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СУСТРАКАЕ 
МІНСК ХАКЕЙНЫ

У ста лі цы поў ным хо дам 
ідзе пад рых тоў ка да чэм пі я-
на ту све ту па ха кеі. І хоць да 
па чат ку са мой па дзеі яшчэ 
не каль кі ме ся цаў, зме ны, звя-
за ныя з ёй, ужо шмат дзе за ў-
важ ныя. Пры сма кі ў фор ме 
клю шак, бі лет ныя ка сы для 
ін ша зем цаў, су пра цоў ні кі 
са мых роз ных служ баў вы-
ву ча юць за меж ныя мо вы... 
Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» 
да ве да лі ся пра пад ра бяз нас-
ці не ка то рых но ва ўвя дзен няў, 
пры мер ка ва ных да важ на га 
спа бор ніц тва.

ША КА ЛАД НЫ 
ХА КЕЙ

Спар тыў ная па дзея су свет-
на га маш та бу да зво ліць не 
толь кі су зі раць кань кі, шай бы 
і клюш кі, а яшчэ і... ес ці іх. Ма-
ец ца на ўва зе спе цы яль ны су-
ве нір ны ша ка лад, які вы пус ці ла 
«Ка му нар ка».

Як па тлу ма чы лі ў ад дзе ле 
мар ке тын гу і рэ кла мы прад пры-
ем ства, фор мы для вы твор час ці 
ша ка лад ных «спар тыў ных» пры-
сма каў на бы лі ў ліс та па дзе мі ну-
ла га го да, а ўжо ў снеж ні з'я ві ла ся 
пер шая пра дук цыя, якую ця пер 
пра да юць у фір мо вых кра мах 

«Ка му нар кі» і на роз ных вы яз ных 
ме ра пры ем ствах. Рас пра цоў кай 
ды зай ну ша ка лад ных фі гу рак зай-
ма ла ся ка ман да ў скла дзе швей-
цар скіх спе цы я ліс таў, а так са ма 
мар ке то ла гаў, тэх но ла гаў і спе цы-
я ліс таў па вы твор час ці 
з «Ка му нар кі».

На пя рэ дад ніНа пя рэ дад ні  ��
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Як бе ла ру сы рых ту юц ца да чэм пі я на ту све ту?

Пра ект «100 ідэй для Бе ла ру сі» — ас но-
ва для да лей ша га раз віц ця кра і ны. Пра 
гэ та за явіў стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі-
кі Ана толь РУ БІ НАЎ пад час ад крыц ця 
ў На цы я наль най ака дэ міі на вук вы ста-
вы-прэ зен та цыі леп шых рас пра цо вак 
удзель ні каў.

— Мы па він ны зна хо дзіць шля хі пра ры ву ў 
эка но мі цы, але без твор час ці гэ та не маг чы ма. 
Трэ ба ра зу мець, што твор часць — гэ та не толь кі 
лі та ра ту ра ці му зы ка. Іс нуе і тэх ніч ная, і на ву-
ко вая твор часць. Бе ла русь ба га тая на лю дзей, 
якія «га раць» сва і мі на ва тар скі мі ідэ я мі і мо гуць 
ства рыць неш та вар тае, — ад зна чыў Ана толь 
Ру бі наў.

Па яго сло вах, ары ен та цыя пра-
ек та ме на ві та на мо ладзь — гэ та 
пра віль нае ра шэн не. Бо ў ма ла до-
сці ча ла век ва ло дае най боль шым 
твор чым па тэн цы я лам. Маг чы ма, 
ма ла дым не заўж ды ха пае ве даў 
і во пы ту, але гэ та на ват пад штур-
хоў вае да ак тыў ных дзе ян няў. Сён-
няш нія хлоп цы і дзяў ча ты дзя ку-
ю чы ін фар ма цый ным тэх на ло гі ям 
мо гуць ад крыць для ся бе ўвесь 
свет, ад чуць яго «пульс» і зра зу-
мець, якіх ідэй і вы на ход ніц тваў 
за раз не ха пае.

Так са ма стар шы ня Са ве та Рэс-
пуб лі кі ад зна чыў, што фі нан са вая 
пад трым ка най больш ці ка вых са 
«100 ідэй для Бе ла ру сі» бу дзе 
аказ вац ца «на столь кі, 
на коль кі гэ та маг чы ма».

Све жы по глядСве жы по гляд  ��
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БУ ДУ ЧЫ НЯ КРА І НЫ — 
ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НАЯ МО ЛАДЗЬ

АД САН ТЭХ НІ КІ 
ДА ЎЦЯП ЛЕН НЯ ДА МОЎ

— Дзміт рый Іва на віч, ка-
лі рых та ваў ся да гу тар кі з 
ва мі, мне прад ста ві лі вас як 
вель мі ак тыў на га пар ла мен-
та рыя. Але ад куль у бы ло га 
на мес ні ка ге не раль на га ды-
рэк та ра Бе ла рус ка га аў та-
ма біль на га за во да пра га да 
дэ пу тац тва?

— Я так вы ха ва ны, што 
мне ўсё жыц цё ха це ла ся пра-
ца ваць у ка лек ты ве, — ка жа 
су раз моў ца. — Пад час пра цы 

на за вод зе ак тыў на ўдзель ні-
чаў у праф са юз ным ру ху, а ўжо 
пас ля я быў абра ны дэ пу та там 
у га рад скі Са вет. І ка лі пра во-
дзі лі пе рад вы бар ную кам па нію 
па абран ні дэ пу та таў Па ла ты 
прад стаў ні коў, я за ці ка віў ся, а 
за вод скі ка лек тыў, яго кі раў ніц-
тва пад тры ма лі і вы лу чы лі маю 
кан ды да ту ру. За раз, як дэ пу-
тат, тры тыд ні пра цую ў Мін ску 
і адзін — у акру зе з вы бар шчы-
ка мі. Лю дзі пры хо дзяць да мя не 
з вель мі роз ны мі пы тан ня мі. Іх 
ці ка віць і пра ца ка му наль ных 
служ баў, і сан тэх ні ка, і ўцяп-

лен не да моў... Без умоў на, не 
ўсе ве да юць, хто зай ма ец ца 
той ці ін шай спра вай. А та му 
мно гім пра сцей пай сці да нас і 
па дзя ліц ца сва і мі праб ле ма мі, 
каб дэ пу та ты па ра і лі, ку ды пас-
ля звяр нуц ца з пы тан ня мі. Су-
стра ка лі ся і больш скла да ныя 
вы пад кі. На прык лад, пры знан-
не ра нен ня жан чы ны, якое тая 
атры ма ла пад час гіт ле раў скай 
аку па цыі.

— Ка лі час та су стра ка е це ся 
з жо дзін ца мі, па він ны доб ра ве-
даць асноў ныя праб-
ле мы аў та гра да. 2

Пар ла мент: Пар ла мент:   ��
дзень за днёмдзень за днём«Бе лАЗ вы хо дзіў 

і з больш скла да ных 
сі ту а цый»

Пра спе цы фі ку пра цы, праб ле мы ся рэд ніх га ра-
доў і дэ пу тац кае хо бі «Звяз дзе» рас па вёў Дзміт-
рый ХА РЫ ТОН ЧЫК, стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе-
ла ру сі па пра мыс ло вас ці, па ліў на-энер ге тыч ным 
комп лек се, транс пар це і су вя зі.
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ВЯР ХОЎ НАЯ РА ДА УКРА І НЫ АД МЯ НІ ЛА СПРЭЧ НЫЯ ЗА КО НЫ
Пар ла мент Укра і ны на ўча раш нім па ся джэн ні ад мя ніў пры ня тыя 16 сту дзе ня 

за ко ны, якія пра ду гледж ва юць уз мац нен не жорст кас ці ад каз нас ці за па ру шэн-
ні пад час ма са вых ак цый, пе ра да юць ін фар ма генц твы. Дэ пу та ты ад мя ні лі ўсе 
за ко ны, пры ня тыя 16 сту дзе ня, акра мя за ко на аб дзярж бюд жэ це і ам ніс тыі. За 
ад па вед ную па ста но ву, на якой на стой ва ла апа зі цыя, пра га ла са ва ла аб са лют-
ная боль шасць — 361 дэ пу тат. За ко ны, пры ня тыя Ра дай Укра і ны 16 сту дзе ня, 
пра ду гледж ва лі кры мі наль ную ад каз насць за па клёп і эк стрэ мізм, а так са ма 
ад каз насць за бла кі ра ван не бу дын каў або збу да ван няў, якія за бяс печ ва юць 

дзей насць ор га наў дзяр жаў най ула ды. Так са ма ўзмац ня ла ся ад каз насць за па ру шэн ні пры пра вя-
дзен ні мі тын гаў і ар га ні за цыю ма са вых бес па рад каў. Ад ме на рэ за нанс ных за ко наў бы ла ад ным 
з асноў ных па тра ба ван няў укра ін скай апа зі цыі. У гэ ты ж дзень прэм' ер-мі ністр Укра і ны Мі ка лай 
Аза раў па даў у ад стаў ку. Ра шэн не сыс ці ў ад стаў ку Аза раў пры няў з мэ тай ства рэн ня «да дат ко вых 
маг чы мас цяў для гра мад ска-па лі тыч на га кам пра мі су, дзе ля мір на га ўрэ гу ля ван ня кан флік ту» ва 
Укра і не. Па вод ле яго слоў, іс ну ю чая кан флікт ная сі ту а цыя па гра жае эка на міч на му і са цы яль на му 
раз віц цю Укра і ны, ня се ў са бе па гро зу ўся му ўкра ін ска му гра мад ству і кож на му гра ма дзя ні ну.

АХ ВЯ РА МІ СТРАЛЬ БЫ ШТО ГОД СТА НО ВЯЦ ЦА 
ДЗЕ СЯЦЬ ТЫ СЯЧ АМЕ РЫ КАН СКІХ ДЗЯ ЦЕЙ

У ЗША ў вы ні ку стра ля ні ны што год гі нуць або атрым лі ва юць ра нен ні ка ля дзе ся ці ты сяч дзя цей 
і пад лет каў. Пра гэ та га во рыц ца ў да сле да ван ні пра фе са ра пе ды ят рыі Ель ска га ўні вер сі тэ та Джо-
на Ле вен та ля. Па вод ле звес так ву чо на га і яго да след чай гру пы, у ста цы я на ры з аг ня стрэль ны мі 
ра нен ня мі за год трап ля юць ка ля ся мі ты сяч дзя цей. Яшчэ пры бліз на тры ты ся чы па мі ра юць на 
мес цы зла чын ства. Ся род тых, ка го па спя ва юць шпі та лі за ваць, смя рот насць скла дае шэсць пра-
цэн таў. Боль шасць ра нен няў дзе ці атрым лі ва лі ў вы ні ку на па даў. У су вя зі з атры ма ны мі да ны мі 
экс пер ты пра па ноў ва юць зра біць больш жорст кім за ка на даў ства і 

за ба ра ніць про даж аг ня стрэль най 
зброі лю дзям, ма ла дзей шым за 21 
год. Сён ня ў боль шас ці шта таў ле-
галь на ку піць піс та лет мо гуць гра-
ма дзя не ад 18 га доў. Як ад зна ча юць 
на ву коў цы, час цей за ўсё пад лет кі 
здзяйс ня юць за бой ствы ме на ві та ва 
ўзрос це ад 18 да 20 га доў.

ПА ЛАС КАН НЕ РО ТА 
ПА ВЫ ШАЕ РЫ ЗЫ КУ 
ІН СУЛЬ ТАЎ

На ву коў цы з Вя лі ка бры та ніі 
да ка за лі, што па лас кан не ро-
та — не бяс печ ная пра цэ ду ра, 
якая па вы шае ры зы ку раз віц ця 
ін суль ту і за хвор ван няў сар дэч-
на-са су дзіс тай сіс тэ мы, па ве-
дам ля юць ін фар ма генц твы. 

Пры па лас кан ні ро та ра зам са 
шкод ны мі бак тэ ры я мі вы мы ва ец ца 
ка рыс ная фло ра, якая да па ма гае 
кры вя нос ным са су дам пра віль на 
функ цы я на ваць. Як вы нік — па вы-
шэн не ціс ку і на груз кі на сэр ца, пі ша 
The Daіly Maіl. Для па цвяр джэн ня гэ-
тай тэ о рыі да след чы кі пра вя лі во пыт. 
Доб ра ах вот ні каў па пра сі лі пра па лас-
каць рот ма гут ным ан ты сеп ты кам. 
Бы ло ад зна ча на па вы шэн не ар тэ-
рыя льна га ціс ку, якое за хоў ва ла ся на 
пра ця гу не каль кіх га дзін пас ля пра цэ-
ду ры. Ціск пад до след ных у ся рэд нім 
уз рас таў на 2—3,5 адзін кі.

Усе рэ ста ра ны і кавярні 
Мін ска ў час чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі бу дуць пра па ноў ваць 
стра вы бе ла рус кай кух ні, а так-
са ма пра ца ваць да апош ня га 
клі ен та, па ве да мі лі ва ўпраў-
лен ні ганд лю і па слуг Мін гар-
вы кан ка ма.

Ся рэд няя за ра бот ная пла-
та ў Мін ску на блі жа ец ца да 
Br8 млн. Най больш вы со ка-
аплат ны мі ў ста лі цы ў снеж ні 
бы лі ра бот ні кі ар га ні за цый, 
звя за ных з вы лі чаль най тэх-
ні кай і фі нан са вай дзей нас цю 
— ад па вед на Br16300,1 тыс. і 
Br12343,5 тыс.

Но выя ма ды фі ка цыі ру ха-
ві коў Мінск ага ма тор на га за-
во да па спя хо ва прай шлі сер-
ты фі ка цыю на ад па вед насць 
еў ра пей скім эка ла гіч ным нор-
мам (Stage 3A і Stage 4). Ця пер 
афарм ля ец ца сер ты фі ка цый-
ная да ку мен та цыя, і ў блі жэй-
шы час на за вод па він на па сту-
піць афі цый нае па цвяр джэн не 
аб ад па вед нас ці бе ла рус кіх 
ру ха ві коў па тра ба ван ням ды-
рэк тыў і пра віл ЕЭК ААН.

XXІ Мін ская між на род-
ная кніж ная вы стаў ка-кір маш 
прой дзе ў бе ла рус кай ста лі цы 
5-9 лю та га. Гас ця мі кніж на га 
фо ру му ста нуць прад стаў ні кі 
23 кра ін.

9 млн 468,1 
тыс. ча ла век 

скла ла, па вод ле па пя рэд ніх 
да ных, коль касць на сель ніц-
тва Бе ла ру сі на 1 сту дзе ня 
2014 го да, па ве дам ляе На цы я-
наль ны ста тыс тыч ны ка мі-
тэт. На ту раль нае змян шэн-
не на сель ніц тва ў 2013 го дзе 
ў па раў на нні з 2012-м скла ла 
7 тыс. 409 ча ла век. Міг ра цый-
ны пры рост за мі ну лы год да-
сяг нуў 11 тыс. 643 ча ла ве кі і 
кам пен са ваў на ту раль нае змян-
шэн не на сель ніц тва, за бяс пе-
чыў шы па ве лі чэн не коль кас ці 
жы ха роў кра і ны ў па раў на нні 
з па чат кам 2013-га на 4,2 тыс. 
ча ла век. Па вод ле апе ра тыў ных 
ста тыс тыч ных да ных, у 2013 
го дзе ў рэс пуб лі цы на ра дзі ліся 
118 тыс. 463 дзі ця ці, па мер лі 
125 тыс. 872 ча ла ве кі.

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 29.01.2014 г. 
Долар ЗША    9620,00
Еўра 13150,00
Рас. руб. 278,00
Укр. грыўня 1133,10

«БЕЛ КА АП СА ЮЗ»: 
РА БО ТА ПА ПО ШУ КУ 

ЎНУТ РА НЫХ РЭ ЗЕР ВАЎ
Аляк сандр Лу ка шэн ка па тра буе кар ды наль на га па ляп шэн ня 
фі нан са ва га ста ну сіс тэ мы спа жы вец кай ка а пе ра цыі і на-
рошч ван ня па зі цый на ўнут ра ным спа жы вец кім і знеш нім 
рын ках. Аб гэ тым кі раў нік дзяр жа вы за явіў на на ра дзе аб 
ста не і раз віц ці спа жы вец кай ка а пе ра цыі Бе ла ру сі, пе рад ае 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што, на зна ча ю чы ў снеж ні мі ну-
ла га го да но ва га стар шы ню праў лен ня Бел ка ап са ю за, да маў ля лі ся, 
што ў па чат ку 2014 го да ён прад ста віць тое, як бу дзе пра ца ваць, 
функ цы я на ваць сіс тэ ма Бел ка ап са ю за, што бу дзе зроб ле на для 
ўдас ка на лен ня яе дзей нас ці і вы ва ду з фі нан са вай ямы.

«Бел ка ап са юз у нас ні ко лі не вы зна чаў ся. І ка лі яму бы лі прад-
стаў ле ны ня дрэн ныя маг чы мас ці ў кан ку рэнт най ба раць бе на гэ тым 
по лі, за гэ ты час прак тыч на, акра мя ба раць бы з ка руп цы яй, больш 
ні чо га не бы ло зроб ле на», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт ак цэн та ваў ува гу на тым, што ка а пе ра тыў ны ган даль 
з'яў ля ец ца важ ней шай кры ні цай за бес пя чэн ня сель скіх жы ха роў 
хар чо вы мі і пра мыс ло вы мі та ва ра мі, усім не аб ход ным для жыц ця 
і вя дзен ня пад соб ных гас па да рак. Па вод ле яго слоў, гэ та амаль 
чвэрць на сель ніц тва кра і ны. «Ды і ў ра ён ных цэнт рах якасць і раз на-
стай насць па слуг, што аказ ва юц ца на сель ніц тву, у мно гім вы зна ча-
юц ца ра бо тай прад пры ем стваў спа жы вец кай ка а пе ра цыі. Гэ та яшчэ 
плюс больш як міль ён ча ла век», — да даў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на тое, што ра бо та Бел ка ап-
са ю за не раз кры ты ка ва ла ся. У лю тым мі ну ла га го да на агуль ным 
схо дзе яго прад стаў ні коў Прэ зі дэнт вы лу чыў асноў ныя праб ле мы і 
не да пра цоў кі, якія не аб ход на ўста ра няць. «Ад нак бы лое кі раў ніц тва 
з гэ тым не спра ві ла ся», — кан ста та ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Па куль у сфе ры вы твор час ці Бел ка ап са ю за — тэх ніч ная, тэх-
на ла гіч ная ад ста ласць, а на не ка то рых прад пры ем ствах — не кан-
ку рэн та здоль насць вы пус ка е май пра дук цыі. З-за гэ та га рас туць 
склад скія за па сы. Час та вы пус ка ец ца тое, што аб са лют на ні ко му не 
па трэб на. А гэ та ўжо зла чын ства», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што лі ней ка та ва раў, рэа лі зу е мых ар га ні-
за цы я мі спа жы вец кай ка а пе ра цыі, пра да стаў лен не роз ных па слуг 
па він ны поў нас цю ад па вя даць су час ным па трэб нас цям сель скіх 
жы ха роў, а цэ ны па він ны быць да ступ ны мі. «Ра бо та па по шу ку 
ўнут ра ных рэ зер ваў зні жэн ня цэн па він на стаць сіс тэм най, нор май 
для ра бо ты прад пры ем стваў спа жы вец кай ка а пе ра цыі», — ад зна-
чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу і на тое, што не ма лая до ля 
вы гад най пра дук цыі ідзе мі ма на рых тоў чай га лі ны Бел ка ап са ю за. 
«А ў вас бы ла ж кан ку рэнт ная пе ра ва га! Вы пер шыя ў кра і не за-
ня лі ся гэ тым на прам кам. Пры мак сі маль най да ступ нас ці і вы со кай 
ма біль нас ці ў сель скай мяс цо вас ці ўсту паць лі дар ства пры ват ні кам, 
ды яшчэ ма ю чы роз ныя прэ фе рэн цыі дзяр жа вы, не да пу шчаль на», 
— пад крэс ліў Прэ зі дэнт. Ён па ці ка віў ся ў кі раў ніц тва Бел ка ап са ю за, 
якія ме ры пры ня ты ўжо і бу дуць пры мац ца ў да лей шым. Пры гэ тым 
кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што за да ча за клю ча ец ца не толь кі ў 
на рых тоў цы дзі ка рос лай пра дук цыі і сы ра ві ны, але і ў эфек тыў най 
іх пе ра пра цоў цы, пры чым з вы со кай да баў ле най вар тас цю.

Прэ зі дэнт вы ка заў не зда валь нен не ма дэр ні за цы яй пе ра пра цоў-
чых вы твор час цяў, якая вя дзец ца. Ён так са ма за кра нуў яшчэ ад ну 
тэ му — ар га ні за цыя вы со ка да ход най вы твор час ці га то вых вы ра баў 
з фут ра кле тач ных пуш ных звя роў для рэа лі за цыі на ўнут ра ным 
рын ку і на экс парт, па ці ка віў шы ся да лей шы мі пла на мі на конт раз-
віц ця гэ та га на прам ку.

Звяр та ю чы ся да стар шы ні праў лен ня Бел ка ап са ю за Ва ле рыя 
Іва но ва, Аляк сандр Лу ка шэн ка за па тра ба ваў ак тыў най ра бо ты па 
ўста ра нен ні ўсіх вы лу ча ных праб лем ных пы тан няў. «Тая сі ту а цыя, 
якая скла ла ся ў Бел ка ап са ю зе, і тое, як пра цуе Бел ка ап са юз, не-
да пу шчаль на», — лі чыць кі раў нік дзяр жа вы. Ён да даў, што гэ та 
ад но сіц ца і да гу бер на та раў: «Гэ та ваш ган даль. Вы га ла вой ад каз-
ва е це за аг ра пра мыс ло вы комп лекс, а там Бел ка ап са юз кор міць, 
апра нае, абу вае ва шых лю дзей», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Тра ды цыіТра ды цыі  ��

СТАЦЬ ЭКС ПЕР ТАМ МО ЖА КОЖ НЫ
Рэс пуб лі кан скае ўні тар нае прад пры ем ства «Бел пош та» ў 

чар го вы раз пра во дзіць кон курс-апы тан не «Леп шая паш то вая 
мар ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь 2013 го да».

Да ўдзе лу ў ім за пра ша юц ца ўсе ах вот ныя, бо для та го, каб 
стаць свай го ро ду экс пер там, чле нам жу ры, да стат ко ва на ве даць 
раз дзел «Фі ла тэ лія» на сай це прад пры ем ства (www.belpost.by) аль-
бо лю бое ад дзя лен не паш то вай су вя зі на шай кра і ны. Там мож на 
азна ё міц ца з умо ва мі кон кур су-апы тан ня, за поў ніць пра па на ва ную 
ан ке ту і на кі ра ваць яе (у кан вер це) на ад рас вы да вец ка га цэнт ра 
«Мар ка» РУП «Бел пош та»: пр. Не за леж нас ці, 10, 220050, Мінск (з 
па зна кай «Кон курс»).

Па тра ды цыі, ся род тых удзель ні каў апы тан ня, якія на за вуць 
мар ку-пе ра мож цу, бу дуць ра зы гра ны пры зы — на бо ры фі ла тэ ліс-
тыч най пра дук цыі.

Час на роз дум і вы бар — ме сяц: з 1 па 28 лю та га.
Ва лян ці на ДОЎ НАР.

З вок наў аг ра ся дзі бы «У Ні ка дзі ма», гас па да ром якой з'яў ля ец ца Ні ка дзім На рбу-
то віч, ад кры ва ец ца шы коў ны вы гляд на Мір скі за мак. Без умоў на, гэ та важ ная ака ліч-
насць для пры цяг нен ня гас цей на сваю ся дзі бу, але гас па да ру яе па да ло ся ма ла ва та, 
і бы лы аг ра ном і ва дзі цель (па аду ка цыі і пра фе сіі) ства рыў у да да так са праўд ны 
фа за на рый: у клет цы-валь е ры ён га дуе 25 пры го жых пту шак. За пяць га доў свай го 
за хап лен ня Ні ка дзім Ба ры са віч на ву чыў ся пра віль на абы хо дзіц ца з к ры ла ты мі эк за-
тыч ны мі іс то та мі, ве дае сак рэ ты іх утры ман ня і карм лен ня. На ват у моц ныя ма ра зы 
яго фа за ны вы гля да юць да гле джа ны мі і на дзі ва пры го жы мі.

— Упэў не ны, што ка лісь ці ўла даль ні кі Мір ска га зам ка так са ма раз во дзі лі ка ра леў скіх 
пту шак — паў лі наў і фа за наў, — ка жа гас па дар аг ра ся дзі бы Ні ка дзім На рбу то віч. — Ня хай 
мае га да ван цы да па ма га юць уз ба га ціць ура жан ні і ўяў лен ні пра гіс то рыю і сён няш ні дзень 
зам ка, за не се на га ў спіс пом ні каў, узя тых пад ахо ву ЮНЕС КА.

У га рад скім па сёл ку Мір Ка рэ ліц ка га ра ё на сён ня дзей ні ча юць ча ты ры аг ра ся дзі бы, і на 
пра ця гу го да ні вод ная з іх не пус туе. Ся дзі ба «У Ні ка дзі ма» ка рыс та ец ца асаб лі вай па ша най 
у гас цей і жы ха роў па сёл ка, бо яе гас па дар здоль ны на са мыя роз ныя зна ход кі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Як 
Папялушцы 

ператварыцца 
ў Lady?

Узяць 
крэдыт 

і не прагадаць                           

Хто на дарозе 
ўратуе 
ад завеі 

і сцюжы?

НІ КА ДЗІ МА ВЫ ФА ЗА НЫНІ КА ДЗІ МА ВЫ ФА ЗА НЫ

З 1 ЛЮ ТА ГА 
ПА ВЫ ША ЮЦ ЦА ПЕН СІІ

З 1 лю та га ў кра і не па вы ша-
юц ца пен сіі. Ад па вед ны Указ № 
52 Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пад пі саў 
28 сту дзе ня, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў 
прэс-служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы. 
З 1 лю та га бу дзе пра ве дзе на ка-
рэк ці роў ка фак тыч на га за роб ку 
пен сі я не раў і пе ра раз лік пра цоў-
ных пен сій. У вы ні ку пра цоў ныя 
пен сіі гра ма дзян па вя лі чац ца ў 
ся рэд нім на 5,2%.
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