
Да ра гія су ай чын ні кі!
Са мае не ацэн нае ба гац це ў 

на шым з ва мі жыц ці — гэ та час. 
У та кія мо ман ты, як ця пер, ка лі 
адзін год змя няе дру гі, мы асаб-
лі ва моц на ад чу ва ем, на коль кі 
ня ўмоль ны яго бег і як важ на ў 
жыц цё вай мі тус ні не ўпус ціць 
га лоў нае — дом, сям'ю, ду шэў-
нае цяп ло тых, хто нам да ра гі.

На су пе рак пры кме там тры-
нац ца ты год но ва га ста год дзя 
не стаў не шчас лі вым. Кож ны 
з нас мо жа ўспом ніць са мыя 
знач ныя для яго па дзеі і су-
стрэ чы. Па дзя ка ваць лё су за 
мі ну ты, га дзі ны і дні, якія да лі 
маг чы масць ад чуць ра дасць і 
паў на ту быц ця.

Мы пра жы лі гэ ты год на ад-
ным ды хан ні, як адзі ная вя лі кая 
сям'я. Кож ны з нас ад чу ваў ся бе 
не ад' ем най част кай вя лі ка га і 
гор да га цэ ла га, імя яко му Бе-
ла русь.

Мы сэр цам ад чу лі гэ та яд-
нан не ў мі ну ты пры ня сен ня 
свя шчэн най клят вы на пло шчы 
Дзяр жаў на га сця га.

Мы зрад ні лі ся з гэ тым па чуц-
цём і ча сам на ват не ўсве дам-
ля ем, якое гэ та на са май спра ве 
вя лі кае, не ацэн нае шчас це — 
жыць на сва ёй зям лі, сва бод-
на ды хаць яе па вет рам, піць яе 
крыш таль ную ва ду і ад чу ваць 
ся бе ад на ча со ва яе лю бі мым 
сы нам і дбай ным гас па да ром. 
І ве даць, што над та бой не ўла-
да рыць ні хто, акра мя твай го ро-
зу му і твай го сум лен ня.

Тое, што гэ та шчас це ў нас 
ёсць, што нам уда ло ся ад ста яць 
яго, на паў няе на шы сэр цы ўпэў-
не нас цю і на дзе яй.

У кож на га, кім бы мы ні бы-
лі — дзець мі або да рос лы мі, 
ба га ты мі або не вель мі, ма ла-
ды мі або па жы лы мі, ёсць адзі-
ны бяс цэн ны зда бы так. Гэ та на-
ша кра і на, Бе ла русь — цёп лы, 
аб жы ты і ўтуль ны дом, які мы 
па він ны пе ра даць но вым па ка-
лен ням бяс печ ным і аба вяз ко ва 
па спя хо вым.

Не заў сё ды бы ло лёг ка і 
прос та, і не ўсё, што мы пла-
на ва лі, збы ло ся. Але ўсё ж та кі 
нам гэ ты год больш за пом ніц-
ца па дзея мі, якія па кі ну лі доб ры 
след у гіс то рыі.

Мы не па срэд на па ды шлі да 
па спя хо ва га вы ра шэн ня дэ-
ма гра фіч най праб ле мы. Упер-
шы ню пас ля 1990 го да за бяс-

пе ча ны пры рост на сель ніц тва 
кра і ны. Да дзе ны старт су пер-
іна ва цый на му пра ек ту — бу-
даў ніц тву Бе ла рус кай атам най 
элект ра стан цыі. Са бра ны пер-
шы 450-тон ны Бе лАЗ-гі гант.

Мы па бу да ва лі больш за 
5 міль ё наў квад рат ных мет раў 
жыл ля. Наш экс парт пра дук таў 
хар ча ван ня ўпер шы ню пе ра сяг-
нуў 5 міль яр даў до ла раў.

У ады хо дзя чым го дзе мы 
ста лі ба га цей шы мі і ў прос тым 
ча ла ве чым шчас ці. У Бе ла ру сі 
згу ля на на 10 ты сяч больш вя-
сел ляў і на ра дзі ла ся амаль на 
4 ты ся чы больш дзя цей, чым у 
2012 го дзе.

Та му на ша кра і на ўпэў не на 
ўва хо дзіць у лік 50 дзяр жаў — 
лі да раў па ін дэк се ча ла ве ча га 
раз віц ця ў су свет ным рэй тын-
гу Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На-
цый.

На пэў на, ка мусь ці з нас па-
шан ца ва ла больш, ка мусь ці — 

менш. Ад нак ця пер, ча ка ю чы 
бой га дзін ні ка, мы спа дзя ём-
ся, што но вы год бу дзе больш 
шчод ры і больш па спя хо вы, чым 
ста ры, і ўсё ў нас атры ма ец ца.

Але, вя до ма ж, за гад ва ю чы 
жа дан ні і стро я чы пла ны, мы па-
він ны ра зу мець: ка лі ў мі ну лым 
го дзе мы не да бі лі ся ча гось ці, 
зна чыць, са мі не вель мі ста ра-

лі ся і на ма га лі ся. Зна чыць, са мі 
ві на ва тыя. А ўсе доб рыя зме ны 
ад бу дуц ца, толь кі ка лі мы ўкла-
дзём у іх сваю пра цу і ро зум.

Трэ ба бу дзе пры клас ці мак-
сі мум на ма ган няў, каб не раз-
гу біць да сяг ну тае, ру шыць на-
пе рад, раз ліч ва ю чы ў пер шую 
чар гу на ўлас ныя сі лы і ўнут ра-
ныя рэ зер вы, якія трэ ба ўме ла 
вы ка рыс тоў ваць.

За кон жыц ця прос ты — усё, 
што да ста ец ца дар ма, зні кае, як 
пя сок скрозь паль цы. На дзей на 
толь кі тое, што зда бы та сум лен-
най і руп лі вай пра цай.

Па ва жа ныя сяб ры!
Бе ла русь на зы ва юць кра і най 

доб рых лю дзей. Спра ва го на ру 
для кож на га з нас пра явіць свае 
ду шэў ныя якас ці ў на ды хо дзя-
чым Го дзе гас цін нас ці.

Усім ра зам трэ ба пра нік нуц-
ца па чуц цём ад каз нас ці за чыс-
ці ню і ўтуль насць, за вет лі васць 
у абы хо джан ні, за даб ра быт 

род най зям лі, на ву чыц ца да па-
ма гаць адзін ад на му, і асаб лі-
ва — дзе цям і ста рым. Стаць 
больш чу лы мі, кла пат лі вы мі, 
уваж лі вы мі і мі ла сэр ны мі, па-
мя та ю чы, што кож нае ім гнен не 
жыц ця бяс цэн нае і не паў тор-
нае.

У гэ тыя ўра чыс тыя мі ну ты 
я ха чу ска заць доб рыя сло вы 
кож на му з вас. Па він ша ваць 
на шых баць каў і ма ці, бра тоў і 
сяс цёр, дзя цей і ўну каў.

Асаб лі вая ўдзяч насць, вя до-
ма ж, на шым лю бі мым і лю бя-
чым жан чы нам, якія ахоў ва юць 
наш муж чын скі спа кой. Вы до-
ры це нам доб ры на строй, сі лы, 
жа дан не іс ці на пе рад, ства раць 
і мя няць да леп ша га на ша жыц-
цё.

У гэ ты цу доў ны свя точ ны 
ве чар хо чац ца ска заць са мыя 
доб рыя сло вы на шым на стаў-
ні кам і ўра чам — за ха валь ні-
кам на шых душ і сэр цаў, чые 
муд расць і кло пат да ру юць нам 
ве ды і зда роўе.

На шым ву чо ным, да пыт лі-
вы ро зум якіх аб наў ляе і змя-
няе свет.

На шым спе цы я ліс там, ра-
бо чым, бу даў ні кам, на шым ся-
ля нам, ру ка мі якіх ства ра ец ца 
наш ма тэ ры яль ны да ста так і 
даб ра быт.

Лю дзям у па го нах, якія ахоў-
ва юць мір, за кон і па ра дак.

Усім, хто ўно сіць сваю леп ту 
ў бу даў ніц тва на ша га агуль на га 
бе ла рус ка га до ма.

Да вай це ў на ступ ным го дзе 
бу дзем ца ніць і бе раг чы адзін 
ад на го, па да ючы прык лад на-
шым дзе цям. Бо свет ста іць не 
на сла нах і кі тах, як ду ма лі ў 
ста ра жыт на сці. І не на гра шах, 
як не ка то рыя ду ма юць ця пер. 
Ён спрад ве ку ста яў і тры ма ец-
ца ця пер на лю бо ві і кло па це. 
І на ва год няя ноч — са мы час 
ус пом ніць аб гэ тым.

Мі ру, даб ра і лю бо ві вам, да-
ра гія сяб ры!

З Но вым го дам!

Уз люб ле ныя ар хі па сты ры, па сты ры, ма-
на хі і ўсе вер ныя дзе ці Бе ла рус кай Пра ва-
слаў най Царк вы!

Ві таю вас гэ тым свя точ ным вок лі чам, у 
якім мы вы каз ва ем на шу ра дасць су стрэ-
чы з Бо гам і над зею на пе ра мя нен не ўся го 
на ша га жыц ця ў Хрыс це!

Бог — гэ та лю боў (1 Ін. 4: 16). Маг чы ма, 
гэ та са мыя каш тоў ныя сло вы Свя то га Еван-
гел ля. Праз іх мы па зна ём пра ад но сі ны 
Бо га Ай ца, Сы на і Свя то га Ду ха, а так са ма 
і пра тое, што гэ тая спрад веч ная лю боў 
не абы яка вая да нас, лю дзей, якія жы вуць 
на зям лі.

Кож ны з нас укла дае ў па няц це «лю-
боў» свой сэнс. Ёсць ся род нас і тыя, ка-
го жыц цё выя аб ста ві ны па ста ві лі на мя жу
рас ча ра ван ня ў гэ тым вы со кім 
па чуц ці.

Якім быў мі ну лы год? Мы вы ра шы-
лі спы таць аб гэ тым у лю дзей, якія 
так ці інакш — па пра цы аль бо па 
за га дзе сэр ца — амаль што дня су-
ты ка юц ца з са мы мі без аба рон ны-
мі, з ты мі, ка му ўвесь час па трэб на 
да па мо га.

Ган на ГАР ЧА КО ВА,
ды рэк тар 
Бе ла рус ка га 
дзі ця ча га 
хос пі са:

— Год быў 
ня прос тым і 
вель мі бур ным. 
Мы па ча лі бу-
да ваць но вы 
кор пус. Сыш лі 

не ка то рыя лю дзі, якія шмат зра бі лі для 
хос пі са, і прый шло шмат но вых.

Мы па ча лі ак тыў на пра во дзіць ме ра-
пры ем ствы па збо ры срод каў. Ня гле-
дзя чы на тое, што над гэ тай праб ле май 
шмат га доў пра цу юць дзяр жаў ныя, гра-
мад скія ар га ні за цыі і срод кі ма са вай ін-
фар ма цыі, на ша гра мад ства не га то ва 
пры маць дзя цей-ін ва лі даў як роў ных 
са бе. Вя до ма, паль ца мі на іх ужо не па-
каз ва юць — і гэ та доб ра. Але па чуц цё 
ня ём кас ці, ка лі по бач зна хо дзіц ца дзі ця 
ў ін ва лід ным крэс ле, у мно гіх за ста ло ся. 
Лю дзі не ве да юць, як ся бе па во дзіць, і 
ства ра юць «ва ку ум ную кап су лу» ва кол 
та ко га дзі ця ці і яго ма ці, та кое на пру жа-
нае по ле... Яно ні ку ды не дзе ла ся, і нам 
трэ ба бу дзе яшчэ шмат пра ца-
ваць у гэ тым кі рун ку.
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«Наф тан», Ма зыр скі НПЗ і 
«Бе ла русь ка лій» па вы ні ках сту-
дзе ня-ве рас ня 2013 го да ста лі 
са мы мі пры быт ко вы мі ак цы я-
нер ны мі та ва рыст ва мі.

За мі ну лыя свя точ ныя дні 1 і 
2 сту дзе ня на да ро гах кра і ны ў 
ста не ал ка голь на га ап'я нен ня 
за тры ма ны 281 ва дзі цель.

Пунк ты аб слу гоў ван ня клі ен-
таў элект рон най сіс тэ мы збо ру 
пла ты за пра езд па аў та да ро гах 
Бе ла ру сі BеlTоll 6 і 7 сту дзе ня 
бу дуць вы хад ны мі. 4, 8 і 11 сту-
дзе ня клі ен таў пла ну ец ца аб слу-
гоў ваць з 9.00 да 18.

Му зей Баг да но ві ча да лу-
чаць да Му зея гіс то рыі бе ла рус-
кай лі та ра ту ры да 1 кра са ві ка 
2014 го да. Ра ней апош нім тэр-
мі нам рэ ар га ні за цыі на зы ва ла ся 
31 снеж ня 2013 го да, але ёсць 
яшчэ шмат пы тан няў па пра цоў-
ным за ка на даў стве.

З 1 сту дзе ня ўста ноў ле ны но-
вы па мер мі ні маль най за ра бот-
най пла ты — Br1 млн 660 тыс., 
па га дзін ная мі ні маль ная за ра-
бот ная пла та — Br9 тыс. 890.

Пе ра мож ца бе ла рус ка га ад-
бо ру між на род на га пе сен на га 
кон кур су «Еў ра ба чан не-2014» у 
якас ці пры за атры мае сты лі за-
ва нае еў ра ві зій нае сэр ца. Спе-
цы яль ную ўзна га ро ду вы раб ляе 
шкло за вод «Нё ман» па за ка зе 
Бел тэ ле ра дыё кам па ніі.
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КОЛЬ КАСЦЬ НА СЕЛЬ НІЦ ТВА ПЛА НЕ ТЫ
СКЛА ЛА 7 МЛРД 137 МЛН ЧА ЛА ВЕК 

Коль касць на сель ніц тва пла не ты на 1 сту дзе ня скла ла 7 млрд137 млн 
577 тыс. 750 ча ла век, пад лі чы ла Бю ро пе ра пі су ЗША. За год на Зям лі 
ста ла на 77 млн 630 тыс. 563 ча ла ве кі больш (рост на 1,1%). Най боль-
шы пры рост за на зва ны пе ры яд за бяс пе чы ла Ін дыя — 15,6 млн ча ла-
век. Яна аба гна ла Кі тай, Ні ге рыю, Па кі стан і Эфі о пію. Мя жа ў 7 млрд бы ла прой дзе на ў 2012-м.
А да 2025 го да на сель ніц тва пла не ты, як ча ка ец ца, да сяг не 8 млрд ча ла век.

ЖЫ ХА РЫ ЛАТ ВІІ РАЗ ВІТ ВА ЮЦ ЦА З ЛА ТАМ
І СКАР ДЗЯЦ ЦА НА ПА ВЫ ШЭН НЕ ЦЭН 

З 1 сту дзе ня Лат вія афі цый на ўсту пі ла ў еў ра зо ну. Яна ста ла ва сям нац ца тым чле нам гру пы, якая 
аб' яд ноў вае кра і ны Еў ра са ю за, чы ёй афі цый най ва лю тай з'яў ля ец ца еў ра. На пра ця гу пер шых двух 
тыд няў пас ля ўступ лен ня ў еў ра зо ну ў Лат віі бу дзе дзей ні чаць пе ра ход ны пе ры яд — рас плач вац ца 
мож на і ла та мі, і еў ра, але рэш та бу дзе вы да вац ца толь кі ў еў ра. За тым ла ты бу дуць вы ве дзе ны з 
аба ра чэн ня.

Ра шэн не аб ус туп лен ні ў зо ну еў ра ўрад і пар ла мент Лат віі пры ня лі ня гле дзя чы на ад сут насць 
пад трым кі з бо ку на сель ніц тва рэс пуб лі кі. Па вод ле апы тан ня, якое ў снеж ні пра вя ла кам па нія SKDS, 
толь кі 8% жы ха роў кра і ны цал кам пад тры ма лі пе ра ход на еў ра, 16,5% апы та ных хут чэй пад тры ма лі. 
Су праць увя дзен ня адзі най еў ра пей скай ва лю ты вы ка за лі ся 50% жы ха роў рэс пуб лі кі.

Ця пер Цэнтр аба ро ны пра воў спа жыў цоў Лат віі атрым лі вае ад жы ха роў шмат скар гаў у су вя зі з 
пе ра хо дам на еў ра, па ве да мі ла ў ін тэр в'ю пе ра да чы тэ ле ка на ла LNT «900 се кун даў» яго кі раў ні ца 
Бай ба Ві то лі ня. Па вод ле яе слоў, да гэ та га ча су Цэнтр аба ро ны пра воў спа жыў цоў атры маў ужо 
ўтрая больш скар гаў, чым бы ло атры ма на ў Эс то ніі за ўвесь пе ры яд 
з ча су ўвя дзен ня еў ра 1 сту дзе ня 2011 го да.

Час цей за ўсё лат вій цы скар-
дзяц ца на па вы шэн не цэн, ня пра-
віль нае кан вер та ван не ва лют і 
ад сут насць ука зан ня цэн у дзвюх 
ва лю тах — еў ра і ла тах. Пра вер кі 
па ка за лі, што гэ тыя скар гі пе ра важ-
на аб грун та ва ныя — па ру шэн ні вы-
кры тыя ў 78% вы пад каў.

НЕ СА МЫЯ 
ВІ ДА ВОЧ НЫЯ РЭ ЧЫ, 
ЯКІЯ ПА ЛЯП ША ЮЦЬ 

ЗДА РОЎЕ 
Як пі ша The Herald Sun, пер шы 

пункт — ві дэа гуль ні. Яны пад трым лі-
ва юць ра бо ту моз га па жы лых лю дзей, 
па ляп ша ю чы каг ні тыў ныя функ цыі, ка-
рот ка тэр мі но вую па мяць і здоль насць 
фа ку сі ра ваць ува гу.

Гру па выя спе вы да юць па чуц цё яд-
нан ня, вы свет лі лі швед скія спе цы я ліс ты. 
Гэ та ад бі ва ец ца на рыт ме сэр ца біц ця 
чле наў хо ру — ён сін хра ні зу ец ца з рыт-
мам му зы кі. А кант роль над ды хан нем, 
не аб ход ны пад час спе ваў, вы дат на су па-
кой вае і па доб ны па эфек це на за ня ткі 
ёгай.

Пе сі мізм мо жа ад штурх нуць лю дзей, 
але ён пад аў жае жыц цё, за яў ля юць ня-
мец кія на ву коў цы. Ака за ла ся, лю дзі, 
якія пе ра ацэнь ва лі ўзро вень свай го 
даб ра бы ту, за 5 га доў да сле да ван ня 
на 10% час цей па мі ра лі або ста на ві лі ся 
не дзея здоль ны мі. Пе сі міс ты ж па во дзі лі 
ся бе больш асця рож на, са чы лі за зда-
роў ем.

Па ра цэ та мол, акра мя абяз боль валь-
на га эфек ту, су па кой вае, да ка заў Уні-
вер сі тэт Бры тан скай Ка лум біі. Аказ ва ец-
ца, ак тыў ны ін грэ ды ент ле ка ва га срод-
ку — ацэ та мі на фен — зні жае ўзро вень 
дэ прэ сіі і тры во гі.
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На 18,1%
па вя лі чы ла ся рэ аль ная за ра-
бот ная пла та ра бот ні каў 
Мін ска (за ра бот ная пла та, 
раз лі ча ная з улі кам рос ту 
спа жы вец кіх цэн на та ва ры 
і па слу гі ) у сту дзе ні-ліс та-
па дзе 2013 го да ў па раў на нні 
з ана ла гіч ным пе ры я дам па-
пя рэд ня га го да. Пры гэ тым 
са мая вы со кая ся рэд ня ме-
сяч ная за ра бот ная пла та 
бы ла ў ар га ні за цы ях, звя за-
ных з вы лі чаль най тэх ні кай 
(Br13 млн 104,9 тыс.) і па вет-
ра на га транс пар ту (Br10 млн 
553,4 тыс.). Ста біль на вы-
со кай за ста ец ца апла та 
пра цы ра бот ні каў бу даў ніц-
тва. Іх ся рэд ня ме сяч ная за-
ра бот ная пла та (Br8 млн 
163,4 тыс.) пе ра вы сі ла па-
каз чы кі ў ся рэд нім па го ра дзе 
на 24,5%. Ні жэй, чым у ся-
рэд нім па го ра дзе, скла ла ся 
ся рэд ня ме сяч ная зар пла та ва 
ўста но вах аду ка цыі (Br4 млн 
138,4 тыс.) і ахо вы зда роўя 
(Br4 млн 565,8 тыс.).

МІ РУ, ДАБ РА, ЛЮ БО ВІ
НА ВА ГОД НЯЕ ВІН ША ВАН НЕ ПРЭ ЗІ ДЭН ТА РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ
АЛЯК САНД РА РЫ ГО РА ВІ ЧА ЛУ КА ШЭН КІ БЕ ЛА РУС КА МУ НА РО ДУ 

У той хва лю ю чы мо мант, ка лі га дзін ні кі 
ад ліч ва лі апош нія хві лі ны ады хо дзя ча га го-
да, у ста ліч най ра дзіль ні №1 на свет з'я віў-
ся хлоп чык. Пер шае не маў лят ка свя точ най 
но чы ў гэ тай ме ды цын скай уста но ве ста ла 
са праўд ным на ва год нім па да рун кам для 
мін чан кі Воль гі Мі куль чык.

— Мы збі ра лі ся з му жам да баць коў 
за го рад, каб там су стрэць Но вы год. Але 
давялося хут чэй ехаць у ра дзіль нае ад-
дзя лен не, — рас па вя дае шчас лі вая ма ту-
ля. — Пры ехаў шы сю ды, ужо праз га дзі-
ну я на ра дзі ла. Дзя ку ю чы ме ды кам ро ды 
прай шлі лёг ка.

У пер шы дзень но ва га го да ў гэ тым ад-
дзя лен ні з'я ві ла ся яшчэ чац вё ра не маў лят 
(яны на ра дзі лі ся ўдзень і ўве ча ры), але пад 

бой ку ран таў вы па ла на ра дзіц ца толь кі Ці-
му ру Мі куль чы ку — так на зва лі хлоп чы ка. 
Ён — дру гі сы нок у сям'і, на ра дзіў ся з кла-
січ ны мі па ра мет ра мі — ва гою 3 кі ла гра мы 
680 гра маў і рос там 54 сан ты мет ры. Да рэ-
чы, свай го пер ша га сы на Воль га на ра дзі ла 
так са ма ў гэ тым ра дзіль ным ад дзя лен ні, 
але два га ды та му.

Па Мін ску, акра мя Мі куль чы ка, у на ва-
год нюю ноч на ра дзі ла ся 10 дзя цей. А на 
пра ця гу пер шых су так 2014 го да — 39 не-
маў лят.

На фо та здым ку: Воль га Мі куль чык з сы нам Ці му-
рам, яе він шу юць на мес нік га лоў на га ўра ча па ро да-
да па мо зе Мін скай га рад ской баль ні цы №1 Эле а но ра 
Фя до та ва, урач аку шэр-гі неко лаг Аляк санд ра До мні-
ка ва і за гад чык ад дзя лен ня Свят ла на Ста се віч.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

На двор'е На двор'е   ��

АД ЛІ ГА 
ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА 

І ў пер шую дэ ка ду но ва га го да 
тэ ры то рыя Бе ла ру сі за ста нец ца 
пад уплы вам ма ла ак тыў ных ат-
мас фер ных фран тоў, якія ру ха-
юц ца да нас з бо ку За ход няй 
Еў ро пы, па ве да мі ла рэ дак цыі 
спе цы я ліст Рэс пуб лі кан ска га гід-
ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды Воль га 
Фя до та ва.

Уна чы на ня дзе лю ў асоб ных 
ра ё нах, а ўдзень амаль паў сюд на 
прой дзе мок ры снег і дождж. На 
пра ця гу су так мес ца мі ту ман і га-
ла лёд. Уна чы ад мі нус 3 да плюс 
3 гра ду саў, удзень — 0–6 цяп ла. 
6 сту дзе ня ча ка ец ца дождж, а 
7 сту дзе ня дождж толь кі мес ца мі. 
Ту ман і мес ца мі сла бы га ла лёд. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы на 
па ня дзе лак — 0–4 цяп ла, удзень 
ад 1 да 6 цяп ла. У аў то рак уна-
чы — ад мі нус 3 да плюс 3 гра ду-
саў, удзень ча ка ец ца 1–6 цяп ла, 
па Брэсц кай воб лас ці — да плюс 
8 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

ТА ЯМ НІ ЦА НА ВА ГОД НЯЙ НО ЧЫ

КАЛЯДНЫ ДАБРАВЕСТ

Пад трым каПад трым ка  �� МІ ЛА СЭР НАСЦЬ
НЕ МО ЖА БЫЦЬ
«АД НА РА ЗО ВАЙ»

Фотарэпартаж з Каляднай выставы глядзіце на 6-й стар.Фотарэпартаж з Каляднай выставы глядзіце на 6-й стар.

ХРЫС ТОС НА РА ДЗІЎ СЯ! — 
БОГ УЦЯ ЛЕС НІЎ СЯ!

ПА СЛАН НЕ ДА РАС ТВА ХРЫС ТО ВА ГА МІТ РА ПА ЛІ ТА ФІ ЛА РЭ ТА, 
ГА НА РО ВА ГА ПА ТРЫ ЯР ША ГА ЭК ЗАР ХА ЎСЯЕ БЕ ЛА РУ СІ 

ЗАР ПЛА ТА-2014: 
ЧА КА ЕЦ ЦА 

РОСТ 
Пер шы на мес нік мі ніст ра 
пра цы і са цы яль най аба ро ны 
Пётр ГРУШ НІК рас ка заў, якія 
зар пла ты нас ча ка юць сё ле та.

У бюд жэт ні каў — сур' ёз ная 
ма дэр ні за цыя сіс тэ мы 
апла ты пра цы

Ця пер сіс тэ ма апла ты пра цы ў бюд жэт-
най сфе ры з'яў ля ец ца цэнт ра лі за ва най і 
за сна ва на на та рыф най стаў цы пер ша га 
раз ра ду і над та рыф най част кі ў за леж нас ці 
ад унут ра ных да ку мен таў, якія пры ма юц ца 
га лі но вы мі мі ніс тэр ства мі і рэс пуб лі кан скі мі 
ор га на мі дзярж кі ра ван ня.

Су ад но сі ны за ра бот най пла ты бюд жэт-
ні каў з яе ўз роў нем у цэ лым па 
рэс пуб лі цы скла да юць 73,5%.

ДУ ХОЎ НАЯ СІ ЛА ВЯ ЛІ КА ГА СВЯ ТА
ПРА ВА СЛАЎ НЫМ ХРЫС ЦІ Я НАМ БЕ ЛА РУ СІ

Да ра гія су ай чын ні кі!
Він шую вас з Раст вом Хрыс то вым.
Для міль ё наў лю дзей Раст во ста ла сім ва лам да лу чэн ня да ня змен ных каш тоў нас цяў хрыс ці ян ска-

га жыц ця і ду хоў нас ці. У скла да ным су час ным све це не зга са юць ве ліч і ўзвыш анасць хва лю ю чай 
ура чыс тас ці, што ня се ўпэў не насць у пе ра мо зе ідэа лаў гу ма ніз му і спра вяд лі вас ці.

Раст во Хрыс то ва ўся ляе ў сэр цы над зею і ўсё аб дым ную лю боў, на паў няе жыц цё шчы рай ра дас цю 
і доб ры мі спа дзя ван ня мі. Не дар ма ка ляд ныя дні — гэ та час здзяйс нен ня жа дан няў, даб ра чын нас ці 
і мі ла сэр нас ці, асаб лі вай ува гі да ўсіх, хто мае па трэ бу ў на шай спа га дзе, кло па це і да па мо зе.

Раст во аб' яд ноў вае сем'і, до рыць цу доў ны на строй, пры но сіць мір і зго ду ў кож ны дом. Ня хай 
цяп ло лю бо ві і друж бы не па кі дае вас і ва шых род ных, а ду хоў ная сі ла вя лі ка га свя та да па ма гае ў 
рэа лі за цыі са мых сме лых па чы нан няў.

Ад усёй ду шы жа даю вам моц на га зда роўя, ап ты міз му, шчас ця і даб ра бы ту.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.


