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ГАРАЖ ШМАТПРОФІЛЬНАГА
ПРЫЗНАЧЭННЯ

У сталічнага жыхара Андрэя БЕГУНА
шмат цікавых захапленняў. Я ведаю яго
як апантанага вандроўніка-экстрэмала, які разам з сябрамі ладзіць далёкія
шматдзённыя аўтападарожжы на
Байкал, Каўказ. Ён аб'ехаў ці не палову
суседкі-Расіі. Часта жыццярадасны
мінчанін прападае ў гаражы, бо тут у яго
створана сапраўдная майстэрня. Андрэй
любіць канструяваць новыя механізмы
і агрэгаты, яму падабаецца рамантаваць
старую тэхніку і бытавыя прыборы,
мадэрнізаваць для цяжкадаступных дарог
транспарт — пазадарожнікі і звычайныя
ровары. Нездарма ж кажуць: не кармі
майстра хлебам, а дай папрацаваць!
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Мар гарыта
ПАЧЫЦКАЯ,
начальнік аддзела
арэнды жыл ля
агенцтва неру хомас ці
«Твая сталіца»:

«Традыцыйна ў пачатку
сакаві ка актыві зуюцца
арандатары
за гарадна га жыл ля
на лет ні перыяд,
але сёлет няй вяс ной
арандатараў стала
яшчэ больш. Сён ня
да кліен таў, якія
шукаюць дом на лета
для ся бе і сваёй сям'і,
да даліся і тыя, хто
сур' ёзна разгля дае
загарад як мес ца для
сама ізаляцыі. Летась
асаблівага ўсплёску
по пыту на арэн ду
загарад най нерухомас ці
не на зіра лася. І калі
па раў наць пер шы
квартал 2019-га
з ана лагічным пе рыядам
2020 года, то можна
смела сказаць, што
по пыт уз рос на 30 %».

Супрацоўнiцтва
КОРАТКА
• Мінфін гатовы прыняць
меры для захавання ўстойлівасці бюджэту на фоне сітуацыі з COVІD-19 і цэнамі
на нафту.
• У Лепельскім раёне
сабралі зямлю з воінскіх
пахаванняў у агульную
капсулу.
• Памерла актрыса Іна
Макарава.

• Кіраўнікі ЕС заклікалі захаваць адкрытымі
ўнутраныя граніцы для
перамяшчэння тавараў.
• Белдзяржцырк адмяняе прадстаўленні.
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ЯК ВЕДАЛІ...
Эпiдэмii прыходзяць i сыходзяць,
а iнфекцыянiстам заўсёды
трэба быць напагатове
Цяперашняя пандэмiя яшчэ раз нагадала i медыкам, i ўладным
структурам, i нам усiм, як важна супрацоўнiчаць дзяржавамi
не толькi ў галiне эканомiкi, але i ў галiне аховы здароўя. Свет
цяпер надзвычай рухомы, людзi перасоўваюцца, а з iмi перамяшчаюцца iнфекцыi i вiрусы, для якiх гранiцы не iснуюць наогул. Таму вельмi важным бачыцца стан здароўя насельнiцтва
ў пагранiччы. А ён залежыць ад многiх фактараў. Сярод iх
можна назваць аснашчанасць устаноў аховы здароўя, падрыхтаванасць медыцынскага персаналу, абмен iнфармацыяй
i шмат iншых.

ПЛЯЧО
ДЛЯ НЯДБАЙНЫХ
БАЦЬКОЎ
Як маладая сям'я гадуе дзяцей у новым доме
Двухпавярховы асабняк, куды нядаўна засялiлася шматлiкая
сям'я, доўга шукаць не давялося. Па-першае, гэта цэнтр горада,
а па-другое, такiх дамоў тут некалькi. Чацвёрты па лiку адкрыты
ў канцы мiнулага года. А насяляюць яго ажно 10 чалавек — двое
бацькоў i васьмёра дзяцей.

Пра асаблiвасцi дыягностыкi i лячэння гепатыту С, ВIЧ/СНIД, iншых
вiрусных iнфекцый iшла гаворка на семiнары-трэнiнгу, якi правяла
Брэсцкая абласная клiнiчная бальнiца ў рамках праграмы беларуска-польскага супрацоўнiцтва. Канферэнцыя вызначылася тым, што
яе не адмянiлi, як многiя мерапрыемствы, а правялi ў раней прызначаны дзень. Пры рэгiстрацыi ўдзельнiкам прапаноўвалi скарыстацца
антысептыкам, а крэслы ў зале пасяджэння стаялi не шчыльна, а на
пэўнай адлегласцi. У астатнiм семiнар праходзiў як звычайна. Урачы абласной бальнiцы дзялiлiся ведамi са сваiмi калегамi з раённых
цэнтраў, гарадскiх бальнiц i палiклiнiк.
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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Вы яшчэ паспяваеце падпісацца на «Звязду» на II квартал
ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

