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Ула дзі мір КА РА ГІН, 
стар шы ня 
ГА «Мін скі ста ліч ны са юз 
прад пры маль ні каў 
і ра бо та даў цаў»:

«У Бе ла ру сі 
пры ня ты важ ныя 
да ку мен ты па раз віц ці 
прад пры маль ніц тва, 
зна ка вым з'яў ля ец ца дэ крэт 
№ 7. Не аб ход на ва ўсіх 
рэ гі ё нах кра і ны на ла дзіць 
эфек тыў ны дыя лог 
дзяр жаў ных ор га наў 
і біз нес-су поль нас ці, 
вы зна чыць агуль ныя 
па ды хо ды ін та рэ саў. Гэ та 
па він на быць не прос та 
раз мо ва, а вы ра шэн не 
кан крэт ных пы тан няў».

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 24.01.2018 г.
Долар ЗША    1,9779
Еўра 2,4210
Рас. руб. 0,0350
Укр. грыўня 0,0685
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Са цы яль ная іні цы я ты ваСа цы яль ная іні цы я ты ва  

ПАРК, 
ЯК У СІН ГА ПУ РЫ

«Хо чам зра біць Мінск го ра дам, 
зруч ным для ўсіх»

У Мін ску гэ тай вяс ной з'я віц ца Тэ ра пеў тыч ны парк 

для пен сі я не раў. У ім бу дзе зо на ад па чын ку са зруч ны мі 

лаў ка мі і зо на ак тыў нас ці — мес ца для ін тэ ле кту аль ных 

гуль няў і пля цоў ка, дзе мож на бу дзе па ка заць ся бе ў якас ці 

ланд шафт на га ды зай не ра. Плануецца праводзіць у пар ку 

і азда раў лен чыя пра гра мы з удзе лам па жы лых лю дзей, та кія 

як на ву чан не скан ды наў скай ха дзе і прак ты ка ван ням 

на раў на ва гу — для пра фі лак ты кі па дзен няў. СТАР. 7

Кож ны год двац цаць пер ша га сту дзе ня жы-
ха ры вёс кі Но ві ны, што ў Бя рэ зін скім ра ё не, збі-
ра юц ца ў сель скім До ме куль ту ры, каб ура чыс та 
і год на ад даць па ша ну ад на му з га лоў ных свят 

зем ля роб ча га ка лен да ра — Ка ля дам. Пры но-
сяць з са бою стра вы, ла сун кі, ро бяць «ка та» з 
хле ба, са ла і каў ба сы. Але са мае важ нае ў гэ тым 
звы чаі — упры го жыць жыт нё вы аль бо пша ніч ны 

сноп, які сім ва лі зуе Ка ля ду, зга та ваць куц цю. 
З гэ ты мі веч ны мі сім ва ла мі пра ца ві тас ці і ро ду 
ад пра віц ца за вёс ку да ду ба і пры-
ма ца ваць іх ся род га лін дрэ ва. СТАР. 5

АсобаАсоба  

Ар хі манд рыт у ке дах
На са мрэч ён быў у зі мо вых 
кра соў ках. Ішоў са бе ў пар ку, 
дзе ў Го ме лі зна хо дзяц ца 
ка фед раль ны са бор і епар хія, 
і рап там зра зу меў, што 
дзяў чын кі-школь ні цы гуч на 
раз ва жа юць ме на ві та пра яго 
абу так. Ві даць, ім ха це ла ся, каб 
з-пад пад рыз ні ка вы гляд ва лі 
лап ці ці кір за выя бо ты? Ча му 
нас больш хва люе тое, што 
над зеў на но гі свя тар, чым 
ста сун кі з бліз кі мі людзь мі 
ці стан свай го ду шэў на га 
зда роўя? Пы тан ні, якія ба ім ся 
за даць, і по шук ад ка заў на 
іх — у раз ва жан нях вя до ма га 
бе ла рус ка га свя та ра, які зу сім 
ня даў на вы даў чар го вую кні гу.

Пісь мен ніц кі дар ар хі манд ры та 
Са вы (Ма жу кі), на сель ні ка Го мель-
ска га Свя та-Мі коль ска га муж чын-

ска га ма нас ты ра для гра мад ства ад крыў ся не вель мі даў но. У 2014 го дзе 
ў мас коў скім вы да вец тве вый шла яго пер шая кні га «Лю боў і пус тэ ча». 
У кан цы 2016 го да — «Апель сі на выя свя тыя». І вось на рэш це ад бы ла ся 
прэ зен та цыя трэ цяй: «Не па збеж насць Пас хі».

Між тым тво ры свя та ра, сён ня зна ка мі та га яшчэ і шмат лі кі мі ві дэа вы-
ступ лен ня мі на тэ ле ба чан ні і ў ін тэр нэ це, — не про па ве дзі ў іх кла січ ным 
вы гля дзе. Хут чэй гэ та бло гі — ска жуць тыя, хто пры вык ка рыс тац ца 
су час най лек сі кай. Да рэ чы, апош няя кні га спа чат ку іс на ва ла ў вы гля дзе 
асоб ных ар ты ку лаў — раз ва жан няў аў та ра — на кож ны дзень ле таш ня га 
Вя лі ка га пос ту на вя до мым сай це httр://www.рrаvmіr.ru.

У го мель скай цэнт раль най га рад ской біб лі я тэ цы імя Гер цэ на, з якой 
ар хі манд рыт су пра цоў ні чае даў но і цес на, ён, прад стаў ля ю чы но вае вы-
дан не, дзя ліў ся дум ка мі не толь кі пра яго змест. Да рэ чы, 
пры слу ха ем ся. СТАР. 9

Ка ля да, Дуб і ін шыя...Ка ля да, Дуб і ін шыя...


