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прэм'ер-міністр:

«У свеце на фоне пандэміі
ўтварыліся пэўныя нішы,
павышаны попыт.
У асноўным
на тую прадукцыю,
якая вырабляецца
ў Беларусі. І мы здолелі
ўдала скарыстацца
гэтым кан'юнктурным
фактарам. Але гэта
не значыць, што мы
ляжалі, і прадукцыя сама
плыла, умоўна кажучы,
у рукі яе атрымальнікаў.
Вядома, не. Гэта
напружаная, складаная
работа, у тым ліку
ва ўмовах санкцыйных
абмежаванняў. Сёння
ў нас найлепшыя паказчыкі
гандлёвага сальда,
плацёжнага балансу
за апошнія 7-8 гадоў.
Гэта сапраўды дасягненне
беларускай эканомікі.
Растуць рэальная
заработная плата, даходы
насельніцтва, пенсіі.
Вядома, мы б хацелі,
каб яны былі большыя.
Але ў любым выпадку
мы ўжо перавышаем
уласныя планы, якія
паставілі на гэты год.
І гэта ўсё ў вельмі
няпростых знешніх
умовах».

У мінскага бухалтара-эканаміста Ірыны СЦЕПАНЕНКІ ў 2015 годзе
нарадзіліся дзяўчынкі-трайняткі, якіх ужо загадзя назвалі Вера, Надзея
і Любоў. Цяпер гэтыя гарэзы-шасцігодкі наведваюць дзіцячы садок, а
ў выхадныя любяць выбірацца з дому на прыроду, у паркі. Сястрычкі
радуюцца, калі матуля кажа: «Пойдзем піць чай», а гэта азначае, што
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Актуальна
КОРАТКА
• У Беларусі бальніцы
працягваюць вяртацца да
звычайнага рэжыму работы.
•

Ёлачныя кірмашы ў
Мінску пачнуць працаваць
22 снежня.

• Беларускі Чырвоны
Крыж за пус ціў даб рачынную кампанію «Ёлка
жаданняў».
• «Віцязь» будзе развіваць уласную сетку электразарадных станцый пад
брэндам ІSKRA.
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Як робіцца запатрабаванае паліва
Вытворчасць пелет — новы від дзейнасці, які набірае папулярнасць на прадпрыемствах, задзейнічаных у лесаперапрацоўцы.
Фактычна з адходаў, трэсак і апілак елкі і сасны, магчыма стварыць паліўную гранулу, за якой выстраяцца чэргі з замежных
пакупнікоў. Такі від паліва, па-першае, экалагічны, а па-другое,
пры сваім невялікім аб'ёме выпрацоўвае больш цяпла.
Пелеты — сучасная, «зялёная» замена газавага паліва. Гэты навамодны
трэнд ацяплення дамоў у Еўропе пакуль марудна прыжываецца ў беларусаў. Прычына таму — вялікі кошт
пелетных катлоў і распаўсюджанасць
«блакітнага» паліва. Але вытворцы
пелет сцвярджаюць — за імі будучыня. Перавагі ў хуткім часе ацэняць і
суайчыннікі. Разабрацца, калі гэта
адбудзецца і ў чым прывабнасць пелетных гранул як паліва, карэспандэнт
«Звязды» адправілася на вытворчы
ўчастак Барысаўскага доследнага лясгаса «Неманіца» ў аднайменным аграгарадку.
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сёння паездка ў старажытную Лошыцу. Сям'я любіць наведваць гэты
ўтульны куток сталіцы і, добра пагуляўшы, абавязкова пачаставацца
гарачым напоем. Менавіта за гэтым заняткам я і ўбачыў шматдзетную
маці з яе няўрымслівымі дзяўчаткамі.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Карысны вопыт

«САЮЗ СЛЕДЧЫХ»
СПЯШАЕЦЦА
НА ДАПАМОГУ
Жыхары населеных пунктаў Рагачоўскага раёна сёлета — адрасаты ініцыятывы Гомельскага абласнога грамадскага аб'яднання «Саюз следчых». Трэці год запар яго актывісты прыязджаюць у самыя аддаленыя і маланаселеныя вёскі, каб лепш ацаніць жыццё людзей у глыбінцы, разабрацца ў іх праблемах.
На Рагачоўшчыне «Саюз следчых» абраў для наведвання Забалацкі сельскі Савет: вёскі Шырокі
Рог, Мінькоў і пасёлак Шырокае.
У Шырокім Рогу на сустрэчу прыйшлі амаль усе жыхары. Некалі
вёска была вялікая, а сёння тут
засталося ўсяго восем чалавек,
усе пенсіянеры. Збор праводзяць
у доме Яўгена Собава. Гаспадар
агучвае пытанне, якое найбольш
хвалюе месцічаў, — якасць пітной
вады. З-за вялікай колькасці нітратаў яна непрыдатная для ўжывання. Цэнтральнага водазабеспячэння ў вёсцы няма.

— Калі маладзейшыя былі, самі чысцілі студні, цяпер куды ўжо
там, п'ём тое, што ёсць, — распавядае Яўген Собаў.
Ініцыятыўная група следчых бярэ ваду для даследавання, яго правядуць у Гомелі. Следчыя запэўніваюць: пытанне па вадзе будзе вырашана ў абавязковым парадку.
Яшчэ ад но па жа дан не жыхароў Шырокага Рога — навесці парадак з работай аў талаўкі.
Стаўленне прадаўца да пакупнікоў далёка не самае ветлівае, а
асартымент прадуктаў — мінімальны.
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