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Мужчынская забава

ЦЫТАТА ДНЯ

«Беларусь, як і нашы
найбліжэйшыя
суседзі і краіны ЕС,
характарызуецца
доўгатэрміновым і
прагрэсуючым працэсам
старэння насельніцтва.
На пачатак 2019 года ў
краіне пражывала больш
за два мільёны пажылых
людзей — старэйшых
за 60 гадоў, што
складае каля 22 %
усяго насельніцтва. Для
параўнання, у 2012 годзе
пажылых людзей у нас
было 19,4 %. Згодна
з дэмаграфічным
прагнозам, да 2030 года
доля такіх грамадзян
складзе больш за 27
%. Гэта ставіць на
парадак дня пытанне
ўдасканалення
сістэмы сацыяльнага
абслугоўвання».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Аляксандр РУМАК,
намеснік міністра працы
і сацыяльнай абароны:

КОРАТКА

З юбілеем жыхароў
Гродзенскай вобласці павіншаваў
Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка

• Больш за 900 тысяч чалавек, старэйшых за 70 гадоў, пражывае ў Беларусі.
• Гарбуз вагой 450 кг,
вырашчаны гродзенцам
Сяр ге ем Гаў ра ні ным
(на фота злева), прадэман стру юць у АК «Каробчыцы».

•

Гурт Mеtаllіса — самы
паспяховы па гастролях у
свеце. З 1982 года калектыў
музыкантаў пабываў на ўсіх
кантынентах, у 48 краінах,
зарабіўшы $1,4 млрд.

ПАСТУПАЛЬНАЕ
РАЗВІЦЦЁ
ДЛЯ ЎМАЦАВАННЯ
ЛІДАРСТВА
Сёлета Гродзенская вобласць адзначае свой 75-гадовы юбілей, святочныя мерапрыемствы распачнуцца ўжо сёння.
Напярэдадні гэтай значнай даты «Звязда» сустрэлася са старшынёй Гродзенскага аблвыканкама Уладзімірам КРАЎЦОВЫМ,
каб пагутарыць пра асноўныя кірункі развіцця рэгіёна, яго дасягненні і задачы на перспектыву. А яшчэ закранулі тэмы
будаўніцтва АЭС у Астраўцы і рэстаўрацыі
Старога замка ў Гродне.

СТАР. 4–5

«Найноўшая гіс торыя рэгіёна вядзе адлік з 20 верасня
1944 года, калі ў найскладанейшы час пасля вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў была створана вобласць з цэнтрам
у старажытным горадзе Гродна. Ваша плённая праца і шчырая
любоў да малой радзімы паднялі яе з пасляваенных руін, зрабілі
выдатным і квітнеючым краем, якім сёння ганарыцца ўся краіна», —
гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Гродзенская вобласць славіцца сваімі традыцыямі, заснаванымі на працавітасці, гасціннасці
і ветлівасці. «Спакон веку гэта зямля энергічных і моцных духам
людзей, ініцыятыўных, дзейных і таленавітых», — адзначыў ён.
«Нязменна высокія дасягненні ў сельскай гаспадарцы вывелі
вобласць у лік лідараў па вытворчасці прадуктаў харчавання і з'яўляюцца прыкладам для аграрыяў нашай краіны. Неацэнны ваш
унёсак у захаванне нацыянальнай духоўнай і гісторыка-культурнай
спадчыны, развіццё прамысловага і турыстычнага патэнцыялу
краіны», — канстатаваў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка выказаў перакананне, што энергія, настойлівасць і мэтанакіраванасць і надалей будуць для жыхароў
рэгіёна вернымі спадарожнікамі ў рэалізацыі маштабных планаў
і задач на карысць роднай Беларусі.
Кіраўнік дзяржавы пажадаў жыхарам Гродзенскай вобласці
поспехаў ва ўсіх пачынаннях, моцнага здароўя, шчасця, міру і
дабрабыту.
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Падпішыся на «Звязду» — і выйграй карысны прыз!
Ідзе падпіска на ІV квартал 2019 года
ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

