
Лю дзі і лё сыЛю дзі і лё сы

«У маё жыц цё 
прый шло 

вя лі кае шчас це...»
Як гэ та бы ло: шчы ры апо вед 

аб усы наў лен ні
Але не хут ка бу дзе 44, яна вы кла дае ў ад ным са ста ліч ных 

уні вер сі тэ таў. Два га ды та му жан чы на ўсы на ві ла 

ча ты рох га до ва га хлоп чы ка. Я ад чу ваю ся бе кры ху 

ня ём ка, ка лі за даю пы тан не аб тым, ча му ня ма сва іх 

дзя цей. Але та кая ўжо пра фе сія — на су пе рак пры каз цы 

ка заць пра вя роў ку ў до ме па ве ша на га. «Ні чо га, для мя не 

гэ та не та кая ба лю чая тэ ма, як для не ка то рых», — 

су па кой вае мя не Але на. І па чы нае рас каз ваць...

— ...У ма ла до сці бы ло не як не да та го. Ка лі мы з ма ім вы бран ні кам 
па жа ні лі ся, вы ра шы лі ад клас ці на не ка то ры час на ра джэн не дзя цей: 
не бы ло свай го жыл ля, дый на огул вы ра шы лі, што па куль яшчэ ра на. 
А по тым па чаў ся пе ры яд, ка лі ў мя не не бы ло да ве ру да свай го му жа і 
я не ха це ла на ра джаць у гэ тай сі ту а цыі. У рэш це рэшт усё скон чы ла ся 
скасаваннем шлюбу...

Гэ та быў скла да ны пе ры яд для мя не. І я з га ла вой аку ну ла ся ў пра-
цу, на ват адбыўся знач ны ры вок у кар' е ры... Мне бы ло та ды 30 га доў. 
Вя до ма, ха це ла ся мець сям'ю, хоць я і не той ча ла век, для ка го са мае 
га лоў нае — вый сці за муж (усмі ха ец ца). Я вя ла ак тыў ны лад жыц ця, 
шмат па да рож ні ча ла, зна ё мі ла ся з муж чы на мі. Але знай сці ча ла ве ка, 
з якім ха це ла ся і атры ма ла ся б ства рыць сям'ю, не ўда-
ло ся. Хоць і лі чу: яшчэ не ўсё скон ча на...

На вя лі кай сця не па ву лі цы Міц ке ві ча ў Брэс це лі та раль на на ва-

чах у мі на коў на ра джа юц ца кар цін кі га рад ско га жыц ця па чат ку 

мі ну ла га ста год дзя. Па но, якое скла да ец ца з не каль кіх асоб ных 

сю жэ таў, мас та кі абя ца юць за кон чыць ужо ў каст-

рыч ні ку. Ка лі, вя до ма, на двор'е не пад вя дзе.
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• У бе ла рус кіх са на то-

ры ях за бра ні ра ва на ка ля 

90 % мес цаў на на ва год-

ні се зон з 25 снеж ня па 

8 сту дзе ня. 40 % з іх пры-

па дае на ра сі ян.

• Сі ноп ты кі ра яць за-
вяр шыць убор ку буль бы і 
ага род ні ны з-за бу ду ча га 
па ха ла дан ня.

• Больш за 8,5 тысячы 

дзя цей Го мель скай воб-

лас ці па пра вяць зда роўе 

на во сень скіх ка ні ку лах у 

пры школь ных ла ге рах з 

дзён ным зна хо джан нем.

• Но выя дзі ця чыя сад кі ў 
2019 го дзе з'я вяц ца ў Аст-
раў цы і Лі дзе.

• Кры мі наль ная спра ва 

рас па ча та ў да чы нен ні да 

мін ча ні на, які стра ляў па 

птуш ках.

КОРАТКА

ШЛЯХІ І АБЛІЧЧЫ 
БЕЛАРУСКАГА 
СТЭНДАПА

ДАНІЭЛЬ ЯСТРЭМСКІ: 
«МАРЫ 
ЗБЫВАЮЦЦА!»

Сяр гей РУ МАС, 

прэм' ер-мі ністр:

«Дзярж пош лі на на до пуск 
да да рож на га ру ху не бу дзе 
ўклю чац ца ў кошт па лі ва. 
Асноў ным ра шэн нем 
пы тан ня ўрад ба чыць 
ад вяз ван не вы пла ты 
пош лі ны ад пра хо джан ня 
тэх агля ду. Пра ва на до ступ 
да да рож на га ру ху кі роў цы 
бу дуць аплач ваць у АРІП — 
на тэр мін ад аднаго ме ся ца. 
Та кім чы нам бу дзе 
ад ноў ле на спра вяд лі васць 
у да чы нен ні да тых асоб, 
хто вы ка рыс тоў вае 
аў та ма біль не круг лы год. 
Са мае скла да нае тут — 
сіс тэ ма кант ро лю, якая 
да зво ліць вы яў ляць тых, хто 
збор не за пла ціў. Вы ра шаць 
пы тан не з не пла цель шчы ка мі 
пош лі ны да па мо жа 
па раў на нне ба зы АРІП 
з ба за мі фо та фік са цыі 
і пра хо джан ня тэх агля ду. 
І та ды, хто не за пла ціў 
за до пуск да ру ху, бу дзе 
пла ціць у па двой ным па ме ры. 
Но вая схе ма, па па пя рэд ніх 
да ных, за пра цуе з 1 лі пе ня 
2019 го да».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 4СТАР. 13

Да 1000-год дзя Брэс таДа 1000-год дзя Брэс та  

І ГА РАД СКІ САД, 
І ВАК ЗАЛ — 

НА АД НОЙ СЦЯ НЕ
Арт-аб' ект на тэ му га рад ской гіс то рыі 

ства ра ец ца па ву лі цы Міц ке ві ча
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Мі ка лай ЛА ПО жы вё ў вёс цы Яс ная Ра ні ца Круг лян ска га ра ё на амаль со рак 
га доў. Вёс ка не чым на гад вае Бе лыя Ро сы (з ад най ме ннай кі на стуж кі), бо зна-
хо дзіц ца ка ля са ма га рай цэнт ра, пры мы кае да но ва бу доў ляў. Але пен сія не ру, 
які ўсё жыц цё ад даў сель скай гас па дар цы, не ха це ла ся б, каб Яс ная Ра ні ца 
знік ла. Яму па да ба ец ца, што ў вёс цы ўзво дзяць но выя да мы, па сусед стве 

жы вуць ма ла дыя гас па да ры, і гэ та азна чае, што на се ле ны пункт з та кой ары-
гі наль най наз вай бу дзе ра да ваць і на ступ ныя па ка лен ні. Мі ка лай Іва на віч у 
свае 70 га доў па-ра ней ша му лю біць на зі раць за пры ро дай, час та зды мае яе 
на ма біль нік, каб па ка заць ін шым: вось якая яго ра ні ца — яс ная.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Яс ная Ра ні ца. Заў сё ды


