
9

17 мая 2019 г. № 20 (505)

Штотыднёвы Штотыднёвы 
дадатак дадатак 
газетыгазеты

СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

Юбі лей ны рэ гі я наль ны 
фес ты валь «Галь шан скі 
за мак» ча кае гас цей 
ужо заўт ра, 18 мая.

Вяс ко вая гра ма да ўзя ла ў ча со вае 
ка ры стан не 
пры ват ную ха ту.

Галь ша ны 
за пра ша юць!

...і ма дэр ні за цыя транс парт най 
інф ра струк ту ры Са юз най 
дзяр жа вы ста нуць ад ной 
з тэм VІ Фо ру му рэ гі ё наў 
Ра сіі і Бе ла ру сі.

Тран зіт ны 
па тэн цы ял...

Ле кі, лён і... кі но

Якія перс пек тыў ныя на прам кі 
бе ла рус ка-ін дый ска га 
су пра цоў ніц тва га то вы 
раз ві ваць ба кі? стар. 2

Бе ла рус ка-поль скі эка на міч ны 
фо рум «Доб ра су сед ства-2019» 
прой дзе ў чэр ве ні.

Плён 
ад доб ра су сед ства

Дом са цы яль ных 
па слуг
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Фота носіць ілюстрацыйны характар.

Вы чу лі? Хут ка ў Клі ма ві чах пра пі шац ца са ма кня гі ня 
Мя шчэр ская. Ка лі гу ля еш па ра ён ным цэнт ры, між во лі звяр та еш 
ува гу на не звы чай ны бу ды нак з ме за ні нам і тон кай ажур най 
разь бой. Гэ та аса бняк ХІХ ста год дзя, дзе жы ла кня гі ня Ма рыя 
Мя шчэр ская. За раз тут му зей, у ім ёсць на ват чай ны па кой чык 
кня гі ні. А хут ка ка ля до ма з'я віц ца і скульп ту ра бы лой гас па ды ні. 
Над гэ тай кам па зі цы яй за раз ак тыў на пра цуе мас так Ле а нід 
ЯЧ НЕЎ, ура джэ нец гэ та га ра ё на, асо ба, вя до мая ў мас тац кіх 
ко лах і ся род ама та раў жы ва пі су. Ён удзель нік між на род ных 
пле нэ раў і вы ста вак. Яго кар ці ны ўпры гож ва юць му зей ныя і 
пры ват ныя ка лек цыі ў Бе ла ру сі і за яе ме жа мі. Але перш за ўсё 
ён імк нец ца ства рыць імідж сва ёй ма лой ра дзі ме.

След у гіс то рыі
— Ад крыц цё скульп ту ры пла ну ец ца 18 мая, — па ве дам ляе мас-

так. — Кня гі ня бу дзе ся дзець на лаў цы, а по бач з ёй за ста нец ца 
воль нае мес ца для фо та се сій. Воб раз гас па ды ні кры ху мі фіч ны. 
Яе фо та, на жаль, не за ха ва ла ся, але ў мя не доб рая 
фан та зія. Ды і не мог я ад мо віць, ка лі да мя не звяр-
ну ла ся вель мі за хоп ле ная сва ёй спра вай кі раў ні ца 
ра ён на га края знаў ча га му зея Да р'я Эверс.

ДОБ РА ЎПА РАД КА ВАН НЕ

МАС ТАК ДЛЯ КЛІ МА ВІЧ,МАС ТАК ДЛЯ КЛІ МА ВІЧ,
або Як вя до мы бе ла рус кі пей за жыст упры гож вае сва і мі скульп ту ра мі ма лую ра дзі му
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У на шай кра і не сель скіх жы ха роў пры ма юць 2 048 
ФА Паў, 90 баль ніц сяст рын ска га до гля ду, 133 участ-
ко выя баль ні цы, 610 ам бу ла то рый ура ча агуль най 
прак ты кі і 19 ура чэб ных ам бу ла то рый. Та кія звест кі 
пры во дзіць Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя на па ча так гэ-
тага го да. Яны аб слу гоў ва юць больш за 2 міль ё ны 45 
ты сяч вяс коў цаў. Да па мо гу ў гэ тых уста но вах аказ ва-
юць, як пра ві ла, урач і ся рэд ні ме ды цын скі пер са нал, у 
ФА Пах — толь кі фель чар. У сель скіх ме ду ста но вах сён-
ня пра цуе 1 225 дак та роў і 8 
493 фель ча ры, мед сяст ры ці 
па моч ні кі ўра ча.

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на 4-й стар.

З
А апош нія пяць га доў коль касць ме ды цын скіх уста ноў, якія 
аб слу гоў ва юць сель скае на сель ніц тва, ска ра ці ла ся, і гэ та тэн дэн цыя 
пра цяг ва ец ца. Ня рэд ка кроп ку ў іс на ван ні тых жа ФА Паў (фель-

чар ска-аку шэр скіх пунк таў) ста віць ава рый ны стан бу дын каў. Але 
най час цей пры чы на зу сім ін шая — дэ ма гра фіч ная. Жы ха роў ста но віц ца 
менш, і тры маць ФАП у апус це лай вёс цы не мэ та згод на. Але ж лю дзі, 
асаб лі ва па жы лыя, якія там за ста лі ся, усё роў на ма юць па трэ бу 
ў на зі ран ні док та ра ці фель ча ра. Бяс спрэч на, што час та да ехаць 
да па лі клі ні кі ў рай цэнт ры — тая яшчэ за да ча і для ста ла га ча ла ве ка,
 і для та го, хто днём за ня ты на ра бо це. Як сён ня вы ра ша ец ца ба лю чае 
пы тан не ака зан ня ме ды цын скай да па мо гі на вёс цы, раз бі ра ла ся 
ка рэс пан дэнт «МС».

ПА КІ НУЦЬ НЕЛЬ ГА ЗАКРЫЦЬПА КІ НУЦЬ НЕЛЬ ГА ЗАКРЫЦЬ
Сель скае на сель ніц тва не за ста нец ца без ме ды цын скай да па мо гі


