
Як нас ду рацьЯк нас ду раць  

ЯК НЕ КУ ПІЦЬ 
КА ТА Ў СЕ ЦІ ВЕ

Па ра ды тым, хто на бы вае та вар у ін тэр нэ це
У вір ту аль ных 

крам ёсць свае 

пе ра ва гі — та вар 

больш тан ны, мож на 

ра біць па куп кі, 

не вы хо дзя чы 

з до му. Але не 

заў сё ды па куп ка 

бы вае ў ра дасць. 

І апош нім ча сам 

та кое зда ра ец ца ўсё 

час цей. Спе цы я ліс ты 

свед чаць, 

што кож ная 

дру гая-трэ цяя скар га 

ад на сель ніц тва 

ме на ві та на та вар 

з ін тэр нэ ту. 

Стар шы ня 

ма гі лёў скай 

гра мад скай ар га ні за цыі аба ро ны спа жыў цоў і член 

праў лен ня гэ тай жа ар га ні за цыі на рэс пуб лі кан скім уз роў ні 

Ва сіль ЧОР НЫ дае па ра ды, як па збег нуць не пры ем нас цяў 

пры на быц ці та ва ру ў Се ці ве і што ра біць, ка лі 

яны ўсё ж та кі ўзнік лі.

Аг ра ту рызмАг ра ту рызм  

КУ РЫ ЦА Ў ГАР БУ ЗЕ, 
ЗЯ ЛЁ НЫЯ ГУ ЛЯН КІ 

ДЫ ВОД НЫЯ 
СПЛА ВЫ

Ка лі ма лая ра дзі ма пе ра тва ра ец ца 
ў крэ а тыў ную пра сто ру

Уся го га доў дзе сяць та му які мы маг лі пра па на ваць ад па чы нак 

на вёс цы, асаб лі ва ў ха лод ны час? Уса дзіць і аба браць, пра-

бач це, аба грэць, у леп шым вы пад ку, ар га ні за ваць ры бал ку, 

па ля ван не.

Ка неш не, мож на бы ло б і да лей ся дзець і га ла сіць: «А ў нас ні ча гу-
сень кі ня ма, а хто да нас па е дзе?» Але знай шлі ся апан та ныя і крэ а тыў-
ныя лю дзі, якія здо ле лі зра біць са праўд ны пе ра ва рот у аг ра ту рыз ме. 
З'я ві лі ся не толь кі ся дзі бы, на ба зе якіх ство ра ны му зеі, ла дзяц ца раз на-
стай ныя фес ты ва лі, кон кур сы, квэс ты, май стар-кла сы. Функ цы я ну юць 
цэ лыя ту рыс тыч ныя марш ру ты, на сы ча ныя па дзея мі і ідэ я мі, над які мі 
ча ра ва лі гас па да ры ся дзіб, ра мес ні кі, му зей шчы кі і на ват школь ні кі. 
І пад час па да рож жа па так зва ных зя лё ных марш ру тах вы су стрэ не це 
ў тым лі ку ва ры ян ты для ад па чын ку, якіх не пра па ну юць больш ні дзе ў 
све це. Пры чым «ін дуст рыя ўра жан няў» на вёс цы раз ві ва ец ца з кож ным 
го дам. Ту рыс та ўжо мож на пе ра да ваць як эс та фет ную па лач ку. І на кож-
най кроп цы, дзе за тры ма ец ца, ён мо жа раз ліч ваць і на гас-
цін ны пры ём, і на па зна валь на-за баў ляль ныя пра гра мы.
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ЦЫТАТА ДНЯ

На тал ля КА ЧА НА ВА, 

кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

«Вы ка нан не пра гноз ных 
па каз чы каў са цы яль на-
экана міч на га раз віц ця — 
не са ма мэ та. Га лоў нае — 
ства рэн не пра цоў ных 
мес цаў, да сяг нен не доб ра га 
ўзроў ню за ра бот най 
пла ты. У гэ тых пы тан нях 
мяс цо вым ор га нам ула ды 
вар та пра явіць боль шую 
ак тыў насць. Мы ба чым, 
што 30 % бес пра цоў ных — 
мо ладзь. Вель мі важ на 
на гэ тым эта пе пад тры маць 
ма ла до га ча ла ве ка, даць яму 
пер шы штур шок у жыц цё. 
Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн та 
ўдзя ляе сур' ёз ную ўва гу 
пы тан ням за ня тас ці. На гэ та 
на кі ра ва ны і Дэ крэт № 1, 
у кож ным го ра дзе бу дуць 
ство ра ны спе цы яль ныя 
ка мі сіі. Рэа лі за цыя гэ та га 
дэ крэ та да зво ліць больш 
дзейс на вы ра шаць пы тан ні, 
якія да ты чац ца за ня тас ці. 
Мы ба чым, што сі ту а цыя 
мя ня ец ца ў леп шы бок».
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Ідзе падпіска на «Звязду» на II квартал 2018 года!
ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
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Гаючая ва да Гаючая ва да 
ма лой ра дзі мыма лой ра дзі мы

Ста ліч ны кіроўца Ана то ліь ДВА РЭЦ КІ ро дам 
з вёс кі Ануф ра ві чы Слуц ка га ра ё на і, ка лі на вед вае 
род ныя мяс ці ны, аба вяз ко ва за гляд вае на свя тую 
кры ні цу, каб на браць ва ды — чыс цют кай, смач най, 

ка рыс най. Кры ніч ны комп лекс зна хо дзіц ца 
за вёс кай Па кра ша ва і пас ля ад крыц ця 

(гэ та ад бы ло ся тры га ды та му) стаў са праўд ным 
куль та вым мес цам Случ чы ны, да кры ні цы 

спя ша юц ца і мяс цо выя жы ха ры, і ванд роў ныя гос ці.
— Ня ма леп шай ва дзі цы, чым з род най кры ні цы! — 

усмі ха ец ца Ана толь Два рэц кі. 
— Ка лі кры ні цу асвя ці лі — я тут са мы час ты госць, 

на бі раю поў ныя бут лі і вя зу іх у ста лі цу.
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