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ЦЫТАТА ДНЯ
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Сяр гей РАЎ НЕЙ КА, член ра бо чай 
гру пы, на чаль нiк га лоў на га 
ўпраў лен ня кант ро лю за ра бо тай 
га лiн сфе ры ма тэ ры яль най 
вы твор час цi КДК:

«Ка лi га ва рыць пра тое, да якой 
эка но мii срод каў пры вя дзе рэа лi-
за цыя пра па ноў ра бо чай гру пы 
па вы ву чэн нi праб лем ных пы-
тан няў у жыл лё ва-ка му наль-
най гас па дар цы, то пра па но вы 
прад стаў ле ны па 11 на прам ках, 
у тым лi ку па ўпа рад ка ван нi 
струк ту ры кi ра ван ня, апла це 
ня про фiль ных ак ты ваў i не-
ўлас цi вых функ цый, эка но мii 
па лiў на-энер ге тыч ных рэ сур саў, 
пе ра гля дзе ўдзель ных норм рас-
хо даў, ска ра чэн нi нар ма ты ваў i 
г.д. Эка но мiя ад ука ра нен ня пра-
па на ва ных ме ра пры ем стваў, 
лiк вi да цыi без гас па дар час цi ў 
га лi не скла дзе ка ля 15% ад су-
мы за трат па ака зан ні жыл лё-
ва-ка му наль ных па слуг у цэ лым 
па кра i не».

НЕ ПРАПУСЦІЦЕ!
Па ча ло ся ле та — доў га ча-

ка ная для мно гіх па ра го да. 
Гэ та час ка ні ку лаў, вод пус-
каў, а зна чыць, шмат лі кіх 
ванд ро вак: на пры ро ду, да 
сва я коў, у не вя до мыя яшчэ 
мяс ці ны па но выя ўра жан ні. 
Мно гія для гэ та га ска рыс та-
юц ца чы гун кай. Каб вам бы-
ло больш зруч на пла на ваць 
свае па да рож жы, «Звяз да» 
дру куе рас клад цяг ні коў рэ-
гі я наль ных лі ній эка ном-кла-
са і цяг ні коў га рад скіх лі ній, 
які дзей ні чае з 1 чэр ве ня. Не 
пра пус ці це ну мар га зе ты за 
3 чэр ве ня!

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

Яшчэ прод кі пры кмя ча лі: «Дзе свой ста іць, там ве цер не дзьме». Ён — той 
свой — што на зы ва ец ца, за хі не, па кла по ціц ца, да па мо жа. У тыя, сум на вя-
до мыя ча сы — да стаць дэ фі цыт, па шыць аб но ву, улад ка ваць ма лое дзі ця ў 
са док ці вя лі кае на пра цу... У гэ тыя — ці вам ка заць? — «ко ла сва іх» ста ла 
па шы рац ца. У мно гіх свае аў та сле са ры, свае дак та ры (у тым лі ку ся мей ныя), 
свае сты ліс ты (спя вак Еў да кі маў, як пры знаў ся, да яго з Маск вы ў Мінск пры-
яз джае), свае ды зай не ры. Усё час цей у раз мо вах фі гу ру юць сло вы «Мой 
псі хо лаг», «Мой банк», «Мой ма біль ны апе ра тар» і на ват «Мая пош та».
У тым, што яна, та кая, быць па він на, пе ра ка наў ся кож ны, хто хоць ад ной чы спра-

ба ваў ад пра віць пяць-дзе сяць роз ных па ва зе пісь маў-бан дэ ро ляў. А ёсць жа лю дзі, 
якія ра бі лі гэ та што дня!

— На ша прад пры ем ства не на ві чок на рын ку. Пра цу ем амаль 20 га доў, ганд лю ем, 
за бяс печ ва ем па лі мер ны мі ма тэ ры я ла мі хі міч ныя прад пры ем ствы і на шай кра і ны, 
і ча сам за меж ныя, — рас каз ваў ва дзі цель-экс пе ды тар ЗАТ «Па лі мер ган даль» 
Мі ка лай КІ РУШ КІН. — Мне та кім чы нам амаль што дня да во дзі ла ся ад праў ляць 20-
30 за каз ных пісь маў, бан дэ ро ляў. Пры хо дзіў на пош ту — зда ваў апе ра та ру. Апра-
цоў ка кож на га ад праў лен ня па тра ба ва ла ча су. За мной ства ра ла ся чар га. А ў ёй, як 
вя до ма, лю дзі роз ныя: нех та больш вы ха ва ны, стры ма ны, нех та — не... Зда ра ла ся, 
па куль пош ту ад пра віш, ча го толь кі не на слу ха еш ся... Коль кі зда роўя, коль кі 
ча су па тра ціш! 9

25 га доў та му для мя не і ма іх ад на клас ні каў пра зві неў 
апош ні зва нок. Май у 1989 го дзе вы даў ся та кім жа га ра-
чым, як сё ле та. Та му ад ра зу пас ля школь ных ура чыс-
тас цяў мы ўсім кла сам ад пра ві лі ся пра цяг ваць свя та на 
ва да схо ві шча. А яшчэ па між апош нім зван ком і пер шым 
вы пуск ным эк за ме нам па спе лі ра зам сха дзіць у па ход і 
там моц на аб га рэць: ча мусь ці ме на ві та гэ та най больш 
урэ за ла ся ў па мяць, бо на эк за ме не па ма тэ ма ты цы мы 
ўсе бы лі чыр во ныя, як ра кі.

Сё ле та апош нія зван кі пра гу чаць для 55 ты сяч бе ла рус кіх 
адзі нац ца ці клас ні каў. І ўжо мае ад на клас ні кі прый дуць на 
ўра чыс тую лі ней ку, дзе пу цёў кі ў да рос лае жыц цё атры ма-
юць іх дзе ці. За чвэрць ста год дзя шмат ча го змя ні ла ся. Пра 
што, на прык лад, ма ры ла я і мае ад на клас ні кі? Па сту піць у 
ін сты тут. Але гэ та бы ла за да ча не з лёг кіх, хоць і клас у нас 
быў над звы чай моц ны. Плат на га на ву чан ня яшчэ не бы ло. 
Пе ра лік спе цы яль нас цяў так са ма быў вель мі сціп лы. У мя не 
за ха ваў ся та ню сень кі збор нік для абі ту ры ен таў за 1989 год: 
доў га яго гар таць і му чыц ца з вы ба рам не да вя ло ся. Са мы мі 
прэ стыж ны мі ВНУ лі чы лі ся Бел дзярж уні вер сі тэт, «на ргас» 
(ця пе раш ні БДЭУ) і ме ды цын скі ін сты тут. Ці чу лі мы та ды 
штось ці пра рэ пе ты та раў? Аса біс та я са здзіў лен нем да ве-
да ла ся, што адзін мой ад на клас нік, які збі раў ся па сту паць 
у ме ды цын скі ін сты тут, аказ ва ец ца, зай маў ся з 
рэ пе ты та рам. 
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Дзе ля васДзе ля вас  ��ВАР ТА ЗА КЛЮ ЧЫЦЬ ДАГАВОР —
І ПОШ ТА ПРЫЙ ДЗЕ СА МА
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АТРЫ МА ЕЦ ЦА!АТРЫ МА ЕЦ ЦА!
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Вучні 11 «Б» класа Заслаўскай гімназіі напярэдадні апошняга званка Вучні 11 «Б» класа Заслаўскай гімназіі напярэдадні апошняга званка 
і першых выпускных экзаменаў.і першых выпускных экзаменаў.

ВЫ ТОК ІН ТЭ ГРА ЦЫІ
Бе ла русь раз гля дае Са друж насць Не за леж ных Дзяр жаў як знач нае, 

за па тра ба ва нае і ак ту аль нае між дзяр жаў нае аб' яд нан не, якое да зва ляе 
яго ўдзель ні кам эфек тыў на вы ра шаць на дзён ныя пы тан ні

Аб гэ тым за явіў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка на су стрэ чы з кі раў ні ка мі дэ ле га цый, 
якія пры бы лі ў Мінск для ўдзе лу ў па ся джэн ні Са ве та кі раў ні коў ура даў СНД.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры знаў, што СНД на гэ тым эта пе пе ра жы вае скла да ны пе-
ры яд. «Усё час цей мы чу ем у на ві нах аб но вых ача гах на пру жа нас ці і эс ка ла цыі гвал ту 
на пост са вец кай пра сто ры. Усё час цей мы су ты ка ем ся з цы ніч ны мі ка мен та ры я мі 
«доб ра зыч ліў цаў» аб не па трэб нас ці СНД», — ад зна чыў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. «Ве ра-
год на, нам ча сам не ха пае апе ра тыў нас ці і ска ар ды на ва нас ці пры пры няц ці важ ных 
ра шэн няў. Ка лі гэ та так, то не аб ход на ў гэ тым кі рун ку і пра ца ваць. Але агу лам га ніць 
усё да сяг ну тае, вя до ма, ня пра віль на», — лі чыць бе ла рус кі лі дар.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, хто б што ні ка заў аб Са друж нас ці, ка рысць ад яе ві да-
воч ная. Ме на ві та СНД пер ша па чат ко ва да ла гра ма дзя нам Са друж нас ці маг чы масць 
сва бод на га пе ра мя шчэн ня. У пер шую чар гу дзя ку ю чы СНД увай шло ў прак ты ку сіс-
тэм нае ўза е ма дзе ян не па гра ніч ных, мыт ных, вы ра та валь ных, ін шых ор га наў кра ін 
Са друж нас ці. Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на тое, што ме на ві та Са друж насць за кла ла 
асно ву для Еў ра зій скай эка на міч най су поль нас ці, Адзі най эка на міч най пра сто ры, 
ства рэн ня Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за. На яго дум ку, ро ля СНД у гэ тай 
пра цы пра соч ва ец ца вы раз на. 2


