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ЛЮСТЭРКА

Спорт-тайм

СКАЧКІ
НА П'ЕДЭСТАЛ
У штотыднёвым спартыўным аглядзе «Звязды» расказваем пра самыя актуальныя падзеі выхадных.
1. Аляксандра Раманоўская заваявала «золата» на XXІX
зімовай Універсіядзе ў Краснаярску. Спаборніцтвы па лыжнай акрабатыцы праходзілі ў шматфункцыянальным спартыўным комплексе «Сопка». Скачок беларускі, які змяшчаў
трайное сальта, суддзі ацанілі ў 100,29 бала. Сярэбраную
ўзнагароду заваявала расіянка Любоў Нікіціна (91,29 ачка),
«брон зу» — Жан бо та Ал да бер ге на ва з Ка захста на
(79,38 бала).

Нагадаем, у гэтым сезоне Аляксандра стала чэмпіёнкай
свету і выйграла этап Кубка свету.
Сярод беларускіх хлопцаў найлепшы вынік у Вячаслава
Цімерцава — 4-е месца. На найвышэйшую прыступку п'едэстала падняўся расіянін Максім Бураў.
Нагадаем, на Сусветных студэнцкіх гульнях, якія завершацца 12 сакавіка, будзе разыграна 76 камплектаў узнагарод у
11 відах спорту. Удзел у турніры бяруць каля трох тысяч атлетаў больш чым з 50 краін свету.
2. Антон Кушнір заваяваў бронзавую ўзнагароду на
заключным этапе Кубка свету па фрыстайле, які завяршыўся ў Кітаі. У фінальнай спробе за скачок з каэфіцыентам
4,5 атлет атрымаў ад суддзяў 121,72 бала.
У спаборніцтвах сярод жанчын не было роўных Ксю Ментаа з Кітая. Беларуска Сняжана Драбянкова размясцілася на
дзявятым месцы выніковага пратакола.
У выніковым заліку Кубка свету, па выніках чатырох этапаў,
якія прайшлі са студзеня па сакавік у ЗША, Расіі, Беларусі і
Кітаі, у мужчын перамог Ван Сінь Дзі з Кітая — 316 ачкоў. Антон Кушнір заняў трэцяе месца — 249 балаў. У жанчын выйграла залік у лыжнай акрабатыцы Ксю Ментаа (410 балаў).
Найлепшая з беларусак — Аляксандра Раманоўская, якая з
143 ачкамі размясцілася на дзявятай пазіцыі.
3. Эльвіра Герман заваявала бронзавую ўзнагароду на
чэмпіянаце Еўропы ў закрытых памяшканнях у бегу на 60
м з бар'ерамі. Беларуска паказала вынік 8,00 сек. Першае
месца заняла Надзін Вісэр з Нідэрландаў — 7,87 сек., а другое Сіндзі Роледэр з Германіі — 7,97 сек. Нагадаем, Эльвіра
Герман з'яўляецца дзеючай чэмпіёнкай Еўропы на адкрытых
стадыёнах на 100 м з бар'ерамі.
Аліна Талай у гэтым відзе праграмы не змагла выйсці ў
фінал.
4. Анастасія Мірончык-Іванова стала сярэбраным прызёрам чэмпіянату Еўропы ў закрытых памяшканнях у скачках у даўжыню. У фінальным этапе спаборніцтваў у Глазга
спартсменка ў першай жа спробе ўстанавіла асабісты рэкорд —
6 м 93 см. Перасягнуць вынік беларускі змагла толькі сербка
Івана Шпанавіч, якая ў пятай спробе скокнула 6 м 99 см. Трэцяе
месца заняла ўкраінка Марына Бех-Раманчук — 6 м 84 см.
5. Футбалісты брэсцкага «Дынама» другі раз запар выйгралі Суперкубак Беларусі. Уладальнікі Кубка краіны перайгралі на полі ФК «Мінск» чэмпіёнаў Беларусі — футбалістаў
барысаўскага БАТЭ — з лікам 3:1.
За пяць хвілін да перапынку навабранец дынамаўцаў Дзяніс Лапцеў адкрыў лік. Барысаўчане кінуліся адыгрывацца і
на 49-й хвіліне зарабілі пенальці, якое рэалізаваў французскі
легіянер Эрвейн Мукам, — 1:1.
Неўзабаве брастаўчане зноў перахапілі ініцыятыву і на
працягу пяці хвілін двойчы парадавалі сваіх балельшчыкаў.
На 74-й хвіліне сербскі легіянер БАТЭ Аляксандр Філіпавіч
зрэзаў мяч у свае вароты, а затым апошнюю кропку паставіў
Павел Савіцкі.
6. Вікторыя Азаранка і кітаянка Сайсай Чжэн сталі пераможцамі парнага разраду турніру ў мексіканскім Акапулька. У вырашальным матчы беларуска-кітайскі дуэт упэўнена
перайграў амерыканска-мексіканскі тандэм Дэзайр Краўчык
/ Джуліяна Олмас — 6:1, 6:2.
Выступаючы ў адзіночным разрадзе, Вікторыя Азаранка
дабралася да чвэрцьфіналу, у якім прайграла прадстаўніцы
ЗША Сафіі Кенін — 4:6, 6:4, 5:7. Пасля гэтага амерыканская
тэнісістка прабілася ў фінал, дзе ўступіла кітаянцы Ван Яфань,
— 6:2, 3:6, 5:7.
7. Спартсмены БГК імя Мяшкова выйшлі ў плэй-оф
гандбольнай Лігі чэмпіёнаў. У заключным паядынку групавога этапу яны прымалі ў сябе дома шведскі «Крысціянстад»
і атрымалі ўпэўненую перамогу з лікам 32:23.
У першай стадыі накаўт-раўнда БГК згуляе з нямецкім
«Фленсбургам».
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.
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«Хадзілі па дамах патэнцыйных
плацельшчыкаў»
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
— Даўно не працуеце? — пытаецца камісія.
— Нават не магу сказаць...
— А жывяце дзе?
— У мяне дом ёсць, але ён гарэў, у
дрэнным стане, даводзіцца ў сяброў
начаваць. Мне б пытанне з жыллём
вырашыць.
— З гэтым абяцаем дапамагчы, як
толькі працаўладкуецеся.
У гараджаніна Дзяніса работы няма з лета. Да гэтага ён быў гальванікам на заводзе «Зеніт», але сышоў,
бо не задавольваў заробак: па словах
У складзе камісіі 18 чалавек. Гэта прадстаўнікі розных сфер: сацыяльнай галіны,
хлопца, разам з прэміяй выходзіла
ЖКГ, эканомікі, падатковых органаў, прафсаюза, МНС, дэпутаты розных узроўняў.
ўсяго 400 рублёў.
— На маю думку, у такім горадзе,
— Там шкодныя ўмовы на вытвор- выпадку аб паслабленні прасіла жанчасці. У 24 гады за такія грошы мала чына, чый муж — уласнік кватэры — як Вілейка, павінна быць шмат невяхто пагодзіцца працаваць. Цяпер жы- 20 гадоў як з'ехаў, ды так і не вярнуў- лікіх прадпрыемстваў. Бо, калі нешта
ся, а развесціся і выпісацца з кватэры здараецца з буйным заводам, люву з мамай, яна дапамагае.
Дзяніс спрабаваў уладкавацца. гатовы, толькі калі яна заплаціць яму дзям няма куды падзецца, — лічыць
спецыяліст.
Прайшоў па чатырох прадпрыем- 20 тысяч долараў.
Цяпер у рэгіёне адкрыта амаль 300
— Не толькі на пасяджэнні звярствах — усюды адмовілі. «Судзімасць
ёсць, таму не хочуць браць», — тлу- таюцца, прыходзяць і ў іншыя дні, вакансій. Не хапае ўрачоў, кіруючых
звоняць, — заўважае Алена Чэба- работнікаў у сельскую гаспадарку,
мачыць.
Камісія прапануе хлопцу вярнуцца тар. — Некаторыя просяць знайсці ветэрынарных урачоў, заатэхнікаў.
— У асноўным патрэбны кваліфіім больш высокааплатную работу ў іх
на «Зеніт».
— За паўгода, што вы там не пра- сельсавеце. Мы прапануем: ёсць пус- каваныя спецыялісты. А з колькасці
цуеце, сітуацыя магла змяніцца. Вось тыя будынкі, вазьміце адкрыйце там беспрацоўных 30—35 працэнтаў не
жанчына адтуль нядаўна прыносіла сваю справу, першапачатковую бюд- маюць «паслужнога спіса» і хацелі б
даведку, там заробак 800 рублёў быў жэтную дапамогу вам дадуць. Адразу працаваць вартаўнікамі, бо ў іх разуменні гэта лёгкая работа, — дзеліцца
указаны.
знаходзіцца тысяча адгаворак.
Такі варыянт Дзянісу не падабаецДэпу тат лічыць, што часам, каб Таццяна Цітуленка.
Дарэчы, пра заробкі. Часцей за
ца. У выніку яму выдаюць накіраван- знайсці работу, людзям не хапае жаўсё ў вакансіях сустракаюцца лічне на Вілейскі рамонтны завод — мо- дання.
бы 400—500 рублёў. Зрэджа, там усё складзецца.
ку можна ўбачыць 700—900:
Апошні мужчына, які звярстолькі, напрыклад, гатовы
нуўся ў камісію, прызнаецца,
плаціць трактарысту, міліцыяшто ніякай спецыяльнасці ў
неру-кіроўцу, інспектару ДАІ,
яго няма: вучыўся некалі на
правізару.
акцёра, але так і не скончыў.
— Як правіла, наймальнік
Працаваў шмат кім: і адміністпрапісвае мінімальны заробак
ратарам, і загадчыкам крамы,
згодна са штатным раскладам.
і грузчыкам.
А потым да яго налічваюцца
— А барменам не хочаце
надбаўкі, прэміі. Хацелася б,
пайсці? — гартае камісія спіс
вядома, больш. Лічу, для навакансій у раёне.
шага рэгіёна 600—800 руб— Вой, не. Ха це ла ся б
лёў — гэта добры заробак.
знайсці штосьці звязанае з
Калі гаварыць пра новыя
будаўніцтвам.
вытворчасці, то ў горадзе чаПраўда, як аказалася, накаюць, што праз тры месяцы
кіраванне на такую работу
тут запусцяць цэх «Элемы».
Таццяна ЦІТУЛЕНКА: «З колькасці беспрацоўных
мужчыну выдавалі. Ён туды
30—35 працэнтаў хацелі б працаваць вартаўнікамі».
Ужо праводзілі кірмаш вакансій
пакуль не спяшаецца. «Вакансія ў вёсцы, а хацелася б штосьці блі— Прыходзіць неяк мужчына без для фабрыкі. Думалі, мала людзей
жэй», — уздыхае.
пэўнага месца жыхарства. «Мне пра- звернецца, бо нядаўна былі рабочыя
цаваць няма дзе», — заяўляе. Мы месцы для швачак, і яны доўга не зазнайшлі яму варыянт — дровы ка- паўняліся. Але на сёння ёсць ужо 50
лоць. Потым даведаліся, што ён так і чалавек, якія гатовыя працаваць у
новым цэху.
не дайшоў — яго забралі на суткі.
— Ха це ла ся б, каб ін вес та ры
прыходзілі да нас: тут ёсць пляцоўкі.
За год, што працуе камісія, у яе
Плюс добрае месцазнаходжанне адзвярнуліся 106 жыхароў раёна. Тры
носна Мінска: сто кіламетраў увогучвэрці з іх — асацыяльныя асобы.
ле не адлегласць. Ведаю, што многія
34 чалавекі ўдалося ўладкаваць на
гараджане, якія з'ехалі працаваць у
работу.
Праблема з пошукам работы для
сталіцу, гатовы сюды вярнуцца, бо
Цяпер задачай нумар адзін бы- Вілейкі не новая. Яшчэ ў 2006 гопалову заробку там аддаюць на квало адпрацаваць базу не занятых у дзе раён быў аднесены да тэрытотэру, — дадае Таццяна Цітуленка.
эканоміцы, а менавіта тых, каму да- рый з устойліва высокім узроўнем
Спецыяліст разважае, што трэба
вядзецца аплачваць па стапрацэнт- беспрацоўя.
выкарыстоўваць турыстычны патэнным тарыфе гарачую ваду. Перша— Летась у нас звольненых было цыял: гэта перспектыўная галіна для
пачатковы спіс пасля ўдакладнення на 20 працэнтаў больш, чым прыняразвіцця рэгіёна і стварэння новых
скараціўся: туды памылкова трапілі тых на работу. Закрыўся, напрыкрабочых месцаў. Як прыклад — два
не ка то рыя пен сі я не ры, студэн ты, лад, анкадыспансер, а гэта мінус
гады таму прыдумалі фес тываль
вайскоўцы. Хтосьці пацвердзіў, што 50 рабочых месцаў. Многія ездзяць
«Юшка-фэст» на беразе Вілейскага
працуе за мяжой. Хоць былі і тыя, на заробкі ў іншыя рэгіёны — у Ма- вадасховішча. Старшыня выканкама
хто палічыў, што танней заплаціць ладзечна, Бараўляны. Мы ўжо два тады вельмі хваляваўся, што людзі
за ваду па поўнай, чым перакладаць разы пра водзілі кірмаш вакансій не паедуць. Разлічвалі, што на свядакументы.
для прадпрыемства «Кранаспан», це будзе чалавек 500 — а сабралася
— Мы хадзілі па дамах патэнцый- якое знаходзіцца ў Смаргонскім ра- тысяч пяць.
ных плацельшчыкаў, з кожным спра- ёне, — апісвае сітуацыю намеснік
— На жаль, не хапае тых, у каго
бавалі сустрэцца ці стэлефанавац- начальніка ўпраўлення па працы, ёсць прадпрымальніцкая жылка, —
ца, — каментуе старшыня раённага занятасці і сацыяльнай абароне Ві- бядуе намеснік начальніка ўпраўленСавета дэпутатаў Алена ЧЭБАТАР, лейскага райвыканкама Таццяна ня. — Ну так выхоўвалі нас: раней быякая ўзначальвае камісію.
ЦІТУЛЕНКА.
ло нямодна, нават зневажальна сваім
Яна згадвае, што было тры выпадНекалі горадаўтваральным прад- бізнесам займацца, вось за станком
кі, калі людзей вызвалілі ад аплаты прыемствам быў «Зеніт», дзе шчыра- стаяць — іншая справа. Таму трэба
«камуналкі» па тарыфах для неза- вала каля сямі тысяч чалавек. Зараз пачынаць працаваць са школьнікамі,
нятых у сувязі з цяжкай жыццёвай у калектыве менш за тысячу работні- заахвочваць праяўляць ініцыятыву з
сітуацыяй. У аднаго мужчыны жонка каў. Чалавек 500 працуе на заводзе малых гадоў.
Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ.
хварэе на анкалогію, і ён ездзіў пра- «Буддэталі», каля 200 — на мэблевай
цаваць у Польшчу, каб купіць лекі. фабрыцы, яшчэ столькі ж — на хлеФота Ганны ЗАНКАВІЧ.
Другі трапіў у рэанімацыю. У трэцім базаводзе.
Вілейскі раён.

Каго вызвалілі
ад поўнай аплаты
«камуналкі»?

«Звольненых
на 20 працэнтаў больш,
чым прынятых»

