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• Дзярж за каз па збож-

жы ў Мін скай воб лас-

ці вы ка на ны на 100 %, 

у Брэсц кай і Гро дзен с-

кай — на 95 %.

• Мі на ба ро ны за яў ляе, 

што аб наў лен не за ка на даў-

ства да зво ліць па вя лі чыць 

пры зыў у вой ска на тры

ты ся чы ча ла век.

• Да р'і До мра ча вай 

уру чы лі Ма лы хрус-

таль ны гло бус у гон цы 

пра сле да ван ня се зо на 

2014/2015.
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Ро берт ЧАС НОЙЦЬ,
стар шы ня 
Рэс пуб лі кан ска га 
ка мі тэ та Бе ла рус ка га 
праф са ю за ра бот ні каў 
ахо вы зда роўя:

«Пры рас пра цоў цы но вай 
сіс тэ мы апла ты пра цы 
ра бот ні каў бюд жэт ных 
ар га ні за цый ахо вы 
зда роўя ста ві ла ся за да ча 
спрас ціць дзе ю чую. 
На спе ла не аб ход насць 
зра біць яе больш прос тай 
і праз рыс тай. Ра зам з 
тым трэ ба бы ло за ха ваць 
ды фе рэн цы ра ва ную 
апла ту пра цы 
мед ра бот ні каў 
у за леж нас ці 
ад умоў, скла да нас ці 
і на пру жа нас ці. Но вая 
сіс тэ ма апла ты пра цы 
для ра бот ні каў га лі ны 
спра вяд лі вая. У ахо ве 
зда роўя не маг чы ма 
ўста на віць здзель ную 
апла ту, як, на прык лад, 
на за вод зе. Урач 
атрым лі вае за рпла ту 
не за леж на ад та го, коль кі 
па цы ен таў ён пры няў — 
20 ці 40. Ця пер мы 
пе ра хо дзім да но вых 
ме та даў, дзе апла та 
пра цы бу дзе і за ле жаць 
ад коль кас ці пры ня тых 
па цы ен таў, і фар мі ра вац ца 
з улі кам ад па вед ных 
да плат. Кі раў ні кі 
атры ма юць боль шую 
сва бо ду ў прэ мі ра ван ні 
за звыш нар ма тыў ную 
ра бо ту».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Будзь це зда ро выя!Будзь це зда ро выя!

ПА ПРЫН ЦЫ ПЕ 
СА МА ДА СТАТ КО ВАС ЦІ

Як ар га ні за ва на ме ды цын ская да па мо га 
ў са мым ад да ле ным ад аб лас но га цэнт ра ра ё не кра і ны

У 2020 го дзе ў Бе ла ру сі ўра чы агуль най прак ты кі цал кам за ме-

няць участ ко вых тэ ра пеў таў. Па стаў скі ра ён стаў ад ным з пер-

шых, дзе ўка ра ня ла ся і тэс ці ра ва ла ся гэ та сіс тэ ма. Як ар га ні за-

ва на ме ды цын ская да па мо га ў са мым ад да ле ным ад аб лас но га

цэнт ра ра ё не, чым тут утрым лі ва юць ма ла дых спе цы я ліс таў 

(а за апош ні час усе шэсць ма ла дых ура чоў, у якіх скон чы ла ся

раз мер ка ван не, па доў жы лі кант ракт)? У чым сак рэт рэ гі ё на, які 

лі чыц ца рэ кард сме нам па коль кас ці доў га жы ха роў? І на рэш-

це, як баль ні ца «ўжы ва ец ца» з пом ні кам ар хі тэк ту ры дру гой 

па ло вы ХVІІІ ста год дзя — па ла цам Ты зен гаў за, у якім раз ме-

шча ны і му зей, і ад дзя лен не ста цы я на ра? Пра гэ та 

мы да ве да лі ся, па бы ваў шы ў Па ста вах.

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж

МЕС ЦА ВЕ РЫ
«Звяз да» да ве да ла ся, чым жы ве сён ня

і з якой спад чы най па ды хо дзіць да 500-га до ва га юбі лею 
Жы ро віц кі Свя та-Ус пен скі ма нас тыр

На вош та жы веш, ча ла век?
У буд ні дзень Жы ро ві чы, ці, як ка-

жуць ту тэй шыя на ста ры лад, — Жы-

ро ві цы, ма ла чым ад роз ні ва юц ца ад 

лю бой ін шай бе ла рус кай вёс кі. Не-

та роп кі рух на ву лі цах, кло па ты на 

га ро дзе і ў хля ве, дзе ці на ве ла сі пе-

дах. На ват на ма нас тыр скіх сцеж ках 

не шмат люд на — па ра-трой ка вы пад-

ко вых ту рыс таў і ра бо чыя. Ка лі ўва хо-

дзіш у вя ліз ны Ус пен скі са бор, чу еш 

рэ ха ўлас ных кро каў.

— Вам па шан ца ва ла, — ка жа іе-

ра ма нах Яў ста фій, з якім зна ём лю ся

ў пер шыя хві лі ны ў ма нас ты ры. — 

У ня дзе лю і на свя ты тут ні прай сці 

ні пра ехаць. Да цу да дзей най іко ны і 

кры ніц — чар га, а эк скур сіі па тэ ры-

то рыі не спы ня юц ца з ран ку да ве ча-

ра. Ла ві це мо мант спа кою ў ад ной з 

са мых вя до мых абі це ляў 

Бе ла ру сі. СТАР. 13

Гэ тым ра зам руб ры ка «Вы то кі ма лой ра дзі-

мы» ру шыць у Лёз нен скі ра ён, дзе ня даў на ад-

ра дзі лі кры ні цу пад наз вай За вод. Ад куль та кая 

не звы чай ная наз ва, спы та е це вы? Спра ва ў 

тым, што да вай ны ка ля вёс кі Емель я но ва іс на-

ваў іль но за вод, а на яго два ры стру ме ні ла кры-

ні ца чыс цют кай і ха лод най ва ды. Пад час вай ны 

за вод быў зні шча ны, так са ма зга рэў і ра бо чы 

па сё лак. Па коль кі паз ней вы твор часць не ад-

на ві лі, кры ні ца ста ла за рас таць і ні бы та знік ла. 

Па сту по ва на ва кол ле змя ні ла свой вы гляд, але 

тым не менш лю дзі ста рэй ша га ве ку па мя та лі 

кры ні цу і па-ра ней ша му на зы ва лі гэтыя мясціны 

За водам. І вось тры га ды та му за гад чы ца клу-

ба-біб лі я тэ кі і ста рэй шы на вё сак Емель я но ва, 

За лес се, Ша вя лі і Ла пі на Але на Са лад ко ва пры 

ўдзе ле мяс цо вай мо ла дзі вы ра шы ла ад на віць 

свя ты ню — ад ка па лі драў ля ны сто га до вы зруб, 

па ста ві лі над ім да хоў ку, збу да ва лі пры ступ кі і 

зра бі лі мес ца для ад па чын ку. По тым па ста ві лі і 

па мят ны крыж. За вод зноў стаў «дзей ні чаць»!

Ме на ві та сю ды — да За во да — пры еха лі 

ру ка дзель ні цы Лёз нен ска га До ма ра мёст ваў у 

стро ях лёз нен ска-руд нян ска га эт на гра фіч на га 

рэ гі ё на — ды рэк тар Іна СА МУ СЕН КА (на фо та 

спра ва) і май стар-ме та дыст па ткац тве Але на 

РАЖ КО, каб пра дэ ман стра ваць свае но выя аў-

тэн тыч ныя тво ры, зроб ле ныя ўвіш ны мі ру ка мі. 

Двац цаць га доў та му гэ тыя апан та ныя ра мес ні-

цы за ха пі лі ся ідэ яй ад ра дзіць свя точ ную жа но-

чую адзе жу, па ча лі шу каць ад па вед ныя ра ры тэ-

ты, на за па шваць звест кі пра рэ гі я наль ны строй, 

па ра лель на за свой ва лі тэх на ло гію на бі ван ня 

ма люн каў на тка ні ну (у кан цы ХІХ – па чат ку 

ХХ ста год дзя «на бой ка» бы ла рас паў сю джа на), 

пра фе сій на асво і лі і па лі хром ную вы шыў ку. Рэ-

кан стру я ва ныя строі (а іх у До ме ра мёст ваў ужо 

бо лей за два дзя сят кі кам плек таў) кра са моў на 

свед чаць, як ура чыс та і свя точ на вы гля да лі жан-

чы ны ў вёс ках і мяс тэч ках на ві цеб ска-сма лен-

скім па меж жы ў тыя да лё кія ча сы.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ЗА ВОД І ЛЁЗ НЕН СКІЯ СТРОІ


