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КАШАПАРАЎ 
ПРА АДЗІНУЮ 
ЖОНКУ

ВАКОЛ СВЕТУ 
З ДРЭННЫМ 
ЗРОКАМ

• У Ар шан скім ра ё не да 

кан ца гэтага го да пла ну юць 

увес ці ў экс плу а та цыю буй-

ны ма лоч на та вар ны комп-

лекс «Ку па лін ка».

• 16 жы ха роў Мін ска 

ста рэй шыя за 90 га доў 

афі цый на пра цу юць, уся-

го ў ста лі цы за рэ гіст ра ва-

ныя 169 ты сяч пра ца ўлад-

ка ва ных пен сі я не раў.

• Па са жы ра па ток у На-

цы я наль ным аэ ра пор це 

Мінск у сту дзе ні — жніў-

ні 2019 го да па вя лі чыў ся 

амаль на 12 % у па раў на нні 

з ле таш нім.

• Кар ці ну даў жы нёй 

250 мет раў мас та кі па-

до раць Грод на да Дня 

го ра да. Па лат ном ста не 

пра ез ная част ка.

КОРАТКА

Люд мі ла КА НА НО ВІЧ, 
на мес нік стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі па пра цы 
і са цы яль ных пы тан нях 
Па ла ты прад стаў ні коў:

«У па чат ку гэ та га го да до ля 
гра ма дзян ва ўзрос це 60 га доў 
і больш у агуль най коль кас ці 
на сель ніц тва Бе ла ру сі скла ла 
ка ля 22 %, да 2025 го да 
гэ ты па каз чык уз рас це 
да 28 %. У су вя зі з гэ тым 
бы ла па ча та рас пра цоў ка 
пра ек та на цы я наль най 
стра тэ гіі ў ін та рэ сах 
па жы лых гра ма дзян, які 
бу дзе прад стаў ле ны на 
аб мер ка ван не ў каст рыч ні ку—
ліс та па дзе. Ся род пра па ноў 
у пра ект з бо ку дэ пу та таў 
Па ла ты прад стаў ні коў — 
вы ка ры стан не ме ха ніз маў 
дзяр жаў на-пры ват нага 
парт нёр ства ў сфе ры 
ака зан ня ме ды цын скіх і 
са цы яль ных па слуг для 
гра ма дзян ста ла га ве ку, 
пад трым ка на ву ко вых 
да сле да ван няў у га лі не 
ге ран та ло гіі, ука ра нен не 
ў на ву чаль ныя пра гра мы 
для мо ла дзі кур саў па 
пла на ван ні ак тыў на га 
даў га лец ця. Раз гля да лі ся 
так са ма ва ры ян ты 
пры цяг нен ня ка мер цый ных 
і не ка мер цый ных се так 
для да стаў кі пра дук таў, 
ака зан ня транс парт ных 
і бы та вых па слуг па 
прын цы пе са цы яль на га 
прад пры маль ніц тва».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

Падпішыся на «Звязду» — і выйграй карысны прыз!
Ідзе падпіска на ІV квартал 2019 года

Наш пра ектНаш пра ект

Кон курс 
апа вя дан няў 

«Звяз ды»: 
пад во дзім вы ні кі...

Аб вя шча ем но вы этап
Ужо шмат га доў на ша га зе та вя дзе ад мыс ло вы твор-

чы пра ект — кон курс апа вя дан няў, у якім па доб рай 

тра ды цыі ад точ ва юць пя ро як ма ла дыя, так і ста лыя 

аў та ры не за леж на ад мес ца пра жы ван ня, лі та ра тур на га 

во пы ту і су куп нас ці за слуг. Кож ны твор, які дру ку ец ца 

на ста рон ках «Звяз ды», чымсь ці ад мет ны і ці ка вы, а 

ча сам і на ва тар скі. А га лоў нае, спа дзя ём ся, кож ны з 

іх не толь кі пры но сіць во пыт пры го жа га пісь мен ства 

аў та ру, але і зна хо дзіць свай го чы та ча.

Вы бі раць най леп шых у твор чым спа бор ніц тве заў сё ды 

цяж ка, але не аб ход на. Сё ле та ў вы зна чэн ні пе ра мож цаў зноў 

пра ца ва ла кам пе тэнт нае жу ры, у склад яко га ўвай шлі, у пры-

ват нас ці, вя ду чы кон кур су Алесь Ба дак, а так са ма га лоў ныя 

рэ дак та ры лі та ра тур на-мас тац кіх вы дан няў Вы-

да вец ка га до ма «Звяз да». СТАР. 13СТАР. 4

Каб па збег нуць 
пе ра вы твор час ці, 
пры ват ні кам 
рэ ка мен ду юць 
аб' яд ноў вац ца 
ў аса цы я цыі.

Ся рэд няя 
ўра джай насць 
«дру го га хле ба» — 
365 цэнт не раў 
з гек та ра. Па куль...

Ве ра сень тра ды цый на лі чыў ся ў нас (тых, ка му ця пер за 45—50) ме ся цам 

буль бы. Яе ка па лі школь ні кі і сту дэн ты, за мест та го каб ся дзець у кла сах 

ці аў ды то ры ях. Ця пер кож ны зай ма ец ца сва ёй спра вай. А ўра джай насць 

буль бы сё ле та вы шэй шая за ле таш нюю ня знач на — на 11 %, 

але ўсё ж...

Хар чо вая бяс пе каХар чо вая бяс пе ка

БУЛЬ БАЧ КА БУЛЬ БАЧ КА 
ЎРА ДЗІ ЛА,ЎРА ДЗІ ЛА,

ды і яб лы каў з цы бу ляй хо піць усімды і яб лы каў з цы бу ляй хо піць усім

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Сё ле та сту дэн ты Ві цеб скай ака дэ міі ве тэ ры нар най 

ме ды цы ны вы еха лі не «на буль бу», а «на бу ра кі». Ме на ві та гэ тыя 

ка ра няп ло ды яны да па ма га юць убі раць у сель ска гас па дар чым 

прад пры ем стве «Аль гоў скае». Ура джай ста ло вых бу ра коў сё ле та 

ба га ты — толь кі за пер шы дзень ра бо ты хлоп цы і дзяў ча ты 

са сту дэнц ка га дэ сан та са бра лі 55 тон. З та кі мі і сэл фі зра біць 

не со рам на, лі чаць Яна КА РОТ КАЯ, Іна СТРАП КО 

і На тал ля ЖЫЖ КЕ ВІЧ.

УРА ДЖАЙ НАЕ СЭЛ ФІУРА ДЖАЙ НАЕ СЭЛ ФІ
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