РЭВАКЦЫНАЦЫЯ:
ЯК РАБІЦЬ
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ДАКУМЕНТАЛЬНАЕ
КІНО
«ЛІСТАПАДА»
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• Акцыя «Апавяшчальнік у кожны дом» стартуе
ў Беларусі 4 снежня.
• Тры заказнікі ў Беларусі стануць больш даступнымі для інвалідаў дзякуючы праекту ў сферы экатурызму.
• Гомельская туббальніца за дасягненні ў барацьбе з COVІD-19 стала
пераможцам міжнароднай прэміі.
• Кошт білетаў на цягнікі ў Расію будзе залежаць
ад запаўняльнасці і даты
пакупкі.
• Турыстычны сезон
стартаваў у Антарктыдзе.
• Дзед Мароз з 23 снежня запрашае маленькіх мінчан у свой домік у парку
Горкага.
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«Людзі хочуць жыць нармальна,
і мы ў любой сітуацыі павінны
забяспечыць гэта нармальнае жыццё»
Прэзідэнт правёў нараду па сацыяльна-эканамічным развіцці краіны
З дакладам у Палац Незалежнасці прыйшлі кіраўнікі ўрада, Нацыянальнага банка, аблвыканкамаў, Мінгарвыканкама.
Яны расказалі пра работу эканомікі,
далі ацэнку вынікам года. Кіраўнікі эканамічнага блока дзяржавы прапанавалі
праекты прагнозу, бюджэту і грашовакрэдытнай палітыкі на 2022 год.

Фота БелТА.

КОРАТКА
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ЖЫЦЬ МОЖНА. ТОЛЬКІ
ТРЭБА ВАРУШЫЦЦА
Па словах Прэзідэнта, гэта нарада мела
тактычны характар, бо праблемы, што на
ёй разглядаліся, датычыліся будучага года.
За аснову ўзятая стратэгія развіцця краіны,
прынятая на апошнім Усебеларускім народным сходзе. Там вызначаны і перспектывы,
і канкрэтныя паказчыкі дасягненняў.
Спектр пытанняў, што датычацца сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны, падкрэсліў
кіраўнік дзяржавы, вельмі шырокі: ад дасягнутага цяпер, ацэнкі вынікаў бягучага года да
мер фінансава-эканамічнай палітыкі, якую Савет Міністраў, Нацыянальны банк
прапануюць на наступны год.
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Аляксандр ЧАРВЯКОЎ,
міністр эканомікі:

«Рэгіёны з'яўляюцца адным
з ключавых прыярытэтаў
у развіцці гэтай
пяцігодкі. Вельмі важна
на старце пяцігадовага
інвестыцыйнага цыкла
праводзіць мерапрыемствы
з прыцягненнем бізнесменаў
і расказваць ім аб нашых
перавагах. Яшчэ год таму
кіраўнік дзяржавы агучыў
формулу інвестыцыйнага
развіцця рэгіёнаў. Не менш
за адзін вытворчы праект
у кожным раёне, як мінімум
адзін значны буйны праект
у рэгіёне. На гэтай формуле
мы сёння выбудоўваем
нашу работу
па фарміраванні
пяцігадовай інвестыцыйнай
праграмы. На сёння
ў Беларусі створаны план
па развіцці вытворчасцяў
на агульны кошт
інвестпраектаў больш
як Br50 млрд. Яны
датычацца практычна
ўсіх сфер дзейнасці,
пачынаючы ад вытворчасці
паліўных гранул да вакцын
і электрацягнікоў.
І гэта толькі камерцыйныя
праекты».

Вялікі перапынак

Спажывец

«ТЫ Ж МАЛАДЫ,
ТАБЕ ГЭТА ТРЭБА?»
Сельскі настаўнік — пра свой свядомы выбар,
сям'ю і клуб аматараў вандровак
«А ці далёка ад Верхня дзвін ска да Сар'і?» — пацікавіўся
ў раённым аддзеле
адукацыі выпускнік
Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, малады гісторык Дзяніс
КАЗЛОЎ. І пачуў: «Не,
не вельмі далёка, кіДзяніс КАЗЛОЎ:
ламетраў восем...»
«Я зрабіў
свой выбар
Пас ля за кан чэн ня
на карысць школы».
ВНУ ў хлоп ца быў
свабодны дыплом і некалькі варыянтаў з працаўладкаваннем.
Але буйныя гарады яго зусім не вабілі.

ТОЕ, ШТО НАС
ЗВЯЗВАЕ
ШТО МОЖА ПРАПАНАВАЦЬ ПОШТА
Ў ГЛЫБІНЦЫ СУЧАСНАМУ СПАЖЫЎЦУ
Калі вам здаецца, што слова «пошта» сёння выкарыстоўваецца
толькі ў спалучэнні са словам «электронная» і што дастаўляюць
пошту ў наш час толькі сэрвісы ў сеціве, вы не маеце рацыю.
У маленькіх гарадах класічная пошта (з жывою — «хто крайні?»,
а не электроннай — чаргой) — па-ранейшаму адзін з цэнтраў,
вакол якога круціцца жыццё.
А ў сельскіх населеных пунктах
паштальён, як і дзесяцігоддзі
таму, — жаданы госць і носьбіт
добрых навін.
— Як бы ні змянялася жыццё,
у ім заўсёды знойдзецца месца
паштальёнам, — пераканана начальнік аддзялення сувязі Асіповічы-5 Ларыса ГРАНАЧ. —
Пошта запатрабаваная — яна
была, ёсць і будзе.

СТАТУС І АЎТАРЫТЭТ
— Сам я родам з гарадскога пасёлка Лёзна, — расказвае Дзяніс. —
Калі вучыўся ва ўніверсітэце, мае аднакурснікі з сельскай мясцовасці
чамусьці гэтага факта ў сваёй біяграфіі саромеліся, а я, наадварот,
ганарыўся. З Лёзна, між іншым, родам славуты мастак Марк Шагал!
Ну ці гэта не крута? А пасля заканчэння вучобы я... даслаў сігнал у космас — вельмі хацелася трапіць у нейкае ціхае месца. Вярнуўся дадому,
склаў сумкі і... пачаў чакаць. Вырашыў для сябе, што паеду туды, куды
накіруе лёс. І вось на мой «запыт да Сусвету» прыйшоў адказ (смяецца).
Знаёмы сказаў, што ў Верхнядзвінску ў яго ёсць старое жыллё. Паехаў
з сябрам пацікавіцца: а раптам там патрэбны настаўнік гісторыі? Кажуць, так, патрэбны ў школе ў Сар'і.

СТАР. 5

СТАР. 4

Начальнік аддзялення сувязі Асіповічы-5
Ларыса ГРАНАЧ.
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Кожны дзень – са «Звяздой»!
Усім, хто падпісаўся на І квартал або І паўгоддзе 2022 года, — у падарунак
чатыры календары — маляўнічы насценны, рэлігійны, народны і месяцовы

