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IСНУЮЦЬ СТАРЫЯ
I ВЕЛЬМI ЦЕСНЫЯ СУВЯЗI
Мiнiстр зносiн Лiтвы Рымантас Сiнкевiчус адказвае на
пытаннi ўласнага карэспандэнта «Звязды» ў Лiтве.
— Паважаны мiнiстр, думаю,
што Мiнiстэрства зносiн, якiм
вы кiруеце, у суседняй Беларусi мае шмат розных iнтарэсаў. Цi ёсць у вас паразуменне
з Мiнiстэрствам транспарту i
камунiкацый Беларусi? Як адбываецца ўзаемасувязь?
— З кожным годам паляпша ец ца лi тоўска-бе ла рус кае
эка на мiч нае су пра цоў нiц тва.
Павялiчваюцца аб'ёмы гандлю,
растуць наш экспарт i iнвестыцыi
ў суседняй краiне. Усё гэта вельмi станоўча ўплывае i на эканамiчны
рост Лiтвы. Радуе, што ўклад транспартнага сектара ў рост канструктыўных эканамiчных адносiн сапраўды
высокi. Аб'ём беларускiх транзiтных
грузаў праз Клайпедскi порт летась
склаў каля 11 мiльёнаў тон. Беларускi
транзiт складае 30,5% ад агульнага
абароту порта. Насамрэч гэта вялiкiя
лiчбы. Такая iнтэнсiўная праца немагчымая без цесных сувязяў з калегамi
з Мiнiстэрства транспарту i камунiкацый Беларусi.
Хацелася б вылучыць некалькi
фактараў двухбаковага супрацоўнiцтва, якiя аказваюць вельмi станоўчы
ўплыў на транспартны сектар. Гэта
выгаднае геаграфiчнае становiшча,
эканамiчныя выгады ад паслуг, вялiкi вопыт працы i добрыя суседскiя
адносiны.
Сёння ў праектах лiтоўска-беларускага супрацоўнiцтва — не толькi павелiчэнне перавозак грузаў, але i высакахуткасныя пасажырскiя перавозкi
памiж Мiнскам i Вiльнюсам, электрыфiкацыя чыгуначных маршрутаў, пашырэнне памежнай iнфраструктуры i
развiццё рэгiянальных адносiн.
— Так, дзейнасць шматгранная.
Пажадана яе канкрэтызаваць. Можа, пачнем з чыгункi? Як лiтоўскiя
чыгуначнiкi супрацоўнiчаюць з беларускiмi калегамi? Якiя тут перспектывы росту супрацоўнiцтва?
— Памiж лiтоўскiмi i беларускiмi чыгуначнiкамi iснуюць старыя i вельмi цесныя сувязi, i яны заўсёды былi вельмi
плённымi. Цяпер Беларуская чыгунка
з'яўляецца блiжэйшым i найбуйнейшым
партнёрам Лiтоўскiх чыгунак. Асаблiва
ў перавозцы грузаў. Амаль 80 працэнтаў грузавых перавозак чыгуначнiкi Лiтвы транспартуюць праз Беларусь.
Чыгункi генерыруюць значную долю ВУП. Яны ўваходзяць у лiк найбуйнейшых кампанiй у Лiтве i Беларусi.
Без чыгункi немагчыма развiваць актыўнае супрацоўнiцтва памiж прадпрыемствамi дзвюх краiн. Таму мы
спадзяёмся i ў будучынi на добрасуседскiя адносiны.
У апошнiя гады АТ «Лiтоўскiя чыгункi» вялiкую ўвагу надае iнтэрмадальным перавозкам. Ствараюцца
грамадскiя цэнтры лагiстыкi ў Вiльнюсе, Каўнасе i Клайпедзе. Магутнасцi Клайпедскага марскога порта
арыентуюцца i на беларускiя грузы.
Пастаянна павялiчваюцца iнвестыцыi
ў чыгуначную iнфраструктуру.
Цудоўныя прыклады цеснага супрацоўнiцтва — iнтэрмадальныя кантэйнерныя цягнiкi «Вiкiнг», «Сонца»,
«Меркурый». Тут мы таксама бачым
перспектывы росту больш актыўнай
i зладжанай каманднай працы, павелiчэння грузапатокаў.
— Вы згадалi пра чаўночны цяг-

вычарпаны тут усе магчымасцi? Не думаеце, што прыйшоў
час пашыраць дарогу, якая
злучае Вiльнюс з Мiнскам?
— Наколькi мне вядома, у перавозцы грузаў аўтамабiльным
транспартам у Беларусь i з Беларусi праблемы ўзнiкаюць не таму,
што недастатковая шырыня дарогi, а з-за доўгiх чэргаў на кантрольна-прапускных пунктах.
Iнтэнсiўнасць руху на дарозе
A3 Вiльнюс—Мiнск не настолькi
высокая, каб там ствараць рух у
чатыры паласы. Цяпер на гэтай
дарозе вядзецца рэканструкцыя 11-кiламетровага ўчастка
Мiнiстр зносiн Лiтвы Рымантас СIНКЕВIЧУС.
ад пункта перасячэння мяжы ў
нiк «Вiкiнг», якi злучае парты Украi- бок Вiльнюса. Там будзе пабудавана
ны з Клайпедай, i «Сонца», што злу- дадатковая паласа, неабходная для
чае Кiтай з Лiтвой. Абодва гэтыя спынення грузавога транспарту.
цягнiкi праходзяць праз Беларусь.
— Цяпер пагаворым пра пасаЯкiя тут бачыце перспектывы?
жырскi транспарт. Аднойчы, калi я
— Праект iнтэрмадальнага цяг- хацеў вярнуцца дадому з Мiнска ў
нiка «Вiкiнг» ажыццяўляецца з 2003 Вiльнюс, я не змог купiць бiлет на
года. Гэта сумесны праект чыгунак цягнiк. Усе яны былi прададзены.
Лiтвы, Беларусi i Украiны, якiя злу- Марш рут Вiль нюс—Мiнск—Вiльчаюць парты Клайпеда i Адэса (Iльi- нюс становiцца вельмi папулярным.
чэўск). «Вiкiнг» — правераны часам, Што робiцца, каб усе тыя, хто хоча
адзначаны мiжнароднымi ўзнагарода- падарожнiчаць на цягнiку, былi б
мi i прызнаны на еўрапейскiм узроўнi задаволены, каб гэта паездка быпраект. Да яго далучаецца ўсё больш ла больш кароткай па часе, больш
дзяржаў, пашыраецца яго геаграфiя. камфартабельнай?
«Вiкiнгам» зацiкавiлiся Скандынавiя,
— Сапраўды, паток пасажыраў з
Каўказ, краiны Чарнаморскага рэгiё- Мiнска ў Вiльнюс i назад у апошнiя
на (Турцыя). Думаю, што гэты праект
унёс вялiкi ўклад ва ўмацаванне лiтоўАмаль 80 працэнтаў грузавых
ска-беларускага супрацоўнiцтва.
Iн тэр ма даль ны цяг нiк «Саўле» перавозак чыгуначнiкi Лiтвы
(«Сонца»), якi злучае Лiтву з Кiта- транспартуюць праз Беларусь.
ем, рухаецца праз Беларусь, Расiю i
Казахстан. Вядома, ён прыносiць ка- гады значна павялiчыўся. Толькi за
рысць усiм бакам. Гэты праект пачаў- восем месяцаў перавезена 227 тыся параўнальна нядаўна, у канцы 2011 сяч пасажыраў, што на 37,5 працэнгода, але яго патэнцыял, улiчваючы та больш, чым за аналагiчны перыяд
вялiзныя рынкi i сувязь памiж Кiтаем мiнулага года.
i Заходняй Еўропай, сапраўды вялiкi.
Лiтоўскiя чыгункi з 26 мая па маршПраект з'яўляецца новым, таму няма руце Вiльнюс—Мiнск—Вiльнюс пустакiх уражвальных вынiкаў, як у «Вi- цiлi новыя дызельныя цягнiкi. Была
кiнга», але я не сумняваюся, што ў яго заменена i працэдура праверкi пасавялiкая будучыня.
жыраў i багажу — яна цяпер ажыццяў— Вы сказалi, што Клайпедскi ляецца на Вiльнюскiм вакзале. Змямарскi порт прымае шмат беларус- ненне працэдуры праверкi скарацiла
кiх тавараў. Цi ёсць тут нескарыста- падарожжа на цягнiку памiж сталiцамi
ныя рэзервы?
Лiтвы i Беларусi на паўгадзiны — да
— Мы накіраваны на павышэнне дзвюх з паловай гадзiн. Усе гэтыя ноканкурэнтаздольнасцi Клайпедска- ваўвядзеннi — ужо другi этап праекта
га порта, а таксама на прыцягненне «Хуткi пасажырскi транспарт па чыбольшай колькасцi грузаў з Белару- гунцы памiж Мiнскам i Вiльнюсам»,
сi i iншых краiн. Таму вырашана па- якi сумесна ажыццяўляюць лiтоўскiя
лепшыць параметры iнфраструктуры i беларускiя чыгуначнiкi.
порта. Ужо палепшаны стан пад'язНа трэцiм этапе гэтага праек та
ных шляхоў. Вясной гэтага года з 13 плануецца да 2015 года электрыфiда 14,5 метра паглыблены суднаход- каваць дарогу Новая Вiльня — Маны канал. Паглыбляюцца i прычалы. ладзечна, замянiць дызельныя цягнiкi
Паглыбленне на 1,5 метра дазваляе электрацягнiкамi, якiя змогуць развiпавялiчыць на 50—70 працэнтаў коль- ваць хуткасць да 160 км за гадзiну,
касць грузу, якi змяшчаецца ў адзiн што дазволiць яшчэ больш скарацiць
сухагруз. Гэта прыводзiць да эканомii час у дарозе. З Вiльнюса ў Мiнск можзначнай сумы грошай за кошт транс- на будзе прыехаць за 2 гадзiны.
партавання па моры.
Трэба яшчэ падкрэслiць, што i цяПавышэнне канкурэнтаздольнас- пер цягнiк Вiльнюс—Мiнск—Вiльнюс
цi марскога порта павышае i канку- з'яўляецца самым зручным i хуткiм
рэнтаздольнасць калiдора Беларусь сродкам перамяшчэння для пасажы— Клайпедскi порт, дае магчымасць раў у абодвух кiрунках.
расцi таваразвароту. Дырэкцыя пор— Гэтым летам у Друскiнiнкаi адта распрацавала доўгатэрмiновую (да быўся Беларуска-Лiтоўскi форум рэ2030 года) праграму развiцця Клай- гiянальнага супрацоўнiцтва. З гэтай
педскага порта. Чакаецца, што ўжо нагоды з Гродна ў Друскiнiнкай прыпраз пяць гадоў порт зможа апраца- плыў пасажырскi карабель. Ён быў
ваць амаль 50 мiльёнаў тон грузаў. сустрэты апладысментамi. Цi няма ў
Цалкам верагодна, што каля 30—35 мiнiстэрстве планаў з новага летняпрацэнтаў ад агульнага абароту зой- га сезона адкрыць рэгулярны пасамуць беларускiя тавары, што экспар- жырскi або турыстычны маршрут па
туюцца ў розныя краiны свету.
Нёмане памiж Гроднам i Друскiнiнка— Цi ёсць нейкiя праблемы ў га- ем, а можа нават Гродна—Каўнас?
лiне аўтатранспарту, у перавозцы
— Урады Лiтвы i Беларусi падпiсалi
грузаў з Беларусi i ў Беларусь? Цi пагадненне аб суднаходстве на ўнут-

раных водных шляхах, а Мiнiстэрства
зносiн Лiтвы i Мiнiстэрства транспарту i камунiкацый Беларусi падпiсалi
пагадненне аб развiццi суднаходства
на ўнутраных водных шляхах. Гэтыя
пагадненнi прызначалiся для аднаўлення суднаходства на рацэ Нёман
праз лiтоўска-беларускую мяжу.
Створана i агульная лiтоўска-беларуская камiсiя, якая разглядае магчымасцi на Нёмане плаваць прагулачным суднам, развiваць водны турызм,
а таксама — для перавозкi пасажыраў
i грузаў суднамi памiж Гроднам i Друскiнiнкаем, i, магчыма, у Каўнас i далей
— праз сiстэмы каналаў у Польшчу i
Германiю.
Тым не менш у гэтым выпадку
патрэбна некаторая карэкцыя. Каб
стварыць спрыяльныя ўмовы для
навiгацыi на гэтым адрэзку Нёмана,
трэба ўнесцi папраўкi ў дагавор Лiтвы i Беларусi аб прававым рэжыме
дзяржаўнай мяжы. Сёння пагадненне прадугледжвае, што лiнiя мяжы
праходзiць на сярэдзiне ракi i лодкi
абедзвюх краiн могуць iсцi толькi да
гэтай лiнii.
Мiнiстэрства зносiн Лiтвы ўжо iнiцыявала папраўкi згаданага дагавора.
У хуткiм часе новы варыянт дакумента будзе прадстаўлены Мiнiстэрству
транспарту i камунiкацый Беларусi.
Хацеў бы таксама адзначыць, што
цяпер будуецца памежны пункт пропуску ў мястэчку Швендубры. Пасля
змянення прававога рэжыму мяжы i
заканчэння будаўнiцтва ў Швендубры
будуць створаны ўмовы, якiя дазволяць
ажыццявiць навiгацыю па рацэ Нёман
праз лiтоўска-беларускую мяжу.
— Гэтым летам на курорт у Палангу больш за ўсё прыбыло замежнiкаў з Беларусi i Расii. Рускiя
лятаюць рэйсамi Паланга—Масква—Паланга. Беларусы, на жаль,
не могуць прыбыць на курорт паветраным транспартам. Яны прыяз джа юць на аў то бу се, цяг нi ку
або асабiстым аўтамабiлi. Цi няма
планаў наступным летам злучыць
Па лан гу з Мiнск ам па вет ра ным
мостам? Думаю, гэта быў бы жыццяздольны праект.
— Гэта насамрэч добрая iдэя. Аэрапорт Палангi ўжо некалькi гадоў
працуе ў гэтым кiрунку. Прыкладаюцца намаганнi ў летнi сезон пачаць
палёты Мiнск—Паланга—Мiнск. Ужо
другi год вядуцца перамовы з авiякампанiяй «Белавiя».
«Белавiя», супрацоўнiчаючы з турыстычнымi агенцтвамi, якiя арганiзуюць паездкi ў Лiтву, таксама вiтае
магчымасць лётаць у Палангу. Але,
каб рэйсы былi рэнтабельнымi, патрабуецца дастатковая колькасць
пасажыраў. Гэтаму маглi б спрыяць i
тураператары, якiя ў стане купiць або
прадаць частку бiлетаў.
Турыстычны iнфармацыйны цэнтр
Па лан гi пры мае ак тыў ны ўдзел у
розных турыстычных выставах у Бела ру сi i прад стаўляе пры ваб насць
пры мор'я. Коль касць ад пачы вальнiкаў з Беларусi ў Паланзе кожны
год па вя лiч ва ец ца на 12—15 працэнтаў. Такiм чынам, патэнцыял для
паветранага мос та Мiнск—Паланга
павялiчваецца з кожным годам, i сумесныя намаганнi ўсiх зацiкаўленых
бакоў могуць быць паспяхова рэалiзаваны.
— Дзякуй за цiкавае iнтэрв'ю.
Вiтаўтас ЖЭЙМАНТАС.
Фота аўтара.
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«ТАНЕЦ МАРЫ», ДЗЕНЬ ЭКАНОМІКІ
І «ХАРАСТВО ЖЫЦЦЯ»
Гэта назвы асобных мерапрыемстваў Тыдняў Германіі, якія
ўжо дзясяты раз праходзяць у
Беларусі. Іх юбілейная праграма як ніколі цікавая і насычаная раз на стай ны мі ме ра прыемствамі.
Напрыклад, Дзень нямецкай эканомікі. Яго ўжо сёмы раз вырашыў
наладзіць у нашай краіне нямецка-беларускі эканамічны клуб і прадстаўніцтва нямецкай эканомікі ў Беларусі.
Тэма Дня актуальная: «Прафесійныя
кадры для эканомікі — канцэпцыі,
вопыт, перспектывы». Бо, на думку
арганізатараў Дня, сучаснае прафесійнае навучанне і павышэнне кваліфікацыі спецыялістаў з'яўляецца асновай эфектыўнасці любой эканомікі,
яе канкурэнтаздольнасці на сусветным рынку. Таму ў рамках Дня былі
запланаваны прэзентацыі і дыскусіі,
знаёмства з нямецкім практычным
досведам прафесійнага навучання і
павышэння кваліфікацыі спецыялістаў, новымі перспек тыўнымі падыходамі да гэтай справы. Асноўную
ўвагу надалі праблематыцы сумеснай падрыхтоўкі спецыялістаў установамі адукацыі і прадпрыемствамі.
Невыпадкова да ўдзелу ў сустрэчах
былі запрошаны прадстаўнікі дзелавых колаў абедзвюх краін, беларускіх
ведамстваў, федэральных міністэрстваў Германіі, прамыслова-гандлёвых палат, устаноў адукацыі.
Ся род па зна валь ных і за баўляльных мерапрыемстваў вылучаецца дабрачынная акцыя. Да Тыдняў
прымеркавана ўрачыстая перадача
Ле пель ска му ра ё ну но вай ля чэбна-прафілактычнай установы фельчар ска-аку шэр ска га пунк та. ФАП

да зволіць аказ ваць даў рачэб ную
дапамогу прыкладна 1000 жыхарам
сямі вёсак, у тым ліку 30 маладым
шматдзетным сем'ям, 200 дзецям.
Праект быў рэалізаваны дзякуючы
дапамозе і сродкам адміністрацыі
Лепельскага раёна, нямецкіх ротары-клуба і дабрачыннай арганізацыяй Heіm-statt Tschernobyl. Ініцыятар,
забудоўшчык і арганізатар праекта
— міжнароднае дабрачыннае грамад скае аб' яд нан не «Эка Дом» з
Мінска. Такія акцыі садзейнічаюць
наладжванню добразычлівых адносін паміж народамі.
Літаратура і мас тацтва, як і раней, выразна акрэслены ў праграме
Тыдняў. Безумоўна, значнай падзеяй
стала прэзентацыя беларускага перакладу рамана Міхаэля Кумпфмюрэра
«Хараство жыцця». Дарэчы, гэты яго
трэці раман перакладзены на 19 моў
свету. На беларускую мову твор пераклала Ірына Герасімовіч пры падтрымцы Інстытута Гётэ.
«Погляд на нямецкую сучасную літаратуру» — тэма даклада і наступнай дыскусіі вакол шэрагу параўнальна нядаўніх выданняў раманаў і анталогій. Мерапрыемства прызначана
для тых, хто сам з задавальненнем
чытае і любіць абмяркоўваць прачытанае з іншымі.
Сёлета адзначаецца 200-годдзе з
дня нараджэння вядомага пісьменніка
і рэвалюцыянера Георга Бюхнера. Яго
памяці і творчасці прысвечаны, у прыватнасці, тэатральна-музычны перформанс паводле твораў драматурга.
Гэты калаж «Танец мары» — вынік
сумеснага міжнароднага творчага
супрацоўніцтва беларускіх, нямецкіх і
швейцарскіх артыстаў. У пастаноўцы

расказваецца аб трагічным лёсе паэта-бунтара. Нагадаем, Георг Бюхнер
(1813-1837) лічыцца заснавальнікам
сучаснай нямецкай драматургіі. Ён
— аўтар славутай фразы, якая стала
крылатай у свеце і вельмі папулярнай
сярод рэвалюцыянераў рознага калібру: «мір хацінам — вайна палацам».
Прэмія Бюхнера — найвышэйшая
ўзнагарода ў сучаснай Германіі ў галіне прозы. Дык вось, у Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі
адбудуцца паказы перформанса. Гледачы ўбачаць сцэнічны калаж з драмы
Бюхнера «Войцэк», у ходзе якога дзея
камбінуецца з тагачаснымі рэвалюцыйнымі песнямі, драма і харэаграфія
— з медыямастацтвам.
Шэ раг мера прыемстваў Тыдняў
раз лі ча ны на студэн таў і вуч няў
старэйшых класаў. Апошнія могуць
паўдзельнічаць у конкурсе, які праводзіц ца ў многіх еў ра пейскіх кра інах сярод школ — удзельніц ініцыятывы «Школы: партнёры будучыні».
Вучні павінны прэзен таваць самую
цікавую, на іх погляд, з прачытаных
імі кніг сучаснай нямецкай літаратуры для моладзі. Журы выбярэ пераможцу, які паедзе ў 2014 годзе на
фінал конкурсу ў Санкт-Пецярбург.
А студэн таў, ас пі ран таў, ма ла дых
даследчыкаў запрашаюць прыняць
удзел у Дні мала дога вучона га, які
ладзіцца разам Нямецкай службай
ака дэ мічных абменаў (DААD), БДУ
і БНТУ. Ёсць магчымасць сустрэцца з ня мец кі мі на ву коў ца мі, пады ску та ваць, аб мя няц ца дум ка мі,
па ка заць свае на ву ко выя пра цы,
маг чы ма, да мо віц ца аб су мес ных
пра ек тах.
Леанід ТУГАРЫН.

СУЛАДДЗЕ МОЎ, ЛІТАРАТУР, КУЛЬТУР
У Кіеве 8 кастрычніка з удзелам Выдавецкага дома
«Звязда» адбудзецца прэзентацыя кнігі беларускіх
і ўкраінскіх пісьменнікаў «Залатая струна».
Зборнік сучаснай паэзіі і прозы, які адкрываецца вершамі Героя Украіны Барыса Алійніка, выдадзены ў Мінску
ў межах серыі «Сугучча сэрцаў». Беларуская літаратура
прадстаўлена творамі Васіля Быкава, Алеся Пісьмянкова,
Алеся Жука, Зінаіды Дудзюк, Вітаўта Чаропкі, Вадзіма
Спрынчана, Алеся Бадака, Таццяны Сівец.
Прэзентацыя адбудзецца ў вялікай зале кіеўскага Дома
пісьменнікаў, — расказала «Звяздзе» вядомы ўкраінскі
празаік Галіна Тарасюк, якая ў многім паспрыяла збіранню
ўкраінскай часткі кнігі «Залатая струна». — Арганізатары
такой святочнай імпрэзы — Нацыянальны Саюз пісьменнікаў Украіны, Дзяржкамтэлерадыё, Украінскі фонд культуры. У межах сустрэчы аўтараў і чытачоў адбудзецца і

пасяджэнне «круглага стала» па тэме «Сугучнасць: мова
і літаратура ў кантэксце гісторыка-культурнай спадчыны».
А яшчэ запланаваны творчы вечар украінскіх і беларускіх
пісьменнікаў на творчым аддзяленні Інстытута філалогіі
Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта.
А Выдавецкі дом «Звязда» пазнаёміць украінскіх сяброў і з іншымі творчымі праектамі, дзе ў апошнія гады
былі прадстаўлены класіка і сучаснае мастацкае слова
Украіны: зборнік паэзіі народаў свету «Лучнасць» (кніга
аднаго перакладчыка — Міколы Мятліцкага, які пераўвасобіў на мову Купалы вершы Тараса Шаўчэнкі, Уладзіміра Сасюры, Алексы Юшчанкі, Міхаіла Шаўчэнкі), кнігі
Ніны Мацяш «У прыгаршчах ветру» і «Гарнуся душою да
слова», дзе прадстаўлены пераклады вершаў украінскіх
паэтаў розных пакаленняў.
Мікола БЕРЛЕЖ.

 Транспартны вектар

КАБ МАСКОЎСКІЯ ЗАТОРЫ НЕ ПРЫЙШЛІ Ў МІНСК...
У пачатку наступнага года ў
Мінску запусцяць першую групу
аўтобусаў з сістэмай электроннай
аплаты праезду. Асноўнай яе асаблівасцю стане дыферэнцыраваная
аплата за праезд у залежнасці ад
працягласці паездкі. І гэта не адзінае новаўвядзенне, якое ў хуткім
часе чакае жыхароў сталіцы.
«Грамадскі транспарт у нашай краіне развіваецца не зусім адэкватнымі
тэмпамі, што паскарае рост колькасці
аўтамабіляў», — заявіў на прэс-канферэнцыі, прысвечанай развіццю грамадскага транспарту ў Беларусі, Уладзімір САСНОЎСКІ, старшыня праўлення рэспубліканскага грамадскага
аб'яднання «Беларускі саюз транспартнікаў». Вялікая колькасць машын
на дарогах пагражае як экалагічнымі
праблемамі (70% выкідаў у атмасферу
ў Беларусі — выхлапныя газы), так і вя-

лікімі заторамі, ад якіх зараз пакутуюць
Масква і Санкт-Пецярбург.
Каб стаць паўнацэнным канкурэнтам
аўтамабілям, грамадскі транспарт павінен быць хуткім і камфортным. У Мінску
зараз ідзе рэканструкцыя транспартных
шляхоў, яшчэ да канца гэтага года адновяцца тралейбусныя маршруты па
вуліцах Кабушкіна, Ташкенцкай, Маякоўскага, адкрыецца дыспетчарская
станцыя «Сухарава-5». Таксама сёлета плануецца скончыць рэканструкцыю
трамвайных шляхоў у Зялёным Лузе.
Ідзе праца па праектаванні трэцяй
лініі метро. Перасадачнымі будуць не
толькі станцыі «Купалаўская» і «Кастрычніцкая», але і «Фрунзенская»,
«Плошча Леніна». У 2014 годзе сістэма аплаты за метро будзе мадэрнізавана — можна будзе карыстацца
звычайнай банкаўскай карткай замест праязных або жэтонаў.

Зноў жа, наступны год абяцае з'яўленне аўтаматызаванай стаянкі таксі
на Прывакзальнай плошчы. Можна
чакаць і таго, што будзе рэалізаваны
праект па дыспетчарскім упраўленні
маршрутнымі таксі. Зараз распрацоўваецца праграмнае забеспячэнне і
адпаведныя прыборы.
Па словах Валянціны ЛЯВОНЧЫК, пер ша га на мес ні ка старшыні «Беларускага саюза транспартнікаў», у нас палітыка ў галіне
грамадскага транспарту пакуль што,
на жаль, не сфарміравана належным
чынам. «Беларускі саюз транспартнікаў» выпрацаваў ідэю закона пра
транспартнае абслугоўванне насельніцтва. Магчыма, калі ён будзе прыняты, наша сістэма грамадскага транспарту стане больш дасканалай.
Надзея ЮШКЕВІЧ



 Спартыўны інтарэс

ВЫСОКАЯ ДОЛЯ ІМПАРТУ...
Памятаеце, як Панікоўскі ўкраў у мільянера
Карэйкі гіры, думаючы, што яны залатыя? Калі б сёння такі злодзей знайшоўся, дык, разжыўшыся гантэлямі са звычайнага магазіна
спартыўных тавараў, ён, напэўна, разбагацеў
бы — калі яны і не залатыя, то як мінімум з
нейкіх каштоўных рэдказямельных металаў,
мяркуючы па цэнах гэтых неадмысловых спартыўных прылад...

Адзін Кітай...
Як той казаў, для «чысціні эксперымента» наконт
цэн і асартыменту спорт тавараў мы выбралі два
спецыялізаваныя гандлёвыя пункты розных формаў
уласнасці ў цэнтры Мінска, якраз адна насупраць
другой, і пачалі выбіраць спартыўны рыштунак менавіта з гантэляў. У краме расійскага ўласніка 500грамовая гантэль (адна, а для заняткаў жа патрэбны
дзве) каштуе 25 тысяч, шасцікілаграмовая, пакрытая
пластыкам — ужо 150 тысяч. У гэтай жа краме добры
выбар велатрэнажораў — ад трох з паловай мільёнаў
(Кітай) да 11 з лішкам (Германія). Ролікавыя канькі
— выключна кітайскай вытворчасці, як і сумачкі да
іх, накаленнікі і налакотнікі. Веласіпеды дарожныя
— таксама з гэтай краіны. Дакладней, кітайская ў іх
толькі рама, а перадачы, зорачкі, супарты — нібыта
вядомых брэндаў.
Гэтаксама і са спартыўна-турыстычнай вопраткай
— Тайвань, Інданезія, Кітай... І нельга там сказаць, каб
сярод куртак, абутку было нешта менавіта для спорту.
Усё прыдатнае і для звычайных аматараў спартыўнага стылю.
Адміністратар залы гэтага магазіна Таццяна, у якой
я пацікавіўся пра абсалютную адсутнасць тавараў мясцовай вытворчасці, адразу ж унесла яснасць:
— Мы належым расійскаму ўласніку, таму і прадаём
расійскія тавары...
— А дзе яны, расійскія спорт тавары? Тут жа ў
асноўным з Азіі, крыху з Еўропы...
Тут наш дыялог прыпыніўся...

— А якія спорттавары беларускія асабіста вам вядомыя?
— Ведаю веласіпеды мінскія «Аист»...

«Вынаходзіць веласіпед
не будзем»...

Румынская стужка
беларускага колеру

Карацей кажучы, калі б нехта з мясцовых аматараў
спорту захацеў экіпіравацца выключна айчыннымі вырабамі, дык свае спартыўныя памкненні яму прыйшлося б
задаволіць амаль выключна такой-сякой універсальнай
вопраткай і абуткам, веласіпедам, гантэлямі, шэзлонгам,
мангалам са скакалкай ды секундамерам. Не надта важнецкая атрымалася б экіпіровачка, што і казаць...
І гэта ў краіне, дзе любяць спорт, дзе ёсць дзясяткі
вядомых на ўвесь свет спартсменаў, дзясяткі спартыўных школ і сотні спартыўных секцый і дзе, урэшце,
імкненне да здаровага ладу жыцця ўзведзена ў ранг
дзяржаўнай палітыкі!
Праўда, парадавалі словы начальніка аддзела матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння нацыянальных
камандаў прадпрыемства «Белспартзабеспячэнне»
Вадзіма Казлоўскага:
— Апрануць любую нашу каманду для алімпіяды,
для чэмпіянату свету, набыць для нашых зборных трэніровачныя касцюмы — гэта мы можам з дапамогай
нашых беларускіх вытворцаў. І, як вядома, на спаборніцтвах любога ўзроўню нашы спартсмены выглядаюць выключна дастойна! Разам з тым мы ведаем,
хто робіць лепшыя ў свеце канькі, байдаркі і каноэ,
шыпоўкі, красоўкі, таму «вынаходзіць ровар» па гэтых
таварах мы не будзем...
Зразумела, гаворку пра спартыўны рыштунак для
прафесіяналаў мы не вядзём, бо вядома, што ў свеце яго вытворцаў можна пералічыць па пальцах. Але
дбаць пра тых, хто проста сябруе са спортам і турызмам, пра школьныя спартзалы і спартыўныя школы,
павінны не толькі прыватныя гандляры, але і айчынныя
вытворцы.
Міністэрства гандлю, якое, дарэчы, па выніках першага паўгоддзя канстатавала паніжэнне колькасці
беларускіх тавараў у рознічным гандлі, мае наконт
вытворчасці айчынных спартыўных тавараў свой пункт
гледжання. Як паведаміла начальнік упраўлення
спажывецкага рынку нехарчовых тавараў Ніна

...Кіруемся ў краму літаральна насупраць, праз
вуліцу. Пачынаем агляд з гантэляў. Прос тая 6-кілаграмовая, з чорнага металу, беларускай вытворчасці
— 125 тысяч. Такая ж па вазе, таксама беларускай
вытворчасці, але наборная — ужо 482 тысячы, а
15-кілаграмовая — амаль 880 тысяч... Прызнаюся,
логікі ў цэнах зразумець не змог... Штангі — выключна імпартныя. Каб падабраць сабе па сілах,
трэба купіць грыф і адпаведную колькасць «бліноў».
Напрыклад, 40-кілаграмовая «заважыць» недзе 1
мільён 300 тысяч...
Папулярныя сярод дзяцей і дарослых «ролікі» і звычайныя канькі і ў гэтай краме выключна імпартныя, як
і мячы футбольныя, валейбольныя, баскетбольныя, як
даміно, шашкі, шахматы, ракеткі для абодвух тэнісаў,
ігральныя косці і нават спартыўныя свісткі. Трохі смешна, але набор настольнага «Рускага лато» — таксама
кітайскай вытворчасці. Відаць, не вырабляюць у Беларусі і крэйду, бо яе маленькі кавалачак для націрання
більярднага кія прывезены аж з Румыніі. Невялічкія
гімнастычна-турыстычныя дыванчыкі, на якіх можна
і ў палатцы спаць, і ў пакоі гімнастыкай займацца —
таксама расійскія, венгерскія і кітайскія. Стужачка для
медалёў колераў нашага сцяга пад назвай «алімпійская» — з Румыніі...
Разгляд вышэйназваных папулярных тавараў завяршыўся пытаннем да адміністратара пра наяўнасць
нашых, айчынных вырабаў для спорту і турызму. Паказалі, акрамя гантэляў, секундамеры, майкі, курткі,
спальныя мяшкі, абутак, заплечнікі, крэслы і шэзлонгі,
сумкі-тэрмасы, мангалы, кацялкі і скакалкі. Зімою бываюць славутыя тэлеханскія лыжы, курткі ў адпаведнасці з сезонам...

ПАШКО, пытанням насычэння спажывецкага рынку
таварамі беларускай вытворчасці надаецца асаблівая ўвага. У гэтым напрамку праводзіцца пастаянная
праца з таваравытворцамі. У прыватнасці, штогод
распрацоўваецца пералік тавараў, рэкамендаваных
для асваення іх вытворчасці, пашырэння асартыменту,
паляпшэння спажывецкіх уласцівасцяў і павелічэння
аб'ёмаў паставак. Пералік накіроўваецца галіновым
міністэрствам і канцэрнам, аблвыканкамам, Мінскаму
гарвыканкаму і размяшчаецца на сайце Міністэрства
гандлю. Штогод у гэты пералік уключаюцца тавары для
фізічнай культуры, спорту і турызму. Вось і на бягучы
год у яго зноў увайшлі канькі хакейныя і ролікавыя, для
фігурнага катання, стацыянарныя трэнажоры, шлемы,
маскі і іншы хакейны рыштунак, а таксама ракеткі для

гульні ў настольны і вялікі тэніс, для бадмінтона, мячы
футбольныя, валейбольныя, баскетбольныя і пляжныя,
шапачкі, акуляры, ласты, трубкі, кругі, дошкі для плавання, абутак і адзенне для спецыяльных відаў спорту
і турызму і многія іншыя тавары.
«На жаль, айчынная прамысловасць пакуль слаба
асвойвае вытворчасць спартыўных тавараў. Практычна няма зацікаўленасці ў іх выпуску і ў прадстаўнікоў
малога і сярэдняга бізнесу. Таму для задавальнення
попыту пакупнікоў многія спартыўныя тавары завозяцца з-за межаў краіны, а гэта значыць, што доля
імпарту па гэтай таварнай групе, на жаль, застаецца
высокай», — падкрэслівае Ніна Пашко.
Пятро РАМАНЧУК



