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ЧЫСТАЯ, ПРАЗРЫСТАЯ, ГАЮЧАЯ...
З хобі
давядзецца
развітацца
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Ад антычных
віл
да савецкай эпохі

ЦЫТАТА ДНЯ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СТАР. 9

Ірына КАЗЛОЎСКАЯ (на фота) часта наведвае гэты куточак —
тут, у Капылі, пад самым схілам старажытнага гарадзішча, б'е крыніца —
чыстая, празрыстая... Вада ў ёй не проста смачная.
Галоўнае, яна мае гаючыя ўласцівасці.
— Многія капыляне і жыхары раёна прыходзяць і нават прыязджаюць
да гэтага помніка прыроды, каб набраць вадзіцы: крыніца дапамагае
хворым на страўнік, — кажа Ірына Міхайлаўна.
На Вадохрышча крыніца пад гарою ўжо не першы год пераўтвараецца
ў своеасаблівую Мекку: тут збіраецца шмат людзей,
якія хочуць набраць асвячонай вады.

Уладзімір ВАШЧАНКА:

 Лічбы і факты
Уладзiмiр ЗIНОЎСКI,
мiнiстр эканомiкi:
«Мы павiнны адыходзiць — i
гэта робiць урад з мiнулага
года — ад агульнай падтрымкi
дзяржпрадпрыемстваў
i падтрымлiваць
высокарэнтабельныя, якiя
даюць добрую дабаўленую
вартасць. Гэта i падаткi, i
бюджэт. I гэта абсалютна
апраўдана. З iншага боку, мы
павiнны падтрымлiваць тыя
напрамкi i вiды дзейнасцi,
якiя даюць iнавацыйную
эканомiку, — для таго, каб
дзяржава i грамадства ў
будучыні маглi атрымаць
пэўныя дывiдэнды. Абсалютна
стратныя прадпрыемствы мы
не можам падтрымлiваць. Мы
павiнны iх рэструктурызаваць,
нейкiя iншыя эканамiчныя
дзеяннi з iмi планаваць».
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НЕ СЯДЗЕЦЬ
СКЛАЎШЫ РУКІ
Амаль палова насельніцтва
гатова працаваць і на пенсіі
Як бе ла ру сы ста вяц ца да
новаўвядзенняў у са цы яльнай сферы і, у прыватнасці,
у пенсійнай сістэме? Сек тар
сацыяльных інавацый Інстытута сацыялогіі НАН Беларусі
прысвяціў гэтаму спецыяльнае
сацыялагічнае даследаванне,
даныя якога былі апублікаваныя ў манаграфіі «Беларусь на
шляху ў будучыню».
Даследаванне паказала, што задаволены памерам сваіх пенсій 39,9%
пажылых беларусаў — з іх 41,7% працуючых пенсіянераў і 38,2% — непрацуючых. (Нагадаем, што пры гэтым у
краіне нізкі ўзрост выхаду на пенсію.
Павышэнне пенсійнага ўзросту ўжо
адбылося ва ўсіх краінах-суседках Беларусі, акрамя Расіі.)
У нашай краіне сёння прапануецца іншая магчымасць — добра-

ахвотны выхад на пенсію ў больш
познім узросце. Гэта дазволіць у
будучыні павялічыць памер сваёй
пенсіі.
Так, за першы поўны год працы без атры ман ня пен сіі яна будзе павялічана на 6% заробку, які
пры ма ец ца для яе вы лі чэн ня, за
другі — на 8%, за трэці — на 10%,
за чацвёрты — на 12%, за пя ты і
кож ны на ступ ны год — на 14%.
Калі праца без атрымання пенсіі
пра цягваецца менш за поўны год,
то па ве лі чэн не пен сіі за кож ныя
поўныя два меся цы такой працы
скла дае 1% за роб ку. Пры гэ тым
пен сія мак сі маль ным па ме рам
(75% за роб ку) не аб мя жоў ва ецца. У выніку за 5 гадоў працы без
атрымання пенсіі яе памер можа
павялічыцца ў 1,7 —
2 разы.

СТАР. 4

«МІНУЛЫМ ЛЕТАМ СТАРЫЯ
Ў ВЁСКАХ НАВАТ ХАДЗІЛІ
З ІКОНАМІ...»
19 студзеня прафесійнае свята адзначаюць
беларускія выратавальнікі. У іх актыве — тысячы выратаваных жыццяў, дзясяткі тысяч
затушаных пажараў і незлічоная колькасць
уратаванай маёмасці. Праца іх запатрабаваная заўжды — то з-за выбрыкаў нябеснай
канцылярыі, то з-за славу тага чалавечага
фактару. З якімі ж вынікамі адно з самых
аператыўных ведамстваў Беларусі ўступае ў
2016 год? Аб гэтым карэспандэнт «Звязды»
пагутарыў з міністрам па надзвычайных сітуацыях Беларусі Уладзімірам ВАШЧАНКАМ.

Лепш
папярэдзіць загадзя...
— Сёння мы можам падводзіць
вынікі не толькі за год, але і за пяцігодку ў цэлым. Мы разгарнулі сапраўдны
прафілактычны фронт і бачым дзякуючы яму шмат пазітыўных зрухаў.
Захоўваецца тэндэнцыя да зніжэння
як колькасці ўзгаранняў, так і выпадкаў гібелі людзей на іх. Калі яшчэ ў
2010 годзе загінулых было 1124, то
летась нам удалося збіць гэтую лічбу
да 579. Па сутнасці гэта стала вынікам узаемадзеяння ўсіх зацікаўленых
структур, органаў улады, іншых суб'ектаў прафілактыкі, якія разам з Міністэрствам па надзвычайных сітуацыях і займаюцца гэтымі пытаннямі.
Мы ж выконваем даручэнне кіраўніка
дзяржавы — быць бліжэй да людзей.
Ідзём на прамыя кантакты з насельніцтвам, тлумачым на яскравых прыкладах, да чаго прыводзяць бесклапотныя паводзіны. Абраўшы такую
тактыку працы, мы ўжылі ўжо шмат
яе форм. Гэта і сустрэчы ў калектывах, і арганізацыя сельскіх сходаў, і

пакватэрныя абходы... Паралельна
мы дэманстравалі, што адбываецца
з людзьмі, з іх жытлом, з маёмасцю
пры безадказных паводзінах. У нашым арсенале — дакументальныя
фота- і відэаматэрыялы з месцаў трагедый. Яны кранаюць нават вельмі
моцных духам людзей.
— Якія акцэнты будуць зроблены ў бягучым годзе?
— Вельмі пільна працягнем працаваць з людзьмі, якія маюць патрэбу ў дапамозе больш за астатніх — гэта старыя, адзінокія і сем'і з
дзецьмі. Працягнем расказваць пра
тое, як жыць бяспечна, у дзіцячых
садках і школах. У апошнія гады распачалі актыўнае супрацоўніцтва са
студэнтамі. Летась падпісалі дамову
аб узаемадзеянні з БРСМ. Мы шукаем розныя метады, вынаходзім і
апрабоўваем іх для таго, каб прыцягнуць да нашай працы як мага больш
зацікаўленых людзей. А далей людзі
навучацца чамусьці карыснаму самі, падкажуць штосьці сваім сябрам,
родным і блізкім, тыя працягнуць такі
інфармацыйны ланцужок далей...
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