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

Сваю прэ мію яна па тра ці ла на доб ра ўпа рад ка ван не вёс кі
Шчы ра ска жу, ні ко лі не су стра ка ла 
ра ней Веч ны агонь у вёс цы. 
А ў Пад кра і чах, што ў Бя ро заў скім 
ра ё не, ён ёсць. Са мы са праўд ны. 
Праў да, га рыць не заў сё ды. 
За па лі лі на 9 мая і ра шы лі па кі нуць 
на цэ лы ме сяц у па мяць 
аб за гі ну лых зем ля ках 
і ўсіх ах вя рах вай ны. 
А яшчэ ў Пад кра і чах вель мі 
друж ныя лю дзі і асаб лі вая 
ста рас та. Не прос та ак тыў ная, 
а ня ўрымс лі вая, апан та ная ідэ яй 
зра біць сваю вёс ку са май леп шай.

Та і са Ча пай ла ў гэ тай вёс цы 
з 2004 го да. На ра дзі ла ся і вы рас ла 
ў Бя ро заў скім ра ё не, по тым жы ла 
на Гро дзен шчы не, але 13 га доў та-
му па ся мей ных аб ста ві нах пе ра еха-
ла сю ды, блі жэй да ма лой ра дзі мы. 
А ў 2014 го дзе ад на вяс коў цы ад на душ-
на аб ра лі Та і су Ча пай лу ста рас тай.

— З ча го па чы на ла? — ус па мі нае 
Та і са Ва сі леў на. — Мож на ска заць, з ін фар ма-
цый на га стэн да. Ка ля пош ты па ста ві лі дош ку, 
дзе раз мя шча ец ца са мая роз ная ін фар ма цыя 
і аб' явы. Тут мож на да ве дац ца, ка лі ар га ні-
зу ец ца чар го вы су бот нік, якія кон кур сы пра-
во дзіць ста рас та, на ват пра рас клад служ бы 
ў мяс цо вай царк ве. Гэ та са мае пуб ліч нае мес-
ца ў Пад кра і чах. По бач пош та, кра ма. Ад сюль 
аў то бу сы за бі ра юць ра бот ні каў сель гас прад-
пры ем ства і дзя цей у шко лу.

Пер шай ка лек тыў най спра вай на ча ле з 
но вай ста рас тай ста ла доб ра ўпа рад ка ван не 
пар ку. Вяс ко вы парк з пом ні кам у го нар Пе-
ра мо гі — ці не га лоў ная мяс цо вая сла ву тасць. 
Але за апош нія дзе ся ці год дзі парк вель мі за-
рос, вы гля даў да во лі за кі ну тым. За яго ачыст ку 
і акуль тур ван не ўзя лі ся жы ха ры пад кі раў ніц-
твам Та і сы Ча пай лы. Най перш да га ва ры лі ся 
з гас па дар кай, якая вы дзе лі ла тэх ні ку — за гэ та 
вель мі ўдзяч ныя кі раў ні ку вы твор ча га ўчаст ка 
мяс цо вай гас па дар кі Аляк санд ру Кар пін ска-
му. Дзень-два па пра ца ва ла тэх ні ка, ас тат няе 
зра бі лі ру кі. За раз парк вы гля дае пры бра ным. 
Тут па яві лі ся арэ лі, ма лыя ар хі тэк тур ныя фор-
мы. Апош няе за слу га Та і сы Ва сі леў ны, у якой 
ідэі на ра джа юц ца кож ны дзень. Да рэ чы, усе 

бе тон ныя слу пы, што пе ра кры ва юць не санк-
цы я на ва ныя да ро гі ў парк, з да па мо гай пэнз ля 
і фар баў ста рас та пе ра тва ры ла ў сім па тыч ных 
іс тот. На ват смет ні цы па сту по ва ўпры гож ва-
юц ца роз ны мі ма люн ка мі. Ну і, вя до ма, ёсць 
квет кі. Ка ля пом ні ка ў пар ку, на клум бах, ка ля 
да моў іх па са джа на мност ва.

Стар шы ня Ма лец ка га сель ска га Са ве та Люд-
мі ла Са ла мя нюк кан ста туе, што га доў 30—40 
та му гас па дар кі ўзво дзі лі жыл лё і пры бу до вы 
без па трэб ных уз гад нен няў. Та му ча сам па ся-
род жы лых квар та лаў уз ні ка лі ма сі вы хля воў, 
якія сён ня іс тот на псу юць знеш ні вы гляд на се-
ле ных пунк таў. Ёсць та кі ма сіў і ў Пад кра і чах. 
Ка ля яго ўзнік ла не тое каб сты хій ная звал ка, 
але склад не па трэб ных ма тэ ры я лаў, ста рой 
са ло мы і ін ша га. Вось яе і пры бра лі за два су-
бот ні кі, вя до ма, з да па мо гай трак та роў.

На ву лі цы Ка му ніс тыч най гэ тай вяс ной 
з'я ві ла ся но вая дзі ця чая пля цоў ка. Яе ўпры-
га жэн нем ста лі пянь кі-«аз бу ка», якія пры ду-
ма ла Та і са Ва сі леў на. Пер шы мі на су бот нік 
па доб ра ўпа рад ка ван ні пля цоў кі вый шлі яна 
ж са сва ёй ня вест кай Лю бай. По тым да лу чы-
лі ся жы ха ры іх до ма, пад цяг ну лі ся і су сед нія 
да мы...

Ма са выя ме ра пры ем ствы — яшчэ ад на 
фіш ка Та і сы Ва сі леў ны. Свя та да жы нак, якое 
яны з До мам куль ту ры вы ра шы лі пра вес ці 
на па чат ку во се ні, ста ла фак тыч на днём вёс кі. 
Са бра лі ся ўсе, бы ло і ве се ла, і ду шэў на. Вя до-
ма, па клі ка лі вы яз ны ган даль, ар га ні за ва лі 
вы стаў кі тво раў умель цаў. Спя ва лі, тан ца ва лі, 
ад ным сло вам, свя та атры ма ла ся.

За што лю біць ста рас та сва іх ад на вяс коў-
цаў, дык най перш за тое, што не іг на ру юць 
усе яе за клі кі, што друж ныя: «На 9 мая ка ля 
пом ні ка ме ра пры ем ства ла дзі лі. Ні вод на га ве-
тэ ра на ўжо ня ма, а прый шла ўся вёс ка. Лю дзі 
ра зу ме юць, што наш аба вя зак пом ніць, якой 
ца ной да ста ла ся тая Пе ра мо га. І пры хо дзяць 
па ста яць, па ду маць, па слу хаць пес ні бы лых 
ча соў».

Пад кра і чы, трэ ба ска заць, вёс ка не ма лая, 
пра жы вае амаль 500 ча ла век. Ёсць ба за вая 
шко ла, ФАП, амаль усе са цы яль ныя аб' ек-
ты. Праў да, дзі ця чы са док за кры лі, бу ды нак 
яго пра да лі. Але ма лых дзя цей пад во зяць 
у да школь ную ўста но ву, стар ша клас ні каў — 
на ўро кі ў Ма леч. А вось пункт збо ру зна хо-
дзіц ца ка ля пош ты. Ад сюль жа за бі ра юць і ра-
бот ні каў сель гас прад пры ем ства. Ра ней лю дзі 
ў ча кан ні транс пар ту ся дзе лі дзе прый дзец ца. 
Але ста рас та вы ра шы ла аб ста ля ваць пры пы-
нак. Ра шы ла — зра бі ла. Най перш пры вез лі 
ма шы ну пяс ку. По тым па кла лі пліт ку — яна за-
га дзя да мо ві ла ся з бу даў ні ка мі пра матэрыял, 
які ўжо бы ла ва ўжыт ку. Да пліт кі пры ма ца-
ва лі лаў ку, зроб ле ную з бяр вен ня. За ста ло-
ся па ста віць стра ху, каб не мок нуць лю дзям 
у даждж лі вае на двор'е — усё, да рэ чы, ужо 
куп ле на.

— На гэ тую стра ху яна па тра ці ла гро шы са 
сва ёй прэ міі, — рас ка за ла стар шы ня сель ска га 
Са ве та Люд мі ла Са ла мя нюк. — Па вы ні ках мі ну-
ла га го да Та і са Ча пай ла вый шла пе ра мож цам 
Брэсц ка га аб лас но га кон кур су ся род ста рас таў. 
Аб лас ны Са вет яе ад па вед ным чы нам прэ мі ра-
ваў. Дык вось, вя лі кую част ку прэ міі ста рас та 
ўкла ла ў аб ста ля ван не пры пын ку. А тыя гро шы, 
што ёй вы плач ва юць раз на тры ме ся цы ў якас ці 
за ах воч ван ня, яна цал кам ад дае на гра мад скія 
па трэ бы. Та кі ча ла век на ша Ва сі леў на.

Та і са Ва сі леў на мае асноў ную ра бо ту ў сіс-
тэ ме ЖКГ, да якой ёй трэ ба да бі рац ца што дня 
ў рай цэнтр. Мае сям'ю, ма лод шы сын яшчэ 
школь нік. І як яна з усім спраў ля ец ца і на-
вош та гэ та ёй?

— Даў но бы ло ска за на і пра віль на: «Хто 
ж, ка лі не мы?» — ка жа яна. — Я тут жы ву, 
мае дзе ці тут жы вуць. Сы ну з ня вест кай лі та-
раль на дня мі дом ку пі лі. Яны ў мя не пра ца ві-
тыя, са мі за раб ля юць. Жыць тут бу дуць, сва іх 
дзя цей га да ваць. Мо жа, і ма лод шы за ста-
нец ца... Зна чыць, усё для ся бе ро біц ца. Хі ба 
нех та чу жы прый дзе і па леп шыць, улад куе 
на ша жыц цё? 
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Тыя гро шы, што ёй 
вы плач ва юць раз на тры 

ме ся цы ў якас ці за ах воч ван ня, 
яна цал кам ад дае на гра мад скія 
па трэ бы.

НЕ ПРОС ТА НЕ ПРОС ТА 
СТА РАС ТАСТА РАС ТА

ЗДА РЭН НЕ

Чу па каб ра 

ў аб ліч чы 

ба дзяж ных 

са бак
У Ган ца ві чах мно гія гас па да ры 
пры ват ных да моў тры ма юць 
ку рэй. І вось з ся рэ дзі ны 
са ка ві ка пе ры я дыч на 
то на ад ным, то на дру гім 
пад вор ку па ча лі зна хо дзіць 
за ду ша ных ку рэй і пеў няў. 

Як па ве да мі ла ра ён ная га-
зе та, пер шай па цяр пе ла га-
ра джан ка, што пра жы вае па 
ву лі цы Гры цаў ца, по тым у мі-
лі цыю па сту пі лі за явы з ву ліц 
Ме лі я ра цый най, Ка му ніс тыч-
най, за вул ка Пра ле тар ска га. 
У кра са ві ку на па ды на свой-
скую птуш ку пра цяг ва лі ся, 
у маі за гі ну лі ку ры ды ін ды кі 
ў вёс ках Ель ня і Лю ба ша ва. 
Вар та ска заць, што вёс кі зна-
хо дзяц ца по бач са зга да най 
част кай го ра да. А ў ноч з 10 на 
11 мая ў ма сі ве га рад скіх хля-
воў ад ра зу бы ло за ду ша на 176 
пту шак. Па го ра дзе і ва ко лі цах 
па паў злі чут кі пра та ям ні чую 
«чу па каб ру», што па люе на 
хат ніх пе рыс тых га да ван цаў.

— Па за явах лю дзей вы яз-
джа лі су пра цоў ні кі мі лі цыі, та-
ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба-
ло ваў, ін шыя спе цы я ліс ты, — 
рас ка заў ка рэс пан дэн ту га зе ты 
ды рэк тар Ган ца віц кай ЖКГ 
Аляк сей ГА ЛЯК. — Мы прый-
шлі да вы сно вы, што ме ла 
мес ца су па дзен не на па даў на 
ку рэй ляс но га зве ра — ку ні-
цы — і ба дзяж ных са бак. Ку-
ні цу, да рэ чы, зла ві лі ў паст ку. 
А вы пад кі з са ба ка мі так са ма 
бы лі за фік са ва ныя асоб ны мі 
гас па да ра мі. Ця пер учас так 
ЖКГ асаб лі ва ўваж лі ва ад-
соч вае кож ны факт з'яў лен ня 
ў го ра дзе са ба кі без на гля ду. 
Іх ад лоў лі ва юць.

Яшчэ Аляк сей Фё да ра віч ска-
заў, што пра во дзіц ца рас тлу ма-
чаль ная ра бо та з на сель ніц твам. 
Ча мусь ці ган ца віц кія гас па да ры 
пры вык лі тры маць свой скую 
птуш ку воль на. А па трэб ныя 
валь е ры, на дзей ная ага ро джа, 
ума ца ва ныя сце ны гас па дар чых 
па мяш кан няў. Ка лі раз во дзіш 
хат нюю гас па дар ку, то му сіш 
кла па ціц ца пра яе бяс пе ку.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
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