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Амаль 129 тыс. ча ла-
век пры ня лі ўдзел у ка-
ляд ных бо га слу жэн нях 
у пра ва слаў ных хра мах 
Бе ла ру сі.

Бе ла русь атры ма ла 
$440 млн з ра сій ска га 
крэ ды ту на $2 млрд.

Трэ цяя ба та рэя зе ніт-
на-ра кет на га комп лек су 
«Тор-М2», вы раб ле на-
га ў Ра сіі, па сту пі ла на 
ўзбра ен не 120-й зе ніт-
най ра кет най бры га ды 
За ход ня га апе ра тыў-
на-так тыч на га ка ман-
да ван ня ВПС і вой скаў 
ППА.

ДАІ Мін ска пла нуе ў 
гэ тым го дзе пра вес ці 
амаль 300 ак цый, на кі-
ра ва ных на пра фі лак-
ты ку да рож на-транс-
парт ных зда рэн няў з 
удзе лам дзя цей.

Са мы доў гі ў све це 
ка ток пад ад кры тым 
не бам ад крыў ся 3 сту-
дзе ня ў ка над скай ста-
лі цы Ата ве на ка на ле 
Ры до ка ля Пар ла менц-
ка га ўзгор ка. Даў жы ня 
яго — 7,8 км, шы ры ня 
ў роз ных мес цах — ад 
20 да 70 м, агуль ная 
пло шча кат ка скла дае 
165,6 тыс.кв.м.
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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 9.01.2014 г. 
Долар ЗША    9530,00
Еўра 12980,00
Рас. руб. 288,50
Укр. грыўня 1158,66

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     +4°
Віцебск     +4°
Гомель     +4°
Гродна     +4°
Магілёў     +4°
Мінск     +3°  

МЕР КЕЛЬ АТРЫ МА ЛА ТРАЎ МУ
ПАД ЧАС КА ТАН НЯ НА ЛЫ ЖАХ

Фе дэ раль ны канц лер Гер ма ніі Ан ге ла Мер кель атры ма ла пе ра лом кос так 
та за, ка та ю чы ся на лы жах у Швей ца рыі. Пад крэс лі ва ец ца, што Ан ге ла Мер-
кель ка та ла ся на бе га вых, а не на гор ных лы жах. Для ля чэн ня ад атры ма най 
траў мы канц ле ру прый дзец ца пры трым лі вац ца па сцель на га рэ жы му на пра-
ця гу блі жэй шых трох тыд няў, што ўня се ка рэк ты вы ў яе пра цоў ны гра фік. Не-

каль кі за пла на ва ных па ез дак давядзецца адмяніць. Ан ге ле Мер кель 59 га доў, яна зай мае па са ду фе дэ раль на га 
канц ле ра Гер ма ніі з 21 ліс та па да 2005 го да, з'яў ля ец ца лі да рам Хрыс ці ян ска-дэ ма кра тыч на га са ю за Гер ма ніі.

У ПОЛЬ ШЧЫ БУ ДУЦЬ НА ЗАЎЖ ДЫ АД БІ РАЦЬ ПРА ВЫ Ў П'Я НЫХ 
КІ РОЎ ЦАЎ, ВІ НА ВА ТЫХ У СМЯ РОТ НЫХ АВА РЫ ЯХ

Пас ля смя рот най ава рыі з шас цю за гі ну лы мі, ві на ва тым якой ака заў ся не цвя ро зы кі роў ца, поль скі ўрад 
пад рых та ваў і ўзгад ніў па кет рэ ка мен да цый, якія ты чац ца ба раць бы з п'ян ствам за ру лём. Ад ным з но ва ўвя-
дзен няў бу дзе па жыц цё вае па збаў лен не пра воў для кі роў цаў, якія ў не цвя ро зым ста не ста лі ві на ва ты мі ў 
смя рот ных зда рэн нях або ава ры ях, якія пры вя лі да цяж ко га ка лец тва. Прэм' ер-мі ністр Поль шчы До нальд Туск 
за явіў, што іс тот на па вя лі чац ца і штра фы за кі ра ван не ў не цвя ро зым ста не. На прык лад, у пер шы раз та ко му 
кі роў цу прый дзец ца за пла ціць пяць ты сяч зло тых (пры клад на 1600 до ла раў), а ў вы пад ку паў тор на га ін цы дэн-
ту штраф скла дзе мі ні мум 10 ты сяч зло тых. Яшчэ ад на ме ра ў ба раць бе з п'я ны мі кі роў ца мі — аб ста ля ван не 
аў та ма бі ляў ал ка тэс та ра мі. Та кія пры ла ды па він ны быць уста ля ва ны ва ўсіх аў та ма бі лях да 2015 го да.

УСЯ ГО АДЗІН МЕ СЯЦ БЕЗ СПІРТ НО ГА МО ЖА ІС ТОТ НА ЗМЯ НІЦЬ 
СТАН АР ГА НІЗ МА

Спе цы я ліс ты вы свет лі лі, як уплы вае на ар га нізм ад мо ва ад спірт но га пра цяг лас цю ў ме сяц. Аказ ва ец ца, 
«су хі ме сяц» да зва ляе зні зіць уз ро вень ха лес тэ ры ну, па ху дзець, па леп шыць рэ жым сну і па вы сіць ак тыў насць 

на пра цы. У цэ лым жа пе чань атрым лі вае маг чы масць ад на віц ца, пе рад ае 
The Daіly Maіl. Як па ка за ла да сле да ван не Ка ра леў ска га шпі та ля Лон да на, у 
ся рэд нім ад мо ва ад ал ка го лю на пяць тыд няў да зва ля ла скі нуць 1,5 кі ла гра-
ма, зні зіць уз ро вень ха лес тэ ры ну на 5%, уз ро вень тлу шчу ў пе ча ні — на 15%, 
а па каз чы кі цук ру — амаль на чвэрць. Трэ ба ска заць, ге па то ла гі звы чай на 
ўстрым лі ва юц ца ад ка мен та ры яў ад нос на ка рыс ці ад мо вы ад спірт но га для 
лю дзей, якія п'юць ва ўме ра ным аб' ёме. Як пра ві ла, яны фа ку сі ру юц ца на 
праб ле мах ал ка го лі каў.

УВА ГА!
МАГ НІТ НАЯ БУ РА

Яе пры чы най ста ла ўспыш ка (най-
вы шэй ша га кла са ма гут нас ці X), якая 
ад бы ла ся на Сон цы. Па вод ле слоў 
на ву коў цаў, за фік са ва ная ўспыш ка 
з'яў ля ец ца ад ной з са мых буй ных за 
апош нія не каль кі га доў. Яе кры ні цай 
ста ла гру па плям 1944. Пры гэ тым 
са мая вя лі кая пля ма пе ра вы шае па-
ме ры Зям лі ў два ра зы. У NASA па-
ве дам ля юць, што па доб ная ўспыш ка 
здоль ная вы клі каць моц ную маг ніт ную 

бу ру на Зям лі — пер шую ў гэ тым го дзе. 
Па вод ле па пя рэд ніх да ных, яна мо жа 
па чац ца ўжо сён ня. За раз на ву коў цы 
на зі ра юць са мую вы со кую со неч ную 
ак тыў насць за апош нюю ты ся чу га доў. 
На Зям лі та кія з'я вы не бяс печ ныя, на-
прык лад, для лі ній элект ра пе ра да чы, 
га за пра во даў. Пад час маг ніт ных бур 
ме ды кі так са ма па пя рэдж ва юць аб 
маг чы мым па гар шэн ні са ма ад чу ван ня 
і ра яць лю дзям на даць піль ную ўва гу 
свай му зда роўю. 3

Ці ёсць у Гродне 
паркоўкі 

для інвалідаў?
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Наш
народны 
каляндар

Дыхай 
над парай 
эўкаліпта

Без сне га і зі му — не зі ма,
і Но вы год з Ка ля да мі па да юц ца 
не та кі мі ка зач ны мі ды ча роў ны мі. 
Але ж якім ні бы ло б на двор'е, свя ты 
ні хто не ад мя няў. Каб ат мас фе ра 
зім ніх цу даў за па на ва ла ў кож най 
ха це, ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
ў скла дзе гур та ка ля доў шчы каў 
вы пра ві ла ся нес ці лю дзям ра дасць 
у слаў ным го ра дзе Ла гой ску.

ТЫЯ, КА ГО ВЯ ДЗЕ ЗОР КА 
Ся род нас амаль не маг чы ма су стрэць 

пра фе сій ных спе ва коў ці ак цё раў, за тое 
вель мі лёг ка — эк скур са во даў, сту дэн таў, 
юрыс таў, пра гра міс таў… Боль шасць ка ля-
дуе ўжо не пер шы год, імк ну чы ся за ха ваць 
на род ныя тра ды цыі. Што год ванд ра ваць 
па кра і не ў воль ны час з улас най іні цы я-
ты вы і за свой кошт іх пры му ша юць зу сім 
не ка ляд ныя да рун кі (якіх, да рэ чы, мо жа і 
ўво гу ле не быць). Ні я кі па час ту нак не ідзе ў 
па раў на нне з той аса ло дай, якую атрым лі-
ва еш, ка лі на тва рах лю дзей за паль ва юц ца 
ра дас ныя ўсмеш кі, а ў ва чах зі ха цяць вод-
бліс кі ні бы ад ка ляд най зор кі…

Вя сё лая кам па нія ў паў та ра дзя сят ка 
лю дзей апра на ец ца хто Ка зой, хто Мядз-
ве дзем, хто Анё лам, хто прос та на дзя вае 
яр кія ка шу лі і хуст кі. На мне — клят час тая 
спад ні ца, па верх курт кі — ка мі зэль ка, пад-
пя рэ за ная са ма тка ным по ясам, аў тэн тыч ны 
ста га до вы фар тух з геа мет рыч ным ар на-
мен там і чыр во ная хуст ка на га ла ве. І вось я 
ўжо не ка рэс пан дэнт, а вяс ко вая ма ла дзі ца 
па за мі ну ла га ста год дзя. Убо ры ў боль шас ці 
скла да юц ца з та го, што змаг лі знай сці або 
зра біць сва і мі ру ка мі. Мож на быць жы вё лай 
ці птуш кай, зра біць сты лі за цыю пад на род-
ны строй ці на ват апра нуць са праўд ны — аб-
ме жа ван няў амаль ня ма. Га лоў нае пра ві ла 
«дрэс-ко ду» — не ка ля да ваць «у джын сах», 
то бок, у паў ся дзён ным су час ным адзен ні.

І цуд: ка лі апра на еш кас цюм, ка ляд ны на-
строй з'яў ля ец ца сам са бою. Са спе ва мі мы 
ідзем па цём ных га рад скіх ву лі цах пры ват на га 
сек та ра, не су чы Віф ле ем скую зор ку на пе ра-
дзе. Ні я ка га сцэ на рыя ня ма, апроч «ад пра ца-
ва най» ста год дзя мі тра ды цый най «схе мы», у 
якой аба вяз ко ва пры сут ні ча юць пе ра ход ныя, 
ві таль ныя, ады ход ныя пес ні, спе вы-пры свя-
чэн ні гас па да рам, дзе цям, ма ла-
дым хлоп цам і дзяў ча там. 

Зда ро вы свят куй це!Зда ро вы свят куй це!  ��

СЦЕ ЛЕ СЦЕЖ КІ 
КА ЛЯ ДА 

Алесь Са віц кі… Бы лы пар ты зан-пад-
рыў нік, ба ец Са вец кай Ар міі, ча ла-
век, які дай шоў да Бер лі на і рас пі саў-
ся на рэйх ста гу. Трой чы па ра не ны, 
ён не ад ной чы гля дзеў у во чы смер ці. 
І ці ду маў ён у тыя ім гнен ні, што да-
жы ве да Пе ра мо гі і ста не вя до мым 
пісь мен ні кам, ці мог уя віць, што ад-
свят куе сваё 90-год дзе, ці спа дзя-
ваў ся, што з юбі ле ем яго бу дзе він-
ша ваць уся кра і на?

Алесь Ануф ры е віч на ра дзіў ся ў По лац-
ку, у сям'і кад ра ва га афі цэ ра Чыр во най 
Ар міі. Іх бы ло чац вё ра — ад на дач ка і тры 
сы ны. Ён быў ся рэд нім.

Вай на Са віц кіх на пат ка ла ў Грод не, дзе 
пра хо дзіў служ бу баць ка. Ка лі яны вяр ну лі-
ся ў По лацк, у го ра дзе ўжо ўла да ры лі нем-
цы. Па ча ло ся жыц цё на аку па ва най тэ ры-
то рыі. У той час, ка лі не ка то рыя пры піс ва лі 
са бе «хва ро бы», каб толь кі не іс ці на фронт, 
Алесь Са віц кі пры ба віў са бе год — і яго ўзя-
лі ў пар ты зан скі атрад «Смерць фа шыз му». 

Тра піў шы ў гру пу пад рыў ні коў, ра зам з ба я-
вы мі та ва ры ша мі пад ры ваў чы гун кі, мас ты, 
ар га ні зоў ваў на да ро гах за са ды.

Вось што на пі са на ў «Ба я вой ха рак та-
рыс ты цы Са віц ка га»: «…За пе ры яд з ліс-
та па да 1942 па лі пень 1943 го да ў пар ты-
зан скім атра дзе «Смерць фа шыз му» та ва-
рыш Са віц кі мае на сва ім ба я вым ра хун ку: 
пу шча ных пад ад хон ва ро жых эша ло наў з 
жы вой сі лай і тэх ні кай — ча ты ры эша ло ны, 
па да рва ныя на про ці тан ка вых мі нах — тры 
ва ро жыя аў та ма шы ны з жы вой сі лай; та ва-
рыш Са віц кі аса біс та па да рваў 5 ша шэй-
ных мас тоў і 2 чы гу нач ныя мас ты на лі ніі 

По лацк — Ма ла дзеч на, ім бы ло зні шча на 
27 ня мец кіх сал дат і афі цэ раў».

Праў да, за гэ ты мі не ма лы мі ліч ба мі ха-
ва ец ца боль і го рыч, якія вы лі лі ся ў тры 
сур' ёз ныя ра нен ні юна га зма га ра. Толь кі 
Алесь Ануф ры е віч га ва рыць пра гэ та не 
лю біць. У яго на гэ ты конт свой ад каз: «На 
род ную зям лю прый шоў чу жы нец, прый-
шоў за хоп нік. І трэ ба бы ло вы бі раць: аль бо 
браць у ру кі зброю, ве да ю чы, што за гэ та 
бу дзе, аль бо ска рыц ца і пра ца ваць на аку-
пан та. Муж насць на ра джа ла ся з лю бо ві да 
род на га краю і жы ві ла ся мас тац кім 
сло вам».

З на го ды З на го ды   ��

ЗА СТАЎ СЯ ЖЫЦЬ, КАБ РАС КА ЗАЦЬ ПРАЎ ДУ

«У кра і не што год пра во-
дзіц ца ка ля 2200—2400 пра-
цэ дур эк стра кар па раль на га 
аплад нен ня. Вы ні ко васць та-
ко га ме та ду ля чэн ня бяс плод-
дзя ле тась скла ла ка ля 40%. 
Та кім чы нам, боль шасць пар 
вы му ша ны паў та раць пра цэ-
ду ру, якая па тра буе ад сям'і 
сур' ёз ных ма тэ ры яль ных 
укла дан няў. З 1 сту дзе ня 2014 
го да ў іх з'я ві ла ся маг чы масць 
узяць на гэ тыя мэ ты льгот-
ны крэ дыт: ус ту піў у сі лу 
Указ Прэ зі дэн та «Аб пра да-
стаў лен ні гра ма дзя нам Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь крэ ды таў на 
льгот ных умо вах для апла ты 
эк стра кар па раль на га аплад-
нен ня». Маг чы масць атры-
ман ня льгот ных крэ ды таў на 
ЭКА па вя лі чыць шан цы стаць 
баць ка мі тым, хто даў но пра 
гэ та ма рыць, і ста ноў ча ада-
б'ец ца на па ве лі чэн ні на ра-
джаль нас ці ў Бе ла ру сі».

Свят ла на 
СА РО КА, 
га лоў ны 
аку шэр-
гі не ко лаг 
Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя:

На Ка ля ды ма гі лёў цы спа бор ні ча лі 
ў пад рых тоў цы га лоў най ры бац кай стра вы. 
Пад час на род на га свя та ў Пя чэр скім ле са пар ку 
ад быў ся тра ды цый ны кон курс «Доб рая юш ка 
на ша!». Навагоднія персанажы, Дзед Мароз 
і Снягурка, далучыліся да свята.
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Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-
сандр Лу ка шэн ка ў свя та 
Раст ва Хрыс то ва га на ве даў 
Храм-пом нік Усіх Свя тых у 
Мін ску, па ве дам ляе ка рэс-
пан дэнт БЕЛ ТА.

Кі раў нік дзяр жа вы ра зам з 
міт ра па лі там Мін скім і Слуц-
кім Паў лам, Па тры яр шым Эк-
зар хам усяе Бе ла ру сі за па ліў 
ка ляд ную свеч ку ў пры дзе ле ў 
го нар Іа а на Хрыс ці це ля. З на-

го ды свя та яны так са ма аб мя-
ня лі ся па да рун ка мі. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка па да рыў міт ра па лі-
ту сер віз з ві да ры са мі Мінск ага 
Свя та-Ду ха ва ка фед раль на га 
са бо ра.

У сваю чар гу прад ста я цель 
Бе ла рус кай пра ва слаў най царк-
вы па да рыў Прэ зі дэн ту фак сі-
міль ную ко пію ста ра жыт на га 
Еван гел ля.

Вы ха ван цы ня дзель най шко-
лы Усіхс вяц ка га пры хо да ві та лі 

кі раў ні ка дзяр жа вы вер ша мі. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма 
па слу хаў ка ляд ныя пес на пен ні 
ў вы ка нан ні муж чын ска га хо ру 
гэ та га пры хо да.

Раз мо ва Аляк санд ра Лу ка-
шэн кі з міт ра па лі там Паў лам 
пра доў жы ла ся за ча я ваннем.

Да на вед ван ня хра ма Аляк-
сандр Лу ка шэн ка ра зам з ма-
лод шым сы нам Мі ка ла ем ус кла-
лі квет кі да пом ні ка Па тры яр ху 
Аляк сію ІІ.

АЛЯК САНДР ЛУ КА ШЭН КА
НА ВЕ ДАЎ ХРАМ-ПОМ НІК
У ГО НАР УСІХ СВЯ ТЫХ

Кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў лаў рэ а та Дзяр жаў най 
прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Алеся Са віц ка га з 90-год дзем. Аб гэ тым БЕЛ ТА 
па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра. Як ад зна чыў Прэ зі дэнт, жыц цё 
Алесь Са віц ка га з'яў ля ец ца яск ра вым пры кла дам са ма ад да на га слу жэн ня Ра-
дзі ме. «Сён ня Вас доб ра ве да юць і ша ну юць як вы дат на га пра за іка і пуб лі цыс та, 
кні гі яко га пе ра кла дзе ны на роз ныя мо вы све ту. Вя лі кай па ва гі за слу гоў вае 
Ва ша ак тыў ная гра мад ская ра бо та па ду хоў ным і па тры я тыч ным вы ха ван ні 
мо ла дзі», — га во рыц ца ў він ша ван ні.
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СВЯТОЧНАЯ 
ЮШКА

Ка ман да Бе ла ру сі па бу лі тах абы гра ла 

дру жы ну Ра сіі на лё дзе «Мінск-Арэ ны» 

ў фі наль ным мат чы Х Ка ляд на га 

між на род на га тур ні ру ама та раў 

ха кея на прыз Прэ зі дэн та Бе ла ру сі, 

па ве дам ляе ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Бе ла русь — Ра сія — 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0).
Бе ла русь: Бас каў; Плот ні каў — Аляк се еў; 

У. Цып ла коў — Бек бу ла таў (к) — Мі ха лёў; Сві-
та — С. Стась, Аста шэ віч — А. Р. Лу ка шэн ка — 
Бе лы, Ра дзін скі — Мак рыц кі, Ан то нен ка — За-
дзя ле наў — Слыш; А. Мі куль чык — Ле таў, Са ві-
лаў — Ма ла шке віч — Лі січ кін; Па на ма роў.

Ра сія: Мі хай лаў скі (Мал каў); Іг на таў — С. Сё-
мін, Па да лін скі — Ва рыц кі — А. Мядз ве дзеў (к); 
Ан ці пін — М. Сё мін, Па пя рэч ны — Ха са наў — 
Ша мо лін; Тра шчын скі — Ка ма лет дзі наў; Ха ры то-
наў — Гар дзі юк — Мяр ку лаў; Суб оцін, Жын коў, 
Шаў цоў.

Шай бы: 1:0 — Са ві лаў (Лі січ кін, Ма ла шке-
віч, 5 мі ну та), 2:0 — Ан то нен ка (Мі ха лёў, 11, у 
боль шас ці), 2:1 — Ха ры то наў (М. Іг на таў, 19), 
2:2 — Суб оцін (Гар дзі юк, 40), 3:2 — Па на ма роў 
(ра ша ю чы бу літ, 60).

Штраф: 2–10.
Ге ро ем па ядын ку стаў фор вард бе ла рус кай 

ка ман ды Сця пан Па на ма роў, які вы ка наў ра ша-
ю чы бу літ.

Леп шы мі гульца мі мат ча пры зна ны Сяр гей 
За дзя ле наў і Сця пан Па на ма роў у ка ман ды Бе-
ла ру сі, а так са ма Анд рэй Мал каў і Ула дзі слаў 
Па пя рэч ны ў дру жы ны Ра сіі.

Апош нім (пя тым) пе ра мож цам ак цыі Прэ-
зі дэнц ка га спар тыў на га клу ба «Шчас лі вы ба-
лель шчык» і ўла даль ні кам двух аба не мен таў 
на мат чы ма ю ча га ад быц ца ў маі гэ та га го да 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі ў Мін ску стаў пен сі я-
нер Мі ха іл Алес' еў, які пра цуе май страм у СТАА 
«Ар віт-Аў то».

Брон за вым пры зё рам Х Ка ляд на га тур ні ру ста-
ла ка ман да Фін лян дыі. У па ядын ку за 3-е мес ца 
яна 7 сту дзе ня вый гра ла ў ка ман ды Сла ва кіі з 
лі кам 8:5 (3:2, 4:0, 1:3). Фін скія ха ке іс ты ста лі 
брон за вы мі пры зё ра мі Ка ляд на га ха кей на га тур-
ні ру 5-ы раз. Ра ней яны бы лі ме да ліс та мі ў 2007, 
2009, 2010 і 2011 га дах.

У мі ну лыя га ды пе ра мож ца мі Ка ляд на га тур-
ні ру сем ра зоў ста на ві ла ся ка ман да Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі (у 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012 і 
2013 га дах). Двой чы пос пех свят ка ва ла ра сій ская 
дру жы на, якая ў 2007 і 2011 га дах пе ра маг ла ў 
фі на ле бе ла ру саў.

Ар га ні за та ра мі ця пе раш ніх спа бор ніц тваў вы-
сту па юць Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му Бе ла ру сі, 
Мін скі гар вы кан кам, ФХРБ і Прэ зі дэнц кі спар тыў-
ны клуб. Парт нё ры тур ні ру — кам па ніі «Вэл ком», 
«Бе ла русь ка лій» і Прі ор банк. Ін фар ма цый ны 
парт нёр — Бел тэ ле ра дыё кам па нія.

ПЕРАМОГА —
У МАЦНЕЙШАГА

Ка ман да Бе ла ру сі абы гра ла Ра сію ў фі на ле
Х Ка ляд на га ха кей на га тур ні ру
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