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«69 ме да лёў — гэ та да-

сяг нен не. Нам ха це ла ся 

пе ра сяг нуць коль касць уз-

на га род у Ба ку, і гэ та атры-

ма ла ся, — ад зна чыў Вя ча-

слаў Дур ноў. — Прак тыч на 

ўсе ві ды спор ту ў нас бы лі 

ме даль ныя, на пэў на, за вы-

клю чэн нем бад мін то на, які 

мы толь кі раз ві ва ем. Ня ўда-

лым атры ма ла ся вы ступ лен-

не бе ла ру саў у на столь ным 

тэ ні се. Але зма га лі ся ўсе. 

Пры ем на і тое, што на шы 

спарт сме ны за ва я ва лі дзве 

лі цэн зіі (у страль бе і лёг кай 

ат ле ты цы) на ўдзел у Алім-

пій скіх гуль нях у То кіа».

Так са ма Вя ча слаў Дур ноў 

пад крэс ліў, што, ня гле дзя чы 

на тое што ў Бе ла ру сі та кія 

маш таб ныя спа бор ніц твы 

пра во дзі лі ся ўпер шы ню, ар-

га ні за та ра мі не бы ло да пу-

шча на ні я кіх зры ваў. Гэ та да-

ты чыц ца ўся го: і ар га ні за цыі, 

і хар ча ван ня, і пра жы ван ня, 

і пра вя дзен ня спар тыў ных 

спа бор ніц тваў. «Еў ра пей скія 

гуль ні — пра ект но вы, ма ла-

ды, і мы пад тры ма лі яго на 

на леж ным уз роў ні і да лі пу-

цёў ку ў да лей шае жыц цё», —

ад зна чыў пер шы на мес нік 

мі ніст ра спор ту і ту рыз му.

***

На мес нік ды рэк та ра 

фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра-

пей скіх гуль няў 2019 го да» 

Ана толь КО ТАЎ, ка жу чы 

пра во пыт і спад чы ну тур-

ні ру для кра і ны, у пер шую 

чар гу спы ніў ся на тым, што 

най больш ад чу валь на. «Не-

па срэд на да Гуль няў бы ла 

за вер ша на рэ кан струк цыя 

ста ды ё на «Ды на ма». За 

кад рам так са ма за ста лі ся 

яшчэ ча ты ры аб' ек ты, якія 

атры ма ла кра і на дзя ку ю чы 

пра вя дзен ню Гуль няў. Гэ та 

Па лац гім нас ты кі, у якім трэ-

ні ра ва лі ся на шы зор кі, што 

па ды ма лі ся на п'е дэс тал у 

Мін ску, ма дэр ні за цыя ба-

зы шэ ра гу на шых збор ных 

«Стай кі», РНПЦ спор ту і ву-

чы лі шча алім пій ска га рэ зер-

ву, якое за клі ка на рых та ваць 

зме ну тым зор кам, якія ўжо 

па бы ва лі на п'е дэс та ле. Так-

са ма ад ным з са мых ад чу-

валь ных вы ні каў пра вя дзен-

ня ў кра і не Гуль няў ста ла 

ма дэр ні за цыя Сту дэнц кай 

вёс кі — там з'я віў ся но вы 

ста ды ён, аб са лют на но вая 

па лі клі ні ка, бы лі зда дзе ны 

два да дат ко выя ін тэр на ты. 

З 1 ве рас ня, я ду маю, сту-

дэн ты па він ны ска заць нам 

дзя куй і да ра ваць не ка то-

рыя ня зруч нас ці, звя за ныя 

з пе ра мя шчэн нем іх на час 

ра мон ту і Гуль няў у ін шыя 

мес цы ста лі цы», — рас ка-

заў Ана толь Ана то ле віч. 

Так са ма ён ад зна чыў, што 

ў кра і не за ста ло ся ўсё тое 

да ра гое спар тыў нае аб ста-

ля ван не, якое за куп ля ла ся 

да Гуль няў. Го рад атры маў 

больш за 300 но вых аў то-

бу саў і элект ро бу саў, іс-

тот на аб на ві лі ся аў та пар кі 

аб лас ных транс парт ных ар-

га ні за цый. Ана толь Ко таў 

пад крэс ліў, што пры куп лі 

тэх ні кі ар га ні за та ры за га дзя 

пра дум ва лі, дзе яна бу дзе 

вы ка рыс тоў вац ца пас ля Еў-

ра пей скіх гуль няў.

«Акра мя та го, мы на бы лі 

ка ла саль ны во пыт у пла не 

пад рых тоў кі, раз лі каў і пра-

вя дзен ня муль ты спар тыў на га 

ме ра пры ем ства. На кож ным 

аб' ек це нам уда ло ся ства-

рыць ка ман ды пра фе сі я на-

лаў, якія за бяс пе чы лі пра вя-

дзен не Еў ра пей скіх гуль няў 

на вы со кім ар га ні за цый ным 

уз роў ні. У нас з'я ві ла ся вя-

лі кая спад чы на ў вы гля дзе 

вя ліз най «ар міі» ва лан цё раў, 

най леп шыя з іх ужо атры ма лі 

свае ўзна га ро ды ад ад мі ніст-

ра цыі Прэ зі дэн та», — да даў 

Ана толь Ко таў.

***

Мінск на пра ця гу двух 

га доў рых та ваў ся да та го, 

каб су стрэць гас цей Еў ра-

пей скіх гуль няў на леж ным 

чы нам. На мес нік на чаль-

ні ка га лоў на га ўпраў лен-

ня спор ту і ту рыз му Мін-

гар вы кан ка ма Свят ла на 

ДЗЯ МЕШ КА ад зна чы ла, 

што для пры цяг нен ня ту рыс-

таў і ства рэн ня кам форт на га 

ася род дзя бы ло пра ве дзе на 

12 ту раў для прад стаў ні коў 

за меж ных СМІ і ту рыс тыч-

ных кам па ній. Су мес на з 

Ды рэк цы яй ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў бы ло ар га ні за ва на 

20 га рад скіх ін фар ма цый-

ных пунктаў, якія ка рыс та-

лі ся вя лі кай па пу ляр нас цю 

ў ту рыс таў. За час Гуль няў 

іх на ве да ла 132 ты ся чы ча-

ла век. «Ця пер яшчэ нель га 

на зваць дак лад ную ліч бу за-

меж ні каў, якія на ве да лі Бе-

ла русь за гэ ты час. Сме ла 

мож на ска заць, што ту рыс-

таў бы ло больш за 30 ты сяч, 

але гэ тая ліч ба не кан чат-

ко вая, у яе ўва хо дзяць як 

за меж ні кі, так і на шы ка ле гі 

з рэ гі ё наў», — па ве да мі ла 

Свят ла на Дзя меш ка.

На чаль нік ад дзе ла ар-

га ні за цыі ганд лю і гра мад-

ска га хар ча ван ня га лоў на га 

ўпраў лен ня спа жы вец ка га 

рын ку Мін гар вы кан ка ма

Воль га ЕЗА ПЯН КО ВА рас-

ка за ла, што падчас пра вя-

дзен ня Еў ра пей скіх гуль няў 

у Мін ску са мым па пу ляр ным 

на по ем быў квас. Яго пра да-

лі ка ля сямі ты сяч дэ ка літ-

раў, гэ та зна чыць 580 дэ ка-

літ раў у дзень, што ў 2,8 ра-

за больш, чым у ся рэд нім у 

дзень у маі. Па вы ша ным по-

пы там так са ма ка рыс та ла ся 

ма ро зі ва — яго рэа лі за ва на 

ка ля 150 тон. Ся рэд ні чэк па-

куп кі на фан-зо нах скла даў 

20 руб лёў, а та ва ра аба рот 

аб' ек таў гра мад ска га хар ча-

ван ня на фан-зо нах і спар-

тыў ных аб' ек тах — больш за 

1 міль ён 200 ты сяч руб лёў. 

«Што да ты чыц ца су ве нір най 

пра дук цыі, ся рэд ні чэк па ку-

пак склаў 20—50 руб лёў у 

за леж нас ці ад спар тыў на га 

аб' ек та. У Вёс цы спарт сме-

наў ся рэд ні чэк у су ве нір най 

кра ме — 100 руб лёў. Мак сі-

маль ныя су мы, якія тра ці лі 

гос ці на су ве ні ры, да ся га лі 

600—1000 руб лёў. На прык-

лад, ру мын скія спарт сме ны 

ў Вёс цы ку пі лі фут бо лак і Ле-

сі каў на 6000 руб лёў», — ад-

зна чы ла Воль га Еза пян ко ва. 

Уся го за час ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў бы ла рэа лі за ва на

су ве нір ная пра дук цыя 

на су му звыш 1 міль ё на 

220 ты сяч руб лёў.

Са мую вы со кую ацэн ку 

ад Еў ра пей скіх алім пій скіх 

ка мі тэ таў за слу жы ла і ар га-

ні за цыя хар ча ван ня ў Вёс-

цы спарт сме наў. Гэ та да-

ты чыц ца якас ці пра дук таў,

уз роў ня аб слу гоў ван ня і 

чыс ці ні, ад зна чы ла на чаль-

нік упраў лен ня па ар га ні-

за цыі хар ча ван ня фон ду 

«Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў 2019 го да» Юлія 

КРАЎ ЧАН КА. «У асноў-

най ста лоў цы Вёс кі спарт-

сме наў быў пры га та ва ны 

43 661 ра цы ён, гэ та 

99 364 кі ла гра мы ежы. Вы пі-

та ка ля 56 ты сяч літ раў на по-

яў, 41 пра цэнт з іх — піт ная 

ва да», — ад зна чы ла Юлія 

Ула дзі мі ра ўна. Са мы мі па-

пу ляр ны мі пра дук та мі бы лі 

«ма лоч ка», па ста, га род ні-

на і са да ві на, стра вы з мя са, 

птуш кі і ры бы. Так са ма гос ці 

елі шмат пі цы, да рэ чы, на ват 

італь ян цы ад зна ча лі, што 

бе ла ру сы ўме юць га та ваць 

іх на цы я наль ную стра ву. 

У ся рэд нім спарт смен у су ткі 

з'я даў 3,5 кі ла гра ма ежы.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ДЛЯ СПОР ТУ І НЕ ТОЛЬ КІ
Што атры ма ла на ша кра і на ад пра вя дзен ня муль ты спар тыў на га тур ні ру 

і якую спад чы ну па кі ну лі пас ля ся бе Гуль ні для кож на га бе ла ру са

БА ЗАР НЫ 
ДЗЕНЬ

Ча раў ніц тва ліч баў і пе сень
Тра ды цый на ў цэнт ры ўва гі фэс ту № 1 на пост са-

вец кай пра сто ры — кон кур сы. Гэ ты мі дня мі — дзі-

ця чы. Да рэ чы, ка лі ўспом ніць проз ві шчы вель мі 

за па тра ба ва ных сён ня ар тыс таў, якія ка лісь ці бы лі 

яго ўдзель ні ка мі, спіс бу дзе доў гі.

Што год для юных кан кур сан таў у ды рэк цыі пры дум-

ляюць маг чы масць лі та раль на тра піць у каз ку. Сё ле та 

яны ста лі гас ця мі ста ро га Ха та бы ча. І гэ та не вы пад ко ва: 

Ла зар Ла гін, аў тар гэ та га і ў наш час вель мі па пу ляр на га 

тво ра для дзят вы жыў у Ві цеб ску, ка лі сам быў ма лень кі. 

Не да лё ка ад мес ца, дзе зна хо дзіў ся яго дом, на бе ра зе 

ра кі Віць ба, ка ля скульп ту ры ча раў ні ка і па ча ла ся цы ры-

мо нія жа раб' ёў кі ўдзель ні каў кон кур су. А пра цяг ну лі яе ў 

кан цэрт най за ле «Ві цебск», дзе і пра хо дзяць кон курс ныя 

вы ступ лен ні.

Упер шы ню ся род тых, хто зма га ец ца за пры за выя 

мес цы, аказалася прад стаў ні ца Ін дыі. Жу ры дзі ця ча га 

кон кур су ўзна чаль вае швед ская зор ка — вы ка наў ца, кам-

па зі тар і му зы кант Бо сан. 8 лі пе ня ў юных вы ка наў цаў 

ад бы ло ся пер шае вы ступ лен не на «Сла вян скім ба за ры 

ў Ві цеб ску».

Кож ны кан кур сант вы ка наў пес ню кам па зі та ра кра і ны, 

якую прад стаў ляе на род най мо ве. На ша зям ляч ка Ксе нія 

Га лец кая вы сту пі ла пад ну ма рам 18. Да рэ чы, у раз мо ве з 

прад стаў ні ка мі СМІ прад стаў ні ца Бе ла ру сі ска за ла, што 

для яе не вель мі важ на, пад якім ну ма рам вы сту паць. Бо 

ве рыць яна не ў ма гію ліч баў, а ў тое, што жу ры ацэ ніць 

вы нік яе на ма ган няў па пад рых тоў цы да твор ча га спа-

бор ніц тва.

Сён ня бе ла рус ка вый шла на сцэ ну пад ну ма рам 19. 

Да рэ чы, удзель ні кі ў дру гі дзень вы пра ба ван ня ма юць 

пра ва вы ка наць лю бую пес ню на свой вы бар.

Па доб рай тра ды цыі ба лы пас ля вы ступ лен ня не агуч-

ва юць. Ім ёны тых, хто ста не ўла даль ні кам Гран-пры (пяць 

ты сяч до ла раў), пер шай, дру гой і трэ цяй прэ мій, ста нуць 

вя до мыя 11 лі пе ня пас ля за вяр шэн ня га ла-кан цэр та.

Учо ра ж ад ной з га лоў ных па дзей «Сла вян ска га ба-

за ру» мож на бы ло на зваць цы ры мо нію пад няц ця сця га 

фэс ту — у комп лек се Лет ня га ам фі тэ ат ра. Упер шы ню яна 

ад бы ла ся ў вя чэр ні час.

А дзя ся тай ве ча ра на га лоў най сцэ ніч най пля цоў цы 

па чаў ся фе е рыч ны кан цэрт «Увер цю ра да фес ты ва лю: ад 

кла сі кі да ро ка». Прэ зі дэнц кі ар кестр Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

пад кі раў ніц твам га лоў на га ды ры жо ра Вік та ра Ба ба ры кі на 

аздо біў вы ступ лен ні вы ка наў цаў з Бе ла ру сі, Іта ліі, Ка рэі, 

Фран цыі, Мал до вы, Ра сіі.

Сён ня ў Ві цеб ску на сы ча ная пра гра ма, як, у прын цы пе, 

і на пра ця гу ўся го тыд ня. У фес ты валь най афі шы — па-

ста ноў кі ў Бе ла рус кім тэ ат ры «Ляль ка» і На цы я наль ным 

ака дэ міч ным драм тэ ат ры імя Якуба Ко ла са, мас тац кія 

вы стаў кі, кан цэр ты па пу ляр ных ар тыс таў з Ра сіі Еmіn і 

Ста са Мі хай ла ва.

Заўт ра ад бу дзец ца афі цый нае ад крыц цё са ма га маш-

таб на га фес ты ва лю на шай кра і ны. На га да ем, што пад час 

фэс ту кур сі руе да дат ко вы цяг нік з Мін ска ў Ві цебск і на зад. 

Са ста лі цы ён ад праў ля ец ца ў 12.42, з Ві цеб ска — у 1.30. 

Для мно гіх мін чан эк скур сія ад на го дня па «хлеб і ві до ві-

шчы» ста ла тра ды цы яй.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Фо та Бел ТА.

Атры ма лі ак ты віс ты са цы яль на-

эка ла гіч на га даб ра чын на га пра-

ек та «Но вае жыц цё ў аб мен на 

на крыў кі». Гро шы пе рад алі на 

ле кі і пра гу лач ную ка ляс ку ад на-

му з па да печ ных пра ек та Гры шу 

Доў гіх. За дзе вяць ме ся цаў, дзя-

ку ю чы асоб на му збо ру на кры вак 

з-пад бу тэ лек, на по яў, тэт ра па-

каў, бы та вой хі міі і пар фу ме рыі, 

уда ло ся «за кру ціць пер шую доб-

рую спра ву», ка жуць ар га ні за та-

ры пра ек та.

Што год у Бе ла ру сі ўтва ра ец ца 

больш за 4000 тон плас ты ка вых на кры-

вак, кошт якіх як дру гас най сы ра ві ны — 

ка ля 800 ты сяч до ла раў. На крыў ка і 

каль цо з-пад яе вы раб ля юц ца з ка-

рыс на га плас ты ку, які мож на пе ра пра-

ца ваць як дру гас ныя ма тэ ры яль ныя 

рэ сур сы ў гра ну лы. А ўжо з іх пас ля 

ства ра юць но выя па лі мер ныя вы ра бы, 

канц та ва ры, адзен не, мэб лю.

— У на ша га па да печ на га Гры шы 

ДЦП і спас тыч ны тэт ра па рэз 3-й сту-

пе ні цяж кас ці. Дзя ку ю чы ўдзель ні кам 

пра ек та ў хлоп чы ка з'я ві ла ся не аб ход-

ная ка ляс ка, якая да зва ляе яму са ма-

стой на ўтрым лі ваць га ла ву і спі ну. Яму 

на бы лі ле кі, — па дзя лі ла ся кі раў нік 

пра ек та «Но вае жыц цё ў аб мен на 

на крыў кі» На тал ля КУН ЦЭ ВІЧ. — 

Спе цы яль ныя кан тэй не ры для збо ру 

на кры вак ста яць, на прык лад, у ганд лё-

вых цэнт рах на шых парт нё раў, што да-

лу чы лі ся да ак цыі, кра мах «Ві та люр», 

«Су се дзі», «Бус лік».

У кан тэй не ры мож на кі даць усе 

плас ты ка выя на крыў кі з мар кі роў кай 

«02»/«2», «04»/«4», «05»/ «5». Яны па-

він ны быць чыс тыя і без ме та ліч ных, 

фаль гі ра ва ных ці па пя ро вых укла ды-

шаў. Ка лі ў тых, хто хо ча да па маг чы 

лю дзям з ін ва лід нас цю, ёсць маг чы-

масць ад сар та ваць на крыў кі, перш 

чым па клас ці іх у кан тэй нер ці пе ра-

даць ва лан цё рам пра ек та, гэ та бу дзе 

яшчэ лепш, бо та кая сы ра ві на каш туе 

да ра жэй.

Да ве дац ца пра пунк ты збо ру плас-

ты ка вых на кры вак у Бе ла ру сі мож-

на па спа сыл цы https://vk.com/topіc-

12715323_39979593.

Іры на СІ ДА РОК.

Доб рая спра ваДоб рая спра ва

БОЛЬШ ЯК 1200 ДО ЛА РАЎ 
ЗА ПЛАС ТЫ КА ВЫЯ НА КРЫЎ КІ

ІІ Еў ра пей скія гуль ні ў Мін ску ўжо ста лі гіс то ры яй, 

але ўспа мі ны пра гэ тыя дзе сяць дзён яшчэ све жыя 

ў па мя ці. Ця пер тра ды цый на на стаў час пад вя дзен-

ня вы ні каў. Ка лі ка заць пра спар тыў ны склад нік, 

то тур нір у Мін ску быў вель мі па спя хо вы для бе ла-

рус кай ка ман ды, пра гэ та за явіў пер шы на мес нік 

мі ніст ра спор ту і ту рыз му Бе ла ру сі, шэф мі сіі бе ла-

рус кай дэ ле га цыі на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях Вя ча слаў 

ДУР НОЎ. Ён ад зна чыў, што пе рад стар там тур ні ру 

ні хто не агуч ваў спарт сме на м коль касць ме да лёў, 

якія яны па він ны за ва я ваць, але вы нік пе ра сяг нуў 

усе пла ны і ча кан ні.


