст на бі ра ла на 

кам п'ю та ры, а сё ле та ўда ло ся вяр нуць і гэ ты 

на вык. З пе да го гам-дэ фек то ла гам апош нім 

ча сам пра цуе над ад наў лен нем мо вы, маг-

чы ма, і яна з ча сам вер нец ца. Ура чы ж, якія 

ве да лі Ка цю і не да ва лі спа чат ку ні я кіх пра-

гно заў, толь кі раз вод зяць ру ка мі — інакш 

як цу дам гэ та не на за веш.

У ліс та па дзе мі ну ла га го да Ка ці зра бі лі 

чар го вую апе ра цыю, дзя ку ю чы ча му знік-

лі па ста ян ныя праб ле мы з но сам, а ра зам 

з імі і не аб ход насць у на за льных кроп лях. 

Але на пе ра дзе яшчэ не каль кі хі рур гіч ных 

умя шан няў. З на гі трэ ба да стаць ско бы, 

пад час плас тыч най апе ра цыі на тва ры 

быў па шко джа ны нерв, які праз па ру га-

доў так са ма да вя дзец ца апе ры ра ваць. 

Трэ ба пры знаць, што па куль праб ле мы 

за ста юц ца: трэ мар (дры жэн не) рук і ног, 

а год та му з'я ві лі ся су тар гі, з-за ча го дзяў-

чын ка вы му ша ная па ста ян на пры маць 

прэ па ра ты. Маг чы ма, ад наў лен не іш ло б 

хут чэй, ка лі б у Ка ці быў трэ на жор. Ад нак 

вяс ко вая сям'я жы ве не ба га та, на адзі ны 

за ро бак Ві та ля. Ма ры на, якая да тра ге-

дыі пра ца ва ла да яр кай у ААТ «Рапс», аб 

пра цы па куль не мо жа і ма рыць, а не вя-

лі кая пен сія Ка ці ад ра зу ідзе на на быц цё 

не аб ход ных ле каў на ме сяц.

Ад нак Ма ры на не ак цэн туе ўва гі на 

цяж кас цях, а дач ку вы хоў вае так, быц цам 

бы і ня ма страш ных ды яг на заў і ін ва лід-

нас ці. Сям'я ста ра ец ца жыць сён няш нім 

днём і з ап ты міз мам гля дзіць у бу ду чы ню. 

На пэў на, у гэ тым і ёсць сак рэт та го, як, 

су тык нуў шы ся з са май цяж кай сі ту а цы-

яй, не ад ча яц ца, а знай сці ў са бе сі лы яе 

пе ра адо лець.

Р. S. Ка лі вы хо ча це не чым да па маг чы 

Ка ці Іва но вай, мо жна звя зац ца з яе ма ці 

Ма ры най па тэ ле фо не: 8 (029) 739-19-35.

Але на КРА ВЕЦ,

Мін скі ра ён.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

Улі чыць 
ін та рэ сы ўсіх
На гэ тым тыд ні пры ёмы гра ма дзян па аса-

біс тых пы тан нях у сва іх рэ гі ё нах пра во дзі лі 

стар шы ні Мі набл вы кан ка ма і Го мель ска га 

абл вы кан ка ма Ана толь ІСА ЧАН КА і Ула дзі-

мір ДВОР НІК.

Кі раў нік пры ста ліч на га 

рэ гі ё на пры няў 14 ча ла век 

у Слуц ку. За яў ні кі га лоў ным 

чы нам звяр та лі ся да гу бер-

на та ра з пы тан ня мі, што не 

вы ра ша юц ца ў іх на пра ця гу 

не каль кіх га доў. Так, жы хар 

Слуц ка пра сіў змен шыць яму 

арэнд ную пла ту за ўчас так, на 

якім ён вя дзе рэ кан струк цыю 

бу дын ка фіз куль тур на-азда-

раў лен ча га комп лек су. Стар шы ня Мі набл выкан-

ка ма па пра сіў мяс цо выя ўла ды пай сці ча ла ве ку 

на су страч, на прык лад, вы нес ці на Са вет дэ пу та таў 

пра па но ву аб зні жэн ні кош ту арэн ды для гэ та га 

ча ла ве ка і на огул тых, хто зай ма ец ца рэ кан струк-

цы яй бу дын каў. У сваю чар гу, мяс цо выя ўла ды 

мо гуць аба вя заць за вяр шыць бу даў ні чыя ра бо ты 

на пра ця гу ад па вед на га тэр мі ну.

З на го ды пра ца ўлад ка ван ня звяр ну ла ся жы-

хар ка Слуц ка, якая 25 га доў пра ца ва ла са цы яль-

ным ра бот ні кам. За тым яна пе рай шла на мес ца 

за гад чы цы пра кат на га пунк та на га рад скім ста-

ды ё не. Па за кан чэн ні тэр мі ну дзе ян ня кант рак та 

най маль нік не пра цяг нуў з ёй пра цоў ныя ад но сі ны. 

Ана толь Іса чан ка да ру чыў спе цы я ліс там рай вы-

кан ка ма пра па на ваць жан чы не ва ры ян ты пра ца-

ўлад ка ван ня.

Дзве мяс цо выя жы хар кі агу чы лі праб ле му з 

гра мад скім транс пар там: аў то бу сам нель га пе ра-

ся каць тра су Р-23 у мес цах, дзе ня ма свят ла фо раў, 

та му лю дзям да во дзіц ца іс ці да пры пын ку два кі-

ла мет ры. Гу бер на тар да ру чыў дэ та лё ва вы ву чыць 

гэ тае пы тан не.

На пры ёме гра ма дзян так са ма па ды ма лі ся пы-

тан ні зя мель ных ад но сін, па ве лі чэн ня хут ка сці ін-

тэр нэ ту, па ляп шэн ня жыл лё вых умоў, якас ці ме-

ды цын ска га аб слу гоў ван ня.

«Ча ла век за да во ле ны пры ёмам толь кі ў тым 

вы пад ку, ка лі яго пы тан не вы ра ша на. Ад нак мы 

пры пра цы са зва ро та мі па він ны ўліч ваць ін та рэ-

сы і су се дзяў, і ін шых за ці каў ле ных лю дзей. Та му 

пы тан ні трэ ба раз гля даць у комп лек се, так, каб 

пры ня тае ра шэн не бы ло пры маль ным для ўсіх ба-

коў», — ад зна чыў Ана толь Іса чан ка.

Тое, што прад стаў ні кі ўла-

ды ўсіх уз роў няў па він ны мак-

сі маль на ўні каць у сі ту а цыю 

кож на га, хто да іх звяр нуў ся, 

пад крэс ліў і Ула дзі мір Двор-

нік.

На пры ёме пры сут ні ча лі 

так са ма прад стаў ні кі ве дам-

стваў, зна ё мыя з сі ту а цы яй 

аль бо га то выя даць ёй ацэн ку ў ад па вед нас ці з 

за ка на даў чай ба зай. Так раз гля да ла ся пы тан не 

жы хар кі Ель ска. З 2015 го да жан чы на спра буе вы-

пра віць, па яе сло вах, па ру ша ныя су се дзя мі нор мы 

пры бу даў ніц тве га ра жа і ага ро джы на су меж ным 

участ ку. Па да ру чэн ні гу бер на та ра сі ту а цыя бу дзе 

вы ву ча на з вы ез дам на мес ца.

З га на ро вай мі сі яй прый шлі на пры ём баць ка і 

сын. Яны пра па на ва лі аб мер ка ваць перс пек ты вы 

раз віц ця ўза е ма ад но сін з Ва ро неж скай воб лас цю 

на пя рэ дад ні свят ка ван ня 75-й га да ві ны вы зва лен-

ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. 

Па прось бе ка лег з Ва ро не жа муж чы ны пе рад алі 

Ула дзі мі ру Двор ні ку ме даль «За за слу гі па ўве-

ка ве чан ні па мя ці за гі ну лых аба рон цаў Ай чы ны». 

Уз на га ро да ўру ча на ў знак па дзя кі за бе раж лі вае 

стаў лен не і за ха ван не гіс та рыч най спад чы ны, а 

так са ма за пад тры ман не іні цы я ты вы аб уста наў-

лен ні па мят на га зна ка ў го нар ура джэн цаў Го ме-

ля — бра тоў Лі зю ко вых, што ге ра іч на пра яві лі ся бе 

ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Уся го ж на пры ём стар шы ні абл вы кан ка ма за-

пі са лі ся во сем жы ха роў Го мель шчы ны. Пы тан ні 

пя ці з іх бы лі раз гле джа ны за га дзя.

На прык лад, ся мей ную па ру з Го мель ска га ра ё-

на хва ля ва ла пы тан не праз рыс тас ці фар мі ра ван ня 

спі са па тэн цый ных на ва сё лаў у адзін са шмат ква-

тэр ных да моў, што ця пер бу ду ец ца. Ад на ча со ва 

яны агу чы лі і жа дан не атры маць жыл лё ў гэ тым 

бу дын ку. Су жэн цаў за пра сі лі ў ад мі ніст ра цыю ра-

ё на і да ку мен таль на па цвер дзі лі аб грун та ва насць 

уклю чэн ня ў спіс на атры ман не ква тэр кож на га 

проз ві шча. Пы тан не бы ло зня тае.

Па вод ле Бел ТА.

Ана толь Іса чан ка.


