
«Пра фе сій ны» спорт 
што дня

— Сён ня аў то рак — дзень 
да во лі лёг кі. А вось се ра да, 
чац вер, пят ні ца, ка лі вы хо дзяць 
«тоў стыя» што тыд нё выя га зе ты, 
— зу сім ін шая спра ва, — тлу ма-
чы ла нам з фа то гра фам паш-
таль ён ста ліч на га ад дзя лен ня 
паш то вай су вя зі № 28 На тал ля 
Су нду ко ва.

Па пра фе сіі мая су раз моў ца 
— по вар-кан ды тар. Да «дэ крэ-
та» ім і пра ца ва ла, але пас ля 
зра зу ме ла, што з та кім гра фі-
кам цяж ка знай сці час для сям'і. 
Не як вя ла сы на з сад ка і ўба-
чы ла аб' яву, што па тра бу ец ца 
паш таль ён. Па спра ба ва ла і... 
за ста ла ся на 10 га доў.

Ра зам з На тал ляй нам сён ня 
трэ ба да ста віць пош ту ў пяць вя-
лі кіх шмат па вяр хо вак на ву лі цы 
Ма я коў ска га, сем офіс ных бу-
дын каў, а так са ма ў 360 да моў у 
пры ват ным сек та ры Ло шы цы.

На пя рэ дад ні ве ча рам вы паў 
снег, на двор'е, мяк ка ка жу чы, 
бы ло не для шпа цы раў, але для 
спрак ты ка ва на га паш таль ё на 
та кія кап ры зы ня бес най кан цы-
ля рыі — зу сім не на він ка.

— Ура ган «Хаў ер» за спеў лі-
та раль на ў по лі — ёсць на ма ім 
участ ку та кі ка ва лак да ро гі, — 
ус па мі нае На тал ля. — Сне гу па 
ка ле на, за вея прос та вы кол вае 
во чы. Пра бі ра ю ся і ду маю: «Бо-
жа, як бы ад сюль вый сці!»

З та кой «за кал кай» на се-
зон ныя пра сту ды не за ста ец ца 
ча су.

— Ды што вы, якія хва ро бы?! 
Тут пра беж ка кож ную ра ні цу на 
све жым па вет ры — цу доў ны 
«спорт», — з усмеш кай рас каз-
вае На тал ля.

Рас клад ва ю чы ў па трэб ным 
па рад ку га зе ты і ча со пі сы ў цёп-
лым па мяш кан ні пош ты, я не-
як ад ра зу і не ўця мі ла, што пра 
пра беж ку паш таль ён ска за ла 
зу сім не жар там...

Спрыт у лю бое 
на двор'е

...За раз пра цоў ны дзень па-
чы на ец ца а па ло ве вось май ра-
ні цы, а за кан чва ец ца ў 15 га дзін. 
Адзін вы хад ны — у ня дзе лю, а 
дру гі мо жа пры па сці на лю бы 
дзень тыд ня.

— Быў час, ка лі ўста ваць 

па тра ба ва ла ся яшчэ ра ней. Та-
ды пра ца па чы на ла ся а па ло ве 
шос тай. У гэ ты пе ры яд пад' ём 
са праў ды зда ваў ся ран нім і цяж-
кім, — ус па мі нае На тал ля.

Змерз лыя паль цы перш хо-
чуць ада грэц ца, а толь кі пас ля 
пра ца ваць. На тал ля ж хо дзіць 
без паль ча так. Ні бы та яшчэ 
адзін пра фе сій ны сак рэт?..

...Пе ра хо дзя чы ад пад' ез да 
да пад' ез да, ад чу ваю, што за 
паш таль ё нам не па спець. Да-
во дзіц ца «ўклю чаць» усю хут-
касць, на якую здоль ная.

— За пер шы год пра цы я па-
ху дзе ла на 20 кі ла гра маў. За 
дзень пра хо джу не дзе 12-13 кі-
ла мет раў, — рас па вя дае На тал-
ля Су нду ко ва, па праў ля ю чы на 
пля чы паш таль ён скую сум ку.

Яна, да рэ чы, мно гім лю дзям 
па да ец ца не чым цяж кім, бяз-
дон ным і вя ліз ным. Наса мрэч 
спра ве, жан чы нам-паш таль ё-
нам нель га за адзін раз браць у 
яе больш за 7 кі ла гра маў. Пош-
ты, зра зу ме ла, на шмат больш, 
та му да во дзіц ца ра біць не каль кі 
«за хо даў» і вяр тац ца ў ад дзя-
лен не, каб па поў ніць сум ку.

— Ка лі раз но шу пісь мы і паш-
тоў кі, заўж ды звяр таю ўва гу, з 
якой кра і ны яны пры сла ны, якія 
на іх мар кі. Гэ та ўсё та му, што 

са ма зай ма ю ся пост кро сін гам. 
Так на зы ва ец ца рух па аб ме не 
паш тоў ка мі, які па пу ляр ны ва 
ўсім све це, — ка жа На тал ля пра 
сваё «паш таль ён скае» хо бі.

Яна пра чы та ла пра пост кро-
сінг у ад ной з га зет і вель мі спра-
вай за ха пі ла ся. За раз у На тал лі 
ка ля 300 «пры ві тан няў» з уся го 
све ту. Па куль што най больш не-
звы чай ная паш тоў ка прый шла з 
Ні дэр лан даў: ма лю нак на ёй — з 
3D-эфек там. А са мыя да лё кія 
«паш то выя гос ці» — гэ та карт-
кі з Ін да не зіі, Ма лай зіі, Кі тая і 
Тай ва ня.

Для ўсіх свая, 
амаль сва яч ка

...Слу ха ю чы пра вы шэй зга-
да ныя кра і ны, ад ра зу па чы на еш 
ма рыць пра эк за тыч нае па да-
рож жа. У прын цы пе, у па да рож-
жа мы і вы пра ві лі ся, але ў не да-

лё кае — у ло шыц кі пры ват ны 
сек тар, каб па спець да ста віць 
пош ту і ту ды.

—Ш-ш-шась! — са свіс там 
пра нёс ся па да ро зе гру за вік, і 
та лы снег ад ко лаў па ля цеў на 
нас. Вось, зда ец ца, і пер шыя 
«эк стрэ маль ныя» нот кі пра цы 
паш таль ё на.

Тра ту а ру на гэ тай ву лі цы ня-
ма. Толь кі або чы на, за не се ная 
сне гам. На тал ля ка жа, што зі-
мой, ка лі чыс цяць да ро гу, на ёй 
утва ра юц ца вя ліз ныя гур бы. Каб 
не пе ра шка джаць ма шы нам, да-

во дзіц ца ча каць, ка лі яны пра-
едуць, сто я чы ў сне зе.

— Кож ны дзень ця бе ба чу, а 
ты ўсё гаў ка еш, — «звяр та ец ца» 
паш таль ён да кал ма та га са ба кі, 
што вы су нуў ся з-за пло та.

Та кіх вар таў ні коў тут — у 
кож ным два ры, і на ват не па 
ад ным. На тал ля ўспом ні ла, як 
толь кі па чы на ла пра ца ваць і па-
він на бы ла да ста віць за каз ны 
ліст. Па гля дзе ла ў двор і ўба чы-
ла са ба ку, які быў пры вя за ны і 
ха дзіў са бе до сыць да лё ка ад 
ува хо да ў дом. Зай шла, па ча ла 
сту каць у дзве ры. Рап там неш та 
пры му сі ла па вяр нуц ца. А за спі-
най ста іць... гэ ты са мы вя ліз ны 
са ба ка. Пры вязь бы ла так хіт ра 
скан стру я ва на, што звер мог бе-
гаць па ўсім два ры. Прый шло ся 

да ста ваць ба лон чык і ра та вац-
ца. Ба лон чык-шок, да рэ чы, аба-
вяз ко вы «ак се су ар»паш таль ё-
на. Для вы пад каў з та кі мі вось 
«не гас цін ны мі» сяб ра мі ча ла-
ве ка.

Іх жа гас па да ры, на ад ва рот, 
для паш таль ё на даў но свае лю-
дзі. Пры ват ны сек тар — гэ та па 
мен та лі тэ це амаль што вёс ка. З 
паш таль ё нам тут усе ві та юц ца і 
аб мяр коў ва юць на ві ны.

— У ад ной сям'і дзе ці мя не 
ба чы лі ледзь не з пер шых сва іх 
дзён, а за раз яны ўжо школь ні кі. 
Дык яны на зы ва юць мя не «цё ця 
На та ша» і ду ма юць, што я не 
прос та пра цую паш таль ё нам, а 
яшчэ і сва яч кай ім да вод жу ся, 
— ка жа На тал ля.

А па жы лыя лю дзі час та рас-
каз ва юць пра сваё жыц цё і гіс то-
рыю род ных ву ліц. На прык лад, 
адзін ве тэ ран час та рас па вя даў 
пра вай ну, пра тое, што ў Ло-
шыц кім пар ку бы ла ня мец кая 
ка мен да ту ра. А яшчэ да во дзі-
ла ся чуць апо вед пра ра бі на вы 
сад. Ака за ла ся, што ця пе раш-
нія за рас ні кі, паўз якія На тал-
ля пра хо дзіць што дня, — гэ та 
спе цы яль на па са джа ная ра бі на 
роз ных га тун каў. Яе вы рошч ва лі 
для він на-га рэ лач на га за во да, 
што быў не па да лё ку. Там ра бі лі 
на стой кі.

...Наш пра цоў ны дзень па-
ды хо дзіў да за вяр шэн ня, шмат 
бы ло зроб ле на. Але На тал ля 
ўсмі ха ла ся гэ так жа іск рыс та, 
як і ра ні цай, рас па вя да ла пра 
пры го жыя аль тан кі за пло там 
ад на го з да моў, пра гас па ды-
ню ін ша га, што га туе смач ную 
ка ву з мас лі на мі. Па да ло ся, 
што та кі па зі тыў ны на строй 
— вель мі важ ны для та го, хто 
кож ны дзень «сту ка ец ца да нас 
у дзве ры».

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ
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Фо таздымкі Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

(індэкс)

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на I квартал або 1-е паўгоддзе 2014 года
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Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                                        на I кв. або 1-е паўг. 2014 года

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 2255 ад 30.10.13, 
выдадзена Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь.

7 мультыварак 
7 мультыварак 

SCARLETSCARLET

СУПЕРПРЫЗСУПЕРПРЫЗ
тэлевізар тэлевізар 

  SAMSUNGSAMSUNG

Сярод падпісчыкаў 14.01.2014 г. будуць ра-
зыграны 7 мультыварак Scarlet і суперпрыз – 
тэлевізар Samsung. Вынiкi публiкуюцца ў газеце 
«Звязда» да 24.01.2014 г.

Прызы можна будзе атрымаць у рэдакцыі па 31.03.2014 г. 
пры падачы квiтанцыi аб падпiсцы на «Звязду» на I квартал або 
1-е паўгоддзе 2014 года i пашпарта. Пасля 31 сакавіка выдача 
прызоў спыняецца i прэтэнзii падпiсчыкаў не прымаюцца.

Тэлефон для даведак (017) 287 18 38.
Правілы гульні чытайце ў газеце «Звязда» за 14.11.13 г.
ТЭРМІН ПРАВЯДЗЕННЯ ГУЛЬНІ — З 15.11.13 ПА 31.03.14.

КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»  
на I квартал 
або 1-е паўгоддзе 2014 года — 
запаўняйце картку ўдзельнiка, 
выразайце i дасылайце яе 
ДА 11 СТУДЗЕНЯ 
ў рэдакцыю на адрас: 220013, 
Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага, 10А. 

ПРЫЗЫ — ПАШТАЛЬЁНАМ!
«Кто стучится в дверь ко мне с толс той сум кой на рем не?»

Сэнс гэ тых, з ма лен ства зна ё мых, рад коў ця пер зра зу мее не кож ны пад ле-
так. Не кож ны і ад ка жа на гэ тае пы тан не. Бо паш таль ё ны, якія пры хо дзяць 
у да мы і ква тэ ры, з рук у ру кі ад да юць ліс ты, паш тоў кі, га зе ты і ча со пі сы, 
— з'я ва сён ня да во лі рэд кая. Ад нак пе ра мож цы кон кур су «Прыз — руп лі-
ва му паш таль ё ну!», які рэ гу ляр на пра во дзіць га зе та «Звяз да» ра зам з РУП 
«Бел пош та» — ме на ві та та кія. А як жа інакш? Каб стаць пе ра мож цам, трэ ба 
па вя лі чыць коль касць пад піс чы каў, а гэ та маг чы ма толь кі пры аса біс тых 
су стрэ чах, доб рых раз мо вах, шчы рых пра па но вах — па чы таць но вае вы-
дан не, маг чы ма, пад пі сац ца на яго, стаць ста лым чы та чом.

На шы він ша ван ні паш таль ё нам Ва лян ці не Вік та раў не Ру цен цы (АПС Ле-
пель-4), Воль зе Ва лер' еў не Ку ра лё нак (АПС По лацк-13), Тац ця не Мі ка ла еў не 
Ба ры сё нак (АПС По лацк-1), Над зеі Мі ка ла еў не Ка ню ко вай (АПС-1 Ча чэр скі 
РВПС), Ва лян ці не Кан стан ці наў не Лось (АПС Грыц ке ві чы Ня свіж скага РВПС), 
На тал лі Юль я наў не Каз лоў скай (АПС На рач Мя дзель скага РВПС), Люд мі ле 
Мі ка ла еў не Раль ко (АПС Клецк-1)! Усе яны здо ле лі вы ка наць умо вы кон кур су 
па пад піс цы на га зе ту «Звяз да» на ІV квар тал гэ та га го да і хут ка атры ма юць 
свае за слу жа ныя ўзна га ро ды.

Але спы няц ца на гэ тым не ха це ла ся б, бо... па ча ла ся но вая пад піс ная кам-
па нія — на І квар тал і 1-е паў год дзе 2014 г. А зна чыць, рэ дак цыя аб вя шчае 
но вы кон курс, па вы ні ках яко га са мых руп лі вых паш таль ё наў ча ка юць ужо 
больш важ кія гра шо выя прэ міі. Апроч та го, рэ дак цыя мае на мер за ах воч-
ваць не толь кі паш таль ё наў, але і кі раў ні коў вуз лоў паш то вай су вя зі, якія 
возь муць удзел у на шым но вым кон кур се «Прызы — леп шым ар га ні за та рам 
пад піс кі!». І, вя до ма ж, пе ра мо гуць!

Я су стра ка ю ся з ра бот нi ка мi аў та кра мы 
№ 1 Мя дзель ска га рай па на аў та вак за ле: 
кi роў ца Iван Чар ну шэ вiч i пра да вец Ма ры на 
Скрып ко вiч.

— Пра цоў ны дзень па чы на ем а 8 га дзi не 
ра нi цы, — рас каз вае Ма ры на Скрып ко вiч 
па да ро зе. — На скла дзе за гру жа ем пра-
дук ты. Усё све жае. Ма ла ко кож ны дзень 
за каз ва ем на ма ла ка за вод зе, хлеб — на 

хле ба за вод зе. Я ве даю, коль кi пры клад-
на бо ха наў куп ля юць за дзень, та му бя ру 
столь кi, коль кi пра дам, каб заўт ра вез цi 
зноў све жы хлеб.

— Кож ны дзень роз ны марш рут. Сён ня 
трэ ба бу дзе аб' ехаць 17 вё сак, — пра цяг вае 
Iван Чар ну шэ вiч. — Ёсць па раў наль на вя лi-
кiя, дзе мы звы чай на ро бiм па 2-3 пры пын-
кi, каб на шым ба бу лям не прый шло ся шмат 
ха дзiць. А ёсць i та кiя, дзе за ста ло ся ўся го 
па ру жы ха роў.

Пад' яз джа ем да вёс кi Ку лi кi. Тут ка ля 50 
жы ха роў, i та му пла ну юц ца тры пры пын кi. 
Ва дзi цель доў га сiг на лiць, апа вя шча ю чы 
аб пры ез дзе. А Ма ры на Ва сiль еў на па ды-
мае шчы ты са сцен аў та кра мы, ро бя чы з 
ку за ва са праўд ны ла рок, дзе ўся рэ дзi не 
шмат лi кiя па лi цы з пра дук та мi, вя лi кi ха-
ла дзiль нiк, не каль кi скрынь з са да вi ной i 
га род нi най. Акра мя не аб ход ных хар чо вых 
та ва раў, тут пра да юць i та кiя не аб ход ныя 
рэ чы, як лям пач кi, праль ны па ра шок, мы-
ла, руч нi кi.

— Як нi кру цi, але ў аў та кра ме не маг-
чы ма са браць усё не аб ход нае для гас па-
дар кi, — тлу ма чыць пра да вец. — А як быць 
ста рым у ма лень кiх вё сач ках? Яны ро бяць 
за ка зы, а мы по тым шу ка ем гэ тыя рэ чы на 
скла дах. Зда ра ла ся, што па трэб ных та ва раў 
на скла дзе не бы ло, та ды iш лi ў га рад скую 
кра му i куп ля лi там. Ня даў на адзiн ста ры 
ме та лiч ныя вёд ры за каз ваў i мех буль бы. 
Пры вез лi.

Да аў та кра мы пад цяг ва юц ца пер шыя па-
куп нi кi. Пе ра соў ныя ма га зi ны пры яз джа юць 
у вёс ку 2 ра зы на ты дзень, та му вяс коў цы 
за куп ля юц ца грун тоў на. Хлеб, ма ла ко, кру-
пы, мя са, сыр, ры ба, каў ба сы, цу кер кi i пя-
чэн не — стан дарт ная па куп ка. I яшчэ пры езд 
ма шы ны для iх — маг чы масць су стрэц ца з 
ад на вяс коў ца мi, аб мер ка ваць апош нiя на-
вi ны.

— Ка лi нам ужо да ро гу ас фаль та ва ную 
пра кла дуць? — пы та юц ца. — Як ма шы на 
пра е дзе — слу пы пы лу! За раз яшчэ мож на 
тры ваць, а ў спё ку не ве да ем ку ды сха вац-
ца.

— А я не ве даю, як бы мы тут жы лi, ка лi 
б не аў та кра ма. Да го ра да да лё ка, аў то бус 
хо дзiць 2 ра зы на ты дзень, — ка жа пен сi я-
нер ка Зi на i да Анд рэ еў на. — А тут заў сё ды 
не аб ход нае ёсць, усё све жае, пра да вач ка 
вет лi вая, а га лоў нае, сум лен ная, нi ко лi не 
пад ма не!

— Нас ад ной чы па пра сi лi на ват пры-
яз джаць у вёс ку, дзе ма ец ца свая кра ма. 
Ска за лi, што там не заў сё ды ўсё ёсць i не 
са мае све жае, а ў нас, мож на ска заць, ад-
ра зу з кан ве е ра, — усмi ха ец ца Ма ры на 
Скрып ко вiч.

— Ма шы на так са ма но вая, 
чац вёр ты год толь кi хо дзiць, 
праб лем з ёй прак тыч на не ўзнi-
кае, — рас каз вае Iван Iва на вiч, 
па куль мы едзем да на ступ най 
вёс кi. — Ад ной чы зi мой, праў-
да, так за бук са ва лi ў сне зе, што 
доў га вы ехаць не маг лi. Мы ж 
па ад да ле ных вёс ках ез дзiм, ку-

ды сне га пры бi раль ная тэх нi ка не заў сё ды 
да пад зе.

За не каль кi со цень мет раў да вёс кi Пi-
ху ры кi роў ца спы ня ец ца i па чы нае сiг на-
лiць:

— Тут адзi но кая ба бу ля, яна зу сiм ста-
рэнь кая, i ёй цяж ка бу дзе паў кi ла мет ра да 
вёс кi iс цi, — тлу ма чыць Iван Iва на вiч. — Мы 
яшчэ ў ад но месца збi ра ем ся за ехаць па да-
ро зе, яго ня ма ў марш ру це, але там жы ве 
па ра ста рых, якiя так са ма не ў сi лах да кро-
чыць да вёс кi.

— А не па да лё ку жы ве дзед, якi на огул 
нi чо га не ба чыць, дык ён мне пад акен ца 
пад стаў ляе свой мя шок, а я ту ды са ма ўсе 
па куп кi скла даю. Ёсць ба бу лi, якiя нi чо га не 
чу юць, пры хо дзiц ца ледзь не кры чаць, каб 
яны мя не зра зу ме лi, — да паў няе ка ле гу Ма-
ры на Ва сiль еў на.

Зра бiў шы па куп кi, ста рая жан чы на не 
стрым лi ва ец ца:

— Вы прос та мае вы ра та валь нi кi! Дзе-
цi да мя не рэд ка пры яз джа юць, са ма да 
блi жэй шай кра мы не дай ду. Дзя куй, што 
ра зу ме е це мя не i спы нi лi ся пра ма ка ля 
до ма.

— А вось гэ ты пры пы нак мы жар там на-
зы ва ем «Што ўзяць, што ўзяць?» — усмi ха-
ец ца Ма ры на Ва сiль еў на, ка лi пад' яз джа ем 
да вёс кi Пруд нi кi. — Тут жы вуць баць ка з 
сы нам, якiя вель мi эма цый на i доў га ро-
бяць па куп кi. Ча сам па спя ва юць не каль кi 
ра зоў па сва рыц ца, па куль ку пяць усё, што 
iм трэ ба.

I праў да, праз не каль кi хвi лiн да ма шы ны 
па ды хо дзiць ста ры дзед i з iм ма ла ды хло пец. 
Па куль ад на вяс коў цы ата вар ва юц ца, яны 
доў га пры цэнь ва юц ца:

— Ку ры ныя страў нi кi аж 21450 каш ту юць! 
А ра ней 18 каш та ва лi! Не бу дзем, зна чыць, 
сён ня страў нi кi браць! А ку ры ныя спiн кi, на-
ад ва рот, па тан не лi! Ра ней больш за 15 ты сяч 
каш та ва лi, а ця пер 9800! Ня ўжо так бы вае, 
што пра дук ты тан не юць? — здзiў ля ец ца хло-
пец.

— Ды ўсё ты пе ра блы таў! Не каш та ва лi 
спiн кi нi ко лi 15 ты сяч, заў сё ды менш за 10 
бы лi! I страў нi кi ўжо даў но 21 450 каш ту юць! 
Ты не мя лi язы ком, а да па ма гай пра дук ты 
скла даць! — злу ец ца баць ка.

Тым ча сам iн шыя ад на вяс коў цы па спя-
ва юць i ку пiць усё не аб ход нае, i па ха тах 

ра зы сцi ся.
— Гэ та доб ра яшчэ, што пен сiя ў iх толь кi 

заўт ра, — смя ец ца Iван Iва на вiч. — Пас ля 
пен сii столь кi ча су ата вар ва юц ца, што я па-
спя ваю па спаць у ка бi не.

— Звы чай на лю дзi куп ля юць шмат, 
адзiн ча ла век у ся рэд нiм на бi рае та ва раў 
на 150-200 ты сяч. Бы вае, што i адзiн бо хан 
хле ба возь муць, так зда ра ец ца, ка лi дзе цi 
да ста рых пры едуць, пры вя зуць пра дук ты 
з го ра да, — рас каз вае Ма ры на Ва сiль еў на. 
— Ёсць ба бу ля ў Ра мон ках, якая ты сяч на 
600 кож ны раз куп ляе. У ся рэд нiм вы руч-
ка за дзень у мя не — 7-8 мiль ё наў. Ле там 
звы чай на — мiль ё наў 11-12. Бо та ды пры яз-
джа юць шмат ту рыс таў, ды i мно гiя жы вуць 
тут толь кi ле там, а на зi му з'яз джа юць да 
дзя цей у го рад.

Праз 15 хвi лiн пад' яз джа ем да на ступ най 
вёс кi — Цi мош каў шчы на. Вы хо дзiць ба бу ля 
i па чы нае абу рац ца:

— Я чу ла, як вы сiг на лi лi, не каль кi ра зоў 
вы хо дзi ла, у акно вы гляд ва ла, а вас усё 
не бы ло! Ча го так доў га едзе це? Цi, мо жа, 
вы спе цы яль на ку дысь цi сха ва лi ся, каб я 
вас не ўба чы ла? — злу ец ца ста рая. — У 
на ступ ны раз пры ходзь це i сту кай це мне 
ў дзве ры!

— Доб ра! — без лiш нiх спрэ чак ад каз вае 
Ма ры на Ва сiль еў на. — Бу дзем сту каць, ка лi 
хо ча це. А ця пер вось вы бi рай це пра дук ты, 
у нас сён ня карп жы вы, вель мi смач ны, усе 
бя руць.

— Ста рыя роз ныя бы ва юць, ёсць i та кiя, 
якiя з лю бой на го ды па чы на юць кры чаць, 
абу рац ца, — тлу ма чыць Iван Iва на вiч. — Але, 
са мi ра зу ме е це, ста рыя — яны ж як дзе цi. 
Тут лепш пра маў чаць, пе ра вес цi ўсё ў жарт, 
чым скан да лiць.

Праз не каль кi хвi лiн пад' яз джа ем да вёс кi 
Маў чан кi, спы ня ем ся прос та пе рад дзвя ра мi 
до ма. Ад туль вы хо дзiць ба буль ка з сы нам 
га доў пад 40:

— Ну што ж вы не ў час пры еха лi! Па тэ-
ле вi за ры вель мi цi ка вую пра гра му пра Джы-
гур ду па каз ва лi, праз вас прый шло ся пра пус-
каць! — смя ец ца ба бу ля.

— Ма ма, ты не за будзь мне толь кi пi ва 
ўзяць! — звяр та ец ца да ма цi сын, па куль 
ста рая ро бiць па куп кi.

— I вось так кож ны раз! Му жык зу сiм ма-
ла ды, а нi дзе не пра цуе, ся дзiць у ма цi-пен-
сi я нер кi на шыi i кож ны раз у яе пi ва цi вi но 
про сiць, — тлу ма чыць Ма ры на Ва сiль еў на. 
— На огул на гэ тым марш ру це ня час та куп-
ля юць спiрт ное, ста рыя шмат не п'юць. Ёсць 
марш рут, дзе больш ма ла дых жы ве, там 
амаль кож ны па куп нiк то вi но, то га рэл ку цi 
пi ва за каз вае.

Вёс ка Ра со хi — апош нi на се ле ны пункт на 
сён ня. Яна мес цiц ца на ма ляў нi чым бе ра зе 
во зе ра Мя дзел. Ста рыя струх ле лыя дам кi 
су сед нi ча юць з ве лi зар ны мi ка тэ джа мi, сха-
ва ны мi за вы со кi мi пла та мi.

— Тут у асноў ным мiн ча не па бу да ва лi ся, 
яны ў нас рэд ка ата вар ва юц ца. Хi ба толь кi 
бу даў нi кi, якiя ўзво дзяць гэ тыя ка тэ джы, — 
усмi ха ец ца Ма ры на Ва сiль еў на.

А вось мяс цо выя жы ха ры аў та кра му ча-
ка юць. I ган даль iдзе шпар ка. Ча каю, ка лi 
апош няя ба бу ля раз лiч ва ец ца з пра даў цом, 
i мы ад праў ля ем ся на зад, у рай цэнтр. На га-
дзiн нi ку 17.10. Цям нее.

— Гэ та мы яшчэ ра на вяр та ем ся. Сён ня 
лю дзей ма ла пры хо дзi ла. Ле там, бы ва ла, 
апош нiя па куп нi кi ў 22.00 ра зы хо дзi лi ся! — 
уз гад вае Ма ры на Ва сiль еў на.

А заўт ра ў iх аў та кра мы — зноў да ро га i 
но вы марш рут.

Воль га ЦI ЦЯН КО ВА. Фо та аў та ра.
Мя дзель скi ра ён

�
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«СУ ПЕР МАР КЕТ» 
НА КО ЛАХ

У буй ных га ра дах ча ла ве ку га ла ву не трэ ба ла маць, дзе што ку пiць — 
ма га зi наў шмат, ды амаль не што дзень но выя ад кры ва юц ца. А вось што 
ра бiць жы ха рам ма лых вё сак цi ху та роў, дзе кра му даў но за чы нi лi, а 
су пер мар кет цi на ват мi зэр ны ганд лё вы кi ёск там нi ко лi не ад чы нiц ца — 
ня вы гад на. У та кой глы бiн цы ця пер свой ме тад ганд лю, да яко га лю дзi 
пры звы ча i лi ся, як да га дзiн нi ка. Пра гэ та — наш рэ пар таж.

«Вы прос та мае 
вы ра та валь нi кi! Дзе цi да мя не 
рэд ка пры яз джа юць, са ма да 
блi жэй шай кра мы не дай ду...»

Ад рас на до меАд рас на до ме  ��

НА ВІ НЫ І НА СТРОЙ — 
З ДА СТАЎ КАЙ

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» адзін дзень па пра ца ва ла паш таль-
ё нам. Не ад ры ва ю чы ся ад да стаў кі га зет і ліс тоў, да вя ло ся 
спаз наць, што та кое «эк стрым» пры ват на га сек та ра, па слу-
хаць га рад скія пад ан ні і да ве дац ца пра ці ка вае «паш таль ён-
скае» хо бі...

Я спра бую хут ка 
рас клад ваць па паш то вых 
скрын ках га зе ты. 
На са мрэч, гэ та не так 
лёг ка, як зда ец ца. 

Пры ват ны сек тар — 
гэ та па мен та лі тэ це 
амаль што вёс ка.

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» спра буе без да па мо гі паш таль ё на спра-
віц ца з аба вяз ка мі. Па куль усё атрым лі ва ец ца!

На по шце — не вя лі кі ін струк таж.

Муд рас ці пра фе сіі спа сці га юцца на ха ду.

Ча ка юць паш таль ё на 
на ват на ган ку.

ІІІ з'езд на стаў ні каў і ра-
бот ні каў аду ка цыі кра ін СНД 
прой дзе ў Мін ску з 7 па 10 
каст рыч ні ка 2014 го да.

Са вет па су пра цоў ніц тве 
ў га лі не аду ка цыі дзяр жаў — 
удзель ні ц СНД ухва ліў пра-
па на ва ную бе ла рус кім бо кам 

тэ ма ты ку бу ду ча га пе да га гіч-
на га фо ру му «Уза е ма дзе ян не 
на цы я наль ных аду ка цый ных 
сіс тэм кра ін СНД як фак тар па-
вы шэн ня якас ці аду ка цыі». У 
ра бо це з'ез да возь муць удзел 
гра мад скія дзея чы, прад стаў-
ні кі ор га наў кі ра ван ня аду ка-

цы яй, на стаў ні кі, вы ха валь ні кі 
ўста ноў да школь най аду ка цыі, 
вы клад чы кі ВНУ, ме та дыс ты, 
прад стаў ні кі на ву ко вай су-
поль нас ці і вы да вец тваў, якія 
пра цу юць у сфе ры аду ка цыі і 
на ву кі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Пе да га гіч ная 
элі та кра ін СНД 

збя рэц ца 
ў Мін ску

«Не» — гру зам з ра ды я цы яй!
У пунк це про пус ку «Кат лоў ка» ад бы ла ся цы ры-
мо нія за вяр шэн ня пра ек та між на род най тэх ніч-
най да па мо гі з Еў ра пей скай ка мі сі яй «Удас ка-
на лен не пе ра ся чэн ня мя жы Бе ла ру сі».

У рам ках пра ек та сет ку ма біль ных ла ба ра то рый 
апе ра тыў на га рэ ага ван ня на дзяр жаў най мя жы Бе ла-
ру сі з кра і на мі Еў ра пей ска га са ю за па поў ні лі яшчэ 3 
апа рат на-пра грам ныя комп лек сы па вы яў лен ні гру заў 
з па вы ша ным ра ды я цый ным фо нам. Яны ўста ноў ле ны 
на ба зе мік ра аў то бу са «Фаль ксва ген», які пе ра аб-
ста ля ва ны пад ма біль ны офіс. Сё ле та сі ла мі гэ тых 
ла ба ра то рый у пунк тах про пус ку на мя жы пра ве дзе на 
больш за 800 рас сле да ван няў. У 6 вы пад ках пры ня та 
ра шэн не аб вяр тан ні гру заў фі зіч ных асоб у су вя зі з 
пе ра вы шэн нем імі ўста ноў ле ных у Бе ла ру сі са ні тар-
ных пра ві лаў і нор маў ра ды я цый най бяс пе кі.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

За гi ну ла дзяў чы на
У Брэс це поз на ўве ча ры за гi ну ла 17-га до вая ву ча-

нi ца 11 кла са. Тра ге дыя ад бы ла ся ў паўд нё ва-за ход-
нiм мiк ра ра ё не аб лас но га цэнт ра, у до ме па ву лi цы 
Ка лес нi ка. Дзяў чы на бы ла ў гас цях. Ней кiм чы нам 
яна вы па ла з акна сё ма га па вер ха. У 23 га дзi ны 20 
хвi лiн 25 лiс та па да яе це ла без пры кмет жыц ця знай-
шлi жыль цы до ма. У Брэсц кiм мiж ра ён ным ад дзе ле 
След ча га ка мi тэ та па ве да мi лi, што вя дзец ца пра вер ка 
ўсiх аб ста вiн зда рэн ня, пры зна ча на су до ва-ме ды цын-
ская экс пер ты за.

Яна СВЕ ТА ВА.

Ува га, кон курсУва га, кон курс  ��


