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Радзіма як натхненне

ЦЫТАТА ДНЯ

Валерый МАЛАШКА,
міністр аховы здароўя:

«У краіне стартавала
сістэма, якую павінны
адпрацаваць сёлета,
па змене фармату
налічэння заработнай
платы. У сістэме аховы
здароўя больш за 30 рознага
ўзроўню надбавак, даплат,
што робіць фарміраванне
самой зарплаты досыць
складаным. Прапанаваная
Міністэрствам працы
і сацыяльнай абароны
методыка ў цэлым нас
задавальняе. Выкарыстанне
гэтай методыкі ў ахове
здароўя не прывядзе
да памяншэння ўзроўню
заработнай платы
канкрэтнага работніка.
Будзе распрацавана новая
шкала, якая ўлічыць
пытанні спецыфікі працы,
пытанні напружанасці. Мы
павінны сфарміраваць гэтую
шкалу справядліва. У цэлым
заработная плата медыкаў
з верасня 2018 года значна
павялічылася. Гэта было
даручэнне Прэзідэнта, яно
выканана. Міністэрства
аховы здароўя таксама
працуе над павышэннем
аўтарытэту прафесіі
ўрача».

Каб развіваць творчыя здольнасці ў юнага пакалення Браслаўшчыны, быў заснаваны раённы Цэнтр дзяцей і моладзі, на базе якога працуюць мастакі-педагогі
Міхаіл і Галіна СТАВІЦКІЯ і Алена БЕЛУСЬ. Міхаіл Тадэвушавіч вучыць дзяцей
маляванню ў аграгарадку Друя, яго жонка Галіна Міхайлаўна вядзе студыю выяўленчага мастацтва «Мазаіка» ў самім Браславе, а Алена Бенедыктаўна займаецца
з адоранымі дзеткамі ў гарадскім пасёлку Відзы. Кожны год у летнія канікулы апантаныя педагогі арганізоўваюць шматдзённыя пленэры ў розных куточках азёрна-

Чарговая
публікацыя
нашай
рубрыкі
прысвечана
дакументам,
прынятым кіраўніком дзяржавы, якія
спрыялі развіццю і лібералізацыі
прадпрымальніцтва ў краіне, —
Дырэктыве № 4 і Дэкрэту № 7.
Як прыклад — гісторыя паспяховага
фермера, які заняўся спецыфічнай
вытворчасцю і не прагадаў.

• У Гродне сёлета пачнецца будаўніцтва анкадыспансера.
• Шэсць раёнаў Гомельскай вобласці пачалі весна вую сяў бу. Па сяў ныя
агрэгаты ў палі ўжо выве лі сель гас ар га ні за цыі
Брагінскага, Гомельскага,
Ельскага, Калінкавіцкага,
Лель чыц кага, Пет ры каўскага раёнаў.
• Больш за 85 % студэнтаў забяспечаць месцамі ў інтэрнатах Мінска
ў но вым на ву чаль ным
годзе.
• Лідэр этна-гурта «Троіца» Іван Кірчук выступіць у
Белдзяржфілармоніі з монас пек так лем «Да рожка
мая...»

Фота Андрэя САЗОНАВА.

КОРАТКА

га краю, каб вучыць будучых мастакоў маляваць з натуры і далучаць сваіх выхаванцаў да гісторыі і культурнай спадчыны, якімі славіцца Беларускае Паазер'е.
Ужо адбыліся дзевятнаццаць такіх пленэраў, а па выніках двух апошніх (яны прайшлі ў вёсках Богіна і пасёлку Друя) у Браслаўскім музеі традыцыйнай культуры
адкрылася адмысловая выстаўка-справаздача. На гэтым фота каля сваіх работ —
галоўныя аўтары выстаўкі і іх нязменныя натхняльнікі — мастакі-педагогі.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

БІЗНЕС НА ВЁСЦЫ: КРЫТЫЧНЫХ
УМОВЫ УЗРОЎНЯЎ
НЯМА,
СПРЫЯЛЬНЫЯ але ж ратавальнікі
Лічыць кіраўнік
сялянска-фермерскай
гаспадаркі
Дзмітрый КРЫЛОЎ
Сёння сялянска-фермерская гаспадарка «ДАК»
(у назве выкарыстаны
ініцыялы яе заснавальніка і гаспадара Дзмітрыя
Анатолевіча Крылова)
добра вядомая не толькі ў Дзяржынскім раёне
і Мінскай вобласці, але
і ў Беларусі. І, відаць,
у перспек тыве заявіць
пра сябе і па-за межамі на шай
краіны.

СТАР. 8–9

гатовыя
да паводкі

Пакуль няма падстаў для прыходу
вялікай вады на Гомельшчыну.
Аднак ратавальнікі лічаць,
што трэба быць гатовымі
да любых экстрэмальных
сітуацый. Таму праводзяць вучэнні
і адпрацоўваюць тыповыя сітуацыі,
якія пры гэтым могуць здарыцца.
Невялічкія азярцы ў жылым мікрараёне
Гомеля становяцца пляцоўкай для адпрацоўкі розных непрыемных сітуацый, у якія
могуць трапіць людзі падчас паводкі. Самая
тыповая — калі вада трапіла ў склеп ці непасрэдна ў жылую пабудову. Таму супрацоўнікі МНС хутка разгортваюць мотапомпу і
паказваюць, як будуць перапампоўваць ваду ў іншае месца.

СТАР. 4
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