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ФЕСТЫВАЛЬНЫ 
НАСТРОЙ 
IГАРА 
САРУХАНАВА

ВІБРАЦЫЯ 
СУЧАСНАЙ 
ХАРЭАГРАФІІ

• Ра ры тэт ныя ёлач-

ныя цац кі прад ста вяць у 

На цы я наль ным гіс та рыч-

ным му зеі.

• Бе ла рус кая чы гун ка 

за пус ці ла ма біль ную пра-

гра му для афарм лен ня 

бі ле таў.

• У Бе ла ру сі пла ну юць 

даць пра ва аплач ваць да-

рож ны збор на ме сяц.

• Рэ гі я наль ныя ад бо ры 

на кон кур сы «Сла вян ска-

га ба за ру — 2020» па чы-

на юц ца ў Бе ла ру сі.

• Мінск, Лон дан і Ван-

ку вер — адзі ныя га ра ды ў 

све це, дзе мож на апла ціць 

пра езд у мет ро бес кан так-

та вай бан каў скай карт кай.

• Брэсц кая воб ласць 

за пус кае пра ект па пад-

трым цы жан чын у фер-

мер стве, аг ра ту рыз ме і 

ра мес ніц тве.

• У Мін скім заа пар ку 

не ўза ба ве па се ляц ца таш-

кенц кія львы.

• Ляс га сы Мін скай воб-

лас ці пла ну юць пра даць 

больш за 40 ты сяч на ва-

год ніх дрэў.

КОРАТКА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» на І квартал і І паўгоддзе 2020 года.
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Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ, 
мі ністр фі нан саў:

«У бюд жэт най сфе ры 
ад нос на ся рэд няй зар пла ты 
па кра і не мы фак тыч на 
на блі жа ем ся да па каз чы ка 
80 % на ка нец го да. 
У не ка то рых аб лас цях 
па каз чык ужо пе ра вы шае 
80 %. Толь кі па ско ра ны 
рост за ра бот най пла ты 
ў эка но мі цы не да зво ліў 
вый сці на мэ та выя 
су ад но сі ны, але гэ та бу дзе 
зроб ле на на ле та. Мы 
за кла да ем апе рад жаль ныя 
тэм пы рос ту за ра бот най 
пла ты ў бюд жэт ным 
сек та ры, та му што 
яны ў па пя рэд нія га ды 
ад ста ва лі. Ця пер нам 
трэ ба ра біць хут чэй шыя 
кро кі».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 13СТАР. 13

ДУ МАЦЬ 
ПРА ЯКАСЦЬ ЖЫЦ ЦЯ

Са цы яль ная ін тэ гра цыя не менш важ ная, 
чым ме ды цын ская да па мо га

46-га до вы Дзміт рый Краў цэ віч боль шую част ку 

свай го жыц ця но сіць пра тэз га лён кі. 35 га доў ён 

атрым лі вае гэ тыя пры ста са ван ні ў Бе ла рус кім пра-

тэз на-ар та пе дыч ным ад наў лен чым цэнт ры. Па чы-

наў, ка лі яны бы лі драў ля ныя і шын на-ску ра ныя, а 

за раз ка рыс та ец ца су час ным — з вуг ле плас ты ка вай 

ступ нёй. Та кі пра тэз да зва ляе вес ці ак тыў ны лад 

жыц ця: Дзміт рый зай ма ец ца бе гам, ез дзіць на ве ла-

сі пе дзе і нават ка та ец ца на кань ках. Вы со кай ак тыў-

нас ці ад муж чы ны па тра буе і работа — ён ін струк тар 

у пла валь ным ба сей не (да рэ чы, Дзміт рый — пры зёр 

Па ра а лім пі я ды ў Афі нах, ён за ва я ваў брон за вы і ся-

рэб ра ны ме да лі ў пла ван ні). Пра тэ зам бе ла рус кай 

вы твор час ці ён цал кам за да во ле ны, яго ха пае на 

тры-чатыры га ды, хоць, згод на з за ка на даў ствам, 

асноў ны пра тэз бяс плат на мя ня ец ца раз на два га-

ды, ра бо чы — раз на тры. Пры гэ тым па ход ка та ко га 

ча ла ве ка ні чым не ад роз ні ва ец ца, і пра яго ін ва лід-

насць мож на і не зда гад вац ца. На пя рэ дад ні Дня ін ва-

лі даў мы па бы ва лі ў цэнт ры і па гля дзе лі, як тут да-

па ма га юць лю дзям з аб ме жа ва ны мі маг-

чы мас ця мі вес ці паў на вар тас нае жыц цё.

З на го дыЗ на го ды

У На цы я наль ным мас тац кім му зеі ад крыў ся но вы раз дзел па ста ян най 

экс па зі цыі — «Су свет Язэ па Драз до ві ча». Ця пер у за ле бе ла рус ка га 

мас тац тва кан ца ХІХ — пер шай па ло вы ХХ ста год дзя мож на па зна ё міц ца 

з жы ва піс ны мі і гра фіч ны мі ра бо та мі мас та ка з фон даў му зея (не ка то-

рыя з іх ра ней уво гу ле ні ко лі не вы стаў ля лі ся) і так тыль ны мі кар ці на мі, 

пры зна ча ны мі для лю дзей з па ру шэн ня мі зро ку ў ме жах 

ін клю зіў на га пра ек та «Мас тац тва на кон чы ках паль цаў».

Культ асве таКульт асве та

КАС МІЧ НЫ ПА ЛЁТ 
З ДРАЗ ДО ВІ ЧАМ
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Па доб на, на ва год ні пер са наж збі ра ец ца аб жыць усе 
на цы я наль ныя пар кі Бе ла ру сі. Пры нам сі, як мі ні мум у 
двух ужо дак лад на пра пі саў ся. У Бе ла веж скай пу шчы ён 
пра жы вае да во лі даў но, а ў на цпар ку «Пры пяц кі» па ся ліў ся 

кры ху паз ней, зай меў шы ста тус Па лес ка га Дзе да Ма ро за. 
Сё ле та ў апош ні дзень во се ні ён ужо ад крыў сваю ся дзі бу 
ў аг ра га рад ку Ляс ка ві чы і, ня гле дзя чы на цёп лае на двор'е, 
спа дзя ец ца ўба чыць тут шмат лі кіх гас цей.

ДЗЕД МА РОЗ ДЗЕД МА РОЗ 
З ПРЫ ПЯЦ КА ГА БЕ РА ГАЗ ПРЫ ПЯЦ КА ГА БЕ РА ГА
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