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«Абавязкова альтэрнатыва,
абавязкова канкурэнцыя,
сутыкненне думак»

ЦЫТАТА ДНЯ

«Тых, хто любіць зямлю,
працуе на ёй з задавальненнем
і зацікаўлены ў развіцці,
трэба падтрымліваць
і дапамагаць. І да кожнага
такога выпадку неабходна
падыходзіць індывідуальна.
Сельская гаспадарка
можа стаць асновай
росту і развіцця рэгіёнаў.
Тым больш што ў апошнія
гады сельскагаспадарчая
галіна паказвае станоўчыя
вынікі. Але мяжы
дасканаласці няма. Сёлета
нядрэнныя разлікі ў цэлым
на ўраджай, нарыхтавана
дастаткова кармоў, будзем
са збожжам, мясам,
малаком. Не проста
забяспечым сябе,
але і атрымаем магчымасць
нарасціць экспарт».

Учарашняе мерапрыемства — адно з нямногіх,
калі на сустрэчы з удзелам Прэзідэнта журналісты
(у тым ліку і прадстаўнікі «Звязды») апынуліся
з іншага боку відэакамер, а ў нашым выпадку —
дыктафонаў. Карэспандэнты самі сталі героямі
сюжэтаў і публікацый, якія запаланілі медыяпрастору
гэтым днём. У зале Палаца Незалежнасці сабралася
амаль 250 спецыялістаў галіны масмедыя. Аляксандр
Лукашэнка сказаў, што для сустрэчы няма
надзвычайнай нагоды — толькі часткова яна
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звязана з выбарчай кампаніяй.

Фота БелТА.

Прэзідэнт сустрэўся
з прадстаўнікамі
вядучых СМІ краіны

Іван ЛАЎРЫНОВІЧ,
памочнік Прэзідэнта —
інспектар па Гродзенскай
вобласці:

Для добрых стартаў

У Мінску з'явілася яшчэ адна
ўнікальная спартыўная пляцоўка

• Самы вялікі падаходны
падатак за 2019-ы для фізасобы склаў Br10,6 млн.
• Камп'ютарны тамограф па ста вяць у Лідскую цэнтральную раённую бальніцу.
• У Дняпроўска-Бугскім
канале зафіксавана гібель
рыбы.
• Бясплатна зрабіць
спробу ЭКА ў Беларусі
мож на будзе на ба зе
трох дзяр жаў ных па ліклінік.
• Вытворчасць новых
відаў мармеладу і жэле з
мясцовай сыравіны арганізуюць у Слаўгарадзе ў
2021 годзе.
• Белстат: каля 90 %
беларусаў усведамляюць
адказнасць за здароўе.
• Больш за 6 тысяч прылад для адпужвання птушак устанавілі спецыялісты
«Мінскэнерга» сёлета.
• Адзіны падатак па
зніжанай з-за пандэміі
стаўцы плацяць больш за
39 тысяч індывідуальных
прадпрымальнікаў.
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Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

КОРАТКА

Яна размясцілася ў Партызанскім раёне сталіцы па вуліцы Ваўпшасава і ўжо паспела прыцягнуць мноства аматараў як зімовых, так і летніх відаў спорту. Месца лыжаролернай трасы было
вызначана тут яшчэ ў 2013 годзе, а ўчора адбылося яе ўрачыстае адкрыццё пасля рэканструкцыі,
побач з трасай з'явіліся два новыя спартыўныя аб'екты: пляцоўка з вулічнымі трэнажорамі і пляцоўка для стральбы. Паспрабаваць сябе тут ужо можа любы ахвотны.
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Фінансавы лікбез

ТОНКАЕ МАСТАЦТВА
ДАБРАБЫТУ
Складаем сямейны бюджэт
разам са спецыялістам Нацбанка
Нават калі вы раней жылі як птушка божая і з цяжкасцю маглі палічыць дробязь
у краме, 2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць
свае выдаткі, хоць і раней гэта таксама было вельмі актуальна. Адзіны спосаб
застацца на плаве для многіх сем'яў — паставіць сямейны бюджэт на дзелавыя
рэйкі: так, як гэта робіцца ў сур'езных кампаніях. Менавіта таму аб кансультацыі па планаванні сямейнага бюджэту мы папрасілі спецыялістаў
Нацыянальнага банка.
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