
ЧЫМ ПА ГРА ЖАЕ 
СА МА  ЛЯ ЧЭН НЕ?

Не па спеў па чац ца 

«пра студ ны» се зон, 

як нам ужо аду сюль 

на вяз ва юць рэ кла му, 

чым і як трэ ба 

зма гац ца з ві ру са мі 

і ін фек цы я мі. Не дзіў на, 

што пры пер шых 

сімп то мах мы бя жым 

у ап тэ ку. Роз ныя 

прэ па ра ты скуп ля юц ца 

пач ка мі, вы пі ва юц ца 

тут жа за ра бо чым 

ста лом. І са праў ды, 

праз не каль кі хві лін 

ты ад чу ва еш ся бе амаль што ба дзё рым і амаль 

што зда ро вым. Праб ле ма вы ра ша на, лі чым мы. 

Праб ле ма толь кі па чы на ец ца, па пя рэдж вае на мес нік 

га лоў на га ўра ча Ма гі лёў скай аб лас ной дзі ця чай 

баль ні цы Іры на МА ЛЁ ВА НАЯ. Яна доб ра 

ве дае, да ча го пры во дзіць са ма ля чэн не.
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• Пра ект ука за «Аб па-

вы шэн ні энер га эфек тыў-

нас ці шмат ква тэр на га 

жыл лё ва га фон ду» ўне-

се ны ва ўрад.

• На сель ніц тва ў Бе-

ла ру сі ў 2019 го дзе бу-

дзе кам пен са ваць ка ля 

20 % са бе кош ту цеп ла-

вой энер гіі.

• Кас ме ты ка і пар фу-

ме рыя ў ЕА ЭС бу дуць да-

дат ко ва тэс ці ра вац ца на 

раз драж няль нае ўздзе-

ян не.

• Шэ дэў ры ха ра вой 

опер най му зы кі пра гу-

чаць у На цы я наль ным 

ака дэ міч ным Вя лі кім 

тэ ат ры опе ры і ба ле та 

14 ліс та па да.

• У Гро дзен скай воб-

лас ці ў сту дзе ні — каст-

рыч ні ку за рэ гіст ра ва на 

162 вы пад кі ша лен ства 

жы вёл, што ў 3,2 ра за 

больш, чым за ана ла гіч-

ны пе ры яд ле тась.

КОРАТКА

САКРЭТЫ 
КОННАГА 
СПОРТУ

ТРАДЫЦЫІ: 
ПАМІЖ МІНУЛЫМ 
І БУДУЧЫМ

49,5 млн тон 
та ва раў прай шло праз 
Бе ла русь у сту дзе ні — 
ве рас ні 2018 го да, 
што на 18 % больш, чым 
за ана ла гіч ны пе ры яд 
мі ну ла га го да, па ве да мі лі 
ў Дзяр жаў ным мыт ным 
ка мі тэ це. З кож ным 
го дам па вя ліч ва юц ца 
аб' ёмы тран зі ту 
ра сій скіх та ва раў. 
За дзе вяць ме ся цаў 
па тэ ры то рыі на шай 
кра і ны прай шло 
больш як 43 млн 
тон та кіх та ва раў, 
што на 20 % больш, 
чым за ана ла гіч ны 
пе ры яд 2017-га. 
Тран зіт ны па тэн цы ял 
Бе ла ру сі па ста ян на 
па вя ліч ва ец ца, у тым 
лі ку і за кошт ра бо ты, 
на кі ра ва най на 
па ска рэн не пра вя дзен ня 
мыт ных апе ра цый.
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СТАР. 7

Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Пачалася падпіска на «Звязду» 

на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.

СТАР. 4

Не ад хо ды, а рэ сурсНе ад хо ды, а рэ сурс

ГРО ШЫ 
З ПУС ТЫХ БУ ТЭ ЛЕК

Хто сён ня здае шкла та ру?
«Не ка лі ад на зда дзе ная бу тэль ка з-пад ма ла ка каш та ва ла 

15 ка пе ек, а ба тон — 18. За ка пей ку мож на бы ло ку піць па чак 

за па лак», — ус па мі нае мін скі пры ём шчык шкла та ры. Сён ня ж, 

каб са браць на бо хан хле ба, спат рэ біц ца ку ды больш бу тэ лек. 

Коль кі каш туе шкло з-пад на по яў, ча му за во ды не хо чуць 

вы ка рыс тоў ваць упа коў ку паў тор на і што зме ніц ца са з'яў лен нем 

у кра і не та ра ма таў?

Ад школь ні ка да ін тэ лі ген та і вы пі во хі
Буд ны дзень. Ра ні ца. У пры ём ны пункт на ста ліч най ву лі цы Бя лін ска га лю дзі 

па ды хо дзяць кож ныя 10 хві лін, а то і час цей. З мя ха мі, за плеч ні ка мі, ча ма да-

на мі, на бі ты мі бу тэль ка мі.

— Я тут не вель мі час та бы ваю, не кож ны дзень, — рас каз вае пен сі я нер, 

які пры вёз шкло на ка ляс цы і ўжо па спеў атры маць за яго гро шы. — Сён ня 

здаў дзе сяць бу тэ лек — на 80 ка пе ек. Бы ва ла і тры, і ча ты ры руб лі 

атрым лі ваў. Дзе сяць руб лёў за раз ні ко лі не вы хо дзі ла.

«Хат ніх» пчол гас па да ры ўжо ад праў ля юць на зі мо вую спяч ку, а «дзі кі» мёд з бор цяў, што ві сяць на дрэ вах у ле се, збі ра юць 
як раз у гэ ты час. Пры нам сі, у Лель чыц кім ра ё не, дзе гэ ты ста ра жыт ны про мы сел і сён ня з'яў ля ец ца тра ды цый ным для мно гіх 
па ле шу коў. Як, на прык лад, для жы ха ра аг ра га рад ка Глуш ка ві чы Ва сі ля МАР КЕ ВІ ЧА, які мае за раз со рак улас ных бор цяў.
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Поз ні дзі кі мёд


