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Гэ та до сыць даў няя звяз-

доў ская за вя дзён ка: га зе та 

дру куе зды мак з маўк лі вым 

«Што б гэ та зна чы ла?», чы-

та чы да сы ла юць свае зда-

гад кі (яны ж — ва ры ян ты 

под пі саў), по тым збі ра ец ца 

жу ры — вя лі кае чы тац кае і 

ма лень кае рэ дак цый нае...

Зрэш ты, аб гэ тым, як 

заўж ды, — на пры кан цы, 

а па куль...

Ус пом нім кі на шэ дэў ры, 

уваж лі ва раз гле дзеў шы 

зды мак, пра па нуе спа дар 

Мі ка лай Ста рых з Го ме ля. 

Га лоў ны ге рой «Трак та рыс-

таў» знай шоў сваё ка хан не 

ў га зе це, «Аль пій скай ба ла-

ды» — у га рах, «Служ бо-

ва га ра ма на» — на пра цы, 

«Рым скіх ка ні ку лаў» — на 

ву лі цы, Маск вы — той, што 

сля зам не ве рыць — у элект-

рыч цы... Кон курс ны зды мак 

пад каз вае ўсім яшчэ адзін 

ва ры янт:

Тал ка ва лі у на ро дзе:

«Шу кай жон ку 

у га ро дзе».

Але ўжо ка то ры год

Не ва ўсіх ёсць ага род...

Дзе ж ця пер знай сці 

«Яні ну,

Пра ца ві тую дзяў чы ну»?

— Вый сце ёсць, — 

пра мо віў Лё ва. —

Тут, на дош цы 

га на ро вай!

Лі чыць так спа дар Мі-

ка лай і мае пры гэ тым не 

толь кі ра цыю, але і ад на дум-

цаў у мно гіх кут ках кра і ны. 

У Жыт ка ві чах, на прык лад, 

гэ так жа раз ва жае спа да ры-

ня Ва лян ці на Гу дач ко ва:

Жа ні хі гля дзяць 

парт рэ ты:

Мож на й тую браць, 

і гэ ту...

Каб пра жыць, як пес ню 

спець,

Са мых леп шых трэ ба 

мець!

Але ж по гля ды на гэ та ў 

кож на га свае. Ну, у пры ват-

нас ці, на дум ку спа да ра Мі-

ко лы Кі ся ля з Мін ска,

Янак жон ку вы бі рае

Са мую за ві тую...

— Не «ту пі», — 

ка ле гі ра яць, —

Ле пей — пра ца ві тую.

Ка лі гэ та кую ўзяць,

Не спаз на еш го ра.

За жы веш, што і ка заць,

За лю дзей — не го рай!

І са праў ды, зга дзі це ся, 

не дур ныя сяб ры ў Ян кі — 

слуш ную па ра ду яму да юць. 

Ды і са мі, па доб на, ча су не 

губ ля юць, бо ім (на дум ку 

спа да ра Іва на Сі ма нён ка 

з Па стаў):

Мо жа, лю дзі пад ка за лі

Ці шап нуў хто 

звыш ай, —

Хлоп цы во чы скі ра ва лі

На дзяў чат увіш ных.

Пры га жу ні — як ад на,

Хоць ца луй парт рэ ты!

Жо нак трэ ба вы бі раць

Не па ін тэр нэ ту!

Не бу дзем ад маў ляць, 

ка му-ні ка му шчас ціць і там: 

зна хо дзяць сва іх па ла ві-

нак, спраў ля юць вя сел лі — 

дзе так га ду юць, ла дзяць... 

Бо што га лоў нае ў жыц ці? 

Знай сці сва іх (су жэн цаў, 

сяб роў, ад на дум цаў) і су па-

ко іц ца...

Але ж сам пра цэс по шу-

ку, як лі чыць спа да ры ня 

Лю боў Чыг ры на ва з Мін-

ска, нель га пус каць на са-

ма цёк:

Каб у ма сах не згу біц ца,

Трэ ба з ро зу мам 

жа ніц ца:

Ка лі це шча пры 

па са дзе,

Мес ца зя цю — 

у пер шым ра дзе!

Не без та го... Бо, як даў но 

вя до ма, ру ка ру ку мые, чорт 

чор та крые, і сак рэт вось 

гэт ка га ад на душ ша на па-

верх ні ля жыць. Адзін жа ніх 

яшчэ да вя сел ля па пра сіў 

сваю абран ні цу: ка лі лас ка, 

па абя цай, што ты пра на шы 

«цёр кі» ды кан флік ты ні ко лі 

не бу дзеш рас каз ваць сва ёй 

ма ці, бо мы з та бою хут ка 

па мі рым ся (я зма гу да ра-

ваць та бе, ты, спа дзя ю ся, 

мне...), а вось це шча — тая 

на ўрад ці змо жа.

Ад куль і веч ная ва ро-

жасць — у ін шых. А вось 

гэ ты жа ніх, па доб на, абач-

лі вы, ён, ві даць, Ма руа чы-

таў і ве дае, пры нам сі, што 

шлюб — гэ та збу да ван не, 

якое (пра бач це за таў та ло-

гію) да бу доў ва ец ца кож ны 

дзень, і што на гэ тым «аб'-

ек це» (як, зрэш ты, і на ін-

шых...) ёсць і свае няўмекі-

гуль таі, і са праўд ныя руп-

ліў цы, вар тыя (на думку 

спа да ры ні Чыг ры на вай) 

шчы рай па ша ны:

Каб на дош цы 

«па ві сець»,

Трэ ба па ста рац ца:

Ча сам — шчы ра 

па па цець,

Ча сам... па ўгі нац ца.

Бо спра ва гэ та га вар тая, 

бо (на дум ку спа да ры ні Ні-

ны Бур ко з Бя рэ зін шчы-

ны):

Хто ра зум ны, пра ца ві ты,

Той і лаў ра мі уві ты:

Да яры і дак та ры,

Ста ля ры і пес ня ры,

Ку ха ры, ара тыя

Пра цаю ба га тыя.

Ім — па ша на 

і пры знан не,

Як спарт сме нам 

у Пхёнч ха не.

Яны, гэ тыя спарт сме-

ны, і са праў ды вя лі кія ма-

лай цы — моц ныя ду хам, 

упар тыя ў да сяг нен ні мэ ты, 

пра ца ві тыя... Пра та кіх рад-

кі спа да ры ні Іны Алі се віч 

з Уз дзен шчы ны:

Што, ма лой чы кі, 

здранц ве лі?

Й вы на Дош ку 

за ха це лі?

Той Алімп, хоць 

і мяс цо вы,

Не пры мае вы пад ко вых:

На ха ля ву — 

не ўзля цець,

Трэ ба доб ра па па цець...

Дык смя лей за пра цу, 

хлоп цы:

Мёд збі ра ец ца 

па дроб цы.

Той жа за клік да пра-

цы, да дзе ян ня і ў рад ках 

спа да ры ні На тал лі Шкут 

з в. Пру док, што на Свет-

ла гор шчы не. На ад рас ма-

лой цаў яна пі ша:

До «таў чы ся», 

ні бы мош кі,

Вам ля га на ро вай 

дош кі...

«Уз ля цець» ту ды 

ах во та?

Дык спяр ша — бы вай 

ля но та.

Лёг ка гэ та ска заць, 

а вось раз ві тац ца...

Ва ўся кім ра зе, спа дар 

Вік тар Са ба леў скі з Уз ды, 

уя віў шы парт рэ ты (а пад імі 

проз ві шчы, мес цы пра цы, 

па са ды...), пі ша:

Док тар тут і трак та рыст,

То кар, пе кар і ар тыст...

«Мне б сю ды!» — 

Ан то сік ка жа,

Дар ма ед з вя лі кім 

ста жам.

Але ж на ват ён, вось та-

кі — на дум ку спа да ры ні 

Гу дач ко вай — ве дае:

Хто на дош цы,

Той у трэн дзе —

Гэт кая тра ды цыя:

Лепш на ёй быць,

Чым на стэн дзе...

Рос шу ку з мі лі цы яй.

Стэн даў та кіх у кра і не і 

са праў ды шмат, тра піць на 

іх як плю нуць. А вось з Дош-

кай го на ру (лі чыць спа дар 

Са ба леў скі) та кія ну ма ры 

не пра хо дзяць:

— Пло шча тут зу сім 

ма лая, —

Раз ва жа юць хлоп цы 

ўслых, —

На ёй мес ца не ха пае

Са ма ме ней для тра іх.

Што не спра вяд лі ва, бо 

(спа да ры ня Гу дач ко ва іх 

раз мо ву пад слу ха ла):

Шчы ра ва лі мы на дзі ва,

Але ж мес ца не ха пі ла.

Ні ім, ні, да рэ чы, яшчэ 

дзвюм асо бам. Пра пер шую 

рад кі ўсё той жа спа да ры ні 

Гу дач ко вай:

Чуў не раз Кузь ма 

ад Том кі,

Што ня ма ёй роў най 

жон кі!

Пра вя раць пай шоў 

Кузь ма:

Ся род леп шых, бач... 

ня ма!

Пра дру го га з ад сут ных 

кар ці на але ем, як той ка заў, 

ад спа да ры ні Алі се віч:

Біў ся бе Іг нась у гру дзі:

— Па ва жа юць мя не 

лю дзі!

Гас па дар зда лёк ві дзён:

Га на рыц ца мной ра ён...

Пе ра біў Іг на та Грыш ка:

— Каў та нуў ты, 

ма быць, ліш ку?

Тваё фо та тут бы ва ла?..

Што Іг нась?

Ды ўцёк уда ла.

Як (па вод ле спа да ра 

Са ба леў ска га) і... кі раў нік 

прад пры ем ства, дзе пра цу-

юць гэ тыя хлоп цы. Ва ўся-

кім ра зе, яны па між са бой 

га во раць:

— На за вод зе 

наш ды рэк тар

За раз вель мі рэд кі 

госць.

Па гля дзім хоць 

на парт рэ це:

Тут на пі са на, што ёсць...

Зна чыць, трэ ба ве рыць 

та му, што на пі са на, і шчы ра-

ваць да лей? Ці пры га даць, 

што ры ба гніе з га ла вы — 

з усі мі ад сюль вы сно ва мі?..

На яў насць ад ной з іх (што 

«хвост» не леп шы) кан ста-

туе спа да ры ня Чыг ры на-

ва, якая ля той са май дош кі 

«па чу ла»:

— Гі не, ва ліц ца ўсё 

з рук,

Цэ хі апус це лі...

Мы, брат кі, пад сек лі сук,

На якім ся дзе лі:

Што ла ма лі, 

што ўкра лі —

Быў та кі за мах?!

Не сваё — 

не шка да ва лі,

Вось за во ду й крах.

Сум на, ба лю ча, але ж 

як ёсць, так ёсць (мес ца мі): 

з пес ні сло ва не вы кі неш. 

А тым больш — з праў дзі-

вай, скла дзе най, у пры ват-

нас ці, су жэн ца мі Аст роў-

скі мі з Мін ска:

У кра і не

й не ка лісь ці

Дош кі ГО НА РУ вя лі ся.

А ця пер ка то ры год

За мест го на ру — 

«по чет».

Пэў на гэ та не здар ма,

Мо жа... го на ру ня ма?

Не ў тра ды цы ях руб ры кі 

за вяр шаць агляд вось та кі-

мі сум ны мі рад ка мі, але ж 

хо чац ца, каб ме на ві та над 

імі ды ра зам мы хоць трош кі 

па ду ма лі і, маг чы ма, зра бі лі 

пэў ныя вы сно вы. Як і рэ дак-

цый нае жу ры, пад вод зя чы 

вы ні кі.

Та кім чы нам, на па пя-

рэд нім кон курс ным здым-

ку (гл. ну мар «Звяз ды» за 

21 са ка ві ка г. г.) бы лі дзве 

пры га жу ні: жы вая, з ве ла сі-

пе дам, у чыр во най кур тач-

цы, і скульп тур ная — у вы-

гля дзе ру сал кі.

Най леп шыя рад кі пра іх, 

на дум ку вя лі ка га чы тац ка га 

жу ры, скла лі спа да ры ні Га-

лі на Пят роў ская са Смар-

гон шчы ны, Лю боў Чыг ры-

на ва з Мін ска, спа да ры Ва-

ле рый Гаў рыш з Ча ву саў, 

Іван Сі ма нё нак з Па стаў, 

Мі ка лай Ста рых з Го ме ля, 

Вік тар Са ба леў скі з Уз ды, 

су жэн цы Аст роў скія з Мін-

ска і Аляк сандр Ма тош ка 

з Ра со наў...

З гэ тым, апош нім, мер ка-

ван нем, па га дзі ла ся і жу ры 

ма лень кае, рэ дак цый нае. Ад-

па вед на прыз у вы гля дзе пад-

піс кі на да ра гую сэр цам «род-

ную га зе ту на род най мо ве» 

на кі роў ва ец ца ў Ра со ны.

Вы хо ча це, каб «Звяз-

да» пры хо дзі ла і да вас? 

Та ды, ка лі лас ка, уваж лі ва 

па гля дзі це на ніж ні зды мак, 

пры ду май це адзін аль бо не-

каль кі дас ціп ных ка рот кіх 

(не больш за во сем рад коў) 

под пі саў і да шлі це ў рэ дак-

цыю. Шанц на вый грыш 

ёсць у кож на га. Хто не спра-

буе (пе ра фра зу ю чы), той не 

вый грае!

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

«...ЖО НАК ТРЭ БА ВЫ БІ РАЦЬ
НЕ ПА ІН ТЭР НЭ ТУ!»

Што бы ло — бы ло: на ад ным прад пры ем стве ў ча-

кан ні вы со кіх гас цей на чаль ства ўсіх пе ра да ві коў 

са бра ла, за га да ла фо та карт кі пры нес ці — на Дош ку 

го на ру, пры чым заўт ра ж...

Асоб ныя з жан чын тут жа па бег лі пры бі рац ца, фар ба-

вац ца і зды мац ца, асоб ныя з ве тэ ра наў се лі гар таць 

ся мей ныя аль бо мы, каб там ад шу каць парт рэ ты...

Неш та год нае — не ў аль бо ме, дык у сва іх ма біль ні-

ках — спа дзя ва лі ся знай сці і трое хлап цоў. Увесь ве-

чар шу ка лі і, як по тым пры зна лі ся, ні чо га не знай шлі, 

бо на фо та карт ках яны то з чар ка мі, то з цы гар ка мі, 

то з дзяў ча та мі. Вось і па ста лі яны ля га то вай дош-

кі — раз гля да юць парт рэ ты ін шых, а мо жа...

Острошицкий сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) извещает о проведении 18 июня 2018 года 
открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№

лота

Адрес 
земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь

(га)

Ограничения в использовании,

инфраструктура

Начальная 
цена

(бел. руб.)

Размер 

задатка

(бел. руб.)

Расходы 
по изготовлению 

документации

(бел. руб.)

1
д. Чуденичи, ул. Бэзовая, 5

кадастровый номер 623286308101000485
0,1198

Новый район индивидуальной застройки. 

Сети в стадии проектирования.
9 000,00 900,00 1779,02

2
д. Чуденичи, ул. Бэзовая, 11 

кадастровый номер 623286308101000486
0,1180

Новый район индивидуальной застройки. 

Сети в стадии проектирования.
9 000,00 900,00 1779,02

Дата, время и место проведения аукциона: 18 июня 2018 в 10.00 по адресу: Логойский район, аг. Острошицы, ул. Центральная, д. 8, Острошицкий сель-
ский исполнительный комитет.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 12.06.2018 включительно; 
к заявлению прилагается квитанция об оплате задатка и копия личного паспорта.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY37АКВВ36006191411050000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, УНН 600537220, код платежа – 
04901, получатель – Острошицкий сельский исполнительный комитет.

Условия: победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после подписания протокола о результатах проведения 

аукциона внести плату за земельный участок и возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона.

Конт. тел.: (8 01774) 57 6 21, 57 6 35, 57 6 36; (+375 29) 366 76 48


