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Дзе вяць бе ла ру саў пе ра адо-
ле лі 110-га до вы ру беж. З іх ча-
ты ры ча ла ве кі на ра дзі лі ся ў 1900 
го дзе. Ся род гэ тых 113-га до вых 
бе ла ру саў — тры жан чы ны і 
адзін муж чы на (яны пра жы ва-
юць у Мін скай, Гро дзен скай, Ві-
цеб скай і Брэсц кай аб лас цях).

Бе ла русь з 25 сту дзе ня ча-
со ва аб ме жа ва ла па стаў кі сві-
ні ны з Літ вы ў су вя зі з ус пыш-
кай на тэ ры то рыі гэ тай кра і ны 
аф ры кан скай чу мы сві ней.

Гіс то ры ка-куль тур ная каш-
тоў насць слуц кі по яс па поў ніў 
экс па зі цыю Слуц ка га края знаў-
ча га му зея. З 24 сту дзе ня на 
пра ця гу двух ме ся цаў жы ха ры 
го ра да і гос ці ма юць маг чы масць 
на ве даць бяс плат ную вы стаў ку 
«Вяр тан не слуц ка га по яса».

Зар пла ту, ні жэй шую за Br2 
млн, атрым лі ва лі ў ліс та па дзе 
2013 го да 9,6 пра цэн та ра бот-
ні каў Бе ла ру сі, вы шэй шую за 
Br10 млн — 5,7 пра цэн та.

Па звест ках ва да лаз най 
служ бы та ва рыст ва вы ра та-
ван ня на во дах, сён ня таў-
шчы ня лё ду прак тыч на на ўсіх 
ва да ёмах рэс пуб лі кі скла дае 
ка ля 30 см, зна хо джан не на 
ім бяс печ нае. Вы клю чэн ня-
мі з'яў ля юц ца ра ё ны цеп ла-
элект ра стан цый і рэ кі з моц-
най плын ню.
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Вік тар ЯКАЎ ЧУК, док тар 
гіс та рыч ных на вук, пра фе сар 
ка фед ры тэ о рыі і прак ты кі 
дзяр жаў на га кі ра ван ня 
Ака дэ міі кі ра ван ня 
пры Прэ зі дэн це:

«Бе ла ру сі па трэб на па лі-
тыч ная сі ла — вы раз нік 
ін та рэ саў боль шас ці. Гэ-
тая пар тыя па він на пры-
трым лі вац ца цэнт рысц-
кіх ідэй, быць пра вад ні ком 
бе ла рус кіх на цы я наль ных 
тра ды цый, бе ла рус кай 
куль ту ры, за хоў ваць і куль-
ты ва ваць ха рак тэр ныя 
ры сы бе ла рус ка га на ро да 
— па тры я тызм, пра ца ві-
тасць, ка лек ты візм, доб-
ра зыч лі васць, гас цін насць. 
Каб за ва я ваць аў та ры тэт 
бе ла рус ка га на ро да, но вая 
пар тыя не па він на дзя ліць 
гра мад ства на ле вых і пра-
вых, а быць вы каз ні цай аб'-
яд наль ніц кіх ідэй».
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«па мяр коў ны» — 

гэ та 
не пра бе ла ру саў? 

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 28.01.2014 г. 
Долар ЗША    9610,00
Еўра 13150,00
Рас. руб. 277,00
Укр. грыўня 1131,92

У вяс ко вай акру зе гэ тую жан чы ну кож ны 
ве даў як доб рую краў чы ху, але ўся кра і на 
да ве да ла ся аб ёй дзя ку ю чы яе моц най, ня-
злом най і ад да най ве ры. Яд ві га ПА СТЭР НАК 
— вер ні ца, якая атры ма ла ліст ад Па пы Рым-
ска га Фран ціш ка, упер шы ню на пі са ны ў Ва-
ты ка не па-бе ла рус ку.

Ма роз ным сту дзень скім ве ча рам, ка лі я ўжо 
вяр таў ся аў то бу сам з ка ман дзі роў кі ад гэ тай 
ду хоў на моц най жан чы ны, пры га даў шчы рыя 
сло вы на ша га кар ды на ла Ка зі мі ра Свёнт ка, якія 
ка лісь ці змя шчаў у ад ным са сва іх ар ты ку лаў. 
Пас ля ўзна га ро джан ня знач най прэ мі яй «Свед ка 
ве ры» Свён тэк пра нік нё на звяр нуў ся да жан чын: 
«Я ах вя рую гэ тае вы со кае пры знан не ба бу лям 
ма ёй кра і ны, якія змаг лі за ха ваць ве ру ў га ды 
пераследу, пе ра да ючы яе сва ім уну кам і праў-
ну кам, тым са мым не даў шы па мер ці Кас цё лу». 
У гэ тым зва ро це я ўба чыў яе, ста рэнь кую, але 
ап ты міс тыч ную, ма лень кую, ад нак моц ную ве-
рай Яд ві гу Па стэр нак, якая кож ны ты дзень, як 
і ў дзя цін стве, пе ра адоль вае дзя сят кі кі ла мет-
раў, каб па тра піць у храм. Яна і ве даць ні ко лі 
не ха це ла пра пе ра сле д ве ры. Ма лі ла ся, шы ла 

дзяў ча там су кен кі да пер шай свя той ка му ніі 
і па кры се на ву ча ла іх рэ лі гіі, пе ра да ва ла ўсё 
тое, што ка лісь ці на за па сі ла ад на-
бож ных баць коў.

ЧА ЛА ВЕК ДОБ РАЙ ВЕ РЫ

На двор'еНа двор'е  ��

ПАД МІ НУС 30 
РО БІЦ ЦА НОР МАЙ?

Ужо трэ ці ты дзень у нас тры ма юц ца сур' ёз ныя ма-
ра зы. І сён ня бу дзе без іс тот ных апад каў, толь кі 
ўдзень мес ца мі па Брэсц кай воб лас ці ча ка ец ца снег 
і сла бая мя це лі ца, 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.

Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень бу дзе 
ва гац ца ў ме жах мі нус 8-14 гра ду саў. А вось у се ра-
ду тэ ры то рыя Бе ла ру сі тра піць пад уплыў ха лод на-
га арк тыч на га ан ты цык ло ну, цэнтр яко га бу дзе над 
Мас коў скай воб лас цю Ра сіі. Та му ў се ра ду і чац вер 
ма ра зы ўзмац няц ца, ка лі ча ка ец ца без апад каў, толь-
кі мес ца мі па паў днё вым за ха дзе Брэсц кай воб лас ці 
маг чы мы ка рот ка ча со вы снег. Уз мац ніц ца ўсход ні 
ве цер, у паўд нё ва-за ход ніх рэ гі ё нах ён бу дзе да ся-
гаць 15-17 м/с. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы ста не 
да ся гаць мі нус 18-24 гра ду саў, а ўна чы на 30 сту дзе ня 
на ўсхо дзе кра і ны бу дзе зні жац ца на ват да 25-29 ма-
ро зу. Удзень праг на зу ец ца мі нус 12-18 гра ду саў. Па 
паў днё вым за ха дзе бу дзе тро хі цяп лей — на пра ця гу 
су так 12-18 ма ро зу, а ўдзень у се ра ду ка ля мі нус 10 
гра ду саў. 

Хо лад на бу дзе і ў пят ні цу. Зноў без іс тот ных апад каў, 
толь кі на за ха дзе мес ца мі ка рот ка ча со вы снег. Уна чы 
праг на зу ец ца мі нус 19-24, на ўсхо дзе — да 25-29 ма-
ро зу, удзень — мі нус 11-17 гра ду саў. Толь кі на за ха дзе 
ўна чы мі нус 14-18 гра ду саў, удзень — 8-10 гра ду саў 
ні жэй за нуль.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс таў, 
на вы хад ныя ма ра зы кры ху ад пус цяць (на 2-4 гра ду сы), 
але ста не больш вет ра на.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ужо на гэ тым тыд ні бу дзе 
за вер ша ны пра цэс ак цы-
я на ван ня На цы я наль най 
авія кам па ніі «Бел авія». Усе 
ак ты вы гэ та га ўні тар на га 
прад пры ем ства спе цы я-
ліс та мі Дзярж кам ма ё мас ці 
цал кам пад лі ча ны і ця пер 
за вяр ша ец ца пра цэ ду ра 
пе ра рэ гіст ра цыі «Бел авіі» 
ў ак цы я нер нае та ва рыст-
ва, па ве да міў на бры фін гу 
ге не раль ны ды рэк тар кам-
па ніі «Бел авія» Ана толь 
ГУ СА РАЎ (на фота).

А вось афі цый на ні я кіх пра-
па ноў аб удзе ле ў пры ва ты за цыі 
«Бел авіі» па куль не па сту па ла, 
удак лад ніў сі ту а цыю на мес нік 
ге не раль на га ды рэк та ра па 
мар ке тын гу і знеш не эка на-
міч най дзей нас ці прад пры-
ем ства Ігар ЧАР ГІ НЕЦ. Ра зам 
з тым у кі раў ніц тве бу ду ча га 
ак цы я нер на га та ва рыст ва іс нуе 
мер ка ван не, што каш тоў ны мі 
па пе ра мі бе ла рус ка га авія пе ра-
воз чы ка мо гуць за ці ка віц ца пэў-
ныя кра і ны За ход няй Еў ро пы, да 
нас пры гля да юц ца ба га тыя кра-
і ны Пер сід ска га за лі ву і Тур цыя. 

Ра сій скія авія кам па ніі ў якас ці 
па тэн цы яль ных ін вес та раў уво-
гу ле не раз гля да юц ца, бо яны 
з'яў ля юц ца не па срэд ны мі на шы-
мі кан ку рэн та мі ў рэ гі ё не.

Но выя рэй сы 
і па шы рэн не геа гра фіі 
па лё таў

За мі ну лы год у бе ла рус ка га 
авія пе ра воз чы ка з'я ві лі ся да-

дат ко выя ту рыс тыч ныя кі рун кі. 
Гэ та Арак сас, За кін тос, Кер кі ра 
і Кос (Грэ цыя); Паль ма дэ Ма-
ёр ка, Алі кан тэ (Іс па нія); Ка та нія 
(Іта лія); Пу ла (Хар ва тыя) і Ці ват 
(Чар на го рыя). Но выя рэ гу ляр-
ныя рэй сы з На цы я наль на га 
аэ ра пор та «Мінск» бы лі ад кры-
ты ле тась на Са ма ру, Ку та і сі, 
Бу да пешт-Бял град, Жэ не ву і 
Віль нюс. Авія кам па нія ў 2013 
го дзе ажыц цяў ля ла рэ гу ляр ныя 
па лё ты за ме жы Бе ла ру сі ў 43 
аэ ра пор ты 27 кра ін све ту па 46 
марш ру тах.

Сур '  ёз  на па вя  л і  чы ла ся 
час та та вы ка нан ня па лё таў 
па марш ру тах: Аста на (да 5 
ра зоў на ты дзень), Ерэ ван (3 
ра зы), Па рыж (6 ра зоў), Ры-
га (4), Тбі лі сі (10), Пра га (7), 
Кі еў (2).

Ле тась ай чын най кам па ні яй 
бы ло пе ра ве зе на ка ля 1 млн 613 
ты сяч па са жы раў, што на чвэрць 
бо лей, чым у 2012 го дзе. Гэ тая 
ліч ба з'яў ля ец ца аб са лют ным 
рэ кор дам бе ла рус ка га авія пе ра-
воз чы ка. За мі ну лы се зон «кры-
ла мі» «Бел авіі» бы ло пе ра ве зе на 
2014 тон гру заў, пош ты 
і плат на га ба га жу.

Рэ фар ма ван не авія цыіРэ фар ма ван не авія цыі  ��

ПЛЮС СТВА РЭН НЕ 
РЭ ГІ Я НАЛЬ НЫХ ЛІ НІЙ

Яго Свя тасць Фран ці шак
Скі роў вае най леп шыя па жа дан ні
Спа да ры ні Яд ві зе Па стэр нак
«І, вы каз ва ю чы ўдзяч насць за шчы рае слу жэн не 

Кас цё лу, мо ліц ца асаб лі вым чы нам, каб над Ва мі 
па ста ян на ззя ла ажыў ля ю чае свят ло Еван гел ля, а 
так са ма з ра дас цю кі руе спе цы яль нае апост аль скае 
бла слаў лен не, каб, пад ма ца ва ныя шчод ры мі ня бес-
ны мі лас ка мі, Вы маг лі пра цяг ваць шчы ра свед чыць 
ве ру і еван гель скую лю боў».

Ва ты кан, 11 каст рыч ні ка 2013 г.

У РА ДЗЕ З'Я ВІЎ СЯ ПРА ЕКТ 
ДА ТЭР МІ НО ВЫХ ПАР ЛА МЕНЦ КІХ ВЫ БА РАЎ

У Вяр хоў най Ра дзе Укра і ны за рэ гіст ра ва ны пра ект па ста но вы аб да тэр мі но вых вы ба рах 
дэ пу та таў пар ла мен та кра і ны, а так са ма мяс цо вых Са ве таў. Яго аў та рам стаў член фрак цыі 
кі ру ю чай Пар тыі рэ гі ё наў Мі ка лай Рудзь коў скі. Па ста но ва, апуб лі ка ва ная на сай це Ра ды, 
пра па нуе рэ ка мен да ваць прэ зі дэн ту Укра і ны Вік та ру Яну ко ві чу, каб ён пры зна чыў па за-
чар го выя вы ба ры. Да та пра вя дзен ня га ла са ван ня пры гэ тым не на зва на. У тлу ма чаль най 
за піс цы ад зна ча ец ца, што вы ба ры па він ны быць пры зна ча ны пас ля пра вя дзен ня кан сты-
ту цый най рэ фор мы (па зме не фор мы праў лен ня ў кра і не на пар ла менц ка-прэ зі дэнц кую). 
Мэ тай па ста но вы пры гэ тым яе аў тар на зы вае «па мян шэн не на пру жан ня ў гра мад стве». 
Пра вя дзен ня да тэр мі но вых пар ла менц кіх, а так са ма прэ зі дэнц кіх вы ба раў не ад на ра зо ва 
па тра ба ва лі ўдзель ні кі ан ты ўра да вых ак цый, якія пра хо дзяць ця пер у Кі е ве і шэ ра гу ін шых 
га ра доў Укра і ны. На днях ула ды па га дзі лі ся пай сці на пэў ныя са ступ кі.

БЯЛ КО ВЫЯ ДЫ Е ТЫ МО ГУЦЬ ПРЫ ВЕС ЦІ 
ДА КА МЯ НЁЎ У НЫР КАХ

Ды е ты, якія ро бяць упор на ак тыў нае спа жы ван не 
бял ку, не бяс печ ныя для зда роўя, сцвяр джае Уні вер сі тэт 
Гра на ды. На дум ку іс пан скіх на ву коў цаў, бял ко выя ды е ты 
па вы ша юць ры зы ку ўтва рэн ня ка мя нёў у ныр ках і ін шых 
ны рач ных хва роб, пі ша Medіcal News Today. Яск ра вы 
прык лад та кой ды е ты — ды е та Дзю ка на. Сам ства раль нік 
ме та ду — док тар Дзю кан — па зба віў ся пра ва прак ты-
ка ваць у 2013 го дзе. Ён пры знае: з пры чы ны яго ды е ты 
мо жа раз віц ца за пор, аві та мі ноз, з'я віц ца не пры ем ны 

пах з ро та і стом ле насць. Ста тыс ты ка свед чыць аб тым, 
што ча ты ры пя тых з тых, хто ся дзеў на яго ды е це, за 36 
ме ся цаў на бі ра лі скі ну тыя кі ла гра мы. Па доб ныя ж ва ган ні 
ва гі па гра жа юць гі пер та ні яй, дыя бе там і хва ро ба мі сэр ца. 
Ме ды кі ра яць спа жы ваць са да ві ну і ага род ні ну, каб зні-
зіць ры зы ку ўтва рэн ня ка мя нёў. Яны ка рыс ныя за кошт 
утры ман ня ка лію і маг нію, якія кам пен су юць кіс лот насць 
бял ко вай ды е ты.

СІ ТУ А ЦЫЯ Ў ОР ГА НАХ 
ПА ГРАНС ЛУЖ БЫ 

ДА ЛЁ КАЯ АД ЖА ДА НАЙ
Сі ту а цыя ў ор га нах па гра ніч най служ бы Бе-
ла ру сі да лё кая ад жа да най. Аб гэ тым Прэ-
зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка за-
явіў учо ра на па ся джэн ні па шы ра най ка ле гіі 
Дзярж па гран ка мі тэ та па пы тан нях ахо вы 
дзяр жаў най гра ні цы Бе ла ру сі, пе рад ае ка-
рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Ад кры ва ючы па ся джэн не, Прэ зі дэнт ад зна чыў, што яго пра-
вя дзен не не вы клі ка на ней кі мі над звы чай ны мі аб ста ві на мі. 
«Але сі ту а цыя ў па гра ніч ным ка мі тэ це да лё кая ад той, якую я 
ха цеў бы ба чыць як кі раў нік дзяр жа вы», — пад крэс ліў бе ла-
рус кі лі дар.

«Мы ні бы та і за да чы ра зу ме ем, тое, як іх вы ра шаць, ёсць ка му 
вы ра шаць гэ тыя за да чы і праб ле мы. Шмат аб чым мы да га вор ва-
лі ся, пры нам сі, з дву ма апош ні мі кі раў ні ка мі па гран ве дам ства, але 
вель мі шмат за дач, якія сён ня не вы ра ша юц ца», — кан ста та ваў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы ў су вя зі з гэ тым рас тлу ма чыў, чым бы ло 
вы клі ка на на зна чэн не ге не рал-пал коў ні ка Ле а ні да Маль ца-
ва на па са ду стар шы ні Дзярж па гран ка мі тэ та. «Гэ та звя за на 
не з тым, што, як, мо жа, не ка то рыя лі чаць, Лу ка шэн ка не-
за да во ле ны Маль ца вым», — ска заў Прэ зі дэнт. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка на га даў, што не ка то ры час та му ў яго ад бы ла ся 
муж чын ская раз мо ва, на якой пры сут ні ча лі кі раў ні кі сі ла вых 
ве дам стваў і шэ раг ін шых служ бо вых асоб. Яна была вы клі-
ка на чар го вым фак та рам па ру шэн ня па рад ку на гра ні цы. «І 
гэ та бы ло ўжо це раз край. Я та ды Ле а ні ду Ся мё на ві чу ска заў: 
яшчэ ад но та кое па ру шэн не — і або вам, або мне да вя дзец ца 
іс ці ў па гра ніч ныя вой скі. Ён ка жа: гэ та не спра ва Прэ зі дэн та, 
зна чыць, я пай ду. Та кое па ру шэн не бы ло да пу шча на з ця гам 
ча су, і Ле а ні ду Ся мё на ві чу да вя ло ся вы кон ваць абя ца нае. 
Вось пры чы на та го, што ге не рал-пал коў нік Маль цаў быў 
на кі ра ва ны на гра ні цу для та го, каб не па срэд на ўзна чаль-
ва ю чы гэ та ве дам ства, вы явіць тыя па гро зы, не да хо пы, якія 
сён ня іс ну юць, і на вес ці па ра дак. Гэ та да ру чэн не Прэ зі дэн та 
ён вы ка нае, ча го б яму гэ та ні каш та ва ла», — рас ка заў бе-
ла рус кі лі дар.

Звяр та ю чы ся да ўдзель ні каў па ся джэн ня, Прэ зі дэнт да даў: «А 
вам да гэ та га трэ ба пры вык нуць, ка лі вы прый шлі слу жыць не 
прос та ў ар мію, а ў па гра ніч ныя вой скі. І не та му, што Прэ зі дэнт 
у іх слу жыў, а та му што па гра ніч ныя вой скі — асаб лі выя, яны 
дзей ні ча юць у ба я вой аб ста ноў цы.  Мо жа быць, і не бу дзе та ко га 
вы пад ку. А па гра ніч ныя вой скі ўжо вы кон ва юць свае ба я выя за-
да чы. У гэ тым іх асаб лі васць». «Са мае га лоў нае — ва шы не да-
хо пы, пра ва лы на апош нім мет ры на шай зям лі мо гуць вы клі каць 
вя лі кія на ступ ствы для ўсёй кра і ны», — пад крэс ліў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы па ці ка віў ся, як вы кон ва юц ца яго да ру-
чэн ні і раз ві ва юц ца ор га ны па гра ніч най служ бы, якія праб ле-
мы яшчэ за ста юц ца і што трэ ба зра біць для іх вы ра шэн ня. Ён 
ад зна чыў, што год та му пры за цвяр джэн ні ра шэн ня на ахо ву 
дзяр жаў най гра ні цы Бе ла ру сі на 2013 год бы лі вы зна ча ны 
асноў ныя за да чы і кан крэ ты за ва ны на прам кі дзей нас ці ў гэ-
тай сфе ры. Яны па кла дзе ны ў асно ву рас пра ца ва на га пра ек та 
за ко на па пы тан нях за бес пя чэн ня па гран бяс пе кі, які ця пер 
зна хо дзіц ца ў пар ла мен це. «Трэ ба ад кры та ска заць, што не 
ўсё з на ме ча на га вы кон ва ец ца ў на леж най ме ры. На ват бег-
лы ана ліз па каз вае, што па гра ніч на му ве дам ству да гэ та га 
ча су не заў сё ды ўда ец ца адэ кват на рэ ага ваць як на но выя 
вы клі кі ў цэ лым, так і на змя нен не апе ра тыў най аб ста ноў кі на 
гра ні цы ў пры ват нас ці. Усе мы цу доў на ве да ем, што бяс пе ка 
дзяр жа вы па чы на ец ца ме на ві та з дзяр жаў най гра ні цы, — 
ска заў Прэ зі дэнт. — Усе па він ны ра зу мець, што па гра ніч ная 
бяс пе ка не пры хо дзіць са ма па са бе, гэ та не дар з не ба, а 
вы нік кар пат лі вай што дзён най ра бо ты мно гіх струк тур. Вя до-
ма, цэнт раль нае мес ца ў яе ар га ні за цыі ад во дзіц ца ор га нам 
па гра ніч най служ бы. Але без зла джа ных, ска ар ды на ва ных 
дзе ян няў усіх звё наў сіс тэ мы дзяр жаў на га кі ра ван ня да біц ца 
пос пе ху не маг чы ма».

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, Дзярж па гран ка мі тэт 
з ус кла дзе ны мі на яго за да ча мі ў цэ лым спраў ля ец ца. «Ад нак 
іс ну ю чая сён ня сі ту а цыя па тра буе больш ак тыў на га по шу ку і 
рэа лі за цыі мер про ці дзе ян ня су час ным па гро зам і вы клі кам», — 
лі чыць бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма звяр нуў ува гу на шэ раг фак-
та раў, якія аказ ва юць уплыў на ра бо ту на гра ні цы. «Мы га во рым 
шмат пра чэм пі я нат све ту (па ха кеі. — За ўва га БЕЛ ТА), але 
і не толь кі. Мы заў сё ды зна хо дзім ся на пя рэд нім краі і аба-
ра ня ем тут ужо не толь кі свае ін та рэ сы, але і ін та рэ сы Ра сіі і 
Ка зах ста на. Та му што ін тэ гра цый ныя пра цэ сы пры вя лі да та го, 
што ў нас утва ры ла ся адзі ная эка на міч ная пра сто ра, — лі чы: 
адзі ная эка на міч ная дзяр жа ва. І вы тут, мя жу ю чы ся з За ха дам 
і бло кам НА ТА, не ся це ад каз ную служ бу», — ад зна чыў кі раў нік 
дзяр жа вы.

У ПА РЫ ЖЫ АН ТЫ ЎРА ДА ВЫ 
«ДЗЕНЬ ГНЕ ВУ» ЗА ВЯР ШЫЎ СЯ 
СУ ТЫК НЕН НЯ МІ З ПА ЛІ ЦЫ ЯЙ

У ста лі цы Фран цыі ўдзель ні кі «Дня гне ву» 
вы сту па лі су праць шэ ра гу за ко наў, пры ня-
тых за час прэ зі дэнц тва Фран суа Алан да, а 
так са ма па тра ба ва лі ад стаў кі кі раў ні ка дзяр-
жа вы, па вы ні ках шэ ра гу апы тан няў пры зна-
на га «са мым не па пу ляр ным» прэ зі дэн там 
Фран цыі. Па рыж ская па лі цыя арыш та ва ла як 
мі ні мум 150 удзель ні каў «Дня гне ву» — ня-
дзель най ак цыі пра тэс ту су праць прэ зі дэн та 
Фран цыі, пе ра да юць мяс цо выя СМІ. Ра ней 
бы ло арыш та ва на яшчэ не менш за 12 ча-
ла век, якія аб ві на вач ва юц ца ў на шэн ні за ба-
ро не ных ві даў зброі. Су тык нен ні мі тын гоў цаў 
з су пра цоў ні ка мі па лі цыі зда ры лі ся ўве ча ры 
ў ня дзе лю — раз' юша ны на тоўп на кі нуў ся 
на па лі цэй скіх, ка лі ма ні фес та цыю па ча лі 
раз га няць. У хо дзе бес па рад каў ра нен ні роз-
най сту пе ні ця жа ру атры ма лі 19 па лі цэй скіх. 
Ра ды каль на на стро е ныя ак ты віс ты ў мас ках 
кі да лі ў су пра цоў ні каў пра ва ахоў ных ор га наў 
бу тэль кі, пе тар ды і ды ма выя шаш кі. 

Пяць дзя сят ле бе дзяў 
і не каль кі со цень дзі кіх ка чак 

гэ ты мі ма роз ны мі дня мі 
ра ту юц ца ў не вя лі кай 

ад кры тай па лон цы по бач 
з па сёл кам Жда но ві чы. 

Та кую не аб ход ную пад трым ку 
птуш кам аказ ва юць ра бот ні кі 

ста ліч най ле са пар ка вай 
гас па дар кі (на фота) 

і шмат лі кія 
не абы яка выя жы ха ры. 

Дарэчы, з 305 відаў птушак, 
зарэгістраваных у Беларусі на 

зімоўках альбо пралётах, на 
зіму застаецца каля 60 відаў у 

цэнтральных раёнах і да 
85 відаў на Палессі. Качкі, 

напрыклад, на вадаёмах, 
якія не замярзаюць, сталі 

з’яўляцца ў 1970-80 гадах у 
сувязі з агульным 

пацяпленнем клімату Зямлі і 
імклівым ростам гарадоў.

Ана то ль КЛЯ ШЧУ К.
Фо та аўтара. 

ЦЕПЛЫНЯ 
ЧАЛАВЕЧЫХ 

РУК

Гро шыГро шы  ��

За роб кі ў снеж ні — 
больш за 5,8 млн 

руб лёў
На мі наль ная на лі ча ная ся рэд ня-
ме сяч ная за ра бот ная пла та ра бот-
ні каў у сту дзе ні—снеж ні ле тась 
скла ла 5,139 млн руб лёў, у тым 
лі ку ў снеж ні — 5,854 млн руб лёў, 
па ве да мі лі рэ дак цыі ў На цы я-
наль ным ста тыс тыч ным ка мі тэ це. 
Атрым лі ва ец ца, што ў апош нім ме-
ся цы го да за роб кі па вя лі чы лі ся ў 
па раў на нні з ліс та па дам на 9,5%, 
або на 505,9 ты ся чы руб лёў.

Рэ аль ная за ра бот ная пла та (раз ліч ва-
ец ца з улі кам рос ту спа жы вец кіх цэн на 
та ва ры і па слу гі) у сту дзе ні-снеж ні ле тась 
у па раў на нні са сту дзе нем-снеж нем па пя-
рэд ня га пе ры я ду па вя лі чы ла ся на 15,8%. 
Пад лі ча на, што ле тась у снеж ні ў пра-
мыс ло вас ці ся рэд няя за ра бот ная пла та 
скла ла 6,390 млн руб лёў, у бу даў ніц тве 
— 7,476 млн, на транс пар це і ў су вя зі — 
6,469 млн, у сель скай гас па дар цы, па ля-
ван ні і ляс ной гас па дар цы — 4,009 млн, 
у аду ка цыі — 3,927 млн руб лёў. За ра бот-
ная пла та ра бот ні каў ахо вы зда роўя і сац-
ра бот ні каў у снеж ні бы ла ў па ме ры 4,408 
млн руб лёў, у тым лі ку ў га лі не ахо вы 
зда роўя — 4,563 млн руб лёў. Ся рэд няя 
за ра бот ная пла та ўра чоў скла ла 7,188 
млн, а ся рэд ня га ме ды цын ска га пер са-
на лу — 4,375 млн руб лёў.

Сяр гей КУР КАЧ.


