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• Ка зач ная рэ зі дэн цыя 

Дзе да Ма ро за ад кры ла ся 

25 снеж ня на пло шчы імя 

Ле ні на ў Го ме лі.

• Пе ра мож ца Х се зо на 

рэс пуб лі кан ска га кон кур су 

Socіal Weekend пра ект «Вес-

тач ка» су мес на з фон дам 

«Доб ра» за пус ці лі ак цыю і 

пра па ну юць ад пра віць паш-

тоў кі лю дзям, якія су стра ка-

юць Но вы год у адзі но це.

• Алея крэ а тыў ных на-

ва год ніх ёлак ад кры ла ся 

ў пар ку імя Жы лі бе ра ў 

Грод не пры са дзей ні чан-

ні ад дзе ла куль ту ры гар-

вы кан ка ма.
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Ва ле рый МА ЛА ШКА, 

мі ністр ахо вы зда роўя:

«Мы спе цы яль на пай шлі на 
па ве лі чэн не ча су пры ёму, 
каб урач агуль най прак ты кі 
атры маў маг чы масць у 
больш спа кой най аб ста ноў цы 
пра вес ці аб сле да ван не 
хво ра га, па гу та рыць з ім. 
Ча му? Та му што гэ та 
ўрач з зу сім но вы мі і больш 
шы ро кі мі кам пе тэн цы я мі. 
Гэ та ўрач, які сён ня ва ло дае 
не толь кі ве да мі, але
і не аб ход ным ме ды цын скім 
аб ста ля ван нем, каб пра вес ці 
вар тас нае аб сле да ван не. 
У чым мая ўпэў не насць, што 
чэр гі не вы рас туць? 
Мы сён ня га во рым не 
толь кі аб транс фар ма цыі 
тэ ра пеў та ва ўра ча 
агуль най прак ты кі, мы сён ня 
фар мі ру ем яго ка ман ду. 
У гэ тай ка ман дзе не толь кі 
ме ды цын ская сяст ра, але 
і па моч нік ура ча. Гэ та 
до сыць гра мат ны 
спе цы я ліст з ся рэд няй 
ме ды цын скай аду ка цы яй, які 
ў пер шую чар гу возь ме на 
ся бе ра бо ту з цэ лым шэ ра гам 
ру цін ных пы тан няў, што 
ра ней вы ра шаў урач. Ду маю, 
усё гэ та знач на па леп шыць 
імідж пер ша сна га звя на 
ахо вы зда роўя».

ЦЫТАТА ДНЯ

Працягваецца падпіска на «Звязду» на I квартал і I паўгоддзе 2019 года!
ПАДПІШЫСЯ — І ВЫЙГРАЙ!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

У СА МЫХ НА ДЗЕЙ НЫХ РУ КАХ
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На ту раль ная або штуч ная?
Пад час вы ба ру жы во га дрэ ва ёсць свае 

асаб лі вас ці. Яго му сі лі ссек чы ня даў на. Гэ та 

зна чыць, што ел ка яшчэ мае гнут кія і тры ва-

лыя га лін кі, ад яе доб ра пах не, а хвоя афар-

ба ва на ў на сы ча ны зя лё ны ко лер. Ігол кі на-

воб ма цак у та ко га дрэ ўца кры ху мас ля ніс тыя. 

Ка лі ж елка мае ві да воч на то нень кі ствол, 

па жух лыя ігол кі, а га лін кі лёг ка ла ма юц ца — 

зна чыць, яна пра ста іць вель мі ня доў га і асып-

лец ца праз дзень-два.

Ёсць і яшчэ ад на асаб лі васць пад час 

транс пар ці роў кі на ту раль ных елак. На двор'е 

ў на шых кра ях гэ тай зі мой пе ра мен лі вае. Ма-

ра зы ў 10—12 гра ду саў па Цэль сію змя ня-

юц ца лі та раль на за ад ны су ткі ад лі гай. Та му 

ка лі ртут ны слу пок апус ка ец ца ні жэй за нуль, 

то перш чым уно сіць ел ку ў цёп лую ха ту, 

лепш яе вы тры маць коль кі ча су ў пад' ез дзе 

шмат па вяр хо ві ка або ў сен цах. Пе ра пад тэм-

пе ра тур у гэ тым ра зе бу дзе не та кі іс тот ны, 

дрэ ва ад тае, што па леп шыць 

тры ва ласць ел кі. СТАР. 3

НОВЫ ГОД БЕЗ ТУРБОТ
На пры кан цы мі ну ла га тыд ня 

па кра і не ак тыў на за пра ца ва-

лі ад мыс ло выя елач ныя кір ма шы, на якіх 

мож на на быць на ва год нюю пры га жу ню. 

Але ў ат мас фе ры свя та вар та не за бы ваць 

пра бяс пе ку. Па жа ры з-за елак у Бе ла ру сі 

апош нім ча сам амаль не су стра ка юц ца. 

Ра зам з тым быць асця рож ны мі ўсё роў на 

па трэб на. Ме на ві та та му на пя рэ дад ні свя та 

ра та валь ні кі на га да лі пра тое, якім па він на 

быць свя точ нае дрэ ва з про ці па жар на га 

пунк ту гле джан ня.

Як вы браць і ўпры го жыць 
свя точ нае дрэ ва?

Па вел СА ЛАН КО 
з сы нам Ста ні сла вам, 

яко му споў ніў ся адзін год, 
ка та юц ца на зім няй гор цы 
ў Ло шыц кім пар ку ста лі цы.

Пра гэ та пад час пе ра гавораў у Маск ве 
за яві лі Прэ зі дэн ты Бе ла ру сі і Ра сіі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка і Ула дзі мір Пу цін
Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы па га дзіў ся са сло ва мі ра-

сій ска га лі да ра на конт та го, што, уліч ва ю чы аб' ём роз-

на ба ко ва га су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і Ра сіі, не па збеж на

ўзні ка юць і праб лем ныя мо ман ты. «Бу дзем га ва рыць 

шчыра, ні ў кога ня ма та кіх бліз кіх і цес ных ад но сін, як 

у бе ла ру саў і ра сі ян. На ту раль на, мы ру ха ем ся на пе рад, 

і на гэ тым шля ху ўзні ка юць пэў ныя праб ле мы. Але яны 

не су па стаў ныя з ты мі да сяг нен ня мі, якія вы пе ра лі чы лі 

ў ліч бах», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Мы са праў ды мо жам да мо віц ца, та му што ка ман ды, якія з 

на мі тут зна хо дзяц ца, пра вя лі шэ раг ра ўн даў пе ра гавораў. Яны 

ве да юць праб ле мы, ды і мы з ва мі ўжо глы бо ка азна ём ле ны з ты мі 

пы тан ня мі, якія трэ ба сён ня вы ра шыць. Ха це ла ся б, каб мы вы-

ра шы лі гэ тыя пы тан ні і ў но вы год не цяг ну лі ста рыя 

праб ле мы», — ска заў Прэ зі дэнт на шай кра і ны.

УСЕ ПРАБ ЛЕ МЫ ВЫ РА ШАЛЬ НЫЯ
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