
За хап лен ніЗа хап лен ні

Ад Су да боў кі 
да Ула дзі вас то ка 
на «бус лі ку»,
а бо Як ванд ра ваў 
Ге надзь Пу зан ке віч, 

так сі дэр міст з Жо дзі на
— О, дык тут вас усе ве да юць! — 

кры чу я ў ма шы не, ура жа ная тым, 

што на пра ця гу ўсёй да ро гі да до му 

Ге на дзя Кан стан ці на ві ча нас ві та лі 

пра хо жыя — да рос лыя і дзе ці. 

Як тут не ве даць, ка лі по бач жы ве 

ча ла век, які пры вёз з уся го све ту 

ма ты лёў, на ча ваў у ха ці не ва жа ка 

пле ме ні ў эк за тыч най Ін да не зіі, 

а ад нос на ня даў на сеў на ве ла сі пед 

і з род най Су да боў кі (ра ён Жо дзі на) 

пры ехаў... на Да лё кі Ус ход.

«На вяр шы нях 
снег ля жаў, 
а я — у тап ках...»

Ге надзь Пу зан ке віч не быў вы дат ні кам у 
шко ле. А вось што яму па да ба ла ся, дык гэ та 
пі саць эсэ на воль ныя тэ мы. Пас ля ён пай шоў 
пра ца ваць лес ні ком, сам па бу да ваў дом-ся дзі-
бу, што і ця пер ураж вае сва ім та ям ні чым вы-
гля дам. Ва бі ла ванд роў ка, рух, дзі кая пры ро-
да. Та му з'я ві ла ся жа дан не па блу каць па тро-
пі ках, па каш та ваць гра нат, са рва ны з дрэ ва, 
па гу ляц ь з ле му ра мі і па га няц ца за ма ты ля мі 
на вост ра ве Цэй лон, Ма да гас ка-
ры і шмат яшчэ дзе.

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж

Пры го ды 
на «Зя лё ным» 

пля жы, 
або Як «Звяз да» 
па ру шаль ні каў 
ад па чын ку 

з мі лі цы яй шу ка ла
Апош ні мі цёп лы мі дзянь ка мі мно гія 

мін ча не ста ра юц ца ска рыс тац ца 

на поў ні цу і па маг чы мас ці ад па чыць 

на пры ро дзе, хай са бе і ў ме жах 

го ра да. Пры гэ тым най час цей 

не абы хо дзіц ца без аба вяз ко ва га 

ат ры бу та ве ся лос ці — ал ка го лю, 

ужы ваць які ў гра мад скіх мес цах, 

да якіх на ле жыць у тым лі ку 

і пляж, за ба ро не на. Па труль ныя 

мі лі цы я не ры па ста ян на на гад ва юць 

пра гэ та, а яшчэ пра ку рэн не, за ба ро ну 

зна хо дзіц ца без адзе жы ды ін шае. 

На ўсё гэ та ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 

на гле дзе ла ся ўве ча ры, па тру лю ю чы 

ра зам з пра ва ахоў ні ка мі пляж 

«Зя лё ны» на Цнян скім 

ва да схо ві шчы.
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СТАР. 13

• У Бе ла ру сі з па чат-

ку го да за рэ гіст ра ва на 

199 вы пад каў ад ру, з іх 

56 — пры ваз ныя.

• Грыб ны эка фэст «У гас-
цях у По лац ка га Ле су на — 
2019» прой дзе сён ня ў 
По лац кім ра ё не. Больш за 
100 ка ман даў возь муць там 
удзел у чэм пі я на це па збо-
ры гры боў.

• У Грод не пра хо дзіць 

VІІ ад кры ты фес ты валь 

сы ру.

• Жы ха ра Брэсц ка га раё-
на пры су дзі лі да штра фу ў па-
ме ры Br5805 за ўхі лен не ад 
вы пла ты мыт ных пла ця жоў.

КОРАТКА

Іван ЛАЎ РЫ НО ВІЧ,

па моч нік Прэ зі дэн та — 

ін спек тар па Гро дзен скай 

воб лас ці:

«З людзь мі не аб ход на 
су стра кац ца, рас каз ваць 
пра пла ны па пра вя дзен ні 
тых ці ін шых ра бот. 
Тлу ма чыць, як і ка лі бу дзе 
доб ра ўпа рад ка ва ны 
той ці ін шы аб' ект, 
ар гу мен та ва на су ад но сіць 
спа дзя ван ні лю дзей 
з маг чы мас ця мі 
ка му наль ных служ баў, 
мяс цо вых ула даў. Ка лі 
лю дзі бу дуць ін фар ма ва ныя, 
гэ та да зво ліць па збег нуць 
мно гіх вост рых пы тан няў. 
Пры гэ тым і жы ха рам 
важ на не толь кі 
пе ра кла даць кло пат 
аб пры лег лых тэ ры то ры ях 
на пле чы вы ключ на 
ка му наль ні каў, але і са мім 
ак тыў на ўдзель ні чаць 
у на вя дзен ні па рад ку 
ў два рах. Ка лі ўкла дзе на 
час цін ка сва ёй пра цы, 
та ды і абы яка вых ад но сін 
да та го, што ад бы ва ец ца 
ва кол, у жы ха роў не бу дзе. 
Су мес ная пра ца мо жа 
стаць ад ным з ва ры ян таў 
вы ра шэн ня мно гіх праб лем».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 4

952 га ды — уз рост больш чым сур' ёз ны, 
і ад зна чаць яго трэ ба з раз ма хам. Што, улас на, 
у гэ тыя вы хад ныя Мінск і бу дзе ра біць. Вя лі кі 

го рад, ста лі ца кра і ны з ба га тай гіс то ры яй і раз на стай най 
су час нас цю, па ка жа ся бе ва ўсёй кра се. 

З днём на ра джэн ня, З днём на ра джэн ня, 
ста лі ца!ста лі ца!

Бу дуць уру ча ны ўзна-
га ро ды най леп шым 
лю дзям, па ка за на гіс та-
рыч ная рэ кан струк цыя, 
па жар ныя па спа бор ні-
ча юць у май стэр стве, 
а бай ке ры за кры юць 
се зон. Ат ле ты па бя гуць 
паў ма ра фон, «тан кіс ты» 
збя руц ца на свой фес-
ты валь. Бу дзе шмат му-
зы кі, пры сма каў і за баў... 
Доб рая на го да вый сці 
ў го рад, ня гле дзя чы на 
абя ца нае сі ноп ты ка мі 
па ха ла дан не. Па гу ляць, 
паў дзель ні чаць у ме ра-
пры ем ствах. І яшчэ раз 
пе ра ка нац ца, якая пры-
го жая на ша ста лі ца — 
го рад пад жу раў лі ным 
не бам і за ла той зор кай.
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