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ЦЫТАТА ДНЯ

Лі дзія ЯР МО ШЫ НА, 

стар шы ня Цэнт раль най 

ка мі сіі па вы ба рах 

і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх 

рэ фе рэн ду маў:

«На ват у акру гах, 
дзе за рэ гіст ра ва ны 
толь кі адзін кан ды дат 
у дэ пу та ты, вы ба ры 
па він ны ад быц ца. 
Вы ба ры ў лю бым 
вы пад ку трэ ба 
пра во дзіць. Бо, ка лі 
з лі ку тых вы бар шчы каў, 
што прый шлі на 
ўчаст кі, больш за 50 % 
пра га ла су юць су праць, 
то дэ пу тат не бу дзе 
абра ны. Гэ та зна чыць 
вы бар шчы кі атры ма юць 
пра ва вы ка зац ца. 
Увя дзен не ж аба вяз ко вай 
аль тэр на ты вы, 
як зроб ле на 
ў не ка то рых 
дзяр жа вах, — гэ та 
прос та ган даль 
ла яль нас цю».

Еў ра гуль ні-2019Еў ра гуль ні-2019  

Муль ты моўе, 
або Нас зра зу ме юць усе

Еў ра гуль ні — гэ та між на род-
нае ме ра пры ем ства, але не толь-
кі спар тыў нае, як мо жа зда вац ца 
на пер шы по гляд, яно мае яшчэ і 
вя лі кую куль тур ную част ку. Та му 
тут Бе ла русь па він на пра дэ ман-
стра ваць не толь кі доб рых спарт-
сме наў, але і ўсё ба гац це сва ёй 
на цы я наль най куль ту ры. Ды рэк-
цыя Гуль няў на дае вель мі важ нае 
зна чэн не ме на ві та гэ та му ас пек ту. 
Раз ва жа ю чы ў та кім кі рун ку, вя до-

ма, не маг чы ма абы сці пы тан не аб 
тым, якія ж мо вы бу дуць су пра ва-
джаць маш таб ны тур нір?

На мес нік ды рэк та ра Ды рэк цыі 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў Ана толь 

КО ТАЎ ад зна чае, што пэў най да мі-
нан тай бу дзе анг лій ская мо ва, яна 
прад стаў ле на як афі цый ная і з'яў ля-
ец ца га лоў ным срод кам ка му ні ка цыі 
з еў ра пей скі мі парт нё ра мі, а ў сва іх 
пі яр-кам па ні ях, вя до ма, Ды рэк цыя 
вы ка рыс тоў вае дзяр жаў ныя — бе ла-
рус кую і рус кую мо вы. «Мы жы вём 

у на шай кра і не, па він ны пра соў ваць 

на шу куль ту ру, і та му бе ла рус кая мо-

ва бу дзе ад ным з сур' ёз ных на прам-

каў на шай ра бо ты. Пад час Еў ра гуль-

няў ме на ві та мо ва, куль ту ра, на шы 

тра ды цыі бу дуць у пры яры тэ це. Гэ та 

зра зу ме ла, на ват ка лі па гля дзець на 

сты ліс ты ку, якая раз гар ну ла ся ва кол 

па па раць-квет кі. Гэ тую ста ра жыт-

ную бе ла рус кую ле ген ду мы хо чам 

да нес ці да ўся го све ту. Праз на шу 

ад мет насць мы па він ны па ка заць, 

што Бе ла русь — гэ та ад на з 50 га-

лоў ных кра ін Еў ро пы са сва ёй ці ка-

вай і ня прос тай гіс то ры яй, мес ца мі 

тра гіч най», — ад зна чае 
Ана толь Ана то ле віч. СТАР. 5

Усё менш ча су за ста ец ца 

да 2019 го да, у якім Бе ла русь 

бу дзе тры маць сур' ёз ны 

эк за мен пе рад су свет най 

спар тыў най гра мад скас цю. 

Ра бо та па пад рых тоў цы кра і ны 

да гэ тай па дзеі ўжо па ча ла ся. 

Мы па ці ка ві лі ся ў прад стаў ні коў 

Ды рэк цыі Гуль няў, 

гіс то ры каў, дзея чаў куль ту ры 

і прад стаў ні коў га рад скіх улад 

аб тым, як ідуць спра вы і ча го 

ча каць ай чын ным і за меж ным 

ама та рам спор ту ад Мін ска 

ў 2019 го дзе.

ПЕР ШЫ. 
ДОЎ ГА ЧА КА НЫ. 
ЗА ЛА ТЫ
Ган на Гусь ко ва ста ла алім пій скай 
чэм пі ён кай у лыж най акра ба ты цы

СТАР. 3

АСА БІС ТАЯ 
АД КАЗ НАСЦЬ 
АБА ВЯЗ ВАЕ

Бе раж лі вае, ашчад нае стаў лен не да свай го жыт ла, да род ных 

і бліз кіх лю дзей, да ўлас най спра вы — гэ та, па да ец ца, вель мі 

прос тыя, агуль на ча ла ве чыя рэ чы. І ка лі б кож ны іх пры трым лі-

ваў ся, гля дзіш, і свет бы стаў леп шы. Гэ та да ты чыц ца не толь кі 

та го, што на пра мую за ле жыць ад кож на га з нас, але і рэ чаў 

гла баль ных — ула ды, са цы яль най сфе ры, эка на міч на га ста ну. 

Ка лі не да еш ха бар — тым са мым не да зва ля еш раз ві вац ца

ка руп цыі, тры ма еш у па рад ку двор по бач з улас ным до мам — 

ро біш пры га жэй шым не толь кі яго, але і го рад, і кра і ну ў цэ-

 лым. Кры ху на ма ган няў — а коль кі ка рыс ці мо жа быць. Прэ зі-

дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка за клі каў пад час ра бо чай па езд кі ў 

Слуцк усіх гра ма дзян ак тыў на пра яў ляць ся бе і ў гра мад скім, 

і ў жыц цё вым пла не.

Да стой ная пла та за доб рую ра бо ту
Учо ра кі раў нік дзяр жа вы на ве даў драж джа вы за вод і цук ра ра фі над-

ны кам бі нат, што на Случ чы не, пас ля ча го су стрэў ся з су пра цоў ні ка мі 
прад пры ем ства цук ро вай га лі ны. Га лоў ны па сыл бе ла рус ка га лі да ра 
пад час су стрэ чы — пра ца ваць піль на, з па ва гай і аку рат нас цю ста-
віц ца да зда бы та га і імк нуц ца для род ных мяс цін зра біць больш, чым 
прос та пры ехаць і агле дзець іх.

Ад ной з пер шых тэм, якую Прэ зі дэнт за кра нуў пад час на вед ван-
ня Слуц ка га цук ра ра фі над на га кам бі на та, ста ла за ра бот ная пла та. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка па пя рэ дзіў, каб разрыў па між зар пла тай у снеж-
ні 2017-га і пер шы мі ме ся ца мі гэ та га го да быў мі ні маль ны і па сту по ва 
роз ні ца, ка лі і бы ла, вы раў ноў ва ла ся. Асоб на кі раў нік дзяр жа вы за-
кра нуў тэ му зар пла ты пе да го гаў: «Па на стаў ні ках бу дзем раз бі рац ца 
са мым сур' ёз ным чы нам. Трэ ба за бу ду чую пя ці год ку і ас тат ні час за-
ра бот ную пла ту на стаў ні кам па двой ваць. І гэ та не па пу лізм! На стаў нік 
сён ня за стаў ся га лоў ным звя ном у вёс цы, у ма лых га ра дах, 
ра ён ных цэнт рах». СТАР. 2
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Фота БЕЛТА.

18 лютага —
выбары 

ў мясцовыя 
(абласныя, 
гарадскія, 
раённыя, 
сельскія і 

пасялковыя) 
Саветы 

дэпутатаў.

Ваш 
голас
вельмі 
важны!

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі, Прэ зі дэнт 
На цы я наль на га алім пій ска га ка мі-
тэ та Аляк сандр Лу ка шэн ка па він-
ша ваў чле на на цы я наль най ка ман-
ды па фрыс тай ле Ган ну Гусь ко ву 
з за ва я ван нем за ла то га ме да ля 
на зі мо вых Алім пій скіх гуль нях у 
Пхёнч ха не.

«Аба ра ня ю чы спар тыў ны го-
нар кра і ны, ты па да ры ла бе ла ру-
сам са праўд нае свя та. Сён ня ўсе 
з за мі ра ннем сэр ца са чы лі за яр-
кім, са ма ад да ным вы ступ лен нем, 
якое пры нес ла нам пер шае, та кое 
доў га ча ка нае зо ла та Алім пі я ды ў 
Пхёнч ха не», — га во рыц ца ў він-
ша ван ні.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 
што, па ка заў шы не пе ра ўзы дзе ны 
ўзро вень май стэр ства і па цвер дзіў-
шы вы со кі клас бе ла рус кай шко лы 
фрыс тай ла, спарт смен ка ста ла аў-
та рам пе ра мо гі ўсёй кра і ны.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма 
па він ша ваў Ган ну Гусь ко ву з пры-
сва ен нем га на ро ва га зван ня «За-
слу жа ны май стар спор ту Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь» і ўзна га ро джан нем 
ор дэ нам Ай чы ны ІІІ сту пе ні.

«НАМ ЁСЦЬ ШТО ПАКАЗАЦЬ...»
Беларусь праз мову, гісторыю, культуру...


