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МАЛАДЗЕЧАНСКАЯ
ШКОЛА
12
ВЫЦІНАНКІ

Ігар ШУНЕВІЧ,
міністр унутраных спраў:
«Любая сацыяльная дзейнасць
павінна адбывацца па пэўных
правілах, калі гэтых правілаў
няма, то адбываецца анархія,
безуладдзе і прыніжэнне правоў,
свабод і асобы грамадзяніна.
Калі такіх правілаў няма,
то яны павінны быць
распрацаваны. Адказнасць за
здзяйсненне супрацьпраўных
дзеянняў, усё роўна ў якой
сферы, галіне або форме,
павінна наступаць безумоўна.
Аўтарызацыя ў інтэрнэце
дысцыплінуе грамадства,
карыстальнікаў у сетках. Таму
што, давайце прызнаемся,
інтэрнэт зараз — гэта зона
абсалютна безадказных
паводзінаў, меркаванняў, абраз,
распаўсюджвання паклёпу...
Зыходзячы з гэтага, лічу
мэтазгодным, правільным
і своечасовым вырашэнне
пытання аб ідэнтыфікацыі
ўдзельнікаў гэтага працэсу.
Гэта дысцыплінуе тых людзей,
якія сёння не ведаюць ні правоў,
ні межаў, ні ўмоўнасцяў, маралі,
прынцыпаў. Усёдазволенасці
ў нейкай ступені будзе
пастаўлены бар'ер».
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З КАРАЛЕЎСКІМ
РАЗМАХАМ

 Свята горада

Гродна
адзначыў
890-гадовы
юбілей

Больш за 100 тысяч чалавек наведалі свята горада,
на якім можна было сустрэцца з гараднічым,
убачыць сілача, прадэгуставаць новы сыр, зрабіць сэлфі
з касманаўтам...
Урачыстасці пачаліся яшчэ напярэдадні святочнай даты. У Гродзенскім абласным тэатры адбылося ўрачыстае пасяджэнне, на якім
ушанавалі гараджан з прысваеннем ім звання «Ганаровы грамадзянін
Гродна» і тых, чые імёны папоўнілі Кнігу Славы. Найлепшыя работнікі
розных сфер дзейнасці атрымалі Ганаровыя граматы аблвыканкама. Старшыня Гродзенскага гарадскога выканаўчага камітэта
Мечыслаў ГОЙ адзначыў, што гэта свята аб'ядноўвае ўсіх гараджан.
І тых, хто лічыць Гродна сваёй радзімай, і тых, хто робіць
яго камфортным і зручным для пражывання.
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Фота БелТА.

ЦЫТАТА ДНЯ

18

Старшыня Гродзенскага аблвыканкама Уладзімір КРАЎЦОЎ,
старшыня Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў Ігар ЖУК, генеральны
дырэктар ААТ «Малочны Свет» Марына АНІКЕЕВА, касманаўт Алег НАВІЦКІ.

КОРАТКА
• ВУП Беларусі ў студзені—жніўні 2018 года
вырас на 3,7 % у параўнанні з леташнім.
• Першы ў свеце цягнік
на вадародных паліўных
элементах Coradіa іLіnt выканаў 16 верасня тэставы
рэйс у Ніжняй Саксоніі.

• Савет Міністраў пастановай зацвердзіў палажэнне аб парадку продажу незапатрабаванага
дзяржжылля ў сельскай
мясцовасці.
• Раку Прыпяць пад мостам у Жыткавіцкім раёне вяртаюць у звыклае рэчышча.
• У Быхаўскім раёне на
працягу года будзе забаронены продаж алкаголю
ўначы (з 23.00 да 7.00).

 Белая вежа — 2018

 Разумныя грошы

САПРАЎДНАЕ І ПРЫВІДНАЕ
Вось і апусцілася
заслона 23-й «Белай
вежы». Сёлетні
фестываль быў
крыху карацейшы
за папярэднія,
ён працягваўся
шэсць дзён замест
васьмі. Але ж
сустрэча гледачоў
з сапраўдным
мастацтвам адбылася,
і гэта радуе.

Ці можна
кіраваць попытам
спажыўцоў?
Ад спантаннай пакупкі са «зніжкай па-беларуску» можна не толькі не атрымаць якой-небудзь эканоміі, але і пераплаціць за яе.

Міжнародны форум «Белая вежа» не першы раз адкрываў Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы.
Фота Аляксандра ШУЛЬГАЧА.
Пра «Рэвізора» ў пастаноўцы Мікалая Пінігіна і Дзмітрыя Цішко падрабязна расказвала наша газета. Можна толькі
адзначыць, што брэсцкая публіка аказалася ўдзячнай, цудоўную ігру Віктара Манаева
ў ролі Гараднічага і яго калег у Брэсце ацанілі. А калі галоўны герой вымаўляў фразы ці
маналогі, некаторыя гледачы азіраліся на рад, у якім сядзелі кіраўнікі гарадской і абласной вертыкалі: як успрымаюць? Але яны гэтак жа весела смяяліся і шчыра апладзіравалі.
Словам, гогалеўскі сюжэт з адаптацыяй на тутэйшае жыццё стаў добрым
пачаткам фестывалю.
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Абсалютна ўсе гандляры хочуць каардынаваць
паводзіны сваіх кліентаў. А інструменты прыцягнення пакупніка грунтуюцца на эканоміі іх фінансавых выдаткаў. Апошнім часам банкі сумесна з
гандлёвымі сеткамі (магазінамі і не толькі) стварылі
сумесны прадукт — так званыя праграмы лаяльнасці. Цяпер у краіне дзейнічае каля 20 найбуйнейшых
такіх праграм. Пра тое, што лепш для наведвальнікаў крам, мы пагаварылі з кіраўніком адной з іх,
экспертам Алегам ЗАХАРАВЫМ.
— Алег Уладзіміравіч, якія існуюць перадумовы для ўзнікнення праграм лаяльнасці ў нашым
грамадстве? Мы саспелі для такіх праграм?
— Паўсюль людзі купляюць па адзінай схеме —
патрэбна ежа, адзенне, прадметы гігіены і іншае.
І кожны з нас стараецца купіць як мага танней, але, у
той жа час, больш карысны прадукт. На гэтым базавым прынцыпе і будуюцца ўсе праграмы лаяльнасці прадпрыемстваў.
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ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!

Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2018 года!
ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

