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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 13.02.2014 г. 
Долар ЗША    9690,00
Еўра 13210,00
Рас. руб. 279,00
Укр. грыўня 1108,06

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 3° 
Віцебск    + 2° 
Гомель    + 6°  
Гродна    + 2° 
Магілёў    + 4° 
Мінск    + 3° 

Пры зна ем ся шчы ра: мы ча ка лі гэ та га ве ча ра, 
ве ры лі, што ме даль бу дзе. Які — ста ра лі ся не 
за гад ваць, каб не су ро чыць. І толь кі яна ад на 
ўпэў не на сцвяр джа ла пас ля ня ўда ла га ня дзель-

на га спрын ту: «Гэ та толь кі трэ ні роў ка. Усё яшчэ 
на пе ра дзе. Гон ка пе ра сле да ван ня — мая». Ме на ві-

та гэ та яна ка за ла ва ша му ка рэс пан дэн ту, се дзя чы ў 
ка бі не фу ні ку лё ра, які па воль на спус каў нас ад ста ды ё-
на да атэ ляў, гой да ю чы ся над без дан ню ў пе рад гор' ях 
Каў ка за.

Са праў ды, гэ тая гон ка — яе. І пе ра мо га — яе. І — на ша, усіх, хто 
ве рыў, спа дзя ваў ся, пе ра жы ваў, ра зу меў про ма хі і зры вы. Ча каў. Пе-
ра мо га аб са лют ная, чыс тая, бліс ку чая. Не з тых, пра якія ка жуць: «на 
нер вах», «на ма раль на-фі зіч ных якас цях». Гэ та пры зна лі ўсе. І пер шая 
Да шу па він ша ва ла яе ад веч ная са пер ні ца гроз ная То ра Бер гер (алім-
пій ская чэм пі ён ка Ван ку ве ра, вась мі ра зо вая (!) чэм пі ён ка све ту). Тая 
Бер гер, якая на пя рэ дад ні абя ца ла: «Бу ду бег чы так, быц цам за мной 
го ніц ца зграя га лод ных са бак». І яна бег ла. І пры бег ла дру гой. Але 
нар веж ка на ват не ба чы ла спі ны на шай Да шы пе рад са бой — та кі 
быў ад рыў дзвюх най мац ней шых бія тла ніс так све ту ад ной ад дру гой 
на фі ніш най пра мой. «У мя не прос та не бы ло шан цаў», — толь кі і ска-
за ла Бер гер пас ля гон кі.

А вось што ска за ла са ма алім пій ская чэм пі ён ка жур на ліс там з 
дзя сят каў кра ін, якія доў га і цярп лі ва ча ка лі яе пас ля цы ры мо ніі ўзна-
га родж ван ня:

— Я вель мі шчас лі вая. Мая ма ра ажыц ця ві ла ся — я ста ла алім-
пій скай чэм пі ён кай. Мя не пе ра паў ня юць эмо цыі... Гэ ты дзень і гэ тую 
пе ра мо гу я пры свя чаю сва ёй ма мач цы. Яна пе ра жы ва ла за мя не 
мац ней за ўсіх. Ну што яшчэ звы чай на ка жуць у та кіх вы пад ках? Ма-
быць, я бы ла сён ня не ве ра год на спа кой ная і ўпэў не ная. Даў но 
не ад чу ва ла ся бе так доб ра. 8

ПРА МАЯ ЛІ НІЯ
УСЁ ПРА АД РАС НУЮ 

СА ЦЫ ЯЛЬ НУЮ ДА ПА МО ГУ
Хто мае пра ва на што ме сяч ную або ад-
на ра зо вую са цы яль ную да па мо гу і якія 
сён ня іх па ме ры? Ад ча го яны за ле жаць? 
Ка му пры зна ча ец ца да па мо га па апла це 
па слуг ЖКГ? Коль кі ра зоў мож на звяр-
нуц ца па да па мо гу на пад гуз кі?..
Гэ тыя і ін шыя пы тан ні вы змо жа це за даць 

на мес ні ку мі ніст ра пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Аляк санд ру Аляк се е ві чу РУ МА КУ 
ў хо дзе пра мой тэ ле фон най лі ніі «Пад трым-
ка на сель ніц тва праз сіс тэ му дзяр жаў най 
ад рас най са цы яль най да па мо гі», якая ад-
бу дзец ца ў рэ дак цыі «Звяз ды» 20 лю та га. 
Тэ ле фа нуй це па ну ма ры (8-017) 287 18 66 з 
11 да 12 га дзін. Па пя рэд нія пы тан ні мо жа це 
за да ваць па тэ ле фо не (8-017) 292 21 03.

Пе ра мо гі, як у бе ла рус кай бія тла ніст кі Да р'і 
До мра ча вай, лепш за ўся кую дып ла ма тыю са-
дзей ні ча юць фар мі ра ван ню па зі тыў на га імі джу 
кра і ны. Та кое мер ка ван не вы ка заў Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ў час ча я піц ця 
ў ася род дзі бе ла рус кіх ба лель шчы каў з ула даль-
ні цай за ла то га алім пій ска га ме да ля ў гон цы пера-
сле да ван ня, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка быў ад-
ным з пер шых, хто па він ша ваў Да р'ю До мра ча ву з пе-
ра мо гай. У до ме кі раў ні ка дзяр жа вы са бра лі ся ба лель-
шчы кі, чле ны бе ла рус кай ка ман ды, ку ды ў хут кім ча се 
пры бы ла і га лоў ная ві ноў ні ца ўра чыс тас ці. Ма лод шы 
сын Прэ зі дэн та Мі ка лай па да рыў спарт смен цы бу кет 
кве так. А пас ля Да р'ю пад ха пі лі на ру кі і доў га ка ча лі, 
пад кі да ю чы ў па вет ры.

У сваю чар гу Да р'я До мра ча ва ад зна чы ла на ма ган-
ні ўсёй ка ман ды ў да сяг нен ні та ко га вы со ка га вы ні ку. 
Па вод ле яе слоў, для пе ра мо гі ў гэ ты дзень «сыш лі ся 
ўсе зор кі». Алім пій ская чэм пі ён ка так са ма рас ка за ла, 
што пе рад па чат кам Алім пі я ды спе цы яль на вы ра шы ла 
па бе раг чы ся бе, а та му ад мо ві ла ся нес ці на цы ры мо ніі 
ад крыц ця Дзяр жаў ны сцяг Рэс пуб лі кі Бе ла русь. «Каб 
за ха ваць фор му, не за хва рэць. У мя не дум ка бы ла: я 
не па ня су гэ ты сцяг на ад крыц ці, лепш я фі ні шую з бе-
ла рус кім сця гам», — ад зна чы ла спарт смен ка.

«Зна чыць, па ня сеш на за крыц ці!» — за ўва жыў кі-
раў нік дзяр жа вы.

«Гэ та твая Алім пі я да», — ска заў Прэ зі дэнт, звяр та-
ю чы ся да Да р'і. Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма вы ка-
заў упэў не насць, што і ін шыя бе ла рус кія спарт сме ны, 
у тым лі ку чле ны на цы я наль най ка ман ды па бія тло не, 
здоль ны за ва я ваць алім пій скія ме да лі.

ЛЕПШАЯ Ў СВЕЦЕ ДЫП ЛА МА ТЫЯ

З бе ла ру сам мож на 
па сяб ра ваць 

за га дзі ну

Сочым за нашымі 
ў Сочы!

Са цы яль ны ра курсСа цы яль ны ра курс  ��
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Якія зме ны ад бы лі ся ў пра цоў ным за-
ка на даў стве? Што бу дзе з зар пла та мі і 
пен сі я мі? На што на кі ра ва на дзяр жаў ная 
са цы яль ная пад трым ка? Гэ тыя і ін шыя 
пы тан ні аб мяр коў ва лі ся на ка ле гіі Мі ніс-
тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны Бе-
ла ру сі па вы ні ках работы ў 2013 го дзе. У 
ёй узя лі ўдзел на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 
Бе ла ру сі Ана толь То зік, мі ністр пра цы і 
са цы яль най аба ро ны Ма ры я на Шчот кі на, 
на мес ні кі мі ніст раў юс ты цыі, ін фар ма-
цыі, эка но мі кі; кі раў ні кі аб лас ных ка мі-
тэ таў па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро не і ін шыя.

Па сло вах Ма ры я ны Шчот кі най, ра бо чай сі лы 
ў кра і не шмат, але пры гэ тым ква лі фі ка ва ных ра-
бот ні каў не хапае. Та му за да ча па лі ты кі за ня тас-
ці  — фар мі ра ван не зба лан са ва на га рын ку пра цы 
шля хам сты му ля ван ня эка на міч най ак тыў нас ці 
не за ня та га на сель ніц тва, зні жэн не дыс ба лан-
су па між по пы там і пра па но вай ра бо чай сі лы, 
па вы шэн не кан ку рэн та здоль нас ці ра бо чай сі лы 
і рэа лі за цыя пры ня тай дзяр жаў най пра гра мы 
са дзей ні чан ня за ня тас ці на гэ ты год.

Ма ры я на Шчот кі на пад крэс лі ла, што апла та 
па він на за ле жаць ад вы ні каў пра цы, а для гэ-
та га най маль ні кі па він ны мець маг чы-
масць сты му ля ваць ра бот ні каў. 

РА БО ЧАЙ СІ ЛЫ ШМАТ, 
А КВА ЛІ ФІ КА ВА НЫХ РА БОТ НІ КАЎ НЕ ХА ПАЕ

На дум ку мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны Ма ры я ны Шчот кі най, 
ры нак пра цы не аб ход на зба лан са ваць

Стар шы ня Дзярж стан дар ту 
Вік тар НА ЗА РАН КА:

«Асноў ная на-
ша за да ча за-
клю ча ец ца ў 
ства рэн ні ўмоў, 
у якіх бы раз ві-
ва ла ся ай чын-
ная іна ва цый-
ная пра мыс ло васць, каб яна 
маг ла па стаў ляць на экс парт 
якас ную кан ку рэн та здоль ную 
пра дук цыю. У гэ тым кі рун ку 
ёсць ня дрэн ныя вы ні кі. Хоць 
нас усё ж тур буе не да стат-
ко ва вы со кая ак тыў насць 
пра мыс ло вас ці ў тых на-
прам ках, якія сён ня важ ныя 
для па ста вак на экс парт, — 
гэ та тэх ніч нае рэ гу ля ван не і 
но выя да ку мен ты Мыт на га 
са ю за, ука ра нен не між на род-
ных стан дар таў, якія з'яў ля-
юц ца ак ту аль ны мі для экс-
пар ту на шай пра дук цыі ва 
ўсе рэ гі ё ны».


