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Да рэ чы, на Ві цеб шчы не пра жы вае 62 ча-

ла ве кі ва ўзрос це 100 і больш га доў. Ся род 

іх сем муж чын. Пра гэ та па ве да мі лі «Звяз-

дзе» ў Ка мі тэ це па пра цы, за ня тас ці і са цы-

яль най аба ро не абл вы кан ка ма.

Не ча ка ным сюр пры зам для аў та ра гэ-

тых рад коў ста ла ін фар ма цыя пра тое, 

што доў га жы хар ку з глы бін кі мож на на-

зваць сва яч кай. Яе сын, які, на жаль, 

па мёр, быў жа на ты з жан чы най, якая 

з'яў ля ец ца свек ры вёю ма ёй стры еч най 

сяст ры.

Па він ша ваць юбі ляр ку праз не каль кі дзён 

пас ля дня на ра джэн ня мы на кі ра ва лі ся, як той 

ка заў, цэ лай дэ ле га цы яй на ча ле з кі раў ні ком 

сель вы кан ка ма Аляк санд рам Вя літ чан кам.

Уся го ў Су ра жы на сель ніц тва ка ля 

950 ча ла век. Га рад скі па сё лак, як у пес ні 

Юрыя Ан то на ва, па дзя ляе ра ка. Там, дзе 

жы ве пен сі я нер ка, пры бліз на 90 су раж цаў. 

Гэ тую част ку на се ле на га пунк та ту тэй шыя 

на зы ва юць За дзвін не. Ка лі на кі роў ва лі ся 

ту ды, прай шлі ся і па за мёрз лай За ход няй 

Дзві не. (Ма роз у гэ ты дзень быў ка ля мі нус 

20.) Спра ва ўба чы лі па ром, пра які «Звяз да» 

шмат ра зоў пі са ла. Як і пра ка тар з га нар-

лі вай наз вай «Ты та нік». Па да ро зе кі раў нік 

мяс цо вай ула ды за інт ры га ваў тым, што су-

сед ка імя нін ні цы тро хі не да жы ла так са ма 

да ве ка во га юбі лею. (А быў бы на са мрэч 

уні каль ны вы па дак: дзве жан чы ны жы вуць 

по бач і абедз ве ва ўзрос це за 100 га доў.)

І вось ён аку рат ны дом з ка ло дзе жам ва 

два ры. Ва ўтуль ным па коі за ста лом юбі ляр-

ка. По бач за ві ха ец ца дач ка Зоя Мі хай лаў на. 

Жы ве яна аж у Кам са моль ску-на-Аму ры. 

Ця пер дач ка — пен сі я нер ка, пра ца ва ла на 

бу доў лях. У яе ёсць брат-бліз ня, тэ ле май-

стар у По лац ку...

Ра сі ян ка час та на вед вае ма му, жы ве з 

ёй ме ся ца мі. Ка лі ж ня ма та кой маг чы мас ці, 

дач ку за мя няе са цы яль ны ра бот нік.

Пры зна ю ся, спа чат ку па ду маў, што Зоя 

Мі хай лаў на бу дзе «пе ра клад чы кам», бо з 

людзь мі ў вель мі па ва жа ным уз рос це скла-

да на гу та рыць. Але ба бу ля здзі ві ла тым, 

што доб ра ра зу ме ла пы тан ні і рас па вя да ла 

пра ўсё, чым ці ка ві лі ся су раз моў цы, агуч-

ва ю чы і ню ан сы.

Яна на ра дзі ла ся ў Го рац кім ра ё не Ма гі-

лёў шчы ны. 7 кла саў скон чы ла. Пра ца ва ла 

ў саў га се — на по лі, ко ней па сві ла. Пас ля 

кур саў ме ха ні за та раў ста ла трак та рыст-

кай. Ез дзі ла на жа лез ным ка ні Хар каў ска га 

трак тар на га за во да. Ка лі па ча ла ся вай на, 

ме ха ні за ва ную трак тар ную стан цыю, дзе 

пра ца ва ла, пе ра вез лі ў Гор каў скую воб-

ласць.

Ба бу ля рас ка за ла, як пра хо дзі ла эва куа -

цыя, як два ня мец кія са ма лё ты ля та лі над 

чы гун кай. Пад час чар го ва га на лё ту ёй нех та 

крык нуў, каб лег ла на зям лю і па-плас тун-

ску пе ра соў ва ла ся. Але гэ та га яна не ўме ла 

ра біць, уста ла ды і пай шла. Маг чы ма, та кім 

чы нам за ха ва ла жыц цё.

Ка лі Ві цебск яшчэ не вы зва лі лі, жан чы на 

вяр ну ла ся на сва бод ную ад аку пан таў зям-

лю. Зноў жа пра ца ва ла на трак та ры. Між 

ін шым, яе бу ду чы муж так са ма быў трак та-

рыс там. Яна на ра дзі ла яму ча ты рох дзя цей. 

У юбі ляр кі шас цё ра ўну каў і тры праў ну кі.

Ад ка за ла і на мае пы тан ні пра даў га лец-

це. Ні хто з яе бліз кіх сва я коў не пра жыў 

та кое доў гае жыц цё. Хар ча ва ла ся, як і ўсе. 

І ця пер мо жа вы піць ча рач ку-дру гую. Яшчэ 

па ру га доў та му з за да валь нен нем пра ца-

ва ла ў ага ро дзе, ха дзі ла ў лаз ню. З людзь мі 

ні ко лі ста ра ла ся не сва рыц ца, лі ха ні ко му не 

жа да ла, не зайз дрос лі вая. На пэў на, у гэ тым 

яе «сак рэ ты».

Ба бу ля вель мі ра да бы ла та му, што прый-

шлі яе па він ша ваць і са ма дзей ныя ар тыс ты. 

Гу чаў гар мо нік і на род ныя пес ні. Пры ем-

ны па да ру нак зра біў на род ны жа но чы клуб 

«За ла ты ўзрост» Ма за лаў ска га сель ска га 

до ма куль ту ры.

Да рэ чы, пен сі я нер ка і са ма доб ра спя вае 

і сло вы не блы тае. Лю біць жар та ваць, рас-

каз ваць анек до ты.

Ба бу ля не ад стае ад ча су. На прык лад, 

ад ной чы спы та ла ў дач кі, што та кое ін тэр-

нэт, бо пра гэ та пе ры я дыч на ка жуць па тэ-

ле ві за ры. Ця пер вы ра шы ла, што бу дзе ву-

чыц ца ка рыс тац ца скай пам, каб гу та рыць 

са сва я ка мі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На пя рэ дад ні мі ну ла га Дня 

Не за леж нас ці а чац вёр тай га-

дзі не дня ў пят ні цу, 29 чэр ве-

ня, дра ма ра зы гра ла ся ў вёс цы 

Ко пі шча, што зна хо дзіц ца зу сім 

по бач з мя жой Мін ска. За раз 

там ма са ва ўзво дзяц ца вы сот-

ныя жы лыя да мы. На ад ной з 

чар го вых бу доў ляў ман ці ра-

ваў ся ве жа вы кран. Але ў ней-

кі мо мант ра бо ты пай шлі не па 

ін струк цыі. Гру за вы ка нат пад-

ха піў і скі нуў уніз дат чык вуг ла 

ўзды му стра лы кра на. Апа рат 

гэ ты да во лі важ кі: яго ма са да-

ся гае ся мі кі ла гра маў. І па ля-

цеў ён уніз з вы шы ні 36 мет раў. 

Ка лі ўя віць са бе гэ ту вы шы ню, 

то да та кой ад зна кі да цяг ва-

ец ца 12-па вяр хо вы дом. Пры-

зям ліў ся дат чык аку рат на 

ман таж ні ка бу даў ні чых ма шын 

і ме ха ніз маў. Шан цаў вы жыць у 

не ба ра кі не за ста ло ся.

Дру гая тра ге дыя зда ры ла ся 

праз паў та ра ме ся ца ў Свіс лац-

кім ра ё не. Спе цы я ліс ты ра ён-

на га прад пры ем ства ЖКГ ад-

пра ві лі ся ў га рад скі па сё лак 

По ра за ва для та го, каб на тэ-

ры то рыі мяс цо ва га саў га са за-

мя ніць у свід ра ві не глы бін ную 

пом пу. Аў та ма біль ны кран пад-

няў на верх тру бу, і сле са ры па-

ча лі ста віць фік са валь ны ха мут 

для та го, каб пас ля ра за браць 

злу чэн не труб. І вось у ней кі 

мо мант з вер ху ўзня тай тру бы 

са рваў ся ага ло вак і ўпаў прос-

та на сле са ра, які ў гэ ты час 

ста віў ха мут. Ча ла век за гі нуў 

на мес цы.

А вось на ступ ны вы па дак 

інакш, як вялікім шан ца ван-

нем, і не на за веш. Па ча так 

мі ну ла га кра са ві ка вы даў ся 

да во лі вет ра ным. І вось у ад ну 

ноч на ніж нім гру за вым пры-

ча ле ў Ма зы ры па рыў вет ру 

са рваў і пе ра ку ліў гру за пад'-

ём ны пар таль ны кран. Тэх ні-

ка атры ма ла вель мі іс тот ныя 

па шко джан ні. Дзя ку ю чы та му 

што на га дзін ні ку бы ло 00.20, 

абы шло ся без па цяр пе лых. 

Раз бор гэ та га зда рэн ня вы-

явіў цэ лы шэ раг па ру шэн няў. 

Ма ла та го што кран не быў 

за ма ца ва ны на леж ным чы-

нам про ці ўгон ны мі тар ма за-

мі, дык яшчэ і два тар ма зы 

ме ха ніз ма пе ра соў ван ня бы лі 

ня спраў ныя. А двух ін шых не 

бы ло ўво гу ле. Пуць пад кра-

нам так са ма не вы трым лі ваў 

ні я кай кры ты кі.

Ку ды менш ап ты міс тыч на 

скон чы ла ся гіс то рыя ў Мін-

ску. У кан цы кра са ві ка цяж-

кую траў му атры маў ар ма тур-

шчык ад на го з та ва рыст ваў 

з аб ме жа ва най ад каз нас цю. 

Без яко га-не будзь уз гад нен ня 

з вы ка наў цам ра бо ты ён пе ра-

лез це раз сіг наль ную ага ро-

джу і зай шоў у не бяс печ ную 

зо ну ра бо ты ве жа ва га кра на 

для та го, каб за браць пад рых-

та ва ную ра ней ар ма ту ру, якая 

ста я ла на бе тон най плі це ка ля 

но ва бу доў лі. Ма шы ніст кра-

на ў гэ ты час па да ваў уцяп-

ляль нік на 14-ы па верх. Ад на 

з га лін стро па за ча пі ла ся за 

пад дон з уцяп ляль ні кам, які 

і зва ліў ся як раз на ар ма тур-

шчы ка.

Да цяж кіх на ступ стваў пры-

вёў цэ лы бу кет па ру шэн няў у 

Ма гі лё ве. Пад час рэ кан струк-

цыі цеп ла вой сет кі стра ла вы 

са ма ход ны кран пе ра мя шчаў 

шчыт апа луб кі. Стра поў ку 

гру за ра біў ча ла век, які не 

меў ад па вед най ква лі фі ка цыі. 

Са мі стро пы так са ма бы лі ня-

спраў ныя — там ад сут ні ча лі 

за мкі на кру ках. Крук з гру-

зам ла гіч на рас ча піў ся і ўпаў 

на ман таж ні ка тэх на ла гіч на га 

аб ста ля ван ня, які ў гэ ты час 

зна хо дзіў ся ў не бяс печ най зо-

не. І гэ та яшчэ не ўсё. Экс пер-

ты за кра на, якая пра во дзі ла ся 

пас ля зда рэн ня, вы свет лі ла, 

што гэ ты агрэ гат ма ла та го 

што быў у ня спраў ным ста не, 

але яшчэ і яго экс плу а та цыю 

за ба ра ні лі го дам ра ней з-за 

та го, што ён не прай шоў тэх-

ніч ны агляд.

— Пры чы ны прак тыч на кож-

на га над звы чай на га зда рэн ня 

з гру за пад' ём ны мі кра на мі 

звя за ныя з ня пра віль ны мі дзе-

ян ня мі стро паль шчы каў і ма-

шы ніс таў кра наў, — ад зна чае 

Пётр Клім ко. — Ме на ві та та му 

Дзярж пра мнаг ляд ра за слаў у 

рэс пуб лі кан скія ор га ны дзяр-

жаў на га кі ра ван ня, аб лас ныя 

і Мін скі га рад скі вы кан ка мы, а 

так са ма ў ар га ні за цыі, пад па-

рад ка ва ныя ўра ду, ад мыс ло вы 

ліст. Ад кі раў ні коў пад ве да мас-

ных ар га ні за цый па тра бу ец ца 

пра вес ці па за пла на выя пра-

цоў ныя ін струк та жы з ма шы-

ніс та мі кра наў і стро паль шчы-

ка мі, а так са ма за бяс пе чыць 

вы твор чы кант роль за вы ка-

нан нем пра ві лаў пра мыс ло-

вай бяс пе кі пры экс плу а та цыі 

гру за пад' ём ных кра наў. Вы ні кі 

гэ тых ме ра пры ем стваў бу дуць 

раз гле джа ны на ад мыс ло вых 

на ра дах, у якіх пры не аб ход-

нас ці пры муць удзел і прад-

стаў ні кі Дзярж пра мнаг ля ду. 

Як ка жуць, збан но сіць ва ду да 

па ры. І за кож ным зда рэн нем, 

якое трап ляе ў на шу звод ку, 

ста іць ча ла ве чае го ра і ма тэ-

ры яль ныя стра ты. Хоць уся го 

толь кі да стат ко ва вы кон ваць 

тэх ні ку бяс пе кі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

На ўсе 100!На ўсе 100! А ЦІСК АМАЛЬ 
ЯК У КАС МА НА ЎТА

Не стой пад стралой!Не стой пад стралой!

Най ста рэй шай жы хар цы пры гра ніч на га з Ра сі яй Су ра жа, бы ло га рай цэнт ра 

(ця пер — у Ві цеб скім ра ё не), у дзень свя та Ва дох ры шча споў ніў ся век. Ці ка ва, 

што ба бу ля пра ца ва ла трак та рыст кай.

Тац ця на Сі да раў на Вол ка ва дэ та лё ва рас каз вае пра ра бо ту, вай ну, сва я коў. 

На зда роўе не скар дзіц ца. У пры ват нас ці, пад час чар го ва га агля ду здзі ві ла 

мед ра бот ні каў ціс кам 130 на 80. Ды і таб лет кі ж не ўжы вае! За ўсё жыц цё толь кі 

ад ну апе ра цыю зра бі лі — апен ды цыт вы ра за лі!

ЗдарэнніЗдарэнні

Па ка ра ны за на шэн не 
мі лі цэй скай ка шу лі

Ноч чу ў мі лі цыю па сту пі ла па ве дам лен-

не ад ві да воч цаў пра тое, што ва ўста но-

ве па ву лі цы Ла бан ка ў Мін ску не вя до мы 

муж чы на, адзе ты ў мі лі цэй скую ка шу лю, 

ужы вае спірт ныя на поі.

Гэ ты гра ма дзя нін быў за тры ма ны. Ім ака-

заў ся 24-га до вы мін ча нін, які пра цуе кі роў цам 

на ад ным са ста ліч ных прад пры ем стваў па ра-

мон це і тэх ніч ным аб слу гоў ван ні ганд лё ва га 

аб ста ля ван ня, па ве да мі лі ў Фрун зен скім РУ УС 

г. Мін ска. У да чы нен ні да муж чы ны скла дзе-

ны ад мі ніст ра цый ны пра та кол, ра шэн нем су да 

Фрун зен ска га ра ё на гра ма дзя нін атры маў па-

ка ран не ў вы гля дзе штра фу і кан фіс ка цыі прад-

ме та ад мі ніст ра цый на га пра ва па ру шэн ня. Ра-

ней мін ча нін пры цяг ваў ся да ад мі ніст ра цый най 

ад каз нас ці за ўчы нен не дроб на га ху лі ган ства, 

з'яў лен не ў гра мад скім мес цы ў ста не ал ка голь-

на га ап'я нен ня, кі ра ван не транс парт ным срод-

кам у ста не ал ка голь на га ап'я нен ня, а так са ма 

за здзяйс нен не мност ва ін шых пра ва па ру шэн-

няў па лі ніі Дзяр жаў та інс пек цыі.

Зняў са спя чай 
жан чы ны лан цу жок

У Пер ша май скае РУ УС г. Мін ска па сту пі ла 

за ява ад жан чы ны, у якой скра лі за ла ты 

лан цу жок з ку ло нам.

Мі лі цы я не ры хут ка ўста на ві лі асо бу зла чын-

цы, ён быў за тры ма ны. Ім ака заў ся 33-га до вы 

не пра цу ю чы жы хар Ві цеб скай воб лас ці, які ў 

апош ні час пра жы ваў у ста лі цы. Муж чы на ра-

ней пры цяг ваў ся да кры мі наль най ад каз нас ці 

за кра дзя жы. Вы свет лі ла ся, што фі гу рант быў у 

гас цях у зна ё ма га, там жа зна хо дзі ла ся і па цяр-

пе лая. Ра зам яны ўжы ва лі спірт ныя на поі. Неў-

за ба ве прад стаў ні ца пры го жа га по лу за сну ла, 

а зла мыс нік, ска рыс таў шы ся сі ту а цы яй, зняў з 

яе шыі за ла ты лан цу жок з ку ло нам. Кра дзе нае 

ўпры га жэн не муж чы на за клаў у лам бард, а за 

вы ру ча ныя гро шы ку піў спірт ныя на поі, па ве да-

мі лі ў Пер ша май скім РУ УС ста лі цы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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