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Ана толь ЛА ПО, стар шы ня 

Дзяр жаў на га па гра ніч на га 

ка мі тэ та:

«Бе ла русь і на да лей бу дзе 
за ста вац ца ад ным з на дзей ных 
га ран таў за бес пя чэн ня па гра ніч най 
бяс пе кі на рэ гі я наль ным уз роў ні, 
а так са ма пад тры мае лю быя 
іні цы я ты вы раз віц ця між на род на га 
па гра ніч на га су пра цоў ніц тва з 
улі кам на цы я наль ных ін та рэ саў. 
Мы ацэнь ва ем не за кон ную 
міг ра цыю як не бяс пе ку гіб рыд на га 
ха рак та ру. Усе ор га ны па гра ніч най 
служ бы ажыц цяў ля юць 
про ці дзе ян не не ле галь най міг ра цыі 
і ін шым ві дам транс гра ніч най 
су праць праў най дзей нас ці ў цес ным 
су пра цоў ніц тве з па гранс луж ба мі 
су меж ных дзяр жаў».

СТАР. 9

СТАР. 13

У Мінску 
гуляла 

«Мяцеліца»

Шчасце 
не 

ў золаце?

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

«ТРЭБА ІСЦІ 
ДА КОЖНАГА»

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» на зі ра ла, як у сель скай 
мяс цо вас ці ўдак лад ня юц ца спі сы «ўтры ман цаў»
Пры ёмы, схо ды, кан суль та цыі, на ват па да ма вы аб ход — усе ме та-
ды доб рыя, каб дай сці да кож на га ча ла ве ка і вы свет ліць, што яму 
пе ра шка джае пра ца ваць. Дзесь ці са праў ды ёсць на пру жан не на 
рын ку пра цы, але аг ра га ра док Вей на Ма гі лёў ска га ра ё на да та кіх 
мес цаў не ад но сіц ца. Да Ма гі лё ва ру кой па даць, по бач сва бод ная 
эка на міч ная зо на, дзе пе ры я дыч на ад кры ва юц ца но выя прад пры-
ем ствы. Тым не менш праб ле ма іс нуе і тут. На шэсць ты сяч на-
сель ніц тва, якое пра жы вае на тэ ры то рыі сель са ве та, 212 ча ла век 
тра пі лі пад дзе ян не дэ крэ та №3.

Ця пер спі сы ўдак лад ня юц ца, ідзе так зва нае больш глы бо кае вы ву-
чэн не бія гра фій кож на га з тых, хто ў іх тра піў. Ра бот ні кі сель вы кан ка ма 
ўжо зра бі лі па да ма вы аб ход не пра цу ю чых, а там, дзе іх не за ста лі, апы-
та лі су се дзяў. На кож на га ў стар шы ні Вяй нян ска га сель вы кан ка ма 
Свят ла ны СЦІ ШАН КО ВАЙ ёсць не вя ліч кае дасье — дзе ча ла век пра-
ца ваў ра ней, коль кі га доў ста жу, з кім жы ве, ці ёсць дзе ці, са цы яль ны 
ста тус.

— Боль шасць з тых лю дзей, якім на ле жыць пла ціць збор, зло ўжы ва юць 
спірт ным, — рас каз вае Свят ла на Сці шан ко ва. — Ёсць адзін шмат дзет ны 
баць ка, які ра ней пра ца ваў у ДРБУ, ра біў да ро гі, лю дзі ка жуць, што быў 
вель мі доб ры спе цы я ліст, але спіў ся зу сім. Раз у ме сяц вы клі каю яго на 
са ве ты гра мад ска га пра ва па рад ку, у якіх пры ма юць удзел і пра ку рор ра-
ё на, і на чаль нік РА УС, гу та рым шчы ра, але наш пад шэф ны ні ко га слу хаць 
не хо ча, цвер дзіць ад но: не пра ца ваў і не бу ду. Ад пра ві лі на год у ЛПП на 
пе ра вы ха ван не, а праз тры ме ся цы нам яго вяр ну лі з ды яг на зам, што ён 
не мо жа не піць. Нар ко ла гі ру ка мі раз вод зяць: маў ляў, стан зда роўя та кі, 
што не маг чы ма яго ля чыць. Ча ла век яшчэ не на пен сіі, і што 
з ім ра біць, не ве даю. І та кіх, як ён, не адзін. СТАР. 7

Свая спра ваСвая спра ва  ��

ДЗЯЎ ЧЫ НА МА РУ ЗДЗЕЙС НІ ЛА
Як ды зай нер Тац ця на ўлас ны біз нес ад кры ла

Дзяў чы на з аг ра га рад ка Пут рыш кі, што каля Грод на, з дзя цін ства 
лю бі ла прыбірацца. А каб да сяг нуць гэ та га, па ча ла са ма сваё 
адзен не ма дэ ля ваць, а по тым і шыць. Вы ра шы ла, што аба вяз ко ва 
ста не ды зай не рам-ма дэль е рам.

Гэ та бу дуць на сіць...
Сваю гіс то рыю Тац ця на Ру сі няк рас каз вае з агень чы кам у ва чах, хоць 

мі ну ла ўжо паў го да з тае па ры, як усё па ча ло ся. Перш-на перш трэ ба 
ска заць, што на той мо мант Тац ця на скон чы ла Гро дзен скі дзяр жаў ны 
ўні вер сі тэт і ста ла дып ла ма ва ным ды зай не рам. Да та го ча су яна ўжо на-
бы ла ней кі ба гаж — яшчэ сту дэнт кай са сва і мі ка лек цы я мі ўдзель ні ча ла 
ў роз ных па ка зах, у тым лі ку і на вя до мым кон кур се «Млын мо ды».

Але з пра ца ўлад ка ван нем 
не шан ца ва ла. Ра бо ту шу ка-
ла ў вя лі кіх га ра дах — спа-
чат ку ў Мін ску, за тым — у 
Грод не. Ака за ла ся, што по-
пыт ёсць, але не на ды зай-
не раў, а на шва чак. Тац ця на 
ж ма ры ла са ма кан стру я-
ваць адзен не, мець улас ную 
спра ву. Паў ста ла пы тан не: як 
здзейс ніць ма ру? Ідэю пад ка-
за лі ў цэнт ры за ня тас ці. Маў-
ляў, ваш кі ру нак уклю ча ны ў 
пе ра лік ві даў дзей нас ці, для 
яко га мож на атры маць дзяр-
жаў ную суб сі дыю. Тац ця на 
ўспа мі нае, што вель мі ўзра-
да ва ла ся та кой 
маг чы мас ці. СТАР. 7

ПРА МАЯ ЛІ НІЯ
НА СУ ВЯ ЗІ — 

ЖО ДЗІ НА 
І «ЗВЯЗ ДА»

Пра мая лі нія з вы кон-
ва ю чым аба вяз кі стар шы-
ні Жо дзін ска га га рад ско га 
вы ка наў ча га ка мі тэ та Сяр-
ге ем КО НА НАМ прой дзе 
сён ня з 9.00 да 12.00. Звяр-
тац ца мож на па тэ ле фо не 
(8-017-75) 79737. Гэ та пра-
мая лі нія пра во дзіц ца су мес-
на з рэ дак цы яй «Звяз ды»: 
наш ка рэс пан дэнт на мес цы 
бу дзе са чыць, якія праб ле-
мы тур бу юць гра ма дзян.

Тэ ле фа нуй це! Вас аба-
вяз ко ва па чу юць!


