
СТРАШ НА БЫЦЬ 
«НЕ АБА ВЯ ЗА НАЙ» 
СВАЙ МУ ДЗІ ЦЯ ЦІ 

Апо вед жан чы ны, 
якая здо ле ла вяр нуць дач ку 

з са цы яль на га пры тул ку

Чар го вую 

пуб лі ка цыю 

руб ры кі 

«Чвэрць 

ста год дзя» 

аб са мых 

важ ных да ку мен тах, пад пі са ных 

кі раў ні ком дзяр жа вы, мы 

пры свя ча ем Дэ крэ ту № 18. У асно ве 

ма тэ ры я лу — ня прос тая гіс то рыя 

ад ной жан чы ны, якой дзе ян не гэ та га 

да ку мен та да па маг ло за ха ваць 

дач ку і спы ніц ца на краі без да ні.

Жан чы ну, якая здо ле ла не толь кі вяр нуць 

дзі ця з пры тул ку, але і да лей вы хоў вае яго, 

знай сці ака за ла ся не прос та. Спе цы я ліс ты 

са цы яль на-пе да га гіч ных цэнт раў не заў сё ды 

ах вот на ідуць на кан такт з жур на ліс та мі. Яны 

ма юць ра цыю, бо іх мэ та не толь кі да па маг чы 

сем' ям, якія ака за лі ся ў цяж-

кіх жыц цё вых аб ста ві нах, 

але і па ста рац ца збе раг чы 

той да лі кат ны спа кой, яко га 

іх па да печ ныя да ся га юць не 

заў сё ды прос тым шля хам. 

Але мне па шан ца ва ла. Са 

мной зга дзі ла ся па га ва рыць 

вель мі не звы чай ная і моц ная 

жан чы на. Яна не па ба я ла ся 

рас ка заць аб сва іх па мыл-

ках і па чуц цях ад кры та. Мы 

су стрэ лі ся з ёй у ад ным з 

мін скіх ка фэ. Мне бы ло пры-

ем на ўба чыць пе рад са бой 

пры го жую 36-га до вую жан-

чы ну. Яна ўсміх ну ла ся мне 

і рас ка за ла, як ёй ня звык ла бы ло пер шы час 

ха дзіць з... зу ба мі. І мы па смя я лі ся ра зам. 

А по тым бы ла доў гая раз мо ва. Не каль кі ра-

зоў жан чы на спы ня ла апо вед: трэ ба бы ло 

стры маць боль і слё зы. Ёй не 

заў сё ды гэ та ўда ва ла ся.
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• Да 2023 го да до ля 

ІT-сек та ра ВУП Бе ла ру сі 

мо жа вы рас ці да 10 %.

• Больш за 430 ця-

жар нас цяў за ха ва на ў 

Мін скай воб лас ці ле тась 

дзя ку ю чы пе рад аборт на-

му кан суль та ван ню.

• У Бе ла ру сі за цвер джа-

ны но вы па ра дак афарм-

лен ня пра ві лаў ар га ні за цыі 

аза ртных гуль няў.

• Ва ўзрос це 85 га доў 

па мёр су свет на вя до мы 

ма дэль ер і сты ліст Карл 

Ла гер фельд.

• Больш за 1,3 ты ся-

чы са ма гон ных апа ра таў 

кан фіс ка ва лі ў кра і не ў 

2018 го дзе.

КОРАТКА

Аляк сандр ТУР ЧЫН, 

пер шы на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра:

«Праб ле ма эфек тыў нас ці 
дзярж сек та ра — 
клю ча вая сён ня. Ця пер 
мы пра цу ем над тым, 
каб пра вес ці ды яг нос ты ку 
на шых най буй ней шых 
прад пры ем стваў. 
Каб ра зу мець, хто пас ля 
ака зан ня дзярж пад трым кі 
пра цуе, а ка му трэ ба 
пад ста віць пля чо, 
і прад пры ем ства бу дзе 
пра ца ваць па спя хо ва. 
І прад пры ем ствы, 
якім пад стаў ляй 
ці не пад стаў ляй пля чо, 
з-за роз ных пры чын 
пра ца ваць не бу дуць. 
Гэ та са мае скла да нае — 
што ра біць з апош няй 
ка тэ го ры яй. Вы дзя лен не 
но вых аб' ёмаў фі нан са ван ня 
для праб лем ных ар га ні за цый 
ура дам не раз гля да ец ца. 
Дзярж пад трым ка 
мо жа быць ака за на 
толь кі ў вы гля дзе 
рэ струк ту ры за цыі на яў ных 
аба вя за цель стваў».
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Сё лет ні лю ты зу сім не ад па вя дае 

сва ёй наз ве і больш на гад вае па за-

чар го вы вяс но вы ме сяц. Апош ні мі 

дня мі і ўво гу ле ўста на ві ла ся со неч-

нае на двор'е, а слу пок тэр мо мет ра 

ўпар та ру ха ец ца за 0 гра ду саў у бок 

па вы шэн ня. Ад па вя дае та кой аб-

ста ноў цы і сі ту а цыя на ва да ёмах. 

Ле дзя ное по кры ва па чы нае імк лі ва 

раз бу рац ца.

— На двор'е ўво гу ле не ха рак тэр нае 

для да дзе на га пе ры я ду ча су, — ад зна-

чае стар шы ня Бе ла рус ка га рэс пуб-

лі кан ска га та ва рыст ва ра та ван ня на 

во дах Ан вар ІГАМ БЕР ДЫ ЕЎ. — Цёп лае 

со ней ка, якое грэе ўжо па-вяс но ва му, то-

піць імк лі ва лёд. Мы ўвесь час пра во дзім 

ма ні то рынг ля до ва га па крыц ця. Му шу 

за зна чыць, што кар ці на да стат ко ва тры-

вож ная. На прык лад, у Брэсц кай воб лас ці 

та кія рэ кі, як Пі на і Му ха вец, не ма юць 

паў сюд на тры ва ла га лё ду. Што датычыц-

ца Ві цеб скай воб лас ці, то там ста но ві шча 

з лё дам на буй ных азё рах 

за хоў ва ец ца ста біль нае. СТАР. 3Фо
та
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Бы лы мед ра бот нік з вёс кі Аль ма ны Сто лін ска га ра ё на Пра скоўя 
ПАЛУКОШ КА даў но ма ры ла на ву чыц ца плес ці ко шы кі з ла зо вых прут-
коў. Ка лі вый шла на пен сію і зай ме ла больш воль на га ча су, па кні гах і 
ча со пі сах асво і ла тэх ні ку не звы чай на га пля цен ня мі ні я цюр ных — у да-
лонь — ко шы каў. У Аль ма нах, як, зрэш ты, і ў кож най па лес кай вёс цы, 

ад ве ку бы ла свая шко ла ло зап ля цен ня, але су ве нір ны мі, якія вы раб-
ляе Пра скоўя Паў лаў на, не кож ная вёс ка мо жа па хва ліц ца. Свае мі ні-
ко шы кі — са праўд нае мас тац тва — май стры ха «га туе» на звы чай най 
вяс ко вай кух ні.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Ко шы кі ад Пра скоўіКо шы кі ад Пра скоўі

За раз вар та 
да лей 

тры мац ца 
ад ва да ёмаў


