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Не ўсё тое зо ла та, 
што блі шчыць

За што зма га юц ца ат ле ты 
на Алім пій скіх гуль нях?

За дзе сяць дзён на п'е дэс тал Гуль няў-2018 па ды ма-

лі ся прад стаў ні кі 26 кра ін све ту. Ся род іх спарт сме ны 

та кіх не вя лі кіх і не зі мо вых дзяр жаў як, на прык лад, 

Ліх тэнш тэйн і Аў стра лія. Бе ла русь з дзвю ма ўзна га-

ро да мі зна хо дзіц ца на 15-й па зі цыі ме даль на га за лі-

 ку, гэ та вы шэй за на шых су се дзяў — укра ін цаў 

(18 мес ца) і ра сі ян (20 ра док). Пер шыя — нар веж цы, на

ра хун ку спарт сме наў са Скан ды на віі 26 уз на га род, 

9 з іх — за ла тыя. Столь кі ж ме да лёў най вы шэй шай 

про бы ў Гер ма ніі, якая зна хо дзіц ца на дру гім рад ку 

ме даль на га спі су.

Да рэ чы, ці ве да е це 
вы, ча му та кі ме даль-
ны за лік на зы ва ец ца 
не афі цый ным? Між-
на род ны алім пій скі 
ка мі тэт не пры знае 
яго, бо, па вод ле 
Алім пій скай хар тыі, 
Гуль ні — гэ та спа-
бор ніц твы не кра ін, а 
спарт сме наў у ін ды ві ду аль ных ці ка манд ных ві дах спор-
ту. Та кія ме даль ныя таб лі цы па ча лі з'яў ляц ца з Алім пі я ды 
1908 го да, пад ста вай па слу жы ла іні цы я ты ва чле на МАК 
ад Іта ліі Юс ка, які аб вяс ціў аб сва ім ра шэн ні ўзна га ро дзіць 
тую кра і ну, прад стаў ні кі якой вы сту пяць на Алім пі я дзе най-
больш па спя хо ва.

Пер ша па чат ко ва ў 
не афі цый ным ка манд-
ным за лі ку ўліч ва лі ся 
толь кі ме да лі: за ла -
ты пры но сіў кра і не 
3 ач кі, ся рэб ра ны — 2,
брон за вы — 1. Так са-
ма ўжы ва ла ся схе ма 
5-3-1. А па чы на ю чы з 
Гуль няў-1924 на браў 

па пу ляр насць ва ры янт, па вод ле яко га ач кі на ліч ва лі ся за 
пер шыя шэсць мес цаў (па лі ку фі на ліс таў у асоб ных дыс-
цып лі нах Алім пій скай пра гра мы). З та го ча су ме та ды на лі-
чэн ня ач коў мя ня лі ся яшчэ шмат ра зоў, за раз яны так са ма 
мо гуць быць роз ныя: уліч ва ец ца аль бо агуль ная коль касць 
ме да лёў, аль бо пры яры тэт ад да ец ца за ла тым. У гэ тым 
вы пад ку кра і на, якая мае ўся го адзін ме даль, але за ла-
ты, бу дзе раз мя шчац ца ў таб лі цы вы шэй за кра і ну, у якой 
не каль кі ся рэб ра ных і ні вод на га за ла то га, а пры роў най 
коль кас ці за ла тых ме да лёў вы шэй раз мя шча ец ца кра і на, 
у якой больш ся рэб ра ных.

Да рэ чы, Між на род ны алім пій скі ка мі тэт сён ня ўклю чае ў 
ся бе 207 На цы я наль ных алім пій скіх ка мі тэ таў, прад стаў ні кі 
74 з іх яшчэ ні ра зу не ста на ві лі ся пры зё ра мі Алім пій скіх 
гуль няў.

З ча го зроб ле ны ме да лі Алім пі я ды-2018
Уз на га ро ды Гуль няў у Паўд нё вай Ка рэі ака за лі ся са-

мы мі цяж кі мі ў гіс то рыі Алім пі яд. Ва га най вы шэй шай уз-
на га ро ды — 586 гра маў. Пры гэ тым яны не са мыя вя лі кія, 
рэ корд на ле жыць ме да лям, якія бы лі ра зы гра ны ў Ту ры не, 
іх дыя метр скла даў 107 мі лі мет раў (у Ка рэі 92,5). А вось 
са мыя мі ні я цюр ныя ўзна га ро ды ўру ча лі чэм пі ё нам лон-
дан скіх Гуль няў 1908 го да. Яны бы лі кры ху боль шыя за 
тры сан ты мет ры ў дыя мет ры і ва жы лі ўся го 21 грам. За тое 
ра бі лі гэ тыя ўзна га ро ды з чыс та га зо ла та. Ка лі б так бы ло 
і ця пер, то кошт су час ных ме да лёў да хо дзіў бы да 20 ты-
сяч до ла раў. Та му зо ла та ў іх да да ец ца толь кі част ко ва. На 
да дзе ны мо мант рэ корд па су ме вы дат каў на адзін ме даль 
утрым лі ва юць Гуль ні ў Рыа-дэ-Жа нэй ра 2016 го да — тры 
ты ся чы до ла раў за шту ку.

Ця пе раш нія ўзна га ро ды ства рыў паўд нё ва-ка рэй скі ды-
зай нер Lee Suk-woo. На ад ным ба ку мож на ўба чыць алім пій -
скія коль цы, раз ме шча ныя на фо не драў ня най струк ту ры. 
У ка рэй скай куль ту ры ствол дрэ ва сім ва лі зуе ўпарт ую пра цу, 
якую трэ ба пра ра біць, каб ства рыць неш та но вае. Краі 
ме да лёў упры гож ва юць над пі сы на ка рэй скай мо ве (хан гы-
ле — на цы я наль ным ка рэй скім ал фа ві це). На ад ва рот ным 
ба ку ме да ля прад стаў ле на наз ва ад па вед на га ві ду спор ту, 
а так са ма ла га тып Алім пі я ды ў Пхёнч ха не.

Як бы дзіў на гэ та ні бы ло, алім пій скі за ла ты ме даль 
зроб ле ны з се раб ра, а звер ху па кры ты шасцю гра ма мі зо-
ла та. Та кое па тра ба ван не ўста ля ваў Між на род ны алім пій скі 
ка мі тэт. Атрым лі ва ец ца, што за ла ты ме даль Алім пі я ды ў 
Паўд нё вай Ка рэі змя шчае 580 гра маў се раб ра і шэсць гра-
маў зо ла та чыс ці нёй 999,9. Каб раз лі чыць на мі наль ны кошт 
каш тоў ных ме та лаў, да стат ко ва па гля дзець што дзён ныя 
кур сы для зо ла та і се раб ра. Па коль кі яны ўвесь час мя ня-
юц ца, то і раз лік бу дзе пры клад ным, але бліз кім да іс ці ны. 
Та кім чы нам, мы ма ем на ступ нае: 580 гра маў се раб ра каш-
ту юць ка ля 250 еў ра, а шэсць гра маў зо ла та ка ля 205 еў ра. 
Атрым лі ва ец ца, што вы ні ко вы на мі наль ны кошт за ла то га 
ме да ля Алім пі я ды-2018 скла дае пры клад на 455 еў ра.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ



Так вы гля да юць ме да лі Алім пі я ды-2018.

А та кія ўзна га ро ды атрым лі ва лі чэм пі ё ны 
Алім пій скіх гуль няў у 1908 го дзе.

Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  

ЛЮ БАНЬ СТА НЕ 
ДРУ ГОЙ СТА ЛІ ЦАЙ ШАХ ЦЁ РАЎ

І па вя лі чыц ца на шэсць ты сяч ча ла век

— Ста ноў чая ды на мі ка 
на зі ра ец ца прак тыч на ва 
ўсіх сфе рах. Ле тась 13 суб'-
ек таў гас па да ран ня ра ё на 
раз на стай ных фор маў улас-
нас ці экс пар та ва лі та ва раў 
на 6,9 млн до ла раў ЗША ў 
ча тыр нац цаць кра ін све ту, 
най больш з іх — за меж нае 
та ва рыст ва з аб ме жа ва най 
ад каз нас цю «Уні фо раст» і 
за меж нае пры ват нае та ва-
рыст ва «Лю бан ская фаб-
ры ка адзен ня». На іх до лю 
пры па дае 82 % ад агуль на га 
аб' ёму. На 8,4 % па вя лі чыў-
ся экс парт па слуг і да сяг нуў 
457 ты сяч до ла раў ЗША. 
Экс пар ту юць іх 9 прад пры-
ем стваў. Най боль шы аб' ём 
па слуг — 76 % — аказ вае 
фі лі ял «Са на то рый «Рас-
 свет-Лю бань» ААТ «Бе л-
а гразд раў ні ца». У эка но мі ку 
ра ё на пры цяг ну та больш як 
42 млн до ла раў ЗША пра-
мых за меж ных ін вес ты цый 
на чыс тай асно ве. Асноў-
ная су ма іх пры хо дзіц ца 
на за меж нае та ва рыст ва з 
аб ме жа ва най ад каз нас цю 
«Слаў ка лій» за кошт рэа лі-
за цыі пра ек та па бу даў ніц-
тве Не жын ска га гор на-аба-
га чаль на га кам бі на та.

Ле тась па ва ла вой вы-
твор час ці сель ска гас па дар-
чай пра дук цыі ра ён вый шаў
на 101 % да ўзроў ню 2016-га. 
Пад крэс лю, да во дзі ла ся

ня лёг ка ме на ві та та му, што 
ў па пя рэд нім го дзе па гэ тым
па каз чы ку пры ба ві лі на 18 %. 
У сель скай гас па дар цы 
бу дзем вы ка рыс тоў ваць 
на пра цоў кі мі ну ла га го да. 
У 2017-м па га лоўе буй ной 
ра га тай жы вё лы па вя лі чы-
лі на 5 ты сяч, і ста так на-
 ліч вае 55 тысяч га лоў. Ця пер
бу дзем зай мац ца больш 
ак тыў на се лек цый най ра бо-
тай, улад ка ван нем фер маў 
для кам форт на га ўтры ман-
ня гра мад ска га стат ка. Ужо 
вя дзец ца бу даў ніц тва но вых 
па мяш кан няў для жы вё лы, 
сё ле та за пла на ва ны ўвод у 
дзе ян не ма лоч на-да іль най
за лы і двух жы вё ла-
 га доў чых па мяш кан няў на 
600 мес цаў у ААТ «Урэ-
цкі». Ак тыў на ідуць ра бо ты 
так са ма ў ААТ «Па лес се-
Аг ра», «Юр ко ві чы», «Аса вец-
Аг ра». Асноў ную стаў ку бу-
дзем ра біць на да лей шае 
раз віц цё жы вё ла вод чай га-
лі ны. Рас лі на вод ства ў нас 
больш-менш ста біль нае, 
ня гле дзя чы на тое, што 
да во зіц ца пра ца ваць у да-
во лі ня прос тых умо вах, на 
вы пра ца ва ных мі не ра лі за-
ва ных тар фя ні ках. Сё ле та 
пла ну ем атры маць ва ла вы 
збор збож жа вых ка ля 80 ты-
сяч тон і 10 тысяч тон зер-
ня ку ку ру зы. Ра ён цал кам 
за бяс пе ча ны тра вя ніс ты мі 

кар ма мі. З улі кам рос ту па-
га лоўя бу дзем пра пар цы я-
наль на па вя ліч ваць і на рых-
тоў ку кар моў.

Ле тась ак тыў на зай ма лі-
ся бу даў ніц твам, доб ра ўпа-
рад ка ван нем. Ра бо ты вя лі ся 
на 92 аб' ек тах інф ра струк-
ту ры го ра да і ра ё на. Гэ та 
ўлад ка ван не мас тоў, да-
рож на га па крыц ця, пар каў 
і скве раў. Прак тыч на ня ма 
ні вод на га мес ца ў го ра дзе 
і ра ё не, якое б не за кра ну лі 
пе ра ме ны.

— Ві даць, та кая ўва га 

да інф ра струк ту ры, са цы-

яль най сфе ры звя за ная з 

бу даў ніц твам Не жын ска га 

гор на-аба га чаль на га кам-

бі на та?

— З уво дам кам бі на та 
ў дзе ян не да 2020 го да тут 
спат рэ біц ца ка ля дзвюх ты-
сяч спе цы я ліс таў, ад па вед-
на па вя лі чыц ца і коль касць 
на сель ніц тва ў го ра дзе, па 
са мых сціп лых ацэн ках — 
на шэсць ты сяч ча ла век. 
Зра зу ме ла, для та го каб 
пры няць столь кі лю дзей, 
не аб ход на пад рых та ваць 
інф ра струк ту ру, ства рыць 
год ныя ўмо вы жыц ця. Сё-
ле та за пла на ва ны ра монт 
дзвюх школ, двух жы лых 
да моў. Пла ну ем уз вес ці дом 
для ма ла дых спе цы я ліс таў-
ме ды каў, якія пры едуць у 
ра ён, — да га во ры ўжо за-
клю ча ны. Та кім чы нам мы 
змо жам цал кам укам плек-
та ваць штат цэнт раль най 
ра ён най баль ні цы, па зба-
віц ца ад чэр гаў. За куп ля ем 
так са ма су час нае ме ды цын-
скае аб ста ля ван не.

Па вод ле пла на шмат па-
вяр хо вай за бу до вы го рад бу-
дзе кам пакт на па шы рац ца ў 
за ход нім на прам ку. Пра ду-
гле джа на ўвес ці да мы для 
бу даў ні коў «Слаў ка лію». 
У кан цы каст рыч ні ка мі ну ла-
га го да быў зда дзе ны арэнд-

ны дом, ку ды за ся лі лі ся ў 
пер шую чар гу тыя, хто ста-
яў на чар зе на па ляп шэн не 
жыл лё вых умоў у рай вы кан-
ка ме. Гэ та ўра чы, ра бот ні кі 
куль ту ры, на стаў ні кі, ме ды кі, 
шмат дзет ныя сем'і.

— Сяр гей Іва на віч, на 

ва шу дум ку, ці па спры я -

юць та кія гран ды ёз ныя 

пе ра ме ны раз віц цю пры-

ват най іні цы я ты вы?

— У ра ё не прад пры маль-
ніц кую дзей насць ажыц цяў-
ля юць 584 суб' ек ты ма ло га 
і ся рэд ня га прад пры маль-
ніц тва, з іх 129 ма лых прад-
пры ем стваў і 437 ін ды ві ду-
аль ных прад пры маль ні каў. 
Яны зай ма юц ца роз ны мі 
ві да мі дзей нас ці: вы раб 
мэб лі, ра монт, бу даў ніц тва, 
ган даль, аў та транс парт-
ныя па слу гі. Пры ват ную 
іні цы я ты ву ні хто ў ра ё не 
не аб мя жоў ваў і да гэ та га. 
Ця пер жа яна на бы вае да-
дат ко вы штур шок, па коль-
кі коль касць на сель ніц тва 
па вя ліч ва ец ца. Ад па вед на, 
па тра бу ец ца і боль шы аб' ём 
па слуг, па шы рэн не іх ві даў. 
Тут, лі чу, па він ны пра ца ваць 
па ра лель на і дзяр жаў ныя, 
і пры ват ныя струк ту ры.

Мы га то вы пад трым лі-
ваць пры ват ні каў. Бо ра зу-
ме ем: гэ та но выя ра бо чыя 
мес цы. На прык лад, вя дзец-
ца га за пра вод, уз во дзіц ца 
элект ра стан цыя, якая бу дзе 
бес пе ра бой на за бяс печ ваць 
«Слаў ка лій» энер гі яй. Тут па-
трэб ны спе цы я ліс ты, элект-
ры кі. Бу ду ец ца чы гу нач ная 
лі нія ад Урэч ча да Лю ба ні. 
Не аб ход ныя ма шы ніс ты цяг-
ні коў, аб слу го вы пер са нал. 
З'я вяц ца ганд лё выя аб' ек ты 
— зноў жа па трэб ны кад ры. 
Хо ча це — пры ходзь це, пра-
цуй це, але толь кі сум лен на, 
ад кры та і праз рыс та.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ



За мі ну лы год Лю бан скі ра ён 

па ка заў доб рыя вы ні кі ў раз-

віц ці: пра мыс ло вас ці, бу даў-

ніц тве, аг ра пра мыс ло вым 

комп лек се, ганд лі, вы ка наў 

усе па каз чы кі са цы яль на-

эка на міч на га раз віц ця. 

А гэ та зна чыць, зроб ле ны 

вы дат ны за чын для да лей-

ша га рос ту эка на міч на га па-

тэн цы я лу ра ё на, даб ра бы ту 

лю дзей. Ча го ўда ло ся да сяг нуць і што пла ну ец ца 

зра біць сё ле та, на што перш за ўсё трэ ба звяр нуць 

ува гу, рас ка заў «Звяз дзе» стар шы ня Лю бан ска га 

рай вы кан ка ма Сяр гей КА ЗЕЦ КІ:

Учы накУчы нак  

Ан то на ўзна га ро дзі лі 
за чу ласць

На схо дзе вуч няў шко лы № 35 Брэс та яе 

вуч ня Ан то на Му ху ад зна чы лі гра ма тай 

аб лас но га ўпраў лен ня МНС і каш тоў ным 

па да рун кам.

Не каль кі дзён та му пя ці клас нік з баць ка мі 
ехаў у ма шы не па ву лі цы Су во ра ва. Бы ло гэ та 
поз нім ве ча рам. Баць ка ўваж лі ва са чыў за да-
ро гай, ма ці дра ма ла на зад нім ся дзен ні. Хлоп-
чык за ўва жыў агонь на да ху ад на го з да моў 
пры ват на га сек та ра і ска заў да рос лым. Баць кі 
спа чат ку ад мах ну лі ся, маў ляў, зда ло ся, вя чэр-
нія ліх та ры га раць. Але сын пра явіў на стой лі-
васць, і баць ка Ан то на раз вяр нуў ма шы ну. Ка лі 
пад' еха лі да до ма, дах яко га быў ахоп ле ны по-
лы мем, гас па да ры на ват не па да зра ва лі, што 
га раць. Яны па кі ну лі жыл лё, су пра цоў ні кі МНС, 
якіх вы клі ка лі, хут ка лік ві да ва лі па жар. А лю дзі 
не па цяр пе лі дзя ку ю чы ме на ві та ўваж лі вас ці 
Ан то на і яго не абы яка вас ці!

Гра ма ту і план шэт з ма біль най пра гра май 
«МНС Бе ла ру сі: да па мо га по бач» пя ці клас ні ку 
ўру чыў на чаль нік Брэсц ка га аб лас но га ўпраў-
лен ня МНС Кан стан цін ШАР ШУ НО ВІЧ.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



ПРА ФЕ СІЯ Ў ФО ТА
Учо ра ў Бы хаў скім гіс то ры ка-

края знаў чым му зеі ад-

 кры ла ся пе ра соў ная вы ста-

ва «Вы ра та валь нік» з улас-

ных фон даў Баб руй ска га 

гар рай ад дзе ла па НС. 

На фо та здым ках яск ра выя 
мо ман ты ба раць бы ча ла ве ка з 
вог нен най сты хі яй, яго дзе ян ні 
ў над звы чай ных сі ту а цы ях, пры 
ава ры ях. Пра фе сі я на лізм тра піў-
шых у аб' ек тыў ка ме ры свед чыць 
сам за ся бе. — Вель мі ха це ла ся, 
каб гэ та чап ля ла і на гад ва ла ўсім, 
якое ж крох кае на ша жыц цё, як 
важ на бе раг чы яго і не ства раць 
па гро зы сва і мі дзе ян ня мі для ін-
 шых, — ка жа аў тар пра ек та стар-

шы ін спек тар гру пы пра па ган ды 

і ўза е ма дзе ян ня з гра мад скас цю 

Баб руй ска га гар рай ад дзе ла па 

НС Дзміт рый СКА ЗАЎ.

Пе ра соў ная вы ста ва мае і 
гіс та рыч ны блок, дзе рас каз ва-
ец ца пра ста наў лен не па жар най
спра вы. Да паў ня юць яе ава рый на-
вы ра та валь нае аб ста ля ван не,
ба я вое адзен не і ін шыя пры на-
леж нас ці ра та валь ні каў.

У дні вы ста вы су пра цоў ні кі 
МНС ар га ні зу юць для на вед валь-
ні каў спе цы яль ныя тэ ма тыч ныя 
за ня ткі, дзе рас ка жуць пра сваю 
муж ную пра фе сію і на ву чаць ас-
но вам бяс пе кі жыц ця дзей нас ці. У 
пла нах па ка заць вы ста ву ва ўсіх 
ра ён ных цэнт рах Ма гі лёў скай 
воб лас ці.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.


