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• Больш за 900 тысяч ча-

ла век, ста рэй шых за 70 га-

доў, пра жы вае ў Бе ла ру сі.

• Гар буз ва гой 450 кг, 

вы ра шча ны гро дзен цам 

Сяр ге ем Гаў ра ні ным 

(на фота злева), пра дэ-

ман стру юць у АК «Ка-

роб чы цы».

• Гурт Mеtаllіса — са мы 

па спя хо вы па гаст ро лях у 

све це. З 1982 го да ка лек тыў 

му зы кантаў па бы ваў на ўсіх 

кан ты нен тах, у 48 кра і нах, 

за ра біўшы $1,4 млрд.
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Аляк сандр РУ МАК, 

на мес нік мі ніст ра пра цы 

і са цы яль най аба ро ны:

«Бе ла русь, як і на шы 
най блі жэй шыя 
су се дзі і кра і ны ЕС, 
ха рак та ры зу ец ца 
доў га тэр мі но вым і 
пра грэ су ю чым пра цэ сам 
ста рэн ня на сель ніц тва. 
На па ча так 2019 го да ў 
кра і не пра жы ва ла больш 
за два мільёны па жы лых 
лю дзей — ста рэй шых 
за 60 га доў, што 
скла дае ка ля 22 % 
уся го на сель ніц тва. Для 
па раў на ння, у 2012 го дзе 
па жы лых лю дзей у нас 
бы ло 19,4 %. Згод на 
з дэ ма гра фіч ным 
пра гно зам, да 2030 го да 
до ля та кіх гра ма дзян 
скла дзе больш за 27 
%. Гэ та ста віць на 
па ра дак дня пы тан не 
ўдас ка на лен ня 
сіс тэ мы са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня».
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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

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

ПА СТУ ПАЛЬ НАЕ 
РАЗ ВІЦ ЦЁ 

ДЛЯ ЎМА ЦА ВАН НЯ 
ЛІ ДАР СТВА

Сё ле та Гро дзен ская воб ласць ад зна чае свой 75-га до вы юбі-

лей, свя точ ныя ме ра пры ем ствы рас пач нуц ца ўжо сёння. 

На пя рэ дад ні гэ тай знач най да ты «Звяз да» су стрэ ла ся са стар-

шы нёй Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мі рам КРАЎ ЦО ВЫМ, 

каб па гу та рыць пра асноў ныя кі рун кі раз віц ця рэ гі ё на, яго да-

сяг нен ні і за да чы на перс пек ты ву. А яшчэ за кра ну лі тэ мы 
бу даў ніц тва АЭС у Аст раў цы і рэ стаў ра цыі 
Ста ро га зам ка ў Грод не. СТАР. 4–5

З юбі ле ем жы ха роў 
Гро дзен скай воб лас ці па він ша ваў 
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка

«Най ноў шая гіс то рыя рэ гі ё на вя дзе ад лік з 20 ве рас ня 

1944 го да, ка лі ў най скла да ней шы час пас ля вы зва лен ня Бе ла-

ру сі ад фа шысц кіх за хоп ні каў бы ла ство ра на воб ласць з цэнт рам 

у ста ра жыт ным го ра дзе Грод на. Ва ша плён ная пра ца і шчы рая 

лю боў да ма лой ра дзі мы пад ня лі яе з пас ля ва ен ных ру ін, зра бі лі 

вы дат ным і квіт не ю чым кра ем, якім сён ня га на рыц ца ўся кра і на», — 

га во рыц ца ў він ша ван ні.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што Гро дзен ская воб ласць сла-

віц ца сва і мі тра ды цы я мі, за сна ва ны мі на пра ца ві тас ці, гас цін нас ці 

і вет лі вас ці. «Спа кон ве ку гэ та зям ля энер гіч ных і моц ных ду хам 

лю дзей, іні цы я тыў ных, дзей ных і та ле на ві тых», — ад зна чыў ён.

«Ня змен на вы со кія да сяг нен ні ў сель скай гас па дар цы вы ве лі 

воб ласць у лік лі да раў па вы твор час ці пра дук таў хар ча ван ня і з'яў-

ля юц ца пры кла дам для аг ра ры яў на шай кра і ны. Не ацэн ны ваш 

унёсак у за ха ван не на цы я наль най ду хоў най і гіс то ры ка-куль тур най 

спад чы ны, раз віц цё пра мыс ло ва га і ту рыс тыч на га па тэн цы я лу 

кра і ны», — кан ста та ваў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў пе ра ка нан не, што энер гія, на-

стой лі васць і мэ та на кі ра ва насць і на да лей бу дуць для жы ха роў 

рэ гі ё на вер ны мі спа да рож ні ка мі ў рэа лі за цыі маш таб ных пла наў 

і за дач на ка рысць род най Бе ла ру сі.

Кі раў нік дзяр жа вы па жа даў жы ха рам Гро дзен скай воб лас ці 

пос пе хаў ва ўсіх па чы нан нях, моц на га зда роўя, шчас ця, мі ру і 

даб ра бы ту.


