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Родная газета на роднай мове

«Палітыка ўмоў з боку ЕС
ніколі не знойдзе
разумення ў Беларусі»

Рынак жылля

ПОПЫТ НА СТАЛІЧНАЕ
ЖЫЛЛЁ ПАВЯЛІЧЫЎСЯ
Ў НЕКАЛЬКІ РАЗОЎ
Сяргей КУРКАЧ
Ужо амаль традыцыйна менавіта перад Новым годам патэнцыйныя пакупнікі сталічных кватэр пачынаюць больш актыўна
цікавіцца варыянтамі прапановы на другасным рынку жыллёвай
нерухомасці Мінска. Калі ў мінулыя гады другасны рынак ажываў
толькі ў снежні, то сёлета кліенты агенцтваў нерухомасці пачалі
больш актыўна «варушыцца» ўжо з другой паловы лістапада, паведаміў рэдакцыі кіраўнік агенцтва «БелЦТН», старшыня савета
Беларускай асацыяцыі «Нерухомасць» Мікалай ПРАСТАЛУПАЎ.
ці будуць купляць жыллё ўвогуле.
У першую чаргу
Кіраўнік агенцтва «БелЦТН» адкупляюць аднапакаёўкі
коштам да 40 тысяч USD значае, што, калі летам адной ліквідНа працягу года жыллё ў Мінску най кватэрай маглі цікавіцца за нетолькі таннела на фоне амаль ну- калькі дзён 1—2 чалавекі, то цяпер
лявога попыту. Выключэннем быў такую кватэру за гэты час праглядае
толькі «кавалачак» лета ў чэрвені- ўжо больш як 10 кліентаў. Сярэдняя
ліпені, калі аднапакаёўкі патаннелі колькасць праглядаў кватэр павяліда 35—37 тысяч USD і актыўна скуп- чылася ажно ў 3 разы.
Паводле статыстыкі інфармаляліся кемлівымі хлопцамі з грашыма. Сёння рэзкага патаннення ква- цыйнага каталога рэспубліканскага
тэр не назіраецца, а самыя танныя выдання «Нерухомасць Беларусі»,
аднапакаёўкі трымаюцца ў дыяпа- сярэдні кошт квадратнага метра
прапановы адназоне 37—40 тысяч
долараў. Праўда,
Сярэдняя колькасць пакаёвых кватэр
калі летам на рынпраглядаў кватэр складае 1377 доку былі толькі мапавялічылася лараў, двухпакаёлыя аднапакаёвыя
ажно ў 3 разы. вых — 1370, трохпакаёвых — 1345,
«хрушчоўкі», то цячатырохпакаёвых
пер па мінімальным
кошце ў продажы з'яўляюцца і стан- — 1300 долараў.
Разам з тым, як адзначае Мікадартныя кватэры ў дзевяціпавярховых панельных дамах з агульнай лай Прасталупаў, сёння рэальным
плошчай каля 33—34 квадратных попытам карыстаюцца кватэры, каметраў. Калі гэта не зусім «дабітая» лі кошт квадратнага метра двухбылымі гаспадарамі кватэра, то яна пакаёўкі вагаецца ў межах 1220—
1270 долараў, аднапакаёвыя квабудзе куплена абавязкова.
На другасным рынку жылля ця- тэры — каля 1300, а трохпакаёвыя
пер назіраецца нервовасць, калі клі- — 1200 долараў. У залежнасці ад
енты часам самі не ведаюць, якую зручнасці месцазнаходжання дома,
кватэру яны хочуць набыць, або — паверха, якасці аздаблення, планіроўкі і іншых фактараў, канчатковы
ISSN 1990 - 763X
кошт кватэры можа карэктавацца
на плюс-мінус 3—5 тысяч долараў.
А вось зніжкі на кватэры сёння
прапануюцца мінімальныя, бо прадаўцы ўбачылі, што патэнцыйных
пакупнікоў стала значна больш.
(Працяг тэмы
ў наступным нумары.)
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СА «ЗВЯЗ ДОЙ» —
ПА ЖЫЦЦІ!
ІДЗЕ ПАДПІСКА
НА І КВАРТАЛ і І ПАЎГОДДЗЕ 2011 г.
Падпiска праз РУП «Белпошта» (кошт у рублях)
Iндэкс

месяц

І квартал

паўгоддзе

63850 (iндывiдуальны)
63145 (iнд. для ветэранаў вайны, пенсiянераў)
63858 (ведамасны)
63239 (ведамасны, для ўстаноў мiнiстэрстваў аховы здароўя, адукацыi i культуры)

12400

37200

74400

11600

34800

69600

19900

59700

119400

18000

54000

108000

Заставайцеся з намi!
НАЦБАНК АТРЫМАЎ 6 МЛРД ЮАНЯЎ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 25 лістапада даў інтэрв'ю французскай газеце «Фігаро».
Аляксандр Лукашэнка адказаў больш як на 30 пытанняў журналіста
французскага выдання, якія датычыліся адносін Беларусі з Еўрасаюзам
і Францыяй, беларуска-расійскага супрацоўніцтва, а таксама ў цэлым
праводзімай беларускай дзяржавай знешняй палітыкі. «Фігаро» з'яўляецца буйнейшай французскай штодзённай агульнапалітычнай газетай.
Цяпер тыраж «Фігаро» складае каля 400 тыс. экзэмпляраў.
На пытанне журналіста выдання, ці не расчаравана кіраўніцтва краіны
стаўленнем да Беларусі Еўрапейскага саюза, Аляксандр Лукашэнка сказаў:
«Мы больш чым расчараваны. Мы наогул часам не разумеем, чаго хоча Еўрапейскі саюз». «Мы робім усё для таго, каб у нас былі нармальныя адносіны
з нашым заходнім суседам. Усе нашы ініцыятывы не толькі апошняга часу,
але і раней былі накіраваныя на ўстанаўленне добрых адносін з Еўрапейскім
саюзам. Чаму Еўрапейскі саюз такім чынам рэагуе на нашы ініцыятывы,
гэта зноў жа пытанне да іх, а не да нас», — сказаў Прэзідэнт.
Пры гэтым кіраўнік беларускай дзяржавы адзначыў: «Мы добрыя
вучні, мы гатовы ў вас вучыцца ўсяму таму, што адпавядае інтарэсам
беларускага народа, і таму, што не стварае праблем нашым суседзям,
гэта значыць Еўрапейскаму саюзу, Украіне, Расіі, іншым народам свету.
Мы гатовы ў гэтым напрамку вучыцца ў вас».
«Але палітыка Еўрапейскага саюза на тое, каб нас пастаянна трымаць у напружанні і ставіць перад намі ўмовы, а тое і падштурхоўваць
нас да дзеянняў, да якіх мы, мякка кажучы, не гатовы з-за аб'ектыўных
прычын, гэта палітыка ў нас ніколі не знойдзе разумення, — падкрэсліў
Прэзідэнт. — Еўрапейскі саюз павінен гэта ўлічваць».
«Я думаю, што калі б французскаму Прэзідэнту Нікаля Сарказі задалі
такое пытанне і Францыя была ў такім жа становішчы, як Беларусь, ён
бы адказаў гэтак жа», — заўважыў беларускі лідар.
«У нас ёсць краіна, у нас ёсць народ, мы аб'явілі, што гэтай беларускай дзяржаве быць суверэннай і незалежнай. Гэта падтрымлівае
Захад. Таму мы будзем забяспечваць наш суверэнітэт і незалежнасць
і дзейнічаць перш за ўсё ў інтарэсах нашага беларускага народа, таму
што мы як краіна і народ, які жыве ў гэтай краіне, маем свае інтарэсы,
і гэтыя інтарэсы, нас ніхто ў гэтым папракнуць не можа, ніяк не супярэчаць Еўрапейскаму саюзу».
Кіраўнік беларускай дзяржавы таксама адзначыў, што Беларусь гатова наладжваць адносіны з ЕС у любым фармаце: «Давайце наладжваць адносіны.
Хочаце — у рамках «Усходняга партнёрства», хочаце — непасрэдна Еўрапейскі саюз — Беларусь, хочаце — Францыя — Беларусь, як вам зручна».
«Мы хацелі б развіваць адносіны з Французскай Рэспублікай і будзем
іх развіваць», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.
У той жа час Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што многае залежыць
і ад французскага боку. «Усё гэта залежыць не ад нас, а ад вас. Будзе
ў вас жаданне і імкненне супрацоўнічаць з Беларуссю, мы неадкладна
на гэта адкажам», — сказаў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка не лічыць, што расійскае кіраўніцтва да гэтага
часу мае планы па ўключэнні Беларусі ў склад Расіі.
«Тое, што расійскае кіраўніцтва хацела б уключыць у склад Расіі Беларусь, напэўна, вы аб гэтым добра ведаеце, вы гэта чулі. Але я не думаю,
што расійскае кіраўніцтва да гэтага часу вось так тупа прытрымліваецца
гэтых мэт», — сказаў Прэзідэнт журналісту французскага выдання.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што адносіны ў Беларусі і Расіі «як былі,
так і засталіся». «Ніякага рэзкага пагаршэння адносін няма, таму што гэта не
патрэбна ні Расіі, ні нам», — адзначыў кіраўнік дзяржавы. Пры гэтым ён дадаў,
што ў Расіі ёсць у Беларусі ваенна-палітычныя, стратэгічныя інтарэсы.
«Але Расія дапускае тыя ж памылкі, што і Еўрапейскі саюз. Трэба
ўлічваць рэаліі. Трэба ўлічваць, што ёсць дзяржава і народ, беларуская
дзяржава і беларускі народ. І для любога Прэзідэнта, хто б тут ні быў,
гэта святое — абараняць гэтыя інтарэсы», — падкрэсліў Прэзідэнт.
«Уся складанасць у тым, што мы знаходзімся паміж гэтымі вялікімі двума
монстрамі: Еўрапейскім саюзам і Расіяй. І ў кожнага ёсць свае інтарэсы на
тэрыторыі Беларусі, — сказаў беларускі лідар. — Мы згодныя з тым, што і ў
вас, і ў Расіі ёсць свае інтарэсы на нашай зямлі. Але мы толькі заўсёды просім
і патрабуем ад нашых партнёраў, каб яны ўлічвалі і нашы інтарэсы, нашага
беларускага народа, і разумелі, што тут жыве народ і існуе дзяржава».
Што ж датычыцца прычын таго, што сустрэча Прэзідэнта Беларусі з
міністрам замежных спраў Расіі Сяргеем Лаўровым у час яго знаходжання ў Мінску не адбылася, то Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што «мы і
не планавалі гэту сустрэчу».
На пытанне журналіста газеты, ці дапамагае Расія частцы беларускай
апазіцыі, Аляксандр Лукашэнка сказаў: «Гэта так, і мы гэта ведаем. У
нас ёсць факты. Уладзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў — гэта людзі, якія
сёння фінансуюцца Расіяй».
На думку кіраўніка беларускай дзяржавы, цяперашнія апазіцыйныя
кандыдаты не гатовы весці перадвыбарную кампанію. «Калі прэзідэнцкая
кампанія для іх ілюзія, то, калі ласка, у іх ёсць права не прымаць удзел у
гэтай ілюзіі. А калі яны сапраўдныя палітыкі, то трэба браць адказнасць
на сябе і змагацца за гэту пасаду...»
Ён расказаў, што чуў выступленні некаторых кандыдатаў на вышэйшую пасаду ў краіне. На яго думку, «на выбары трэба ісці з дабром і
народу прапаноўваць дабро». «Столькі злосці, колькі зыходзіць сёння
ад іх, прывядзе толькі да таго, што яны запалохаюць людзей і даб'юцца
таго, што людзі наогул за іх галасаваць не будуць», — сказаў Прэзідэнт.
«Таму выліваць вось гэту злосць у народ з экрана — гэта не беларускі
варыянт», — дадаў кіраўнік дзяржавы.
Гаворачы аб магчымасці супрацоўніцтва ўлады з апазіцыяй, Аляксандр Лукашэнка не выключыў такой сітуацыі. Аднак, паводле яго слоў,
зыходзіць неабходна з пазіцыі паляпшэння жыцця людзей. «Я Прэзідэнт
краіны і прадстаўляю сёння ўвесь народ. Калі нейкаму грамадзяніну,
або групе людзей, або нейкай партыі зручна і хочацца супрацоўнічаць з
дзеючай уладай, у тым ліку з Прэзідэнтам, калі ласка. У аснове гэтага
павінна ляжаць найперш паляпшэнне жыцця людзей», — сказаў ён.
«Наша так званая апазіцыя пакуль дзейнічае з пазіцыі «чым горш — тым
лепш»: чым горш для народа — тым лепш для іх. На такіх асновах я не толькі
з апазіцыяй, але ў тым ліку і з любымі іншымі грамадзянамі Беларусі або
замежнымі дзяржавамі супрацоўнічаць не буду. Мая мэта — паляпшэнне
жыцця людзей, а не пагаршэнне», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Пры
гэтым ён таксама адзначыў, што калі апазіцыянеры «хочуць і гатовы дзейнічаць у плане той палітыкі, якая сёння праводзіцца ў Беларусі, і яны здольны
па сваіх магчымасцях працаваць на нейкай пасадзе, калі ласка».
Паводле паведамленняў прэс-службы
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь і БЕЛТА.

Велізарны дрывяны склад утварыўся абапал
аўтамагістралі Беразіно — Дзмітровічы — Барысаў пасля сёлетняга
жнівеньскага ўрагану. Дагэтуль побач з шашой вядуцца нарыхтоўчыя
і пагрузачныя работы пашкоджанага стыхіяй лесу. Таму хуткасны рэжым
і манеўраванне на гэтым напрамку яшчэ доўга будуць заставацца абмежаванымі.

БЫЦЬ КА РАТ КЕ ВІ ЧАМ
Аднойчы мне падаравалі кнігу. Такое калісьці
здараецца ў кожнага дзіцяці, калі бацькі вырашаюць,
што хопіць ужо на Дзень народзінаў дарыць цацкі
ды сукенкі з кашулямі, а трэба нешта больш
сур'ёзнае. У няпросты час асабовага выспявання
тата прынёс кнігу і сказаў, што гэта мне падарунак
ад бабулі. Кніга была тоўстая. Чытаныя дагэтуль
дзіцячыя кніжкі адразу падаліся нейкімі
несур'ёзнымі. Мо з-за адчування важкай сур'ёзнасці я
адразу за яе ўзялася і літаральна «праглынула». З той
самай першай кнігі, атрыманай на дзень народзінаў
ад бабулі, мяне нікому не даводзілася пераконваць,
што кніга — лепшы падарунак. Гэта быў раман
«Каласы пад сярпом тваім».
І я зразумела. Таго дзядулю,
які ў кнізе адкрывае свайму ўнуку
таямніцу Радзімы. Унука, які хоча
ведаць пра сябе. Сябе, таму што
таксама хацелася ведаць, чаму на
маёй радзіме, на Брэстчыне, непадалёк ад нашага горада столькі
дзіўных будынкаў, непадобных на
звычайныя дамы з бетону: сядзіба
ў Косаве, палац у Ружанах, вежа ў
Камянцы... Хтосьці аднойчы гэта
адкрывае. Калі не настаўнікі ў шко-

ле (я вывучала савецкую гісторыю),
то вось такія разумныя дзядулі, як у
кнізе. Ды і ў самога аўтара Уладзіміра Караткевіча быў дзед па лініі
маці, які вучыў яго беларускім паданням ды народным песням. Мая
бабуля памерла, калі я не паспела
стаць дарослай, затое ад яе я атрымала кнігу, праз якую далучылася
да Радзімы Караткевіча. Да радзімы маіх бабуляў ды дзядуляў, да
сваёй радзімы, поўнай таямніц.

У СВЕТ ВЫХОДЗІЦЬ МАСТАЦКІ КАНВЕРТ
З АРЫГІНАЛЬНАЙ МАРКАЙ, ПРЫСВЕЧАНЫ 80-ГОДДЗЮ
З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА
Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь у
пятніцу, 26 лістапада, выпускае ў абарачэнне тыражом больш
за 10 тыс. экзэмпляраў мастацкі канверт з арыгінальнай маркай
«80 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча».
Намінал маркі «А» на ім адпавядае тарыфу на перасылку
простага пісьма масай да 20 г
уключна ў межах Рэспублікі
Беларусь. На марцы сталічны
мастак Яўген Сіманенка адлюстраваў партрэт вядомага
беларускага паэта, празаіка,
драматурга, публіцыста, перакладчыка і кінасцэнарыста.
А на канверце — мастацкую
кампазіцыю па матывах гістарычных твораў У. Караткевіча.
Як расказалі ў РУП «Белпошта», месцам гашэння навінкі спецштэмпелем
«Першы дзень» вызначана аддзяленне паштовай сувязі № 11 горада
Оршы, радзімы Уладзіміра Сямёнавіча.
Віктар КУШНАРОЎ, «Мінск—Навіны».

НА ВЫХАДНЫЯ СНЕГ І МАРАЗЫ ДА МІНУС 11
Сёння, у суботу і нядзелю на тэрыторыі Беларусі ўсталюецца сапраўды зімовы характар надвор'я, паведаміў рэдакцыі начальнік
службы метэаралагічных прагнозаў Рэспубліканскага гідраметцэнтра Мінпрыроды Дзмітрый Рабаў.
Сёння невялікі снег чакаецца па поўначы краіны, у суботу кароткачасовы снег будзе ісці месцамі, а ў нядзелю добра заснежыць паўднёвыя
рэгіёны. У гэтыя дні месцамі на дарогах сапраўдная галалёдзіца.
Тэмпература паветра сёння ўдзень будзе вагацца ад мінус 3 да плюс
3 градусаў. У суботу ўначы падмарозіць ужо да мінус 2—8 градусаў, пры
праясненнях — да мінус 10 градусаў, удзень — ад 6 марозу да 1 цяпла. У
нядзелю стане яшчэ халадней, бо на працягу сутак тэмпературны фон будзе
складаць 1—8 марозу, уначы на поўначы краіны — да мінус 11 градусаў.
У пачатку наступнага тыдня маразы яшчэ ўзмоцняцца. Уначы будзе
3—10 марозу, на поўначы — да мінус 15 градусаў, удзень — мінус 2—9,
на поўначы краіны да 11 марозу. Пры гэтым месцамі будзе ісці снег, часам мяцеліца, на дарогах галалёдзіца. Згодна з доўгатэрміновымі прагнозамі, нават у першую дэкаду снежня ў краіне захаваецца сапраўды
зімовы характар надвор'я.
Сяргей КУРКАЧ.

МАБІЛЬНІК ПАДВЁЎ ПАД МАНАСТЫР

Дзяўчына за пару секунд да ДТЗ размаўляла па тэлефоне

Уладзімір Караткевіч у Празе, 1973 год.
Фота Сяргея Панізніка, друкуецца ўпершыню.
Іх разгадваць прапанаваў Уладзімір Караткевіч. І ён жа паказаў,
што працэс яднання з Радзімай бясконцы. Ты можаш палюбіць яе пад
чырвонымі сцягамі, з піянерскімі
гальштукамі і ўрачыстымі мітынгамі.
Але потым разумееш, што яе можна
любіць і за тое, што калісьці ўсяго
гэтага не было, але жыццё людзей
было напоўнена сэнсам, калі яны
гуртаваліся пад іншымі харугвамі,
калі слухалі іншых правадыроў, калі
абаранялі свае багацці, галоўнымі з
якіх былі гонар і годнасць. Прычым
незалежна ад саслоўя.
Караткевіч як пісьменнік зрабіў
мо самае важнае для таго часу:
звязаў таямнічае мінулае і светлую
будучыню, паказаўшы, што апошняя асобна не існуе. Ён паяднаў розныя пакаленні ў сям'і, дапамагаючы
зразумець адзін аднаго бацькам і
дзецям, бабулям і ўнукам. Ён паяднаў асобных беларусаў, якія маглі
лічыць сябе чужымі адзін аднаму,
паказаўшы, што разам яны ўтвараюць народ. Караткевіч адчуваў далучанасць да таго народа, сярод якога
нарадзіўся, сталеў, ствараў, жыў. Ён
быў грамадзянінам Беларусі ўжо тады, калі яна яшчэ не была незалежнай. Быў і ёсць. І калі сёння гучаць
развагі, што значыць быць грама-

дзянінам, то варта больш уважліва
прыгледзецца да асобы Караткевіча.
Бо гэта значыць быць такім, як ён.
Быць беларусам. Ён умеў аб'яднаць, бо сам адчуваў еднасць
з людзьмі, якія выхаваны ў адных
традыцыях. Робіць гэта і сёння, калі
яго няма. Напрыклад, яднае знаёмых і незнаёмых людзей у тым, што
яны аднолькава любяць і паважаюць яго кнігі.
Сёння, у дні, калі адзначаецца
80-годдзе пісьменніка, пра гэта гавораць паўсюдна. У яго роднай Оршы
можна прыйсці ў яго музей на акцыю
«У госці да Караткевіча», паслухаць
літаратурныя чытанні ці навукоўцаў,
якія ў розных краінах вывучаюць і
даследуюць творчасць Уладзіміра
Караткевіча. У Мінску ў розных музеях праходзяць выставы, дзе можна
пабачыць дакументы, фотаздымкі,
творы, напісаныя рукой майстра. Ён
варты такой павагі і такога шырокага
святкавання, бо стаў пісьменнікам,
які народны па сутнасці сваёй творчасці. І які паказаў сваю Беларусь
нечаканай для ўсяго астатняга свету
— яго творы шмат перакладалі яшчэ
пры жыцці на розныя мовы.
Ларыса ЦІМОШЫК.
(Заканчэнне ў наступным нумары.)

Працяг тэмы на 7-й стар.

Дэлегаты Усебеларускага сходу

«ШТО Ў НАС БУДЗЕ —
ЗАЛЕЖЫЦЬ ТОЛЬКІ АД ТАГО, ЯКІЯ МЫ ЁСЦЬ»
Георгій Маліноўскі, дырэктар Магілёўскага дзяржаўнага прафесійнага агралесатэхнічнага каледжа, абраны дэлегатам ІV
Усебеларускага народнага сходу.
— Я браў удзел у 2-м і 3-м сходах, і ў памяці засталася ўрачыстасць і значнасць гэтых
мерапрыемстваў, бо на іх падводзяцца вынікі
і ставяцца задачы на будучыню. І заўсёды хваляванне: а ці будуць выкананы пастаўленыя
планы? Але кожны раз яны выконваюцца.
— Дакажыце!
— Для мяне добрыя справы ў нашай краіне праектуюцца ў поспехі ў нашым каледжы,
які ў аграгарадку Буйнічы Магілёўскага раёна.
За апошнія гады наша навучальная ўстанова
трансфармавалася ў сучасную. У нас вучыцца
цяпер 1000 чалавек. Мы абралі асноўныя спецыяльнасці, якія высока каціруюцца на рынку
працы: механізатары, работнікі гандлю і лясной
гаспадаркі. Маладыя людзі вучацца на новай
тэхніцы. Вельмі папулярная форма завочнага навучання і павышэння кваліфікацыі. Нашы
студэнты заўсёды займаюць першыя месцы ў
конкурсах прафесійнага майстэрства. Я мяркую, што тут агульны з краінай механізм: трэба
імкнуцца, працаваць, выконваць, і дасягненні
абавязкова будуць.
— Але мяркуецца, што на сход з усіх куткоў Беларусі збіраюцца людзі не толькі для
таго, каб хваліцца поспехамі, але ставіць перад калегамі і кіраўніцтвам краіны праблемы, вырашэнне якіх паспрыяе руху наперад.
Што скажаце вы?
— Па-першае і галоўнае, я і мае калегі хацелі
б, каб не спыняліся, а павялічыліся інвестыцыі
ў сферу адукацыі. Гэта ў будучыні дасць вынік
у эканоміцы, яго гарантуюць добра адукаваныя
спецыялісты.
Ёсць і некаторыя моманты ў прафесійным

Гэтыя грошы, што ў эквіваленце складае 900 мільёнаў долараў
ЗША, галоўны банк нашай краіны атрымаў у рамках СВОП пагаднення з Народным банкам Кітая.
Як паведаміў карэспандэнту «Звязды» намеснік начальніка Упраўлення
інфармацыі Нацбанка Міхаіл Журавовіч, сродкі атрыманыя і залічаныя на
рахунак Нацыянальнага банка ў Народным банку Кітая. Гэта, адзначаюць
банкаўскія спецыялісты, акажа станоўчы ўплыў на аб'ём міжнародных рэзервовых актываў Беларусі ў нацыянальным вызначэнні. Нагадаем, што ў
леташнім сакавіку паміж Нацбанкам і Народным банкам Кітая заключана
пагадненне аб правядзенні валютнай здзелкі СВОП для садзейнічання
двухбаковаму гандлю і інвестыцыям у мэтах эканамічнага развіцця дзвюх
краін. Памер сумы СВОПа, прадугледжаны гэтым пагадненнем, быў вызначаны ў 20 мільярдаў юаняў.
Ігар ГРЫШЫН.

навучанні. Напрыклад, я прапанаваў бы абавязаць кампенсаваць страты на навучанне студэнтаў, якія пакінулі навучальную ўстанову без
важкіх прычын. Проста таму, што надакучыла
ці змянілася меркаванне, дзе будзе лепей. Але
дзяржава ўжо выдаткавала сродкі, і немалыя.
Я думаю, пры ўсіх «але», што гэта дысцыплінавала б маладых людзей.
Яшчэ адна праблема. Спрэчная, але вартая
абмеркавання. Гэта датычыцца бясплатнага
харчавання для навучэнцаў прафесійна-тэхнічных навучальных устаноў. Думаю, што замест
харчоў ім трэба плаціць стыпендыю, каб яны
самі маглі распараджацца сродкамі, вучыліся
быць самастойнымі. Мы павінны даць не толькі
прафесіяналізм, але і адказнасць. Гэта — сучасны кірунак у выхаванні і адукацыі.
— Якімі вы бачыце наступныя 5 гадоў у
вашым каледжы і ў краіне ўвогуле?
— Я мяркую, што каледж будзе развівацца
далей. Напрыклад, цяпер мы рамантуем наш
інтэрнат. Паводле маёй даўняй мары, студэнты
ў абноўленым будынку будуць жыць у камфортных пакоях на два чалавекі, з душавой кабінай
і тэлевізарам. Летам у інтэрнаце будуць жыць
людзі, якія прыязджаюць паглядзець Магілёў і
наш каледж.
— Не забудзьцеся, калі ласка, пра ваш
заасад, пра які цяпер ведаюць ва ўсёй Беларусі.
— Так, заасад задумваўся як база для падрыхтоўкі леснікоў. Асноўнай мэтай яго было
ратаванне дзікіх жывёл, якія трапілі ў бяду. Аднак цяпер наш заасад — гэта любімае месца
адпачынку магілёўцаў. У ім сёлета пабывала
больш за мільён чалавек з усёй Беларусі!
Заасад таксама будзе развівацца далей. Мы
там створым пяць аграсядзібаў, дзе будуць праходзіць навучанне маладыя людзі для працы ў

турыстычнай галіне. Хочам стварыць там музей
рыб, зрабіць маршрут па Дняпры.
— А над чым трэба працаваць у маштабе
ўсёй краіны?
— Мне хочацца ганарыцца Беларуссю. Яе
адрозніваюць ад многіх іншых постсавецкіх
краін добрыя дарогі і парадак на зямлі. Я ехаў
гэтым летам у адной краіне і назіраў хмызняк
на абочынах. Ці можа быць такое ў нас? Не!
Гэта, вядома, знешні бок жыцця, але і ён мае
вялікае значэнне. Для людзей, для іх культуры,
для ўзроўню краіны.
Далей мне хацелася б, каб наша беларуская
прадукцыя — трактары, камбайны, тэлевізары
і іншае — вызначалася якасцю, і ад таго была
вельмі запатрабаваная. Каб на ўсіх вертыкалях і
гарызанталях эканомікі гэта была важная тэма.
Без гэтага няма будучыні.
І яшчэ хочацца, каб настаўнікі мелі большы
заробак. Мы робім усё магчымае, каб забяспечыць яго рост. Сёлета мы зарабілі 1,3 мільярда
рублёў. Гэта шмат, і частка грошай ідзе на павелічэнне заробку. Але я лепей выдаткоўваў бы
ўсё заробленае каледжам на яго матэрыяльную
базу, на стварэнне ўмоў для лепшага жыцця і
навучання студэнтаў. А заробак — гэта справа дзяржавы. Ён павінен дасягацца не вялікай
колькасцю гадзін, калі церпяць здароўе настаўніка і якасць навучання, бо на чацвёртай пары
ўжо язык нямее. Мне хацелася б, каб дзяржава
выдаткавала на сваіх педагогаў грошы, якія яны
заслугоўваюць па-сапраўднаму.
— Што б вы пажадалі беларусам?
— Спалучэння жаданняў і магчымасцяў.
Цярплівасці і імкнення да лепшага. Нам Бог не
дасць іншую краіну. Трэба ведаць: што ў нас
будзе — гэта звязана толькі з тым, якія мы ёсць.
І ад нас усё залежыць.
Гутарыла Ілона ІВАНОВА.

У Мінску аўтамабіль «Фіат-Брава», за рулём якога знаходзілася
дзяўчына, выехаў на сустрэчную паласу і сутыкнуўся з фурай:
кіроўца маленькай машыны пацярпела — яе праз пярэдняе пасажырскае шкло выкінула на газон.
Паводле звестак старшага інспектара па агітацыі і прапагандзе АДАІ
Партызанскага РУУС Таццяны Таляронак, зыходзячы з папярэдняй інфармацыі, за пару секунд да аварыі дзяўчына размаўляла па мабільніку.
Пасля размовы яна паклала тэлефон у сумачку, якую кінула на задняе
сядзенне, адцягнула ўвагу і ў выніку не справілася з кіраваннем. Дзяўчына, якая атрымала вадзіцельскае пасведчанне крыху больш за год
таму, не палічыла неабходным прытрымлівацца Правілаў дарожнага
руху, што і прывяло яе на бальнічны ложак.
Ігар ГРЫШЫН.
Курсы замежных валют,
устаноўленыя
НБ РБ з 26.11.2010 г. (для б/н разлікаў)
1 долар ЗША.............3 031,00

1 чэшская крона .......... 163,63

1 еўра ........................4 045,78

1 польскі злоты .........1017,69

1 латвійскі лат ..........5 690,42

1 расійскі рубель ........... 96,89

1 літоўскі літ..............1 168,85

1 украінская грыўня .... 380,30

Курсы замежных валют
для безнаяўных разлікаў
Цэнтрабанк РФ

USD .......................31,2842
10 UAH ..................39,2894
1000 BYR ..............10,3180
EUR .......................41,6956

Агенцтва
Уладзіміра Граўцова

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

Внимание!
ОХОТНИКИ И МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ
ЛОГОЙСКОГО РАЙОНА
НЕОДНОКРАТНО ВИДЕЛИ
В ОХОТОУГОДЬЯХ
«ГТФ «НЕМАН» ЛОСЯ
УДИВИТЕЛЬНОЙ ОКРАСКИ – БЕЛОЙ!

Охотничье хозяйство ОАО «ГТФ «Неман»

ПРОВОДИТ ФОТОКОНКУРС
«Белый лось»
Конкурс проводится с целью популяризации природы нашей страны и пропаганды здорового образа жизни.
К участию в фотоконкурсе приглашаются профессиональные фотографы и фотолюбители.
На конкурс предоставляются цветные фотографии лося-альбиноса форматом 20х30 см, сделанные в охотничьих угодьях
охотохозяйства «ГТФ «Неман», расположенных в восточной и
юго-восточной частях Логойского района Минской области. Каждый отпечаток должен сопровождаться электронным оригиналом
с максимально возможным разрешением.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Каждый участник конкурса обязательно должен прислать вместе
с фотографиями их список с названиями, указанием даты, места и
условий съемки, бэдж участника конкурса (выдается егерем обхода
№ 2), сведения о себе (ф.и.о., адрес, № телефона).
Срок проведения конкурса – до 31 декабря 2010 года.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НАГРАЖДАЮТСЯ:

1-е место – 5 000 000 белорусских рублей;
2-е место – 3 000 000 белорусских рублей;
3-е место – 2 000 000 белорусских рублей.
Все расходы, связанные с уплатой причитающихся налогов,
несет победитель.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использования фотографий в издании журналов, книг, брошюр, буклетов,
фотоальбомов, а также размещения на «билл-бордах» с обязательным указанием фамилии автора.
Фотографии, присланные на конкурс, авторам не возвращаются.
Работы на фотоконкурс принимаются по адресу:
230771, г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18
с пометкой «Фотоконкурс», или на e-mail: info@tabak.by
Результаты конкурса будут опубликованы 6 января 2011 года
в газете «Паляўнічы і рыбалоў».
По вопросам возможного местонахождения лося-альбиноса
обращаться по тел. +375 29 787 28 02.
По вопросам условий конкурса обращаться по телефону
+375 152 54 20 31.

