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ПРОС ТА
СТА ЛА ЯГО ШКА ДА...
Адзі но ка га па жы ло га ча ла ве ка 
па ся лі лі ў сва ім до ме са цы яль ныя 
ра бот ні кі з Пу ха віц ка га ра ё на

«За гу ма нізм і мі ла сэр насць, за ўка ра нен не 
но ва га ві ду аб слу гоў ван ня «Пры ём ная сям'я» — 
та кой гра ма тай уз на га ро джа на ся мей ная па ра 
са цы яль ных ра бот ні каў За ха рэ ві чаў з Пу ха віц-
ка га ра ё на.

...У адзін з пра цоў ных дзён Та ма ра За ха рэ віч су-
стрэ ла па да ро зе па жы ло га ча ла ве ка: ад ра зу бы ло 
ві даць, што яму па тра бу ец ца да па мо га. Не толь кі 
па вод ле пра фе сій на га аба вяз ку, але і з прос тай ча-
ла ве чай спа га ды яна па ці ка ві ла ся, ча му ён та кі за-
сму ча ны. У ад каз той за пла каў. Жан чы на пры вя ла 
не зна ём ца да ха ты, на кар мі ла, на па іла гар ба тай, а 
ўжо по тым вы слу ха ла яго гіс то рыю: адзі но кі, не мае 
ні да ху над га ла вой, ні на ват да ку мен таў. На ся мей-
ным савеце ра зам з му жам вы ра шы лі: дом вя лі кі, 
ня хай жы ве. Па ся лі лі но ва га жы ха ра ў асоб ным 
па коі, за бяс пе чы лі ўсім не аб ход ным, што па трэб на 
ча ла ве ку яго ўзрос ту. А са мае га лоў нае — па ча лі 
аб ім кла па ціц ца. І ціск па ме ра юць, і га зе ту па чы-
та юць, і тэ ле пе ра да чы ра зам па гля дзяць. Свя ты 
су стра ка юць за куб кам гар ба ты і са лод-
кім ста лом.
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ЛІЧБА ДНЯ

Рэ ча вы ры нак па тры ма ных 
та ва раў (так зва нае по ле цу даў) 
у ГД «Жда но вi чы» пла ну ец ца 
за крыць са снеж ня. Пра даў цам 
па тры ма ных та ва раў бу дуць 
пра па на ва ны сва бод ныя мес-
цы на ганд лё вых ра дах.

На цы я наль ная авiя кам па нiя 
знi зi ла та ры фы на пе ра лёт з 15 
сту дзе ня па 25 на прам ках. Цэ-
ны на бi ле ты па асоб ных марш-
ру тах змен ша ны больш як на 50 
пра цэн таў. Спе цы яль ная пра-
па но ва да ты чыц ца ў тым лi ку 
пе ра лё таў з Мiн ска ў Амстэр-
дам, Стак гольм, Га но вер, Пра-
гу, Па рыж, Хель сiн кi, Тэль-Авiў, 
Тэ ге ран, Лон дан, Жэ не ву, Лар-
на ку, Рым.

У Мiн ску ў сту дзе нi-каст рыч-
нi ку гэ та га го да са мая вы со кая 
ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная 
пла та бы ла ў ар га нi за цы ях, звя-
за ных з вы лi чаль най тэх нi кай 
(Br12 млн 993,5 тыс.) i па вет-
ра ным транс пар там (Br10 млн 
505,4 тыс.).

КОРАТКА
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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 28.11.2013 г. 
Долар ЗША    9330,00
Еўра 12670,00
Рас. руб. 282,50
Укр. грыўня 1137,18
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Добрая на ві наДобрая на ві на  ��У 2,5 ра за
пе ра вы сіў ся рэд ні па мер пен-
сій у каст рыч ні ку бюд жэт 
пра жы тач на га мі ні му му 
для пен сі я не раў (у ад па вед-
нас ці з па ста но вай Са ве та 
Мі ніст раў гэ ты са цы яль ны 
нар ма тыў у раз лі ку на адзін 
ме сяц на пе ры яд з 1 жніў ня 
па 31 каст рыч ні ка скла даў 
Br849,9 тыс.). Пры гэ тым ся-
рэд ні па мер пен сій па ўзрос-
це склаў Br2 млн 179,8 тыс., 
па ін ва лід нас ці — Br1 млн 
915,7 тыс., з на го ды стра-
ты кар міль ца — Br1 млн 
387,9 тыс., са цы яль ных пен-
сій — Br946,1 тыс.

У ад крыц ці фо ру му пры ня лі 
ўдзел мі ністр ін фар ма цыі Бе ла ру сі 
Алег Пра ляс коў скі, на мес нік дзярж -
сак ра та ра, член Па ста ян на га Ка мі-
тэ та Са юз най дзяр жа вы Іван Бам-
бі за, прад стаў ні кі Бе ла рус ка га са-
ю за жур на ліс таў, мяс цо вай ула ды, 
вя ду чых ра сій скіх і бе ла рус кіх СМІ. 
Яны па зна ё мі лі ся з вы ста вай мас-
ме дыя і дру ка ва ных вы дан няў, якая 
пра ца ва ла пад час ад крыц ця фо ру му 

ў фае гас ці ні цы «Ту рыст». Вя лі кую 
за ці каў ле насць, да рэ чы, вы клі каў 
стэнд ТРК «Ма гі лёў». Гэ та тэ ле ра-
дыё кам па нія ро біць шмат пра ек таў 
з вы ха дам не толь кі на рэ гі ён, але і 
на рэс пуб лі ку.

— У гэ та га фо ру му не каль кі за-
дач, але га лоў ны мі з'яў ля юц ца пра-
фе сій ныя кан так ты, ста сун кі па між 
ма ла ды мі жур на ліс та мі, зна ём ства 
з на шай кра і най, — ад зна чыў у сва-

ім ус туп ным сло ве Алег Пра ляс коў-
скі. — Ма ла дыя жур на ліс ты — гэ та 
той асаб лі вы пласт, які больш жы ва 
і чу ла ўспры мае жыц цё. Між на род-
ная ву чо ба — вель мі важ ная па дзея 
для іх.

Са мі ж ма ла дыя ка ле гі ка жуць, 
што фо рум для іх — са праўд нае 
свя та.

— Я пер шы раз на та кім ме ра-
пры ем стве, — па дзя ліў ся ўра жан-
ня мі ка рэс пан дэнт га зе ты «Зна мя 
шах тё ра» з Рас тоў скай воб лас ці 
Мак сім Ці шчан ка. — Вель мі па да ба-
ец ца ат мас фе ра. А яшчэ спа дзя ю ся 
шмат ча му на ву чыц ца.

На гэ ты раз жур на лісц кі фо рум 
па шы рыў свае ме жы. У ім пры ма-
юць удзел гос ці не толь кі з Ра сіі, 
але і з Ар ме ніі і Ка зах ста на. Ма гі-
лёў жа вы бра ны для мес ца су стрэ-
чы не вы пад ко ва. Сё ле та ён з'яў-

ля ец ца куль тур най ста лі цай кра ін 
СНД і Бе ла ру сі. Тут пра цу юць ка ля 
70 роз ных СМІ.

Што да фо ру му — тут бу дуць ар-
га ні за ва ны май стар-кла сы з удзе-
лам ка ры фе яў ай чын най і за меж-
най жур на ліс ты кі, «круг лыя ста лы» 
і дыс ку сіі. Ма ла дыя жур на ліс ты па-
зна ё мяц ца з во пы там ра бо ты ма гі-
лёў скай тэ ле ра дыё кам па ніі і пры-
муць удзел у за пі сы ток-шоу «Пе-
ра за груз ка».

У рам ках фо ру му ад бу дзец ца 
так са ма ўра чыс тая цы ры мо нія ўру-
чэн ня прэ міі «Дэ бют» ад Бе ла рус ка-
га са ю за жур на ліс таў. Як ад зна чыў 
яго стар шы ня Ана толь Ле мя шо нак, 
па сва ёй знач нас ці яна пры раў ноў-
ва ец ца да прэ міі га лоў на га кон кур су 
БСЖ «За ла тое пя ро».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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Дзі ця чая па лі клі ні ка на рэш це ад кры ла ся 
ў ад ным з са мых ма ла дых ра ё наў Го ме-
ля. Ула зі ны га рад скія ўла ды пры мер ка-
ва лі да 70-год дзя вы зва лен ня аб лас но га 
цэнт ра ад фа шысц кіх за хоп ні каў.

Но вы аб' ект, які па ча лі бу да ваць пяць га доў 
та му, пры зна ча ны для аб слу гоў ван ня дзя цей 
пя ці мік ра ра ё наў но ва бу доў ляў. Між ін шым, іх 
тут жы ве ка ля 15 ты сяч. Ра ней ма ту лям пры-
хо дзі ла ся ва зіць дзя цей у ін шыя ра ё ны го ра да, 
што вы клі ка ла зра зу ме лае абу рэн не жы ха роў 
го ра да.

Па сло вах спе цы я ліс таў, аб' ект раз лі ча ны на 
200 на вед ван няў у зме ну, мае пло шчу 
1290 кв. м. На аб ста ля ван не па лі-
клі ні кі з га рад ско га бюд жэ ту бы ло 
вы дат ка ва на больш за Br9,6 млрд. 
Акра мя та го, на на быц цё ла ба ра-
тор на га аб ста ля ван ня на кі ра ва на 
звыш Br4 млрд. Па лі клі ні ка 
мае су час нае фі зі я тэ-
ра пеў тыч нае і баль не а-
ла гіч нае аб ста ля ван не, 
у тым лі ку не вя лі кі ба-
сейн.

Да рэ чы, уста но ва для 
ля чэн ня дзя цей — пер-
шы этап бу даў ніц тва 
шмат про філь на га па лі-

клі ніч на га комп лек су ў мік ра ра ё не. На чар зе — 
ста ма та ла гіч нае ад дзя лен не. Да лей пла ну ец ца 
бу даў ніц тва да рос лай па лі клі ні кі, раз лі ча най на 
800 на вед ван няў у зме ну.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ

По гляд у бу ду чы нюПо гляд у бу ду чы ню  ��

ВУЧЫЦЦА 
НІКОЛІ НЕ ПОЗНА

У МА ГІ ЛЁ ВЕ ПАЧАЎ РАБОТУ
МІЖ НА РОД НЫ ФО РУ М МАЛАДЫХ ЖУРНАЛІСТАЎ

ДЗІ ЦЯ ЧЫ ЎРАЧ
ЦЯ ПЕР ПО БАЧ
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Манітор
для геймера —

не заслона ад свету 

Ці можа
«суровы металург» 

быць…
Дзедам Марозам?

Ад на ча со ва столь кі пі шу чай і зды ма ю чай жур на лісц кай бра-
ціі Ма гі лёў не ба чыў даў но. У дру гім між на род ным фо ру ме 
«Агуль ны по гляд у бу ду чы ню», ар га ні за ва ным су мес ны мі 
на ма ган ня мі Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі РБ, Па ста ян на га Ка-
мі тэ та Са юз най дзяр жа вы, Бе ла рус ка га са ю за жур на ліс таў, 
Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла дзі і Ма гі лёў ска га 
абл вы кан ка ма, пры мае ўдзел больш чым 150 прад стаў ні коў 
бе ла рус кіх і за меж ных СМІ. Гэ та ўсе тыя, хто ду мае крэ а тыў на 
і са ма быт на. Акра мя мо ла дзі, у Ма гі лёў пры еха лі пра фе сі я на-
лы, ме ды я экс пер ты і кі раў ні кі буй ных вы дан няў.
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