
Ку пан не 
ў мі не рал цы, 
ла каль ная за ма роз ка 
і га ла ін га ля цыя

Ад ра зу па пры ез дзе нас 

уз ва жы лі, аб ме ра лі і па да-

бра лі шэ раг пра цэ дур, якія 

па ды дуць на шым ар га ніз-

мам. Так тут па ды хо дзяць 

да кож на га на вед валь ні ка. 

Ні вод ную па слу гу клі ент не 

атры мае, ка лі яна, на дум ку 

ўра чоў, на шко дзіць зда роўю 

ча ла ве ка.

На па чат ку на ша га ме-

ды цын ска га ва я жу Ва ле рыі 

да ста ла ся ра до на вая ван на, 

а мне — мі не раль ная. Ва-

да бы ла на столь кі са лё ная, 

што ту ла ва прос та ўзды ма-

ла ся з яе. Ака за ла ся, гэ та не 

дзіў на, бо яна на 42 % мі не-

ра лі за ва ная, ка жуць, доб ра 

су па кой вае нер вы. А вось у 

Ва ле рыі пас ля ван ны ад ра зу 

пе ра стаў ба лець ло каць, на 

які яна ўсю да ро гу скар дзі-

ла ся. Ле пель скі са на то рый, 

да рэ чы, адзін з ча ты рох на 

ўсю Бе ла русь, які мае сваю 

ла ба ра тор ную ба зу па ра-

до не.

Пра ля чэб нае ўздзе ян не 

ра до ну ад па чы валь ні кі тут 

ка жуць так: «Бы вае, ледзь-

ве прый дзеш сю ды, а на пры-

кан цы ўжо прос та пыр ха еш. 

А эфек ту ха пае на год».

А мы з сяб роў кай пай шлі 

на га ла ін га ля цыю, каб пра-

чыс ціць лёг кія. Ся дзіш са бе, 

ды ха еш, а іму ні тэт уз мац ня-

ец ца. Ка жуць, пас ля 14 та кіх 

уз дзе ян няў дзе ці пе ра ста-

юць хва рэць.

— Усе ля чэб ныя пад раз-

дзя лен ні пра цу юць у са на-

то рыі сем дзён на ты дзень. 

Гэ та зна чыць, што 

коль касць пра цэ-

дур не ска ра ча-

ец ца пра пар цы я-

наль на дням зна-

хо джан ня тут, — 

га во рыць Мі ха іл 

ЛЯХ, на чаль нік 

Ле пель ска га ва-

ен на га са на то-

рыя Уз бро е ных 

Сіл Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь. — Ра-

ней лю дзі ад па чы-

ва лі 18—21 дзень, 

сён ня пры яз джа-

юць мак сі мум на 

два тыд ні. І за гэ-

ты час яны па він-

ны атры маць не 

менш за во сем-

дзе вяць пра цэ дур, на зна-
ча ных ура чом.

Пры га жосць, гра зі 
і тэ рэн кур

Цэ ны ў са на то рыі не мя-
ня лі ся, ка жуць, апош нія два 
га ды. І маг чы масць бюд жэт-

на га ад па чын ку на ўзроў ні з 

якас ным ля чэн нем — яшчэ 

ад на пры чы на, якая ва біць 

сю ды лю дзей.

Мы з Ва ле ры яй, вя до-

ма, вы ра шы лі ска рыс тац ца 

та кой маг чы мас цю і, хо ць 

кас ме тыч ныя пра цэ ду ры не 

ўва хо дзі лі ў на шы ўра чэб-

ныя прад пі сан ні, спа ку сі лі-

ся на ма ні кюр за 4,5 руб ля. 

Тым больш што за 50 ка пе ек 

яшчэ і ма лю нак на па зног ці 

мож на зра біць.

У між се зон не, з 1 ве рас ня 

па 1 кра са ві ка, у са на то рыі 

для бе ла ру саў ства ры лі зніж-

кі да 20 %. А пас ля Ка ляд да 

кан ца лю та га — на 10 % менш 

пла цяць усе пен сі я не ры.

Кошт, да рэ чы, ад ноль ка-

вы і для сва іх ту рыс таў, і для 

за меж ных, бо як лі чаць тут 

«усе ад ны мі і ты мі ж гра зя-

мі ды мі не рал кай ле чац ца». 

А ка лі ў ча ла ве ка не атры-

ма ла ся тра піць на пра цэ ду-

ру па гра фі ку, яе ста ра юц ца 

пе ра нес ці на ін шы час, каб 

не згу біць у ля чэн ні.

— Ра дуе, што ў са на то рыі 

час цей ста лі ез дзіць бе ла ру-

сы з дзець мі, і ле пель скі ў 

гэ тым пла не не вы клю чэн не. 

Лю дзі ра зу ме юць, што ка лі 

не бу дзе зда роўя, то не бу-

дзе і сіл за раб ляць гро шы. 

Тыя, хто мае ма шы ну, ве-

да юць, што па він ны што год 

пра хо дзіць тэх агляд і па ста-

ян на са чыць за яе ста нам, 

каб яна ез дзі ла. Вось і зда-

роўю па трэб ны та кі до гляд 

і «тэх агляд». Ар га ніз му не-

аб ход на ад па чыць, прай сці 

ды яг нос ты ку, азда ра віц ца, 

па ха дзіць на ма са жы, па піць 

ві та мі ны, — мяр куе Вольга 

ШУ ПО, на чаль нік са на тор-

на-ку рорт на га ад дзе ла 

прад пры ем ства «Аў та ма-

ты за ва ныя тэх на ло гіі ту-

рыз му», кі раў нік пра ек та 

sanatorіі.by. — І лю дзі па-

кры се пры хо дзяць да гэ та га 

ра зу мен ня.

Не аб мі ну лі мы і 

са пра пе ле выя гра-

зі — па ля жа лі за ху-

та ныя, ні бы ў ко ка не, 

па грэ лі ся. На па чат-

ку на ват пры пя ка ла 

кры ху, зда ец ца. А па-

мыў шы ся, ад чу лі, ні-

бы і са праў ды кры ху 

па ху дзе лі.

Апош нім чы нам вы ра-

шы лі азда ра віць ры ты на-

сты му ля цы яй зрок. Дзя ку ю-

чы гэ тай пра цэ ду ры, ка лі ты 

ся дзіш і па ча ты ры хві лі ны 

кож ным во кам гля дзіш, як 

міг цяць ка ля ро выя ліх та-

ры кі, мож на пад рых та ваць 

во чы да вет ру і ма ро зу, каб 

яны не сля зі лі ся. Нас за-

пэў ні лі, што ха пае на доў га. 

І са праў ды, хоць на вед ва лі 

мы са на то рый яшчэ ў ве-

рас ні, ліс та па даў скі пра ніз-

лі вы ве цер ця пер зу сім не 

страш ны.

Пра гу ляц ца па тэ ры то-

рыі мож на тры ма спе цы-

яль ны мі марш ру та мі для 

ля чэб най хадзь бы — тэ рэн-

ку ру: на 500 мет раў, два кі-

ла мет ры, а для са мых заў-

зя тых — ча ты ры. Мы вы-

бра лі са мы ка рот кі шлях, 

каб хут чэй тра піць на пляж. 

Ён ака заў ся хі ба што не са-

мым леп шым з па ба ча ных 

на мі. А яшчэ чыс цют кая ва-

да, у якой ві даць, як на дне 

ка лы шуц ца во да рас ці. Гэ та 

тлу ма чыц ца тым, што Боб-

ры ца і Шчы бат — азё ры, 

на пе ра шый ку па між які мі 

зна хо дзіц ца са на то рый, — 

бя руць свае вы то кі з ба-

лот. Што і ка заць, па кі даць 

гэ тае мес ца бы ло цяж ка. 

Ха це ла ся прос та ка чац ца 

на пя соч ку, на зі раць за ве-

ліч ны мі ле бе дзя мі і рэ лак-

са ваць.

Ад нак, як і ў лю бо га па-

да рож жа, у на ша га так са ма 

быў ка нец. За да во ле ныя, 

мы з сяб роў кай на ду ма лі на-

ступ ным ра зам да лу чыц ца 

да агляд най эк скур сіі па Мін-

ску. Ці ка ва ж, чым мо гуць 

здзі віць ка рэн ных жы ха роў і 

ча го мы не за ўва жа ем у род-

ным го ра дзе.

Іры на СІ ДА РОК.
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«А я люб лю ва ен ных, пры го жых, зда ра вен ных», — 

пе лі мы ўсю да ро гу да Ле пель ска га ва ен на га са на-

то рыя, мяр ку ю чы, што боль шая част ка тых, хто там 

ад па чы вае, аба вяз ко ва бу дуць муж чы ны ў фор ме. 

Ака за ла ся — на ад ва рот: жорст кая кан ку рэн цыя за 

ўва гу не шмат лі ка га ду жа га по лу. Мы з Ва ле ры яй, 

прад стаў ні цай ту ра пе ра та ра «Аў та ма ты за ва ныя тэх-

на ло гіі ту рыз му» ледзь ве ўпіль на ва лі на шых фо та- і 

ві дэа май строў Са шу ды Але га, каб ве ча рам вяр нуц ца 

да ха ты пер ша па чат ко вым скла дам. А ка лі сур' ёз на, 

то за дзень у здраў ні цы мы пад рых та ва лі ар га нізм да 

зі мы, па ка ча лі ся на пля жы і на ват упры го жы лі ся.

«Лепельский военный санаторий»
кардиология, ортопедия, гастроэнтерология, 

гинекология, неврология, пульмунология.

Лечение и отдых всей семьей. 
Медицинская база работает без выходных. 

Витебская обл., Лепельский р-н, д. Боровка, lepelsan1@yandex.by. 

Интернет-сайт: lepelsan.by.

Тел./факс отдела реализации путевок: 
8 (02132) 6-42-02, (01), (03) – для граждан Беларуси.

8-10-375 (2132) 6-42-02 (01), (03) – для иностранных граждан.

GSM +375 29 332-81-75, +375 29 812-81-75. УНП 300039931.

С 9 января по 28 февраля – всем пенсионерам скидка 10 %.

Сён ня гэ та свя та аб' яд ноў вае амаль 

300 ты сяч ча ла век. І ў час блок чэй ну і 

крып та ва лю ты ра бо та жы вё ла во даў і 

кам бай не раў не губ ляе сва ёй знач нас-

ці. Адзін аг ра рый дае пра цу ся мі-вась-

мі ін шым лю дзям, бо прос та ўбраць 

збож жа не да стат ко ва, каб атры маць 

дух мя ны, све жы хлеб.

Пра фе сій нае свя та для спе цы я ліс таў — 

час пад вя дзен ня вы ні каў і агля ду зда быт-

каў га лі ны. Па да ных Бел ста та, у кра і не 

іс нуе больш за 1300 сель ска гас па дар чых 

ар га ні за цый, у лі да рах Мін ская воб ласць 

(357 прад пры ем стваў). Больш за 70 % — гэ-

та пры ват ная ўлас насць (у тым лі ку з удзе-

лам дзяр жаў на га ка пі та лу).

Па ло ва аг ра ры яў мае вы шэй шую, спе-

цы я лі за ва ную або пра фе сій на-тэх ніч ную 

аду ка цыю. Амаль 16 % за ня тых у сель скай 

гас па дар цы — гэ та мо ладзь ва ўзрос це да 

30 га доў.

Згод на з між на род ны мі ацэн ка мі ўзроў-

ню хар чо вай бяс пе кі, на ша рэс пуб лі ка ха-

рак та ры зу ец ца як кра і на са спры яль ным 

ася род дзем.

Па сло вах на мес ні ка мі ніст ра сель-

скай гас па дар кі і хар ча ван ня Іга ра Бры ло, 

«з 2010 го да хар чо вая бяс пе ка на шай кра і-

ны га ран ту ец ца ў поў най ме ры». Пры гэ тым 

вы твор часць ма ла ка больш чым у два ра зы 

пе ра вы шае па трэ бы гра ма дзян. За 2017 год 

уз ро вень са ма за бес пя чэн ня ма ла ком склаў 

235 %, мя сам — 136 %, яй камі — 130 %, ага-

род ні най — 105 %. Коль касць сель ска гас-

па дар чай пра дук цыі на ча ла ве ка ў Бе ла ру сі 

знач на пе ра вы шае гэ ты па каз чык у ін шых 

кра і нах СНД. У мі ну лым го дзе на ду шу на-

сель ніц тва пры па да ла 675 кг буль бы (у Ра-

сіі — 201 кг, Ка зах ста не — 197 кг), 127 кг 

мя са (у Ра сіі — 71 кг, Ка зах ста не — 56 кг).

Вы со кі ўзро вень вы твор час ці і па вы шэн не 

экс пар ту да па маг ла за бяс пе чыць па лі ты ка, на-

кі ра ва ная на ма дэр ні за цыю аграр на га сек та ра. 

У мі ну лым го дзе экс парт сель ска гас па дар чай 

пра дук цыі і пра дук таў хар ча ван ня склаў без 

ма ло га пяць міль яр даў до ла раў ЗША. За дзе-

вяць ме ся цаў гэ та га го да коль касць за меж ных 

парт нё раў па вя лі чы ла ся да 92 кра ін пры аб' ёме 

экс пар ту 3,8 міль яр да до ла раў ЗША.

Асноў ным парт нё рам для Бе ла ру сі з'яў-

ля ец ца Ра сія — амаль 79 % пра дук цыі па-

стаў ля ец ца ў Са юз ную дзяр жа ву.

Сён ня спе цы я ліс ты зна хо дзяць но выя 

шля хі, па якіх па ця куць на шы «ма лоч ныя 

рэ кі». На рошч ван не экс пар ту та ва раў і па-

слуг на ры нак КНР ста ла клю ча вой тэ май 

Бе ла рус ка-кі тай ска га дзе ла во га фо ру му, 

які ад быў ся 7 ліс та па да ў Шан хаі на па лях 

пер шай Кі тай скай між на род най вы стаў кі ім-

парт ных та ва раў і па слуг.

Гэ ты год стаў пра рыў ным у бе ла рус кім 

экс пар це ў Кі тай. За во сем ме ся цаў наш 

экс парт у КНР вы рас на 18 %. Ска чок за бяс-

пе ча ны за кошт рос ту про да жу пра дук таў 

хар ча ван ня ў пяць ра зоў, у тым лі ку экс пар-

ту ма лоч най пра дук цыі — у дзе вяць ра зоў.

Ня гле дзя чы на зда быт кі на шых спе цы я-

ліс таў, спы няц ца не вар та. Пра цы над якас-

цю та ва раў па тра буе і гла ба лі за цыя, і пад-

рых тоў ка ўступ лен ня кра і ны ў Су свет ную 

ганд лё вую ар га ні за цыю.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

З на го дыЗ на го ды

«САЛ ДА ТЫ» ХАР ЧО ВАЙ БЯС ПЕ КІ
У ня дзе лю сваё пра фе сій нае свя та ад зна ча юць ра бот ні кі сель скай гас па дар кі і пе ра пра цоў чай пра мыс ло вас ці

Ванд роў кі з сяб роў кайВанд роў кі з сяб роў кай

Па між Боб ры цай і Шчы ба там...
Шы коў ны пляж, ля чэн не без вы хад ных і ра до на выя ван ны


