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АП ТЫ МІ ЗА ЦЫЯ

ПЕ РЫ ЯД «ПРЫ ЦІР КІ»
Чым большая тэ ры то рыя, тым большая на груз ка на мяс цо вую ўла ду

«ДРО БЯ ЗІ» ЖЫЦ ЦЯ

НА РОД НАЯ ПАД КАЗ КА
Сты хій на ўтво ра ныя людзь мі сцеж кі — гэ та не заў сё ды 
дрэн на. На ад ва рот, яны мо гуць слу жыць пад каз кай 
для ап ты маль най пра клад кі за кон ных пе ша ход ных 
да ро жак.

Гэ тае пы тан не ня даў на аб мер ка ва лі на пла нёр цы ў аб лас ным 
цэнт ры. Са праў ды, ча ла ве ку ўлас ці ва кро чыць най больш ап ты-
маль ным шля хам, і та му ў мно гіх еў ра пей скіх кра і нах даў но прак-
ты ку юць пра клад ку да ро жак па ўжо апра ба ва ных пе ша хо да мі 
сцеж ках. Тым са мым па ляп ша ю чы эс тэ ты ку га рад скіх тэ ры то рый, 
бо, як пра ві ла, ра зам з «ле га лі за цы яй» гэ тых сце жак аба ра ня юц-
ца ад вы топт ван ня на ва коль ныя га зо ны і клум бы.

У Грод не ўжо ўзя лі на за мет ку боль шасць не санк цы я на ва ных 
сце жак агуль най даў жы нёй ка ля 9 кі ла мет раў. Пры клад на па ло-
ву з іх у блі жэй шай перс пек ты ве пла ну ец ца доб ра ўпа рад ка ваць 
ас фаль та ван нем аль бо ўклад кай тра ту ар най пліт кі. Пер шыя дзве 
та кія да рож кі на мес цы сты хій на ўтво ра ных не ўза ба ве з'я вяц ца 
ў ра ё не ву лі цы Па по ві ча.

Але так бу дзе не ўсю ды. Пе ша ход ныя шля хі па він ны быць не 
толь кі зруч ны мі, але і бяс печ ны мі. І ка лі сцеж кі (на прык лад, што 
вя дуць да пра ез най част кі да рог) не ад па вя да юць па тра ба ван ням 
бяс пе кі, то яны, зра зу ме ла, пад ля га юць лік ві да цыі.

ГА ЗО НА КА СІЛ КА 
ДЛЯ СЕЛЬ СА ВЕ ТА

У На ва груд скім ра ё не да во лі вост рай бы ла праб ле ма 
ад сут нас ці аль бо зно ша нас ці срод каў ма лой ме ха ні за цыі 
для на вя дзен ня па рад ку ў сель скай мяс цо вас ці.

Ця пер гэ тыя аба вяз кі пад ма цоў ва юц ца і рэ аль ны мі маг чы-
мас ця мі:

ра шэн нем рай вы кан ка ма для ўсіх сель скіх Са ве таў за куп ле-
ны 24 су час ныя га зо на ка сіл кі Husqvarna — па дзве на кож ны. 
Яны бу дуць за дзей ні ча ны для вы кош ван ня тра вы ў на се ле ных 
пунк тах — у пры ват нас ці, на тых участ ках, якія за ста лі ся без 
гас па да роў, на мо гіл ках. Ле тась, да рэ чы, ра ён ныя ўла ды па кла-
па ці лі ся аб за бес пя чэн ні кож на га сель вы кан ка ма бен за пі лой для 
вы да лен ня ава рый ных дрэў і за рас ні каў хмыз ня ку там, дзе ўжо 
ні хто не жы ве.

ТВОР ЧЫ ПА ДЫ ХОД
Больш за 5 міль яр даў руб лёў за тра ча на ў аг ра га рад ку 
Вя рэй кі Ваў ка выс ка га ра ё на на ра монт ту тэй шых 
бу дын каў і доб ра ўпа рад ка ван не ву ліц. Ад нак доб рыя 
спра вы не заў сё ды ро бяц ца толь кі за гро шы.

У цэнт ры аг ра га рад ка, на мес цы ста ро га бу дын ка сель са ве та, 
які быў зне се ны не каль кі га доў та му, ня даў на з'я віў ся ка мень-ва лун 
ва гой амаль 4 то ны. Яго доб ра ві даць з да ро гі, а па ды шоў шы блі жэй, 
мож на да ве дац ца, што вёс ка Вя рэй кі за сна ва на ў 1789 го дзе.

За ду ма ўша на ваць та кім чы нам гіс то рыю вёс кі з'я ві ла ся ў стар-
шы ні Вя рэй каў ска га сель вы кан ка ма Ула дзі мі ра Ка шы на. Яго пад-
тры маў мяс цо вы прад пры маль нік, спе цы я ліст па вы ра бе пом ні каў 
Ва лян цін Гжы май ла. Ка лі ад шу ка лі па трэб ны ка мень, то май стар 
бяс плат на апра ца ваў яго, вы ка наў над піс з ука зан нем да ты за сна-
ван ня вёс кі. А кі раў нік ад дзя лен ня «Вя рэй кі» сель гас прад пры ем ства 
«Ваў ка выс кае» вы дзе ліў тэх ні ку для пе ра воз кі і ўста ноў кі ва лу на.

ПА РАС КЛА ДЗЕ
На пры пын ках га рад ско га транс пар ту ў Лі дзе, дзе ёсць 
па віль ё ны, да па слуг па са жы раў ня даў на з'я ві лі ся 
план шэ ты з рас кла дам ру ху аў то бу саў — па хві лін ным, 
па кож ным рэй се.

Ра ён ным бюд жэ там фі нан су юц ца вы раб і ўста ноў ка больш за 
100 та кіх план шэ таў, а не па срэд на гэ тым зай ма ец ца да рож на-
экс плу а та цый нае пад раз дзя лен не га рад ско га прад пры ем ства 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі. Рас клад ру ху транс пар ту для 
кож на га кан крэт на га пры пын ку пра да стаў ляе аў то бус ны парк 
№ 2. Раз дым ная кан струк цыя план шэ таў (да ме та ліч най плас ці ны 
пры круч ва ец ца ар гшкло) да зва ляе лёг ка аб на віць ін фар ма цыю, 
ка лі ад бы лі ся зме ны ў рас кла дзе.

Та кім чы нам уз мац ня ец ца ад каз насць пе ра воз чы каў пе рад 
сва і мі клі ен та мі. Пры гэ тым па са жы ры ін фар му юц ца аб маг чы мых 
ад хі лен нях ад гра фі ка ру ху аў то бу саў, якія да пус ка юц ца пра ві ла мі 
аў та ма біль ных пе ра во зак.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК,
Гродзенская вобласць

(Заканчэнне. Пачатак 
на 1-й стар. «МС».)

Дру гая — дзе ін жы нер ныя 
сет кі пра кла дзе ны, але па трэб-
ны пра ект на-каш та рыс ныя 
ра бо ты на ас фальт. Трэ цяя — 
дзе не ха пае га за вых, вод ных 
ці элект рыч ных ка му ні ка цый. І 
чац вёр тая — дзе ня ма ні чо га, 
а толь кі вы дзя ля юц ца ўчаст кі 
для бу даў ніц тва. Там, зра зу-
ме ла, бу дуць ас фаль та ваць у 
апош нюю чар гу. Па ра дак доб-
ра ўпа рад ка ван ня і ас фаль та-
ван ня вы нес лі на раз гляд се-
сіі ра ён на га Са ве та, якая яго 
за цвер дзі ла. Ра шэн не бы ло 
апуб лі ка ва на ў ра ён най га зе це 
і раз ме шча на на сай це рай вы-
кан ка ма. Ця пер кож ны мо жа з 
ім азна ё міц ца і пры кі нуць, ка лі 
чар га дой дзе да яго ву лі цы.

А што да ты чыць што дзён-
на га па рад ку ў два рах і на 
ву лі цах, за гэ тым со чаць ра-
бот ні кі прад пры ем ства «Ка-
му наль нік». Яго ды рэк тар 
Алег ШО ПІК па ве да міў, што 
толь кі за мі ну лы год у го ра дзе 
па са дзі лі ка ля вась мі со цень 
дрэў, больш за ты ся чу кус тоў 
і амаль 200 ты сяч кве так.

Прад пры ем ствы і ар га ні за-
цыі да гля да юць не толь кі свае 
тэ ры то рыі, але і ву лі цы на су-
праць. Ужо з дзя ся так га доў 
мі ну ла з ча су, ка лі ды рэк тар-
скі сход го ра да да мо віў ся ўста-
ля ваць так зва ныя «чыс тыя» 
чац вяр гі. Гэ та зна чыць, акра мя 
пры выч ных вяс но вых су бот ні-
каў, ка лі тэ ры то рыя пры во дзіц-

ца ў па ра дак пас ля зі мы, кож ны 
чац вер не каль кі су пра цоў ні каў 
та го ці ін ша га прад пры ем ства 
або ўста но вы вы хо дзяць на тэ-
ры то рыю з граб ля мі ці ін шым 
ін вен та ром, каб да гле дзець 
квет кі, пры браць смец це, што 
на за па сі ла ся за ты дзень, вы-
ка наць ін шую ра бо ту. Бо, каб 
бы ло чыс та і пры го жа, трэ ба 
ўвесь час пад трым лі ваць чыс-
ці ню. Па вод ле слоў Але га Фё-
да ра ві ча, узо рам гэ тай ра бо ты 
мож на лі чыць мас ла сыр за вод, 
кам бі нат бу даў ні чых ма тэ ры я-
лаў, кам бі нат ка а пе ра тыў най 
пра мыс ло вас ці, а так са ма ўсе 
шко лы го ра да, якія па ды хо-
дзяць да пы тан ня доб ра ўпа-
рад ка ван ня не толь кі сум лен-
на, але і твор ча. Жыл лё ва-ка-
му наль ная гас па дар ка ўся ляк 
за ах воч вае і тых га ра джан, 
якія пе ра тва ры лі свае два ры 
ў са праўд ныя квет ні кі. 

Пы тан ні доб ра ўпа рад ка-
ван ня па ста ян на тры ма юць у 
по лі зро ку дэ пу та ты рай са ве-
та. Як ска за ла яго стар шы ня 
Ма рыя СЦЕ ПА НЮК, сё ле та 
ра бо ту жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі раз гля да лі на прэ-
зі ды у ме рай са ве та. 

— Го рад у нас пры го жы, — 
ка жа Ма рыя Ва сіль еў на. — А 
на гэ та, як вя до ма, па трэб на 
шмат срод каў. Ска жам, ле-
тась на доб ра ўпа рад ка ван не і 
пад трым ку са ні тар на га ста ну 
пай шло 12 міль яр даў руб лёў. 
Ка лі б менш гро шай тра ці ла-
ся на пры бі ран не ву ліц, да-
рог і пры да рож ных па лос, 
якія што дзень за смеч ва юц-
ца не сум лен ны мі гра ма дзя-
на мі, мож на бы ло б зра біць 
асоб ныя ку точ кі го ра да яшчэ 
больш пры го жы мі.

Фота Валерыя КАРАЛЯ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
— На блi жа ец ца чэм пi я нат све ту па ха кеi. 

Спра ва го на ру кож на га мiн ча нi на, кож на га 
бе ла ру са ўнес цi свой уклад у тое, каб гэ тая 
для ўсiх нас зна ка вая па дзея прай шла на 
най вы шэй шым уз роў нi...

— Згод ны, па дзея гэ та не толь кi спар тыў-
ная, але i вар тая вя лi кай ува гi з-за та го, якое 
зна чэн не яна мае для па вы шэн ня iмi джу на-
шай кра i ны ў све це. Ма гу ска заць, што ра зу-
мен не гэ тай важ нас цi ёсць у кож на га ста лiч-
на га дэ пу та та, i яно пра яў ля ец ца ў тым, што 
кра i на тут па вiн на па ка заць ся бе год на. 

Та му мы з ра зу мен нем па ды хо дзiм i да не-
аб ход ных ча сам ка рэк цi ро вак бюд жэ ту Мiн ска, 
iн вес ты цый ных пра грам. Ёсць ра зу мен не i та го, 
што ўсё, па бу да ва нае для чэм пi я на ту, за ста-
нец ца го ра ду: i но вая спар тыў ная арэ на, i iн шыя 
аб' ек ты i гас цi нi цы, якiх для та ко га го ра да, як 
наш, па куль што не да ра валь на ма ла.

— Ва сiль Ва сiль е вiч, а з якi мi кан крэт на 
на ка за мi ад сва iх вы бар шчы каў Адо еў скай 
акру гi ў Са вет прый шлi вы? Што зроб ле на? 
З чым аса бiс та да вас яны звяр та юц ца?

— Маю поў нае пра ва га на рыц ца, што на-
стой лi ва i мэ та на кi ра ва на са дзей нi чаў рэа-
лi за цыi та кiх на ка заў, як ра монт ча ты рох 
школ, бу даў нiц тву транс парт най раз вяз кi 
«вул. Ман таж нi каў — каль ца вая да ро га», 
ра монт ву лiц Па на ма рэн кi i Хар каў скай, бу-

даў нiц тва па лi клi нi кi ў Су ха ра ве. Бы лi i не 
та кiя знач ныя прось бы. На прык лад, у ад на го 
з ма iх вы бар шчы каў на ма гi ле яго ро дзi ча 
быў укра дзе ны пом нiк, i я змог да ка заць 
ад каз най за ўтры ман не мо гi лак ар га нi за цыi 
не аб ход насць кам пен са цыi на не се най шко-
ды. Або сё лет няй, ка лi па мя та е це, над звы-
чай снеж най зi мой да мя не звяр ну лi ся мае 
пен сi я не ры. З ра зу мен нем та го, што двор нi кi 
шчы ра ва лi з усiх сiл, па жы лыя лю дзi па пра-
сi лi, каб па да ро зе да ма га зi наў, па лi клi нiк цi 
ап тэк бы лi рас чы шча ны i лаў кi, i па ды хо ды 
да iх. Ча сам ча ла ве ку ста ла га ве ку прос та 
не аб ход на на хвi лiн ку пры сес цi ад па чыць, 
iду чы па сва iх па трэ бах цi прос та на пра гул-
ку. Па вер це, iх удзяч насць для мя не бы ла да-
ра го га вар тая. Та му я ўпэў не ны, што кож ны 
дэ пу тат ды i ўво гу ле кож ны, хто на дзе ле ны 
ўла дай i маг чы мас ця мi зра бiць лю дзям да-
бро, па вi нен гэ тае да бро ра бiць. Не лю дзi 
дэ пу та там слу жаць, а дэ пу та ты лю дзям. На 
гэ та, у пер шую чар гу, i ары ен ту ец ца ў сва ёй 
ра бо це наш га рад скi Са вет.

I ка рыс та ю чы ся на го дай, ха чу шчы ра па вiн-
ша ваць усiх мiн чан з на ды хо дзя чым свя там — 
Днём го ра да i па жа даць усiм доб ра га зда роўя, 
даб ра бы ту, шчас ця i но вых пос пе хаў у пра цы 
на ка рысць род най Баць каў шчы ны i яе ста лi цы, 
мi ру i даб ра бы ту!

Пят ро РА МАН ЧУК.

(Заканчэнне. Пачатак  на 1-й стар. «МС».)
...Дом як дом, звы чай ны, сель скі. Жоў тыя 

сце ны, на кры ты шы фе рам дах, плот, які ледзь 
па кры віў ся, па бу до вы... За рос лы тра вой пра-
стор ны двор не да гле джа ны, але і жах лі ва га 
ўра жан ня так са ма не па кі дае. Прос та гас па да ры 
— не ама та ры квет ні каў. А та кіх у вёс ках ха пае. 
За дзвя ры ма до ма — сен цы, да лей — кух ня. А 
ў ёй — га за вая плі та, за лі тая рэшт ка мі тлу шчу 
і ежы да та кой сту пе ні, што ад ра зу яс на: ка лі і 
мы лі яе хоць раз з мо ман ту «на ра джэн ня», то 
бы ло гэ та, ма быць, у вя лі кае свя та. Ме на ві та 

з гэ тай плі ты па ча ло ся маё зна ём ства з сям' ёй 
Мац ке ві чаў.

За ста лом на кух ні — трое дзе так: два бра-
ты-па год кі і двух га до вая сяст ра за ся ро джа на 
ядуць боршч. 7 га дзін ве ча ра, і, мяр ку ю чы па 
ўсім, гэ та адзі ны і пер шы пры ём ежы. Ва ўся кім 
вы пад ку, ней кіх ін шых пра дук таў у до ме знай сці 
не ўда ло ся. На па лі цах ха ла дзіль ні ка бу яе цвіль. 
Яна ж вы раз ны мі пля ма мі па кры вае сце ны ван-
на га па коя. Склад рыз зя ва ўмы валь ні ку, якім 
ві да воч на не ка рыс та лі ся ўжо вель мі даў но. Пра 
пры бі раль ню лепш на огул не рас па вя даць: на-
вед ван не гэ та га мес ца па тра буе моц ных нер ваў 
і фі зіч най за гар тоў кі.

— Мы ка рыс та ем ся тым, што ў два ры, — па ве-
дам ляе ма ма чатырох дзя цей. Аказ ва ец ца, ста рэй-
шай дзяў чын кі до ма ня ма, гу ляе з сяб роў ка мі.

— І двух га до вая ма лая ка рыс та ец ца тым, што 
ў два ры? — ці ка вім ся.

— Не, у яе свой гар шчок , — удак лад няе ма ма 
і па каз вае па су дзі ну, бруд ную да млос нас ці...

У па коі ня дбай ных баць коў — дзі ця чы ло-
жа чак з га рой шэ ра га рыз зя. А по бач — но вы 
кам п'ю тар з... пор на кар цін кай на ўвесь эк ран. У 
сек цыі, дак лад на на ўзроў ні рос ту двух га до вай 
да чуш кі, — ад кар ка ва ная бу тэль ка ві на... І ва 
ўсім до ме — ні вод най дзі ця чай цац кі.

Баць кі, між ін шым, не з тых, што моц на п'юць. 
Але жыл лё вы гля дае «бам жат ні кам», а не до-
мам, дзе вы хоў ва юць ча ты рох ма лых. Та кія вось 
кар цін кі з глы бін кі...

...Ці трэ ба ў та кіх сем' ях за зі раць у ха ла дзіль-
ні кі і ўні та зы? Ду маю, прос та не аб ход на. Паз ней 
я па бы ва ла на па ся джэн ні ка мі сіі па спра вах 
не паў на лет ніх, ку ды бы лі вы клі ка ны ня дбай ныя 
баць кі. У за лу па ся джэн няў увай шла пры стой-

на апра ну тая ма ла дая па ра. У ад каз на пы тан ні 
ка мі сіі здзіў ле на па ціс ка лі пля чы ма: маў ляў, ня-
праў да, усё бы ло чыс та і пры стой на. Яны шчы ра 
не ра зу ме лі, аб якой та кой ан ты са ні та рыі і па гро-
зе зда роўю дзя цей ідзе га вор ка.

У рэй дзе мы на вед ва лі ад ну сям'ю за дру гой. 
Дзесь ці ша фы і ха ла дзіль ні кі гас па да ры дэ ман-
стра ва лі з за да валь нен нем: ідэа льны па ра дак, 
па лі цы ло мяц ца ад сло і каў з на рых тоў ка мі, бо на 
два ры ка нец ле та. А дзесь ці ў ка лі до ры, за ва ле-
ным хла мам, ма ла дая ка бе та па ціс ка ла пля чы ма: 
«А што я ма гу? Муж не да зва ляе пры бі раць...»

Прад стаў ні кі служ баў вы пыт ва лі ў адзі но кіх 
ма ці, ці знай шлі яны пра цу і якую, ці на вед ва юць 
нар ко ла га, ці кі ну лі ку рыць. Муж і жон ка з го на-
рам рас па вя да лі аб тым, што скан да лаў у сям'і 
не бы вае, а са мі яны ўжо за вяр ша юць ка пі таль-
ны ра монт... Роз ныя сям'і, роз ныя лё сы, роз нае 
стаў лен не да сва іх баць коў скіх аба вяз каў...

Але вер нем ся да сям'і Мац ке ві чаў, той са май, 
умо вы жыц ця якой па кі нулі та кое моц нае ўра жан-
не. На ступ ны за пер ша сным на вед ван нем спе-
цы я ліс та мі этап — збор да ку мен таў, па ста ноў ка 
на ўлік. А ка лі сям'я на ўлі ку ўжо зна хо дзіц ца, то 
вы свят лен не свое асаб лі вай ды на мі кі вы праў лен ня 
або не вы праў лен ня. Мац ке ві чаў, а так са ма мяс цо-
ва га ўчаст ко ва га ін спек та ра мі лі цыі і прад стаў ні коў 
сель вы кан ка ма, ФА Па, шко лы, дзі ця ча га сад ка вы-
клі ка лі на ка мі сію па спра вах не паў на лет ніх Ба ра-
на віц ка га рай вы кан ка ма. Не, дзя цей у ня дбай ных 
баць коў не ада бра лі, бо гэ та край няя ме ра. Але 
на гляд за сям' ёй з гэ та га ча су бу дзе са мы піль ны. 
На ка мі сіі вы свят ля лі, што пе ра шка джае ма ла дой 
сям'і жыць нар маль на, якая да па мо га ад мяс цо вых 
улад па тра бу ец ца, як па ка за лі ся бе дзе ці ў сад ку і 
шко ле, як ха рак та ры зу юц ца баць кі на пра цы...

— Спе цы я ліс та мі бу дзе рас пра ца ва ны план 
ся мей най рэ абі лі та цыі, і баць кам да вя дзец ца па-
ста рац ца, каб яго вы ка наць. Толь кі так яны змо-
гуць за стац ца ра зам з дзець мі, — ка жа на мес нік 
стар шы ні ка мі сіі па спра вах не паў на лет ніх (КДН) 
Ба ра на віц ка га ра ё на Воль га Клаў суць .

За ста ец ца толь кі да даць, што ча сам пус ты 
ха ла дзіль нік вель мі яск ра ва свед чыць пра стаў-
лен не баць коў да свай го дзі ця ці.

Проз ві шча ге ро яў ма тэ ры я лу зме не на па 
этыч ных мер ка ван нях.

Фо та аўта ра.

...ДАРАГОГА ...ДАРАГОГА 
КАШТУЕКАШТУЕ

Як па ве дам ляе 
ўкра ін ская га зе та 
«Се год ня», на ба зе 
Кі еў ска га га рад ско га 
кан такт на га цэнт ра, 
ку ды жы ха ры 
ста лі цы скар дзяц ца 
на праб ле мы, па чаў 
пра ца ваць но вы 
ін тэр ак тыў ны сайт пад 
наз вай «Кар та зва ро таў 
гра ма дзян».

Кож ны ах вот ны мо жа або 
па тэ ле фа на ваць па ну ма ры 
1551, або за явіць на ўка-
за ным сай це пра кан крэт-
ную праб ле му: на прык лад, 
уста ноў ку не за кон на га кі ёс-
ка або ямі ну на тра ту а ры. 
Зва ро ты аў та ма тыч на «з'яў-
ля юц ца» на кар це. Жоў тым 
ко ле рам па зна ча юц ца «све-
жыя» скар гі, чыр во ным — 
ня вы ра ша ныя пы тан ні (іх 
па він ны вы ра шаць ЖЭ Кі, 
ра ён ныя і га рад скія ўпраў-

лен ні), а зя лё ным — вы ка-
на ныя ра бо ты. За ме сяц у 
цэнтр па сту пае ка ля 2 ты сяч 
зва ро таў.

Да рэ чы, пры жа дан ні за-
яў нік мо жа сфа та гра фа ваць 
сваю «праб ле му» (на прык-
лад, раз бі тую лям пач ку) на 
смарт фон (для гэ та га толь кі 
трэ ба па пя рэд не спам па ваць 
спе цы яль ную пра гра му) і, па-
зна чыў шы дак лад ны ад рас 
«па ру шэн ня», ад пра віць кар-
цін ку ў кан такт ны цэнтр. Фо-
та здым кі аў та ма тыч на бу дуць 
з'яў ляц ца на сай це. Да рэ чы, 
па ве дам ляць сваё проз ві шча 
за яў нік так са ма па ві нен, але 
на кар це яно не па зна ча ец-
ца.

Час цей за ўсё кі яў ля не 
скар дзяц ца на пра ры вы труб 
у пад ва лах і ад сут насць га ра-
чай ці ха лод най ва ды. Ха пае 
і не зу сім звы чай ных зва ро-
таў. На прык лад, ма ла дая па-
ра па тэ ле фа на ва ла з ЗА ГСа і 
па ве да мі ла, што там ад клю-

чы ла ся элект рыч насць і іх вя-
сел ле пад па гро зай зры ву... 
Па жы лая кі яў лян ка абу ра-
ла ся, што ва ро на рэ гу ляр на 
ця гае арэ хі з яе ганд лё вай 
кроп кі, і пра сі ла пры няць ме-
ры па ад ло ве на хаб най птуш-
кі... Адзін муж чы на па ці ка віў-
ся: ку ды ён мо жа здаць вы ка-
ры ста ную ту а лет ную па пе ру, 
бо яе, маў ляў, на за па сі ла ся 
не каль кі мя хоў... Скар дзі лі ся 
лю дзі і на тое, што ў го ра дзе 
на пры бя рэж най тэ ры то рыі 
пе ра ста лі спя ваць са лаўі: 
маў ляў, птуш кі па кі ну лі гэ тыя 
мес цы з-за за сіл ля кі ёс каў і 
но ва бу доў ляў... А хлоп чык 
га доў пя ці рэ гу ляр на на бі-
раў ну мар 1551 па ве ча рах і 
пра сіў рас ка заць яму каз ку. 
Як ака за ла ся, ма ма хлоп чы-
ка поз на вяр та ец ца з пра цы, 
яму ад на му сум на. І су пра-
цоў ні цы цэнт ра не каль кі ра-
зоў рас каз ва лі яму каз ку пра 
Ка лаб ка...

Алена ЗАРЭЧНАЯ.

У СУ СЕ ДЗЯЎ

СКАР ДЗЯЦ ЦА НА ВОДАПРАВОД 
І СЛУ ХА ЮЦЬ КАЗ КІ

Пас ля пра ве дзе най сё лет няй 
ап ты мі за цыі тэ ры то рыя 
Кап ла нец ка га сель са ве та, 
што ў Бя рэ зін скім ра ё не, 
па вя лі чы ла ся амаль удвая. 
Ра ней тут зна хо дзі ла ся 
21 вёс ка. Ця пер жа на ліч ва ец ца 
47 на се ле ных пунк таў, у 
тым лі ку тры з іх з'яў ля юц ца 
цэнт ра мі аг ра га рад коў.

Стар шы ня сель ска га Са ве та дэ пу-
та таў Лю боў За ба ро нак па каз вае мне 
свае ўла дан ні, се дзя чы за ру лём «Жы-
гу лёў».

— Што змя ні ла ся пас ля рэ фар ма-
ван ня? — ці каў лю ся ў Лю бо ві Ула дзі-
мі ра ўны.

— З уз буй нен нем тэ ры то рыі па-
вя лі чы ла ся і на груз ка, — ад каз вае 
яна. — Па куль зна ём лю ся з людзь мі, 
вы ву чаю сі ту а цыю. Цяж ка па ве рыць, 
але за дзень пра яз джаю каля двухсот 
кі ла мет раў. А кло па таў і пы тан няў ха-
пае. І на ўсё па трэб ны не толь кі срод кі, 
але і фі зіч ныя вы сіл кі, люд скі рэ сурс. 
А як вя до ма, у сель вы кан ка ма ня ма ні 
транс пар ту, ні ра бо чых рук.

Асаб лі ва хва люе стар шы ню пры вя-
дзен не ў на леж ны стан мо гі лак. Ра бо-
та пра во дзіц ца за кошт срод каў, што 
вы дзя ля юц ца на доб ра ўпа рад ка ван не 
на се ле ных пунк таў, гас па дар чым спо-
са бам, па да га во ры з ар га ні за цы я мі. 
Але ад на ча со ва ага ра дзіць усе мес цы 
па ха ван няў прос та не маг чы ма! Да-
во дзіц ца ста віць ага ро джу па чар зе, 
перш за ўсё там, дзе яна па тра буе 

за ме ны. Га лаў ны боль — ста рыя дрэ-
вы, якія мо гуць у лю бы мо мант па-
шко дзіць пом ні кі, ства ра юць па гро зу 
і для лю дзей. Каб іх спі ла ваць, трэ ба 
вы клі каць аль пі ніс таў, па слу гі якіх 
каш ту юць ня тан на. Толь кі на мо гіл ках 
у вёс цы Кап лан цы лік ві да ва на больш 
за 20 ста рых дрэў. Ле тась шмат бы ло 
зроб ле на і на мо гіл ках вёс кі Га рэ ні чы. 
Але аль пі ніс ты не зай ма юц ца вы ва-
зам спі ла ва ных рэшт каў. Стар шы ня 
сель вы кан ка ма про сіць у кі раў ніц тва 
ар га ні за цый вы дзе ліць лю дзей, транс-
парт. І вар та да даць, што ў ААТ «Бя рэ-
зін скі», Брадзецкім ляс ніц тве, шко лах 
ёй не ад маў ля юць. На прык лад, вя лі-
кую да па мо гу па рас чыст цы мо гі лак 
у Ма це ві чах ака за лі ра бот ні кі ляс ной 
гас па дар кі Аляк сандр Шаг рай і Мі ха іл 
Га ра вік са сва і мі дзець мі. У вёс цы Бя-
рэз ні ца сён ня не за ста ло ся ні вод на га 
жы ха ра. А сва я кі, дзе ці тых, хто па ха-
ва ны на ту тэй шых мо гіл ках, не вель мі 
час та на вед ва юць ма гі лы сва іх ро дзі-
чаў. Рас чы шча лі іх ра бот ні кі Бя рэ зін-
ска га аг ра пра мэ нер га, Бярэзінскіх ра-
ённых электрасетак. І та кіх пры кла даў 
да стат ко ва.

Вар та да даць, што сель вы кан кам 
імк нец ца пры цяг нуць да доб ра ўпа рад-
ка ван ня і са міх жы ха роў. Але не ўсе 
па га джа юц ца: ста рыя не мо гуць, а ма-
ла дыя не хо чуць. Моц ныя яшчэ ў нас 
утры ман скія на строі, асаб лі ва ся род 
га ра джан, якія вяс ной пры яз джа юць 
на ма гі лы сва іх ро дзі чаў. Зда ва ла ся б, 
доб рую спра ву ро бяць — пры бі ра юць 
ма гі лы прод каў, але ж смец це вы кід-

ва юць по бач. Больш за тое, дач ні кі мэ-
та на кі ра ва на за валь ва юць бы та вы мі 
ад хо да мі кан тэй не ры, што ўста ноў ле-
ны на мо гіл ках.

Вог нен ным шква лам пра не сла ся 
па Бя рэ зін скім ра ё не Вя лі кая Ай чын-
ная вай на. На тэ ры то рыі Кап ла нец ка-
га сель ска га Са ве та на ліч ва ец ца 20 
пом ні каў і абел іс каў як на брац кіх, так і 
асоб ных ма гі лах во і наў, пар ты зан, мір-
ных жы ха роў. Пры вя дзен не іх у па ра дак 
Лю боў Ула дзі мі ра ўна лі чыць спра вай го-
на ру. Сю ды пад час свят пры хо дзяць лю-
дзі, каб ус клас ці квет кі, тут пра хо дзяць 
ура чыс тас ці з удзе лам жы ха роў ра ё на, 
сва я коў за гі ну лых. Са праў ды, со рам на 
пе рад імі, ка лі ма гі лы не пры бра ныя, а 
на пом ні ках і ага ро джах аб лез ла фар ба. 
Гэ та га імк нец ца не да пус ціць вель мі не-
абы яка вая да ўся го, што ро біц ца на во-
кал, Лю боў За ба ро нак.

Пра слаў ныя і тра гіч ныя ста рон кі 
не вя лі кай вё сач кі Пар ты зан ка, што 
зна хо дзі ла ся ў пар ты зан скай зо не, 
свед чаць ме на ві та пом ні кі. У га ды 
вай ны тут пра хо дзі лі Клі чаў ская і Бя-
рэ зін ская ра ён ныя пад поль ныя кан фе-
рэн цыі.

— Стэ лу, якая з ця гам ча су на бы-
ла не пры гляд ны вы гляд, мы за мя ні лі 
на мар му ро вую, — рас па вя ла Лю боў 
За ба ро нак. — Мар му ро вы пом нік па-
ста ві лі і на брац кай ма гі ле за гі ну лых 
дэ сант ні каў і пар ты зан. На гэ та пай-
шло  каля 20 млн руб лёў з ра ён на га 
бюд жэ ту. Па мя ня лі на но вы пом нік і ў 
Ка мен ным Бар ку. У аг ра га рад ку Ко-
саў ка ад ра ман та ва лі абел іск у скве ры. 

Ра бо ты вы кон ва ла бу даў ні чая бры га да 
ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва 
«Бя рэ зін скі». А па фар ба ва лі яго, пад-
рых та ва лі квет ні кі ра бот ні кі Га рэ ніц кай 
шко лы. Пры ем на, што і не ка то рыя жы-
ха ры не за ста юц ца ў ба ку ад спра вы. 
На прык лад, на пя рэ дад ні Дня Пе ра мо гі 
мы пры еха лі ў вёс ку Ва сіль еў ка на ма-
гі лу кам са моль ца-пар ты за на 
У. Лап цён ка, каб на вес ці па ра дак, ды 
там ужо і без нас нех та па пра ца ваў. 
На мой по гляд, та кія фак ты свед чаць 
пра тое, што лю дзі не за бы ва юць сваю 
гіс то рыю, ша ну юць па мяць за гі ну лых. 
Вель мі б ха це ла ся аб на віць пом ні кі 
на брац кіх ма гі лах у вёс цы Ма це ві чы. 
Спа дзя ю ся, што пы тан не з фі нан са-
ван нем вы ра шыц ца.

Не за мен ныя па моч ні кі, як ад зна чы-
ла Лю боў Ула дзі мі ра ўна, у спра ве на-
вя дзен ня па рад ку ў па мят ных мес цах 
— школь ні кі, пе да го гі і тэх пер са нал 
Кап ла нец кай і Га рэ ніц кай школ. Гэ та 
ме на ві та яны кож ную вяс ну пры бі ра-
юць ма гі лы во і наў і пар ты зан, зем ля-
коў, фар бу юць пом ні кі, вы са джва юць 
квет кі. Най боль шыя кло па ты, вя до ма 
ж, вы па да юць Кап ла нец кай уста но ве 
аду ка цыі, па коль кі ў гэ тых мяс ці нах 
ня ма ла аба рон цаў Ай чы ны знай шлі 
свой апош ні пры ту лак. Толь кі ў вёс цы 
Ма це ві чы ча ты ры адзі ноч ныя і брац кія 
ма гі лы, тры брац кія ма гі лы і ў Ка мен-
ным Бар ку. Але, як за зна чы ла Лю боў 
За ба ро нак, і дзе ці, і іх на стаў ні кі лі-
чаць сва ім аба вяз кам до гляд гэ тых па-
мят ных мес цаў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ТАК ТРЫ МАЦЬ!..ТАК ТРЫ МАЦЬ!..

СЯМ'Я... З БРА КАМ

Пра тое, што ў па ляў ні чых угод дзях мяс-
цо вай ра ён най струк ту ры та ва рыст ва па ляў-
ні чых і ры ба ло ваў пра во дзі ла ся не за кон нае 
па ля ван не, ста ла вя до ма ра бот ні кам Ар шан-
скай між рай інс пек цыі...

На аў та да ро зе па блі зу вёс кі Се лі шча яны 
знай шлі бу рыя пля мы і сля ды ла ся. Пад час 
агля ду пры лег лай мяс цо вас ці ад шу ка лі за сы-
па ную све жым грун там яму, а ка ля яе — сля ды 
раз бо ру ту шы. З ямы ў пры сут нас ці мі лі цы я не-

раў і ве ту ра ча дзярж ін спек та ры да ста лі рэшт кі 
ту шы са мца да рос ла га ла ся. З мес ца зда рэн ня 
спе цы я ліс ты за бра лі част кі шку ры з ку ля вы мі 
ад ту лі на мі, а так са ма па чак ад цы га рэт з ад-
біт ка мі паль цаў, пры дат ны мі для дак ты лас ка-
піч най экс пер ты зы, і два не да кур кі з пля ма мі 
кры ві. Не за кон ным па ля ван нем пры ро дзе на-
не се на шко да ў буй ным па ме ры — 95 ба за вых 
ве лі чынь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

А НЕ ШКОДЗЬ!

ЯМА І ДВА НЕ ДА КУР КІ...


