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Мікалай ШАРСТНЁЎ, старшыня 
Віцебскага аблвыканкама:

«На асабістых прыёмах 
грамадзяне ставяць перад 
уладамі заканамерныя 
пытанні, і чыноўнікі абавязаны 
іх вырашаць. Абяцанняў ад нас 
яны не чакаюць, яны хочуць, 
каб вырашаліся іх жыццёвыя 
праблемы. Таму ўсё тое, што 
па розных прычынах не было 
зроблена, мы павінны цяпер, 
нягледзячы на ўсе цяжкасці, 
выканаць. Грамадзяне 
павінны мець добрае 
гандлёвае абслугоўванне, 
якасную медыцынскую 
дапамогу, дзіцячы сад і 
школу і, безумоўна, працу і 
гарантаваную зарплату. Гэта 
той мінімум, які ўлада павінна 
забяспечыць. Калі абяцалі — 
павінны зрабіць, іншага шляху 
няма».

ЦЫТАТА ДНЯ

«Я прыйшоў 
не за заробкам»

 «Трыбуты» 
аспрэчылі 

тытул

Арка 
мудрасці 

Анатоля Скачака
СТАР. 13

Мяс цо вае рай спа жыў та ва рыст ва 
для Глус ка вель мі знач нае 
прад пры ем ства. Яно ганд люе, 
бу дуе, вэн дзіць, ма ро зіць, 
зай ма ец ца экс пар там. 
Цэх па за ма рож ван ні гры боў 
і ягад «Глус кі ко шык», які не каль кі 
га доў та му быў уве дзе ны тут 
па пра гра ме іна ва цый на га раз віц ця 
краіны, дае маг чы масць вы раб ляць 
ім парт аза мя шчаль ны пра дукт. 
Ра ней, на прык лад, чар ні ца мі 
ў за ма ро жа ным вы гля дзе нас 
за бяс печ ва ла Поль шча. За раз гэ ты 
та вар на За хад па стаў ляе Глуск.

Ту тэй шыя мяс ці ны вель мі ба га тыя на каш тоў-
ную яга ду. Чар ні цы за па тра ба ва ны ў Еў ро пе, вя-
лі кі мі пар ты я мі яны ідуць у Поль шчу, Літ ву, Ра сію, 
на ват Аме ры ку. Ле тась яшчэ ад гру жа лі за акі ян, 
а сё ле та неш та не пай шло. За тое Еў ра са юз па-
ра ней ша му ла су ец ца глус кі мі чар ні ца мі.

Су час нае аб ста ля ван не глы бо ка га за-
ма рож ван ня да зва ляе атрым лі ваць пра дукт 
най вы шэй шай якас ці. Каб бы ло зра зу ме ла, 
як ён атрым лі ва ец ца, стар шы ня Глус ка га рай-
спа жыў та ва рыст ва Сяр гей Зуб чо нак пра па-
ноў вае ўсё па ба чыць на свае во чы. Чар ні цы, 
праў да, ужо скон чы лі ся. За тое 
ёсць гры бы.

Куп ляй сваё!Куп ляй сваё!  ��

ЧАР НІ ЦЫ 
ДА НА ВА ГОД НЯ ГА 

СТА ЛА
У Глус кім ра ё не па ды ма юць 

эка но мі ку за кошт за ма рож ван ня 
да роў ле су і не толь кі

Ужо 10-я па лі ку цы ры мо-
нія ўру чэн ня імян ных па-
свед чан няў сты пен ды я там 
Прэ зі дэнц ка га спар тыў на га 
клу ба ад бы ла ся ў На цы я-
наль ным алім пій скім ка мі-
тэ це.

У якас ці сты пен ды я таў на 
2016 год вы зна ча ны 176 ма ла-
дых спарт сме наў, спарт сме наў-
па ра лім пій цаў і 28 трэ не раў-вы-
клад чы каў.

«Пад ня ўшы ся на верх ні па верх 
На цы я наль на га алім пій ска га ка-
мі тэ та, у За лу алім пій скай сла вы, 
мы апы ну лі ся ў ко ле чэм пі ё наў, 
якія ўжо па бы ва лі на под ыу мах 
най буй ней шых спа бор ніц тваў 
і ажыц ця ві лі сваю спар тыў ную 
ма ру», — ад зна чыў стар шы ня 
цэнт раль на га са ве та рэс пуб-
лі кан ска га дзяр жаў на-гра мад-
ска га аб' яд нан ня «Прэ зі дэнц-
кі спар тыў ны клуб» Дзміт рый 
ЛУ КА ШЭН КА. Ён пад крэс ліў, 

што фундамент усіх знач ных пе-
ра мог за клад ва ец ца ме на ві та 
ў юным уз рос це. «Ця пер ва ша 
чар га! Амаль 80% сён няш ніх сты-
пен ды я таў з'яў ля юц ца пры зё ра мі 
чэм пі я на таў све ту і Еў ро пы ў роз-
ных уз рос тах, а больш за трэць з 
вас пры хо дзяць на цы ры мо нію не 
ў пер шы раз», — ска заў Дзміт рый 
Лу ка шэн ка.

За хоў ва ю чы тра ды цыі, клуб 
імк нец ца пры трым лі вац ца су час-
ных тэн дэн цый раз віц ця су свет-
на га спор ту. «У апош нія га ды 
ся род сты пен ды я таў з'яў ля юц ца 
прад стаў ні кі но вых ві даў спор ту, 
якія ўжо па спе лі зда быць сваю 
па пу ляр насць. Па мя та ю чы іх 
алім пій скія перс пек ты вы, а так-
са ма за хап лен ні мо ла дзі, клуб 
уваж лі ва со чыць за век та рам 
раз віц ця су свет на га спор ту», — 
ад зна чыў стар шы ня цэнт раль на-
га са ве та клу ба.

Па вод ле яго слоў, пе ра ем-
насць і тра ды цыі — важ ныя эле-
мен ты пос пе ху ў спор це. Сты-
пен дыі клу ба на 2016 год уда-
сто е ны і 28 трэ не раў. «Пры ем на 
ба чыць, як бы лыя сты пен ды я ты 
Прэ зі дэнц ка га спар тыў на га клу-
ба ця пер пры сут ні ча юць у якас ці 
ма ла дых перс пек тыў ных трэ не-
раў», — пад крэс ліў Дзміт рый 
Лу ка шэн ка.

Кан стан цін ЛЮТ КЕ ВІЧ. СТАР. 4

ФУН ДА МЕНТ 
СПАР ТЫЎ НЫХ ПЕ РА МОГ
Ён за клад ва ец ца яшчэ ў юнац кім уз рос це
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У мі ну лыя вы хад ныя ў Мін ску па ча лі ся тра ды цый ныя пе-
рад на ва год нія кір ма шы. На Каст рыч ніц кай пло шчы, дзе 

ўста ля ва на га лоў ная ёл ка ста лі цы, і на пло шчы ка ля Па ла-
ца спор ту вы стра і лі ся не вя лі кія ганд лё выя крам кі, рас кве-

ча ныя ілю мі на цы яй. Тут мож на вы браць су ве ні ры і цац кі. 
Ка ва і чай, све жая вы печ ка, а яшчэ сма жа ныя каш та ны, 
глінт вейн і бе ла рус кія дра ні кі — усё гэ та мож на так са ма 

па каш та ваць на све жым па вет ры, пад пры го жую му зы ку 
і ра дас ны смех гас цей. На пра спек це Пе ра мож цаў ка ля 

свя точ най ёл кі пра цу юць ка ру се лі і ат рак цы ё ны. Па це ха і 
дзе цям, і да рос лым.
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СВЯ ТА 
ЎЖО З НА МІ!


