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

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 26.02.2014 г. 
Долар ЗША    9740,00
Еўра 13380,00
Рас. руб. 274,00
Укр. грыўня 1029,87

Які «рэгламент» 
у дворніка?

Магілёўская 
«споведзь 

пра вайну»

Для читателей 
Беларуси, 

Казахстана, 
России
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— Сён ня мы ўша ноў ва ем пе ра мож цаў, пры-
зё раў XXІІ зі мо вых Алім пій скіх гуль няў, якія 
пры нес лі на шай кра і не су свет ную вя до масць, 
— звяр нуў ся да ўдзель ні каў і гас цей цы ры мо ніі 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка. — За 
іх вы ступ лен ня мі, за той ва ю чы ды хан не, са чы лі 
міль ё ны лю дзей, міль ё ны на шых су ай чын ні каў. 
Гэ та бы лі не за быў ныя хві лі ны па тры я тыч на га 
пад' ёму і яд нан ня на цыі. Ге роі Алім пі я ды з'яў-
ля юц ца го на рам і на быт кам лю бо га на ро ду, у 
тым лі ку на ша га.

Ме да лі, пяць з якіх вы шэй шай про бы, — вы-
дат ны спар тыў ны пос пех, роў на га яко му не 
ве да ла гіс то рыя су ве рэн най Бе ла ру сі, ска заў 

кі раў нік дзяр жа вы. «На ша кра і на рых та ва ла ся 
да яго шмат га доў, зра біў шы стаў ку на спорт як 
на адзін з пры яры тэ таў са цы яль на га раз віц ця, 
важ ную кры ні цу фі зіч на га і ма раль на га зда роўя 
на цыі», — на га даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Тое, што нам у ме даль ным за лі ку ўда ло ся 
аба гнаць мно гіх фа ва ры таў і за няць па чэс нае 
мес ца ў дзя сят цы най леп шых кра ін, пры му сі ла 
ўвесь свет га ва рыць пра Бе ла русь, ума ца ва ла 
яе аў та ры тэт і прэ стыж як спар тыў най дзяр жа-
вы, ска заў Прэ зі дэнт. Ён па дзя ка ваў спарт сме-
нам за муж насць і мэ та на кі ра ва насць.

Кі раў нік дзяр жа вы знай шоў асаб лі выя сло-
вы для кож на га ге роя ўра чыс тас ці, уклю ча ю чы 

Сяр гея Да лі до ві ча, які стаў пя тым у лыж ным 
ма ра фо не на 50 кі ла мет раў, а так са ма трэ-
не раў і ўсіх, хто за бяс печ ваў пе ра мо гу на шых 
спарт сме наў на Алім пі я дзе. Ён на зваў Да р'ю 
До мра ча ву ле ген дай су свет на га спор ту. Ад зна-
чыў упар тасць і на стой лі васць брон за ва га пры-
зё ра Над зеі Скар дзі на, якая сва ім брон за вым 
ме да лём па цвер дзі ла год насць бе ла рус кай 
шко лы жа но ча га бія т ло ну. Вы ка заў за хап лен-
не сме лас цю «дзя цей Ка зе кі» — фрыс тай ліс таў 
Алы Цу пер і Ан то на Куш ні ра, якія здо ле лі абы-
сці ле ген дар ныя ў лыж най акра ба ты цы кра і-
ны — Ка на ду, ЗША, КНР, Аў стра лію 
і ін шыя.

ХТО Б МОГ МА РЫЦЬ!
Бе ла русь уша на ва ла алім пій скіх чэм пі ё наў

Спорт — ча роў ная рэч. Па-за 
па лі ты кай, па-за са цы яль ны мі 
ад роз нен ня мі і на ват па-за 
на цы я наль най пры на леж нас цю. 
Не здар ма ка ла саль ную 
пад трым ку ра сій скіх 
ба лель шчы каў ад чу ва ла 
бе ла рус кая бія тла ніст ка 
Да р'я До мра ча ва. Не здар ма 
4-ра зо вая чэм пі ён ка све ту 
Але на Зуб ры ла ва ска за ла 
жур на ліс там, што, «ка лі ў на шых 
не атрым лі ва ец ца фі ні ша ваць 
пер шы мі, «хва рэ ем» за Ра сію 
і Укра і ну гэ так жа, як за сва іх».
Спорт аб' яд ноў вае лю дзей 
роз ных све та по гля даў, 
ін та рэ саў, сфер дзей нас ці. 
Асаб лі ва та ды, ка лі 
пе ра ма га юць спарт сме ны 
тва ёй кра і ны. Та му ў цы ры мо ніі 
ўша на ван ня ге ро яў Алім пі я ды, 
якая ад бы ла ся ўчо ра ў Па ла цы 
Не за леж нас ці, удзель ні ча лі 
вы шэй шае кі раў ніц тва Бе ла ру сі 
на ча ле з Прэ зі дэн там, а так са ма 
— рэ лі гій ныя лі да ры кра і ны, 
прад стаў ні кі твор чай і на ву ко вай 
ін тэ лі ген цыі, ве тэ ра ны спор ту 
і перс пек тыў ныя спарт сме ны. 
І кож ны лі чыў за го нар аса біс та 
па дзя ка ваць тым, хто не каль кі 
дзён та му за ва я ваў Бе ла ру сі 
сла ву ад ной з леп шых кра ін 
све ту па вы ні ках Алім пі я ды 
ў Со чы.
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890 тыс. 
ча ла век 

ка рыс та лі ся што дня ста-
ліч ным мет ра па лі тэ нам 
па вы ні ках 2013 го да. Най-
боль шы па каз чык па пе ра-
воз цы па са жы раў быў за-
фік са ва ны ў снеж ні і склаў 
ка ля 977 тыс. ча ла век. 
З уво дам стан цыі «Ма лі-
наў ка», якая ста не 29-й 
па лі ку, па са жы ра па ток 
у мет ро вы рас це не менш 
чым на 5%. Аплач ва юць 
пра езд у мет ро больш за 
95% па са жы раў. Ас тат няя 
част ка гра ма дзян з'яў ля ец-
ца льгот ні ка мі, ка рыс та ец-
ца служ бо вы мі квіт ка мі.


