
ISSN 1990 - 763X

7 САКАВІКА 2018 г. СЕРАДА № 46 (28662)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Фо
та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст   + 2° 
Віцебск    - 1°
Гомель    - 1°  
Гродна      0° 
Магілёў    - 2° 
Мінск    - 1° 

ЦЫТАТА ДНЯ

Мі ка лай ШАРС НЁЎ, 

стар шы ня Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма:

«Не раў на мер нае раз віц цё 
рэ гі ё наў уплы вае на якасць 
жыц ця лю дзей, і та му 
сі ту а цыю не аб ход на 
вы раў ноў ваць. Адзін з 
дзейс ных ме ха ніз маў — 
пры цяг нен не ін вес та раў. 
Па куль у кра і не са мая 
вы со кая кан цэнт ра цыя 
прад пры маль ных лю дзей у 
ста ліч ным рэ гі ё не. На жаль, 
не вель мі хо чуць біз нес ме ны 
іс ці на пе ры фе рыю і раз ві ваць 
там вы твор часць. У іх на 
тое ёсць свае пад ста вы і 
цэ лы шэ раг аб' ек тыў ных і 
суб' ек тыў ных пры чын. За да ча 
мяс цо вых і цэнт раль ных 
ула д — дзей ні ча ю чы 
ўзгод не на, ства раць у рэ гі ё нах 
пры ваб ныя ўмо вы для малога 
і буй но га біз не су, ай чын на га 
і за меж на га. Да рэ чы, 
у Ві цеб скай воб лас ці ўжо ёсць 
уда лыя пры кла ды пры цяг нен ня 
знач ных ін вес ты цый».

СТАР. 8-9

Круг лы столКруг лы стол  

СЯМ'Я — 
ГЭ ТА НЕ ТОЛЬ КІ 

ШЧАС ЦЕ
Су час ныя жан чы ны ста но вяц ца ўсё больш не за-

леж ны мі, а муж чы ны — больш эма цы я наль ны мі. 

Уз рост для вя сел ля, як і час для на ра джэн ня 

дзя цей, з кож ным го дам па вы ша ец ца. А не ка то-

рыя дзе ся ці год дзя мі жы вуць без «штам па», не 

ду ма ю чы пра на ступ ствы. Па няц ці сям'і, шлю-

бу і ка хан ня на столь кі змя ні лі ся, што спе цы я-

ліс ты за клі ка юць ства рыць но выя за ко ны, якія 

юры дыч на аба ра ня лі б ад но сі ны па-за ме жа мі 

шлю бу. Не па шко дзіў бы і асоб ны дэ парт амент 

сям'і, дзе зай ма лі ся б усі мі пы тан ня мі, з які мі су-

ты ка юц ца муж і жон ка. Што та кое гра ма дзян скі

шлюб на са мрэч, у якім ста но ві шчы аказваюцца 

муж чы на і жан чы на, ка лі яны не рас пі са ны, ча му

пе ра поў не ны рэ пра дук цый ныя цэнт ры і да ча го 

трэ ба імк нуц ца ў сям'і?.. Пад час круг ла га ста ла 

«Сям'я — гэ та не толь кі шчас це», які прай шоў у 

рэ дак цыі га зе ты «Звяз да», экс пер ты аб мяр коў-

ва лі іс ну ю чыя рэа ліі і раз ва жа лі, 

ча го пра гнуць су час ныя сем'і.

Пачалася падпіска на «Звязду» на II квартал 2018 года!
ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

ВЫ РО БІ ЦЕ 
ЖЫЦ ЦЁ 

ПРЫ ГА ЖЭЙ ШЫМ
Да ра гія су ай чын ні цы!

Сар дэч на він шую вас з 
Днём жан чын.

8 Са ка ві ка — ад но з са-
мых вы дат ных свят, бо яно 
на поў не на цёп лы мі сло ва-
мі, шчы ры мі ўсмеш ка мі і 
вяс но вым на стро ем.

Ме на ві та вы, да ра гія 
жан чы ны, ува саб ля е це 
са бой пры род ную пры га-
жосць, ка хан не і пя шчо ту. 
Мы ўдзяч ныя вам за муд-
расць і кло пат у вы ха ван ні 
дзя цей і мо ла дзі, за энер-
гіч насць і пра ца ві тасць, за 
ўмен не ства раць утуль-
насць, па ра дак і гар мо нію 
ў до ме. Ва шы жа ноц касць 
і ча роў насць ро бяць на ша 
жыц цё яр чэй шым і пры га-
жэй шым.

Ня хай у вас бу дзе як 
ма га менш тры вог і за сму-
чэн няў, а шчас це і ўда ча 
спа да рож ні ча юць вам заў-
сё ды. Ад усёй ду шы жа-
даю моц на га зда роўя, мі ру 
і даб ра.

Прэ зі дэнт

 Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Не стан дарт ны па ды ходНе стан дарт ны па ды ход  

ЗВАР ШЧЫК, СЛЕД ЧЫ, 
АЎ ТА ІН СТРУК ТАР

Гіс то рыя бе ла ру сак з «не жа но чы мі» пра фе сі я мі
Ахо ва зда роўя, са цы яль ныя па слу гі, аду ка цыя, ган даль, твор часць — у гэ тых 

сфе рах най час цей пра цу юць жан чы ны. Але прак ты ка па каз вае, што на шым 

да мам пад сі лу амаль лю бая ра бо та. Яны ва раць ме тал і ра ман ту юць руч кі ў 

дзвя рах, рас сле ду юць асаб лі ва цяж кія кры мі наль ныя спра вы і да пыт ва юць 

зла чын цаў, ву чаць ва джэн ню і стар ту юць пер шыя на свят ла фо ры. Бе ла рус-

кі з «не жа но чы мі» пра фе сі я мі рас каз ва юць, як пра хо дзяць іх буд ні, ці лёг ка 

пра бі ваць са бе да ро гу ся род муж чын, якія зна кі ўва гі лю бяць і якой му сіць 

быць са праўд ная жан чы на.

«Не да зва ляю муж чы нам 
пра ца ваць за мя не»

На дзея КА НА КО ВА вы дат на ва рыць 
не толь кі бар шчы, але і ме тал. Шос ты год 
яна пра цуе звар шчы кам на Дзяр жын скім 

экс пе ры мен таль на-ме ха ніч ным за во-

д зе, дзе ро біць кар ка сы для аў то бу саў. Мя-
 няць пра фе сію жан чы на не збі ра ец ца.

— Пай сці пра даў цом? Ну, не маё гэ та. 
А тут па да ба ец ца, і ўсё. Люб лю фі зіч ную 
пра цу: мне трэ ба не ку ды дзя ваць энер-
гію, ця гаць што-не будзь... Нех та, мо жа, 
па ду мае, што хлу шу, але я з за да валь-
нен нем іду на ра бо ту і вы кон-
ваю яе на «вы дат на». СТАР. 5 Фо
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Са святам, дзяўчаты!Са святам, дзяўчаты!
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