
15 ЧЭРВЕНЯ 2018 г.

ПЯТНІЦА
№ 113 (28729)

ДОМ, 
ДЗЕ ЎСЁ 
АГУЛЬНАЕ

ЯК ПРАЙШЛА 
«ПЕСНЯ ГОДА» 
Ў НАВАПОЛАЦКУ

ЦЫТАТА ДНЯ

Ва ле рый МА ЛА ШКА, 
мі ністр ахо вы зда роўя:

«Пры ўсёй знач нас ці 
раз віц ця спе цы я лі за ва най 
і вы со ка тэх на ла гіч най 
да па мо гі цэнт раль най 
фі гу рай у ахо ве зда роўя 
за ста ец ца ўрач пер ша сна га 
звя на. Прэ зі дэн там на шай 
кра і ны пад тры ма на 
стра тэ гія пе ра во ду 
пер ша сна га звя на ў 
агуль на ўра чэб ную 
прак ты ку. Мы сё ле та 
за ку пім не аб ход нае 
аб ста ля ван не, за бяс пе чым 
усе зноў ар га ні за ва ныя 
пра цоў ныя мес цы ўра чоў 
агуль най прак ты кі».

ISSN 1990 - 763X

• Прэ зі дэнт Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пад пі саў Указ 

№ 237 «Аб рас па ра джэн-

ні дзяр жаў ным жыл лё вым 

фон дам». Да ку мент спра-

шчае па ра дак про да жу не-

за па тра ба ва на га на пра ця-

гу шас ці і больш ме ся цаў 

дзяр жаў на га жыл ля ў сель-

скай мяс цо вас ці.

• У Брэс це 17 чэр ве ня 

ад бу дзец ца «Баць каў скі 

фэст 2018», пры све ча ны 

Між на род на му дню баць-

кі. Ся мей нае свя та ў аб-

лас ным цэнт ры прой дзе 

дзя вя ты раз.

• Ты дзень устой лі вай энер-

ге ты кі — 2018 прой дзе ў 

Брас ла ве 18—23 чэр ве ня, 

яго мэ та — пры цяг нуць ува-

гу лю дзей да тэм клі ма ту, 

ад наў ляль най энер ге ты кі і 

энер га збе ра жэн ня.

• У Мін ску аб ноў ле ны 

парк ма шын хут кай да-

па мо гі, за апош нія амаль 

два з па ло вай га ды за куп-

ле на 119 адзі нак тэх ні кі.

• У Ві цеб ску ра бот нік Дэ-

парт амен та ахо вы вы ра та-

ваў на па жа ры муж чы ну.

КОРАТКА

Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙНЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ
Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім, 

аформіўшы падпіску на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

50+: жыць ці ка ва!50+: жыць ці ка ва!  

«УСЯ ГО ТОЛЬ КІ ТРЭ БА БЫ ЛО 
РАЗ ЗЛА ВАЦ ЦА НА СЯ БЕ!»

Як наш ге рой скі нуў 20 кг і пры вёў ся бе ў фор му
Лю дзі не па чы на юць менш ру хац ца, ка лі ста рэ юць, яны ста рэ юць, ка лі 

па чы на юць менш ру хац ца, — жыц цё вы дэ віз 70-га до ва га Мі ха і ла За ржыц ка га. 

Хоць су хія ліч бы ўзрос ту да во лі скла да на су ад нес ці з ба дзё рым, энер гіч ным, 

пад цяг ну тым Мі ха і лам Ры го ра ві чам. Гэ ты дзіў ны муж чы на раз бі вае мно гія 

стэ рэа ты пы. Ён не толь кі трэ ні ру ец ца ча ты ры ра зы на ты дзень і пра яз джае 

на веласіпедзе па 60 кіламетраў у дзень. У яго, бы ло га ма ра ка, пад вод ні ка і 

бу даў ні ка, раз за ра зам з'яў ля юц ца но выя за хап лен ні. На прык лад, па ру га доў 

та му ён за ня ўся вы печ кай тар тоў. Па га дзі це ся, ня час та су стрэ неш та кое хо бі 

ся род 70-га до вых бе ла рус кіх муж чын...

Ліш няя вага, кань кі ў 59 га доў, на столь ны тэ ніс
Вы, на пэў на, ад ра зу вы ка жа це зда гад ку, што на ша му ге рою па шан ца ва ла мець 

жа лез нае зда роўе. А вось і не, над сва ім зда роў ем ён сам пра цуе, пры чым што дня. 

У Мі ха і ла За ржыц ка га, між ін шым, ужо га доў дзе сяць як дру гая гру па ін ва лід нас ці. 

Але ён і не ду мае зда вац ца хва ро бам. Ча ты ры ра зы на ты дзень наш ге рой зай ма ец ца 

ў Рэс пуб лі кан скім рэ абі лі та цый ным цэнт ры Бе ла рус ка га та ва рыст ва ін ва лі даў. Ехаць 

ту ды да лё ка, праз паў го ра да. «За тое без пе ра сад кі, — усмі ха ец ца Мі ха іл Ры го ра віч. — 

У мя не праб ле мы з ка ар ды на цы яй, дак та ры мне па рэ ка мен да ва лі на столь ны тэ ніс. 

І я ў яго там гу ляю. У нас га лоў ны трэ нер — чэм пі ён Еў ро пы па на столь-

ным тэ ні се ся род ка ля сач ні каў». СТАР. 4СТАР. 2

Пра ві лы гуль ні ў крэ ды ты змя ніў 
На цы я наль ны банк кра і ны. 
Прай шло паў та ра ме ся ца. 
І па паў злі чут кі, што ўзяць са лід ны 
крэ дыт на не ру хо масць ста ла 
праб ле ма тыч на. Не ўсім, а ў асноў ным 
тым, у ка го за роб кі ся рэд нія. З'я ві ла ся 
асця ро га, што крэ ды ты на жыл лё бу дуць 
паціху згорт вац ца або да ра жэць. Мы 
вы ра шы лі ра за брац ца, што змя ні ла ся ў 
гэ тай сфе ры, і па спра ба ва лі 
зра зу мець, які крэ дыт нам 
па кі шэ ні.

Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы  

«Кры зіс» дру го га 
па ру чы це ля

Вы бі ра ем Вы бі ра ем 
не да ра гі не да ра гі 

і да ступ ны і да ступ ны 
крэ дыт крэ дыт 

на жыл лёна жыл лё
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