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НАДЗЁННАЕ

14 ліпеня 2020 г.

«Без дарог Беларусі няма. Гэта і настрой людзей,
і эканоміка, і транзіт, на якім можна зарабіць»

Раз віц цю паўд нё ваўсходніх рэгіёнаў Магілёўскай воб лас ці Аляксандр
Лукашэнка надае вялікую
ўвагу. Менш за год таму ён
наведваў Касцюковіцкі раён, каб на свае вочы пабачыць, як рэалізуецца Указ
№ 235 ад 8 чэрвеня 2015
года і адпаведная праграма, згодна з якімі шэраг прэферэнцый і льгот атрымалі
прадпрымальнікі і жыхары
Крычаўскага, Клімавіцкага,
Крас на поль ска га, Кас цюковіцкага, Слаўгарадскага,
Чэрыкаўскага і Хоцімскага
раёнаў. Тады Прэзідэнт правёў нараду, на якой дэталёва разгледзеў стан спраў у
рэгіёне і запатрабаваў ад
мясцовых уладаў забяспечыць штогадовую дынаміку
эканамічнага росту, каб людзі, якія тут жывуць і працуюць, адчувалі сябе ўпэўнена, жылі годна і ганарыліся
сваёй малой радзімай.
У кан цы мая сё ле та
дзеянне 235-га ўказа было
працягнута да 2025 года.
Старшыня Магілёўскага
аблвыканкама Леанід Заяц
далажыў кіраўніку дзяржавы аб развіцці рэгіёна. Аб'ём
валавога рэгіянальнага прадукту за пяць месяцаў года
склаў 98,3 працэнта да леташняга ўзроўню пры заданні на паўгоддзе 102,5 працэнта. На Магілёўшчыне са
студзеня да сакавіка былі
працаўладкаваныя 1133 чала ве кі на на васт во ра ныя
рабочыя месцы на новых
вытворчасцях і прадпрыемствах. Сярэдні заробак цяпер складае 954 рублі.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Фота БелТА.

Запатрабаваныя
калідоры

Міністр транспарту і камунікацый Аляксей Аўраменка
таксама далажыў аб рэалізацыі праграмы рэканструкцыі
і мадэрнізацыі маставых збудаванняў за кошт крэдытаў
Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця. У выніку праекта цягам трох гадоў
будуць абноўленыя два пуцеправоды цераз чыгунку
на трасе М-10, пуцеправод
цераз аўтамабільную дарогу
на трасе М-8, 14 мастоў цераз рэкі і адзін цераз Дняпроўска-Бугскі канал.
ЕБРР выдзяляе на рэканструкцыю і мадэрнізацыю
18 мастоў 126 мільёнаў еўра.
Прэзідэнт пацікавіўся перспектывай развіцця дарожнай
сеткі ў паўднёвым і паўночным напрамках, станам мясцовых дарог.
У нас ужо з Мінскам звязаныя ўсе абласныя цэнтры
цудоўнымі дарогамі, цяпер
трэба прывесці ў парадак дарогі, якія злучаюць абласныя
цэнтры з раённымі, наступны этап — годныя дарогі павінны быць ад райцэнтраў да
аграгарадкоў. Пасля гэтага
настане час аднавіць дарогі
і да малых вёсак.
«Без дарог Беларусі няма, — заявіў лідар. — Гэта і
настрой людзей, і эканоміка, і транзіт, на якім можна
зарабіць».

Меліярацыя
і лагістыка
Ме лі я ра цыя — дру гое
най важ ней шае пы тан не
развіцця рэгіёна. Неабходна вярнуць да жыцця землі,
у якія былі ўкладзеныя вялізныя грошы яшчэ ў савецкія
часы, лічыць Прэзідэнт.
«Далей цягнуць нельга.
Я ўжо бачу з верталёта, —
сказаў ён дзяржаўным служачым, якія яго сустрэлі на
Слаў га рад чы не. — ...Меліярацыйная работа ў нас
прыпынілася. А палі нядрэнныя».
Аляксандр Лу ка шэн ка
заўважыў, што шмат палёў
зарастае хмызняком. Размова не толькі пра Слаўгарадскі раён.
«Пакуль хмызняк, а заўтра ўжо будуць такія пні,
якія прыйдзецца карчаваць, — папярэдзіў ён. —
Таму трэба кінуць усё, палічыць, бо закапаць у балота можна любыя грошы...
Таму асабіста палічыць і пад
адказнасць губернатараў».
Пасля размовы з кіраўніцтвам вобласці і міністрам
транспарту і камунікацый
Прэзідэнт падышоў да людзей, якія, нягледзячы на
халодны дождж, чакалі яго
на но вым мос це: мос та-

будаўнікі, дарожнікі і мясцовыя жыхары.
«Мы да мо ві лі ся з еўрапейцамі пра тое, што ў
най блі жэй шыя тры га ды
вось такіх мас тоў і больш
складаных пабудуем і мадэрнізуем 18, — паведаміў
Прэзідэнт. — Гэта ж транзіт з усходу на захад, яны
(ЕС. — «Зв.») у гэтым зацікаўленыя. ...Добра, што мы
своечасова падхапілі свае
дарогі, прывялі ў парадак,
сёння яны (транзітныя грузы. — «Зв.») перамяшчаюцца праз Беларусь, а гэта
добрыя для нас грошы».
Аляксандр Лу ка шэн ка
выказаў пажаданне, каб конкурс на будаўніцтва гэтых
мастоў выйгралі беларускія
арганізацыі, каб грошы, выдаткаваныя на масты, засталіся на гэтай зямлі.
Раней падобныя конкурсы
беларусам удавалася выйграваць, дзякуючы, па словах Прэзідэнта, у тым ліку і
дзяржаўнаму кіраванню.
«Гэ та да зва ля ла нам
выйграваць гэтыя тэндары, бо ніхто нікому не даваў адкаты, ніхто не завышаў каштарыс, усё было
сумленна», — аргументаваў
ён.

Прыцягненне
зямлі
Яшчэ адно важнае распараджэнне кіраўніка дзяржавы — будаваць дарогі з бетону, што дазволіла не толькі
выкарыстаць лішкі беларускага цэменту, але і сэканоміць на вырабе асфальту.
Да таго ж беларусы навучыліся будаваць вельмі
якас ныя да ро гі з бе то ну.
І менавіта такія павінны быць
ад раённых цэнтраў да ўсіх
аграгарадкоў — так званыя
ўнутрыгаспадарчыя.

«Дарогі — гэта жыццё. Няма дарогі, няма жыцця», —
падкрэсліў Прэзідэнт.
Працягваючы абмалёўваць людзям планы на найбліжэйшую будучыню, Аляксандр Лукашэнка закрануў і
тэму пустых зямель у былых
цэнтральных гаспадарках,
якія страцілі свой статус,
а таксама ў так званых неперспектыўных вёсках.
«Вёскі кідаць нельга, —
упэўнены беларускі лідар. —
Вёскі трэба выратоўваць.
А як?.. Трэба аддаць гэтыя
кавалкі зямлі людзям пад
дачы».
У гэтым залог здароўя нацыі і стабільнасці ў грамадстве, дадаў ён. Менавіта на
гэта будзе накіраваная вялікая сацыяльная праграма.
І, дарэчы, каб яна была рэалізаваная, таксама патрэбны
дарогі.
Мясцовыя жыхары шчыра па дзя ка ва лі кі раў ні ку
дзяржавы за ўвагу і клопат
пра раёны, якія пацярпелі
ад аварыі на ЧАЭС: «Гэты
мост — знак таго, што мы
патрэбныя тут, дома, на роднай зямлі, дзе ствараюцца
ўсе неабходныя ўмовы для
нармальнага жыцця».
Прэ зі дэнт па га дзіў ся,
што чалавек больш за ўсё
патрэбны на сваёй зямлі,
якую ведае і любіць.
«Мы прынялі Праграму
развіцця паўднёвага ўсходу
Магілёўскай вобласці... У будучай пяцігодцы праграма
павінна быць рэалізаваная.
Калі мы рэалізуем яе, Магілёўшчына будзе жыць. Гэта
будзе цудоўнае дапаўненне
да яе караваю», — дадаў
ён. — Глядзіце на сваю зямлю, бо калі замацуецеся тут,
то і дзеці вашы будуць жыць.
Яны атрымаюць фундамент
для развіцця. А калі будзеце «гастраляваць» па Бела-

русі альбо па свеце, то калі
вернецеся — тут нічога не
будзе, і дзе будуць вашы
дзеці? Таму будуйце свой
дом тут».
Прэзідэнт паабяцаў, што
зробіць усё, каб праграма
развіцця паўднёвага ўсходу
Магілёўскай вобласці была
рэалізаваная.
Падчас урачыстай цырымоніі адкрыцця мас тавога
перахода цераз раку Сож аўтатрасы Р-140 Слаўгарад —
Крас на пол ле сім ва ліч ны
ключ кі раў ні ку дзяр жа вы
перадаў генеральны дырэктар РУП «Магілёўаў тадар»
Анатоль Лапацін.
Прэзідэнт, у сваю чаргу,
перадаў потым сімвалічны
ключ Леаніду Зайцу і заўважыў, што людзі задаволеныя
новым кіраўніком рэгіёна.
Пра ехаў шы па но вым
мосце, Аляксандр Лукашэнка накіраваўся да мясцовай
славутасці — Блакітнай крыніцы, дзе пакаштаваў слаўгарадскія дамашнія сыры,
мёд, пагу тарыў з рамеснікамі і пчалярамі. На самой
крыніцы зайшоў у каплічку,
паразмаўляў са святаром і
паломнікамі.
Па словах старшыні райвыканкама Сяргея Міхалюты, у выхадныя дні сюды
прыязджае да трох тысяч
чалавек. Мясцовыя ўлады
кла по цяц ца пра тое, каб
за ха ваць гэ та ўні каль нае
месца.
Дарэчы, некаторыя журналісты і члены дэлегацыі,
якія суправаджалі Прэзідэнта, таксама з задавальненнем прайшліся па рэчышчы
гэтага празрыс тага цуду з
крыштальнай ледзяной вадой басанож. Па асабістым
уражанні скажу — сапраўднае захапленне!
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА,
Слаўгарадскі раён.

«Маё сэрца канчаткова i беспаваротна аддадзена
гэтай зямлi i гэтым людзям»
Больш за 100 тысяч гасцей i ўдзельнiкаў прыехалi ў аграгарадок Александрыя на свята «Купалле»
«Александрыя збiрае сяброў» — свята заўсёды чаканае, а сёлета
яно было проста неабходнае беларусам. Руплiвая праца, каб вытрываць у надзвычай складанай эканамiчнай сiтуацыi, няпростая
санiтарна-эпiдэмiялагiчная абстаноўка — у такiх умовах жыла
краiна апошнiм часам, таму купальская чароўная атмасфера
прыцягнула ў аграгарадок на Дняпры шмат гасцей. Дарэчы,
магчымасць адпачыць на прыродзе, палюбавацца краявiдамi
дало i надвор'е. У суботу, быццам па заказе, нябесная канцылярыя прыпынiла дзённыя дажджы, i пахмурнае неба расквецiла
сонейка.
Галоўнай падзеяй форуму стаў
гала-канцэрт «Мая Александрыя».
На iм пры сут нi чаў Аляксандр
Лукашэнка.
Прэзiдэнт адзначыў, што шчаслiвы вiтаць усiх на гасцiннай александрыйскай зямлi. Па яго словах,
гэтае свята — нагода паглядзець
адно аднаму ў вочы, пагаварыць
са старымi таварышамi, набыць новых сяброў, «удыхнуць на поўныя
грудзi летняе, напоўненае водарам
мёду i наспяваючых каласоў паветра беларускiх палёў, пачуць спевы
птушак, убачыць зорнае неба без
гарадскiх агнёў».
«Мы маем магчымасць зноў пагрузiцца ў тое, што было самым
звычайным у нашым басаногiм
дзяцiнстве, але стала для многiх у
сучасным свеце сапраўднай раскошай. Такую выдатную магчымасць
вось ужо больш за дзесяць гадоў

дае нам гэты народны фестываль
з дзiвосна цёплай, добрай i светлай атмасферай, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Сотнi тысяч
гледачоў, гаспадары рамесных i
фермерскiх падворкаў, беларускiя
i замежныя артысты, якiя iмкнуцца
прыехаць да нас (i гэты складаны
год не выключэнне), не проста сталi
сябрамi, а амаль параднiлiся».
На думку кiраўнiка краiны, такiх
свят, якiя б аб'ядноўвалi асноўныя
славянскiя народы, няшмат. А «Купалле» ў Александрыi яшчэ можна назваць i рэпетыцыяй галоўнай
сумеснай падзеi — «Славянскага
базару ў Вiцебску».
Нездарма кажуць, што рай для
кожнага чалавека там, дзе знаходзiцца яго сэрца. «Не толькi маё, але
i ўсiх, хто сабраўся, сэрцы тут. Маё
сэрца канчаткова i беспаваротна аддадзена гэтай зямлi i гэтым

людзям. Усiм беларусам, нашаму
мудраму i моцнаму народу. Народу, якi за многiя стагоддзi сваёй гiсторыi перажыў нямала бед
i няшчасцяў, але нiколi i нi перад
кiм не станавiўся на каленi. Народу, якi выдатна ведае кошт слоў
i спраў, якi выпакутаваў права
жыць у сваёй дзяржаве i самастойна выбiраць i вызначаць сваю
будучыню», — дадаў Прэзiдэнт.
2020-ы завяршае трылогiю Гадоў малой радзiмы. Кiраўнiк краiны папрасiў прысутных азiрнуцца
вакол, паглядзець, колькi добрага
зроблена намi для роднай зямлi.
«Ваша вялiкая заслуга ў тым,
што ўжо не адно пакаленне беларусаў расце ў шчаслiвай, чыстай,
мiрнай i прыгожай краiне. Краiне,
якую стварылi мы з вамi практычна
з нуля на абломках вялiкай iмперыi,
iмя якой Савецкi Саюз. Так, было
нялёгка. Вядома, нешта атрымалася на «выдатна», нават лепш,
чым мы сабе калiсьцi ўяўлялi.
Штосьцi на «добра». А над нечым
трэба будзе яшчэ нямала працаваць. Бо мы ж з вамi дакладна ведаем: каравай свежага духмянага
натуральнага хлеба — гэта вынiк доўгай, упартай i карпатлiвай
працы. I нiяк iнакш», — канстатаваў
Аляксандр Лукашэнка.

Па яго словах, адзiны спосаб
стварыць найлепшую будучыню для
сваёй краiны i для свайго народа —
працаваць на вынiк, аб'ядноўвацца перад любымi выпрабаваннямi,
пераадольваць усе цяжкасцi. «Нездарма ў савецкiя часы гаварылi:
перш чым спытаць, што Радзiма
зрабiла для цябе, спытай: а што я
зрабiў для Радзiмы, для сваёй краiны, для свайго народа? I адкажы на
гэтае пытанне сумленна, — нагадаў
Прэзiдэнт. — Сапраўдная любоў
да Айчыны — стваральная. Таму
давайце i далей разам будаваць
нашу Беларусь справядлiвай,
бяспечнай i моцнай краiнай. Зараз гэта вельмi актуальна — калi
моцныя гэтага свету iмкнуцца перадзялiць свет, зламаць устоi, навязаць больш слабым краiнам сваё
мысленне», — сказаў Аляксандр
Лукашэнка i выказаў думку, што
ў такiя часы галоўнае — слухаць
сваё сэрца, якое заўсёды пакажа
самы дакладны i правiльны шлях
у будучыню.

* * *
Беларусы любяць i ўмеюць сустракаць гасцей — гэта яшчэ раз
падкрэслiла Александрыя. «Александ рый скi кiр маш», вы стаўка Мiнскага трактарнага завода

«Зроблена ў Беларусi» паказалi,
наколькi працавiтыя, таленавiтыя
i вынаходлiвыя нашы людзi, «Спажывецкая» i «Гандлёвая» вулiцы —
як гасцiнна мы прымаем сяброў i як
смачна iх частуем.
Падчас свята адбылiся гранд-фiнал i цырымонiя ўзнагароджання
ўдзельнiкаў рэспублiканскага сямейнага сельскагаспадарчага праекта «Уладар сяла». З гэтага года
яго фiнал прымеркаваны да форуму
ў Александрыi. Пераможцамi стала
сям'я Зубко з Пастаўшчыны.
Самая цiкавая частка свята —
гала-канцэрт «Мая Александрыя» i
феерверк. Сцэнарый уяўляў сабой
гiсторыю ў песнях пра чалавека,
якi выбраў сваю жыццёвую дарогу,
пацвердзiўшы, што сам гаспадар
свайго лёсу. Падчас канцэрта ўсё ж
такi пайшоў гарэзлiвы дождж, але
арганiзатары як руплiвыя гаспадары i тут паклапацiлiся пра гасцей.
На кожнае месца амфiтэатра загадзя паклалi дажджавiкi.
Свята, якое, дарэчы, упершыню
праходзiла пад патранатам ЮНЕСКА,
працягнулася i ў нядзелю.
Марыя ДАДАЛКА.
Фотарэпартаж са свята
нашага фотакарэспандэнта
Таццяны ТКАЧОВАЙ —
на 8-й — 9-й стар.

