ШЛЯХ,
ЦЯЖКАСЦІ
І НАДЗЕІ ЕАЭС

150 ПРЭТЭНДЭНТАЎ
НА «ДАЕЎРАПЕЙСКІЯ
ГУЛЬНІ»
13

ЛІЧБА ДНЯ

41

станцыя абезжалезвання
ўведзена ў краіне
ў эксплуатацыю летась.
На 2019 год запланавана
будаўніцтва больш як
250 такіх станцый
абезжалезвання.
Для забеспячэння ўсіх
спажыўцоў да 2025 года
якаснай пітной вадой
плануецца будаўніцтва
каля 1,4 тысячы станцый
абезжалезвання, бурэнне
свідравін і іншыя
мерапрыемствы.
У 2019—2020 гадах на
будаўніцтва станцый
абезжалезвання плануецца
накіраваць больш як
$50 млн бюджэтных
сродкаў. На гэтыя мэты
прадугледжаны і сродкі
знешніх пазык Еўрапейскага
банка рэканструкцыі
і развіцця, Міжнароднага
банка рэканструкцыі
і развіцця, уласныя сродкі
прадпрыемстваў водаправодна-каналізацыйнай
гаспадаркі.
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свае арніталагічныя вырабы. Мясцовая гаспадыня Таццяна
ЛАБУЗНОВА зацікавілася птушынымі хаткамі, бо ведае: калі
побач з участкам дапамагчы пасяліцца птушкам — будзе каму
ахоўваць агарод ад шкоднікаў.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Пасля «Вялікай размовы»

• Вы с таў ка-кір маш
«Па ля ван не і ры ба лоўства» прой дзе ў Мін ску
21—24 сакавіка.

З нагоды

ПЫТАННЕ
КАТЭГАРЫЧНА ВАЖНАЕ!

ВАСІЛЬКОВАЯ
ЖАР-ПТУШКА

Сёння мы прэзентуем новую рубрыку «Звязды», якую назвалі «Пасля «Вялікай размовы». Кіраўнік дзяржавы Аляксандр
Лукашэнка 1 сакавіка правёў сустрэчу з прадстаўнікамі грамадскасці, экспертнай супольнасцю, журналістамі беларускіх
і замежных сродкаў масавай інфармацыі, якая доўжылася на
працягу сямі з паловай гадзін. Падчас гэтай вялікай размовы
ён адказаў на самыя значныя і вызначальныя пытанні ў жыцці
нашай краіны. Але адказаць на ўсе тры тысячы пытанняў, якія
паступілі напярэдадні, было проста немагчыма...
Між тым спадзяванні людзей нельга пакідаць без увагі. Прымаючы
днямі з дакладам кіраўніка сваёй Адміністрацыі Наталлю Качанаву, Прэзідэнт акцэнтаваў увагу на зададзеных людзьмі пытаннях: «Усе тры тысячы
пытанняў павінны быць разгледжаны». Ён адзначыў, што ўлада павінна
не паказваць людзям, што іх паслухалі і забылі, а наадварот, — інфармаваць, як рэагуюць на іх запыты. «Я разумею, што людзі розныя. Тое, што
самі павінны рабіць, яны часам скідваюць на ўладу. Такіх меншасць. Але
ўсё роўна неабходна адрэагаваць, каб ведаць, чым жывуць людзі. А там,
дзе трэба, падключацца». Ролю СМІ ў вырашэнні праблемных пытанняў,
пачынаючы ад патрэб людзей, будаўніцтва жылля і заканчваючы дарогамі, ён ацаніў станоўча. Кіраўнік дзяржавы даручыў узяць пад кантроль усе
пытанні і адрэагаваць на просьбы і запыты людзей. «Пытанне
катэгарычна важнае!» — падкрэсліў ён.
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У Мінску ўшанавалі «Жанчын года»

Фота Андрэя САЗОНАВА.

• Аляк сандр Лу кашэнка падпісаў указ аб
будаўніцтве эксперыментальнага дома ў Смалявічах
для мінскіх чаргавікоў.
• Бюд жэт Беларусі ў
2018 го дзе атры маў ад
«падатку на Google» амаль
Br15,8 млн.
• Прадстаўніца МТЗ
Алена Арлова перамагла на спаборніцтвах па
трактарным біятлоне ва
Удмуртыі.
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ГАСЦЕЙ ЧАКАЕЦЕ?

На пачатку вясны на кірмашы ў Шклове можна
заўважыць незвычайны тавар, які прапануюць мясцовыя
майстры-рамеснікі, — домікі для розных птушак — шпакоўні,
сінічнікі. Майстар па дрэве Валянцін ЖУРАЎЛЁЎ таксама
не застаўся ўбаку ад вясновых спраў і прынёс на кірмаш

КОРАТКА

АЎТОРАК

Старшыня БСЖ Мар'яна ШЧОТКІНА ўручае ўзнагароду
«За адданасць Беларускаму саюзу жанчын» Ірыне АРАБЕЙ,
намесніку старшыні Брэсцкай абласной арганізацыі БСЖ.
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Падпішыся на «Звязду» — і выйграй карысны прыз!
Працягваецца падпіска на ІІ квартал 2019 года
ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

