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Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

СА «ЗВЯЗ ДОЙ» — УСЁ Ў ПА РАД КУСА «ЗВЯЗ ДОЙ» — УСЁ Ў ПА РАД КУ
Пылесос BoschПылесос Bosch

Прас TefalПрас Tefal

Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» на ІІ квар тал 
або І паў год дзе 2017 го да — за паў няй це карт ку 
ўдзель ні ка, вы ра зай це і да сы лай це да 7 кра са ві ка 
2017 го да ў рэ дак цыю на ад рас: вул. 
Б. Хмяль ніц ка га, 10А, 220013, г. Мінск.
Ся род пад піс чы каў 12 кра са ві ка 2017 го да бу дуць 
ра зы гра ны 7 пра саў Tefal і су пер прыз — пы ла сос 
Bosch. Вы ні кі бу дуць апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» 
да 22 кра са ві ка 2017 го да.
Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 
30 чэр ве ня 2017 го да пры па да чы кві тан цыі аб 
пад піс цы на «Звяз ду» на ІІ квар тал або І паў год дзе 
2017 го да і паш пар та. Пас ля 30 чэр ве ня вы да ча пры зоў 
спы ня ец ца і прэ тэн зіі пад піс чы каў не пры ма юц ца. Умо вы 
рэ клам най гуль ні «Са «Звяз дой» — усё ў па рад ку!» 
чы тай це ў ну ма ры 43 га зе ты «Звяз да» ад 3 са ка ві ка 2017 го да.
Тэ ле фон для да ве дак (017) 284 44 04.
Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — 
з 04.03.2017 па 30.06.2017 го да.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 2944 ад 01.03.2017 го да, 
вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня 
і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ёсць пы тан неЁсць пы тан не  ��

Хво рую мож на ўлад ка ваць 
у баль ні цу 

сяст рын ска га до гля ду
Мая ма ма — ін ва лід пер шай гру пы, мае па трэ бу ў па ста-
ян ным до гля дзе, і гэ ты до гляд за бяс печ ваю я, яе дач ка-
пен сі я нер ка. Па слу га мі тэ ры та ры яль на га цэнт ра аб слу гоў-
ван ня мы не ка рыс та ем ся, ра бот ні каў служ бы са цы яль най 
аба ро ны не тур бу ем так са ма, але гэ та, маг чы ма, па куль... 
Ле там я ха це ла б ад па чыць, з'ез дзіць, на прык лад, на азда-
раў лен не. Уз ні кае пы тан не: ці мож на мне на ме сяц улад-
ка ваць хво рую ма ту лю ў баль ні цу сяст рын ска га до гля ду? 
І на якой асно ве — на плат най аль бо не?

І.Ц. Доб руш скі ра ён.

Як рас тлу ма чы ла га лоў ны ўрач Доб руш скай цэнт раль-
най ра ён най баль ні цы На дзея БЕ ЛА ГЛА ЗА ВА, па ста но вай 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя ад 10.01.2013 го да №3 уста ноў-
ле ны пе ра лік ме ды цын скіх па ка зан няў і су праць па ка зан няў 
для ака зан ня са цы яль ных па слуг, за цвер джа на Ін струк цыя аб 
па рад ку іх ака зан ня ў дзяр жаў ных ар га ні за цы ях (струк тур ных 
пад раз дзя лен нях), якія ўва хо дзяць у сіс тэ му мі ніс тэр ства.

Па вод ле гэ тай ін струк цыі ака зан не са цы яль на-ме ды цын-
скіх па слуг на плат най асно ве здзяйс ня ец ца на пад ста ве пісь-
мо вай за явы і да га во ра, які за клю ча ец ца ў пісь мо вай фор ме 
па між па цы ен там (яго за кон ным прад стаў ні ком) і дзяр жаў най 
ар га ні за цы яй ахо вы зда роўя.

Па ла жэн нем аб па рад ку ака зан ня плат ных ме ды цын скіх па-
слуг гра ма дзя нам Рэс пуб лі кі Бе ла русь дзяр жаў ны мі ар га ні за цы я-
мі ахо вы зда роўя, за цвер джа ным ад па вед най па ста но вай Са ве та 
Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь (ад 10.02.2009 го да №182) уста ноў-
ле на, што ме ды ка-са цы яль ная да па мо га, якая аказ ва ец ца гра ма-
дзя нам пен сій на га ўзрос ту і ін ва лі дам у баль ні цах сяст рын ска га 
до гля ду, ад дзя лен нях і па ла тах сяст рын ска га до гля ду ўста ноў 
ахо вы зда роўя, аплач ва ец ца гэ ты мі гра ма дзя на мі што ме сяч на ў 
па ме ры 80 пра цэн таў ад пен сіі, якую яны атрым лі ва юць.

Так са ма п.1 ра шэн ня Доб руш ска га рай вы кан ка ма ад 19.03 
2012 го да №428 «Аб уста наў лен ні па ме ру кам пен са цыі» 
ўстанове аховы здароўя «Добрушская ЦРБ» з 1.04.2012 го-
да ўста ноў ле ны адзі ны па мер кам пен са цыі гра ма дзя нам 
пен сій на га ўзрос ту і ін ва лі дам, якія па ку ту юць на хра ніч ныя 
за хвор ван ні і ма юць па трэ бу ў ме ды цын скім на зі ран ні і до гля-
дзе ў Ага род не-Го мель скай баль ні цы сяст рын ска га до гля ду і 
ў па ла тах сяст рын ска га до гля ду ў фі лі яле Доб руш скай ЦРБ, 
у па ме ры 80 пра цэн таў ад пен сіі, якую яны атрым лі ваць, на 
ўтры ман не ін ва лі даў і ўдзель ні каў Вя лі кай Ай чын най вай-
ны — 75 пра цэн таў пры зна ча най пен сіі аль бо 80 пра цэн таў 
мі ні маль на га па ме ру пен сіі па ўзрос це.

На ўсе ін шыя пы тан ні мож на атры маць ад каз не па срэд на 
ў ад мі ніст ра цыі ўста но вы
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Да тыДа ты  ��

КАБ ПА КІ НУЦЬ 
СВОЙ СЛЕД НА ЗЯМ ЛІ
Ка лісь ці, на за ры сва ёй лі-
та ра тур най дзей нас ці, ма-
ла ды жур на ліст Мі ко ла Па-
на сюк пры зна ваў ся:

Не вы даў я па куль што 
кніж кі,

Але, па вер це, не жу ру ся:
Кла ду па ко сы, ні бы ніз кі,
На лу зе рос ным Бе ла ру сі.
Пі шу за вёс каю — плу га мі,
Пі шу у чэр ве ні — ка сою.
Лу гі мне дзя ку юць ста га мі
І по яць чыс таю ра сою...

Але час не ста іць на мес цы, 
ды і лю дзі не ся дзяць, склаў шы ру кі, а тым больш, ка лі аб-
ра лі для ся бе пра фе сію жур на ліс та. Мі ко ла, а по тым і Мі ко ла 
Ва сі ле віч, ні бы той пе ра лёт ны птах, заў сё ды зна хо дзіў ся ў 
ру ху, веч на не ку ды ля цеў, спя шаў ся, тва рыў. У вы ні ку сён ня 
ў твор чай біб лі яг ра фіч най скар бон цы гэ та га адо ра на га руп-
ліў ца і паэ зія, і да ку мен та ліс ты ка, і пуб лі цыс ты ка. Паэ тыч ны 
збор нік «Крык не маў ля ці» пе ра вы да ваў ся, на прык лад, дзе-
вяць ра зоў! Ге ро я мі тво раў Мі ко лы Па на сю ка ста лі зна ка мі ты 
бе ла рус кі кам па зі тар Ігар Лу ча нок, вы дат ны аграр нік Аляк сей 
Ска кун, лі та ра ту раз наў ца, пра фе сар Ула дзі мір Ка лес нік... Ды 
што там зям ля не, — да кас ма на ўтаў (Ула дзі мі ра Ка ва лён ка, 
Але га На віц ка га, Аляк сея Ля во на ва ды ін шых) Мі ко ла Ва сі ле-
віч так са ма даб ра ўся! Двой чы Ге рою Са вец ка га Са ю за Пят ру 
Клі му ку на ват кні гу пры свя ціў «Ары ен цір — су зор'е Ары ён», 
якая, да рэ чы, пе ра кла дзе на на рус кую мо ву...

Мі ма во лі за дум ва еш ся: ад куль у гэ та га хлоп чы ка з ху та ра 
столь кі ці ка вас ці і спа га ды да лю дзей, столь кі го на ру за іх да-
сяг нен ні, столь кі кі пу чай энер гіі і лю бо ві да жыц ця?

Ад каз ві да воч ны: ды з глы бі ні яго най ду шы, з жа дан ня 
па кі нуць след на зям лі, пры му сіць чы та ча за ду мац ца над 
сэн сам і за ко на мі жыц ця, ад дзя чыць ня бес на му Твор цу за 
яго вя лі кую лас ку і мі ласць.

...На до ечы пісь мен ні ку-да ку мен та ліс ту, бы ло му звяз доў цу 
споў ні ла ся 70. Ужо... І яшчэ... Ва ўся кім ра зе бліз кія Мі ко лы 
Ва сі ле ві ча, яго ка ле гі і чы та чы, пры хіль ні кі та лен ту шчы ра 
жа да лі юбі ля ру моц на га зда роўя, доў га га ве ку, но вых пос-
пе хаў на лі та ра тур най ні ве і но вых уз на га род за ня лёг кую 
твор чую пра цу!

На дзея ПАР ЧУК, член Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі.
г. Брэст
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ШЧАС ЦЕ НЕ Ў ЗО ЛА ЦЕ...

У жыц ці школь ні каў-вы пуск ні коў, 
іх бліз кіх у хут кім ча се пач нец ца 
скла да ны пе ры яд, лё са вы зна-
чаль ны — у поў ным сэн се гэ та га 
сло ва. А па куль — за ка на мер ныя 
хва ля ван ні: па шчас ціць на эк за ме-
нах аль бо не? Якія ад зна кі бу дуць 
у атэс та це? Коль кі ба лаў атры ма-
еш на тэс ці ра ван ні? Ку ды ўрэш це 
па сту піш?.. І доб ра б на бюд жэт!
Вель мі час та да во дзіц ца чуць, што 
ча ла век, маў ляў, гас па дар свай го 
лё су. Але ж ці час та мы за дум ва-
ем ся, так гэ та ці не?

Мой до сыць на стыр ны ха рак тар стаў 
пра яў ляц ца, мож на ска заць, змал ку. Ну 
вось на прык лад: у шко лу та ды бра лі 
стро га па ўзрос це, а я, як на тое лі ха, 
на ра дзі ла ся вось ма га ве рас ня. Гэ та 
зна чыць, што да поў ных ся мі га доў мне 
не ха па ла лі ча ных дзён. У вы ні ку ўсе 
мае сяб роў кі пай шлі ў пер шы клас, а 
мне што — трэ ба ся дзець до ма?

Зда ва ла ся б, ма лая бы ла, а па га-
дзіц ца з гэ тым ну ні як не маг ла — ус-
ту пі ла ў вай ну з цэ лым све там. Што дня 
збі ра ла сшыт кі, алоў кі, усё, што ме ла, 
і, ка лі праз дзве ры, а ка лі і праз акно 
(баць кі не пус ка лі), ад праў ля ла ся ў шко-
лу, у пер шы клас.

На стаў ні ца по тым за руч ку мя не вы-
во дзі ла і ад праў ля ла да моў. А я на заўт-
ра вяр та ла ся...

Коль кі вось так рва ла сэр цы сва ім 
баць кам, коль кі вы пра боў ва ла нер вы 
на стаў ні цы, ужо не ве даю. Але тым 
ра зам ні чо га ў мя не не атры ма ла ся: я 
не пе ра маг ла. Та та ку піў мне бук вар і 
ска заў: «Да чуш ка, зім ка доў гая. Мы з 
та бой бу дзем ву чыц ца до ма, і не тое 
што да го нім усіх тва іх сяб ро вак, а на ват 
пе ра го нім іх».

І са праў ды, я вель мі хут ка на ву чы ла-
ся чы таць, пі саць, лі чыць. Да та го ж на 
на ступ ны год і як раз на су праць на ша га 
до ма ад кры ла ся но вая, двух па вяр хо вая 
шко ла!..

Ву чо бу ў ёй я скон чы ла так са ма з 
ці ка він кай, бо ме на ві та ў той год вы пус-
ка лі ся два кла сы — мой дзя ся ты і адзі-
нац ца ты, у які не ка лі мя не не ўзя лі. А ў 
вы ні ку атры ма ла ся, што сва іх сяб ро вак 
я са праў ды да гна ла, хоць на фі ні шы.

Пом ню, вя до ма ж, наш вы пуск ны: 
ста лы на ўвесь ка лі дор, ха ла дзец, які 
да вар ва лі ў на шай ха це, свае пер шыя 
туф лі на аб ца сах, у якіх я маг ла хі ба 
што... ся дзець.

А на заўт ра апы ну ла ся ўжо ў Грод-
не — зда ва ла да ку мен ты ў ін сты тут. 
Праў да, кон курс та ды быў не да ся галь-
на вы со кі (толь кі на шу сель скую шко лу 
скон чы ла ка ля 80 вы пуск ні коў...). І ў той 
год я не па сту пі ла — не даб ра ла ба лаў.

Што за ста ва ла ся ра біць? Улад ка ва-
ла ся на абут ко вую фаб ры ку «Нё ман», 
год ад пра ца ва ла на кан ве е ры (ра бі ла 
зад няе шво на бо тах). І, зда ва ла ся, ка лі 
ўжо так вый шла (мо жа, лёс па кі ра ваў?), 
то мож на ж і да лей пра ца ваць на фаб-
ры цы, па сту паць на за воч нае ў ней кі 
тэх на ла гіч ны ін сты тут, ста на віц ца ў чар-
гу на жыл лё, ча каць ква тэ ры ў го ра дзе. 
Але ў мя не бы лі ін шыя пла ны. Я пай шла 
да на чаль ні ка цэ ха. Ка жу: «Ад пус ці це 
мя не з ра бо ты на час эк за ме наў... Ха чу 
па сту піць у пе дінс ты тут».

А той мне: «Ты ж усё за бы ла ся, на 
эк за ме нах, ка лі не пра ва ліш ся, то ба лаў 
зноў не да бя рэш!.. Кінь дур ное».

І я са праў ды кі ну ла: кі ну ла... ра-
бо ту (а гэ та ж і пра піс ка, і так зва нае 
лож ка-мес ца ў ін тэр на це, і ня дрэн ная 
зар пла та), — пай шла зда ваць эк за ме-
ны. І што вы ду ма е це — я па сту пі ла! 

Аку рат у свой дзень на ро дзі наў, вось-
ма га ве рас ня, я ка ці ла ўжо на пер шую 
сту дэнц кую буль бу і час та ва ла ўсіх цу-
кер ка мі. У на шай гру пе бы ло 25 ча ла-
век: 20 дзяў чат ды 5 хлап цоў. І ся род 
іх — маё са мае пер шае ка хан не, мой 
бу ду чы муж.

Ад нак да гэ та га бы ло яшчэ вель мі 
да лё ка: ча ты ры доў гія га ды су мес най 
ву чо бы, по тым — год пра цы па су сед-
стве і год яго служ бы ў вой ску...

Пэў ныя скла да нас ці ўзнік лі ў мя-
не і з ра бо тай. Уба чыў шы ў дып ло ме 
вы дат ную ад зна ку па ня мец кай мо ве, 
за гад чык рай а на стаў на стой лі ва «вер-
ба ваць» мя не на вы кла дан не ме на ві та 
гэ та га прад ме та. Я не зга дзі ла ся. Та ды 
ён ад пра віў мя не па гу ляць, па ду маць, 
па зна ё міц ца з го ра дам, па пра сіў зай сці 
ў ка бі нет яшчэ раз — пас ля абе ду.

Я, вя до ма ж, з'я ві ла ся, але не зга дзі-
ла ся, а па-ра ней ша му на стой ва ла на сва-
ім. І што вы ду ма е це — ва кант нае мес ца 
для мя не «знай шло ся», а то ж не бы ло!

...Гэ та — чар го вы ўчы нак, з якіх 
спак ва ля склад ваў ся мой лёс. Пры чым 
склад ваў ся не сам па са бе. На мой по-
гляд, вель мі важ на ў жыц ці (асаб лі ва ў 
па чат ку яго) пра неш та ма рыць, ста віць 
пе рад са бою пэў ныя мэ ты... І цвёр да ве-
рыць, што ка лі ты ча гось ці па-са праўд на-
му хо чаш, то ўвесь Су свет бу дзе спры-
яць та му, каб гэ та жа дан не збы ло ся. Хай 
не з пер ша га ра зу, хай не з дру го га... 
Важ на не па са ваць (цяж кас ці ва ўсіх бы-
лі і бу дуць), важ на не зда вац ца.

Толь кі так, на мой по гляд, мож на 
прый сці ту ды, ку ды па-са праўд на му 
хо чаш, а не ту ды, ку ды ця бе за кі не, бо 
ча ла век жа — не трэс ка.

Га лі на Пят роў ская,
Смар гон скі ра ён
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Як ні кру ці, а са мае га лоў нае ба гац це ў ча ла ве ка — 
гэ та яго сям'я.
І са праў ды: што б ні зда ры ла ся — ра дасць ці го ра, 
ні хто не зра зу мее і не пад тры мае так, як баць кі, для 
якіх, у сваю чар гу, най леп шы па да ру нак — шчас лі выя 
ўсмеш кі дзя цей.
«Чым бо лей іх у сям'і, тым ле пей», — лі чаць су жэн цы 
Гні ля ке ві чы з вёс кі За лоз кі На ва груд ска га ра ё на.

Жон ка, На тал ля Ле а ні даў на, у сва іх баць коў бы ла адзі ным 
дзі цем, але ра на за ста ла ся сі ра той: баць ка па мёр, ка лі дзяў-
чын цы бы ло 17 га доў, праз год не ста ла і ма ці. На пэў на, та му 
На тал ля заў сё ды ма ры ла пра вя лі кую, друж ную сям'ю.

Са сва ім бу ду чым му жам Мі ха і лам яна па зна ё мі ла ся ў вёс-
цы, ку ды хло пец пры яз джаў у гос ці да род ных. Ча ты ры га ды 
яны су стра ка лі ся і зра зу ме лі, што гэ та ўжо на ўсё жыц цё.

Спа чат ку іх сям'я жы ла ў На ва груд ку і па кры се па паў ня-
ла ся дзет ка мі. Там на ра дзі лі ся дзве дзяў чын кі Жэ ня і Ры та 
ды хлоп чык Ілья. По тым іх баць коў па цяг ну ла ў род ныя мяс-
ці ны: пер шым у вёс ку пе ра ехаў гас па дар, а за ім ужо і ўсе 
ас тат нія.

Ця пер шмат дзет ная сям'я жы ве ў За лоз ках, і ўжо тут у ёй 
з'я ві ла ся яшчэ ад на дзяў чын ка — Вік то рыя.

Га ла ва сям'і, Мі ха іл Мі ка ла е віч, пра цуе ў кал га се вар-
таў ні ком. Ма ці, На тал ля Ле а ні даў на, па куль у ад па чын ку па 
до гля дзе: у ат мас фе ры лю бо ві і да бры ні вы хоў вае дзе так. 
Ста рэй шая дач ка Яў ге нія — пер шая ма мі на па моч ні ца і ста-
ран ная ву ча ні ца — ужо хо дзіць у дру гі клас, ма лод шыя — на-
вед ва юць дзі ця чы са док ды пад рас та юць до ма. Жы ве сям'я 
ў не вя ліч кай драў ля най ха це, дзе, да рэ чы, заўж ды ўтуль на 
і цёп ла. Дзе ці ма юць усё не аб ход нае, а найперш — самых 
бліз кіх лю дзей.

Га лоў ная ры са гэ тай сям'і — пра ца ві тасць. На тал ля з Мі-
ха і лам тры ма юць вя лі кую гас па дар ку (ка роў, сві ней, ку рэй, 
гу сей), апра цоў ва юць вя лі кі на дзел зям лі: вы рошч ва юць 
буль бу, бу ра кі, морк ву, ка пус ту. І на ўсё ў іх ха пае ча су. Ра-
зам пра цу юць, ра зам ад па чы ва юць...

Ка лі гля дзіш на та кую сям'ю, між во лі ра зу ме еш, што шчас-
це і са праў ды не ў зо ла це.

На тал ля Бо даль,
на стаў ні ца па чат ко вых кла саў Ве раб' е віц кай СШ,

На ва груд скі ра ён
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Ча ла век — ча ла ве куЧа ла век — ча ла ве ку  ��

Лю дзі і лё сыЛю дзі і лё сы  ��

ЯК ПРЫЙ СЦІ ТУ ДЫ, КУ ДЫ ХО ЧАШ...


