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• Мін фін га то вы пры няць 

ме ры для за ха ван ня ўстой-

лі вас ці бюд жэ ту на фо не сі-

ту а цыі з COVІD-19 і цэ на мі 

на наф ту.

• У Ле пель скім ра ё не 

са бра лі зям лю з во ін скіх 

па ха ван няў у агуль ную 

кап су лу.

• Па мер ла акт ры са Іна 

Ма ка ра ва.

• Кі раў ні кі ЕС за клі ка-

лі за ха ваць ад кры ты мі 

ўнут ра ныя гра ні цы для 

пе ра мя шчэн ня та ва раў.

• Бел дзярж цырк ад мя-

няе прад стаў лен ні.

КОРАТКА

Мар га ры та 
ПА ЧЫЦ КАЯ, 
на чаль нік ад дзе ла 
арэн ды жыл ля 
агенц тва не ру хо мас ці 
«Твая ста лі ца»:

«Тра ды цый на ў па чат ку 
са ка ві ка ак ты ві зу юц ца 
аран да та ры 
за га рад на га жыл ля 
на лет ні пе ры яд, 
але сё лет няй вяс ной 
аран да та раў ста ла 
яшчэ больш. Сён ня 
да клі ен таў, якія 
шу ка юць дом на ле та 
для ся бе і сва ёй сям'і, 
да да лі ся і тыя, хто 
сур' ёз на раз гля дае 
за га рад як мес ца для 
са ма іза ля цыі. Ле тась 
асаб лі ва га ўсплёс ку 
по пы ту на арэн ду 
за га рад най не ру хо мас ці 
не на зі ра ла ся. І ка лі 
па раў наць пер шы 
квар тал 2019-га 
з ана ла гіч ным пе ры я дам 
2020 го да, то мож на 
сме ла ска заць, што 
по пыт уз рос на 30 %».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 13

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Вы яшчэ паспяваеце падпісацца на «Звязду» на II квартал

ШКОЛЬНЫ БУЛІНГ: 
АДЗІН СУПРАЦЬ 
УСІХ

НА МАТАЦЫКЛЕ 
ПА КРАІНАХ 
І КАНТЫНЕНТАХ

СТАР. 2

ПЛЯ ЧО 
ДЛЯ НЯ ДБАЙ НЫХ 

БАЦЬ КОЎ
Як ма ла дая сям'я га дуе дзя цей у но вым до ме

Двух па вяр хо вы аса бняк, ку ды ня даў на за ся лi ла ся шмат лi кая 

сям'я, доў га шу каць не да вя ло ся. Па-пер шае, гэ та цэнтр го ра да, 

а па-дру гое, та кiх да моў тут не каль кi. Чац вёр ты па лi ку ад кры ты 

ў кан цы мi ну ла га го да. А на ся ля юць яго аж но 10 ча ла век — двое 

баць коў i вась мё ра дзя цей.

Су пра цоў нiц тваСу пра цоў нiц тва

ЯК ВЕДАЛІ...
Эпi дэ мii пры хо дзяць i сы хо дзяць, 

а iн фек цы я нiс там заў сё ды 
трэ ба быць на па га то ве

Ця пе раш няя пан дэ мiя яшчэ раз на гадала i ме ды кам, i ўлад ным 

струк ту рам, i нам усiм, як важ на су пра цоў нi чаць дзяр жа ва мi 

не толь кi ў га лi не эка но мi кi, але i ў га лi не ахо вы зда роўя. Свет 

ця пер над звы чай ру хо мы, лю дзi пе расоўваюц ца, а з iмi пе ра-

мя шча юц ца iн фек цыi i вi ру сы, для якiх гра нi цы не iс ну юць на-

огул. Та му вель мi важ ным ба чыц ца стан зда роўя на сель нiц тва 

ў па гра нiч чы. А ён за ле жыць ад мно гiх фак та раў. Ся род iх 

мож на на зваць асна шча насць уста ноў ахо вы зда роўя, пад-

рых та ва насць ме ды цын ска га пер са на лу, аб мен iн фар ма цы яй 

i шмат iн шых.

Пра асаб лi вас цi ды яг нос ты кi i ля чэн ня ге па ты ту С, ВIЧ/СНIД, iн шых 

вi рус ных iн фек цый iш ла га вор ка на се мi на ры-трэ нiн гу, якi пра вя ла 

Брэсц кая аб лас ная клi нiч ная баль нi ца ў рам ках пра гра мы бе ла рус-

ка-поль ска га су пра цоў нiц тва. Кан фе рэн цыя вы зна чы ла ся тым, што 

яе не ад мя нi лi, як мно гiя ме ра пры ем ствы, а пра вя лi ў ра ней пры зна-

ча ны дзень. Пры рэ гiст ра цыi ўдзель нi кам пра па ноў ва лi ска рыс тац ца 

ан ты сеп ты кам, а крэс лы ў за ле па ся джэн ня ста я лi не шчыль на, а на 

пэў най ад лег лас цi. У ас тат нiм се мi нар пра хо дзiў як звы чай на. Ура-

чы аб лас ной баль нi цы дзя лi лi ся ве да мi са сва i мi ка ле га мi з ра ён ных 

цэнт раў, га рад скiх баль нiц i па лi клi нiк.

ГА РАЖ ШМАТ ПРО ФІЛЬ НА ГА 
ПРЫ ЗНА ЧЭН НЯПРЫ ЗНА ЧЭН НЯ

У ста ліч на га жы ха ра Анд рэя БЕ ГУ НА 
шмат ці ка вых за хап лен няў. Я ве даю яго 

як апан та на га ванд роў ні ка-эк стрэ ма-
ла, які ра зам з сяб ра мі ла дзіць да лё кія 

шмат дзён ныя аў та па да рож жы на 
Бай кал, Каў каз. Ён аб' ехаў ці не па ло ву 

су сед кі-Ра сіі. Часта жыц ця ра дас ны 
мін ча нін пра па дае ў га ра жы, бо тут у яго 
ство ра на са праўд ная май стэр ня. Анд рэй 
лю біць кан стру я ваць но выя ме ха ніз мы 
і агрэ га ты, яму па да ба ец ца ра ман та ваць 

ста рую тэх ні ку і бы та выя пры бо ры, 
ма дэр ні за ваць для цяж ка да ступ ных да рог 
транс парт — па за да рож ні кі і звы чай ныя 

ровары. Не здар ма ж ка жуць: не кар мі 
май стра хле бам, а дай па пра ца ваць!

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.


