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Га лоў най па дзе яй фо ру му стаў 

га ла-кан цэрт «Мая Алек санд рыя». 

На iм пры сут нi чаў Аляк сандр 

Лукашэн ка.

Прэ зi дэнт ад зна чыў, што шчас-

лi вы вi таць усiх на гас цiн най алек-

санд рый скай зям лi. Па яго сло вах, 

гэ тае свя та — на го да па гля дзець 

ад но ад на му ў во чы, па га ва рыць 

са ста ры мi та ва ры ша мi, на быць но-

вых сяб роў, «удых нуць на поў ныя 

гру дзi лет няе, на поў не нае во да рам 

мё ду i на спя ва ю чых ка ла соў па вет-

ра бе ла рус кiх па лёў, па чуць спе вы 

пту шак, уба чыць зор нае не ба без 

га рад скiх аг нёў».

«Мы ма ем маг чы масць зноў па-

гру зiц ца ў тое, што бы ло са мым 

звы чай ным у на шым ба са но гiм 

дзя цiн стве, але ста ла для мно гiх у 

су час ным све це са праўд най рас ко-

шай. Та кую вы дат ную маг чы масць 

вось ужо больш за дзе сяць га доў 

дае нам гэ ты на род ны фес ты валь 

з дзi вос на цёп лай, доб рай i свет-

лай ат мас фе рай, — ска заў Аляк-

сандр Лукашэнка. — Сот нi ты сяч 

гле да чоў, гас па да ры ра мес ных i 

фер мер скiх пад вор каў, бе ла рус кiя 

i за меж ныя ар тыс ты, якiя iмк нуц ца 

пры ехаць да нас (i гэ ты скла да ны 

год не вы клю чэн не), не прос та ста лi 

сяб ра мi, а амаль па рад нi лi ся».

На дум ку кi раў нi ка кра i ны, та кiх 

свят, якiя б аб'яд ноў ва лi асноў ныя 

сла вян скiя на ро ды, ня шмат. А «Ку-

пал ле» ў Алек санд рыi яшчэ мож-

на на зваць i рэ пе ты цы яй га лоў най 

су мес най па дзеi — «Сла вян ска га 

ба за ру ў Вi цеб ску».

Не здар ма ка жуць, што рай для 

кож на га ча ла ве ка там, дзе зна хо-

дзiц ца яго сэр ца. «Не толь кi маё, але 

i ўсiх, хто са браў ся, сэр цы тут. Маё 

сэр ца кан чат ко ва i бес па ва рот-

на ад да дзе на гэ тай зям лi i гэ тым 

лю дзям. Усiм бе ла ру сам, на ша му 

муд ра му i моц на му на ро ду. На-

ро ду, якi за мно гiя ста год дзi сва-

ёй гiс то рыi пе ра жыў ня ма ла бед 

i ня шчас цяў, але нi ко лi i нi пе рад 

кiм не ста на вiў ся на ка ле нi. На ро-

ду, якi вы дат на ве дае кошт слоў 

i спраў, якi вы па ку та ваў пра ва 

жыць у сва ёй дзяр жа ве i са ма-

стой на вы бi раць i вы зна чаць сваю 

бу ду чы ню», — да даў Прэ зi дэнт.

2020-ы за вяр шае тры ло гiю Га-

доў ма лой ра дзi мы. Кi раў нiк кра i-

ны па пра сiў пры сут ных азiр нуц ца 

ва кол, па гля дзець, коль кi доб ра га 

зроб ле на на мi для род най зям лi.

«Ва ша вя лi кая за слу га ў тым, 

што ўжо не ад но па ка лен не бе ла-

ру саў рас це ў шчас лi вай, чыс тай, 

мiр най i пры го жай кра i не. Кра i не, 

якую ства ры лi мы з ва мi прак тыч на 

з ну ля на аб лом ках вя лi кай iм пе рыi, 

iмя якой Са вец кi Са юз. Так, бы ло 

ня лёг ка. Вя до ма, неш та атры ма-

ла ся на «вы дат на», на ват лепш, 

чым мы са бе ка лiсь цi ўяў ля лi. 

Штось цi на «доб ра». А над не чым 

трэ ба бу дзе яшчэ ня ма ла пра ца-

ваць. Бо мы ж з ва мi дак лад на ве-

да ем: ка ра вай све жа га дух мя на га 

на ту раль на га хле ба — гэта вы-

нiк доў гай, упар тай i кар пат лi вай 

пра цы. I нiяк iнакш», — кан ста та ваў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па яго сло вах, адзi ны спо саб 

ства рыць най леп шую бу ду чы ню для 

сва ёй кра i ны i для свай го на ро да — 

пра ца ваць на вы нiк, аб' яд ноў вац-

ца пе рад лю бы мi вы пра ба ван ня мi, 

пера адоль ваць усе цяж кас цi. «Не-

здар ма ў са вец кiя ча сы га ва ры лi: 

перш чым спы таць, што Ра дзi ма 

зра бi ла для ця бе, спы тай: а што я 

зра бiў для Ра дзi мы, для сва ёй кра i-

ны, для свай го на ро да? I ад ка жы на 

гэ тае пы тан не сум лен на, — на га даў 

Прэ зi дэнт. — Са праўд ная лю боў 

да Ай чы ны — ства раль ная. Та му 

да вай це i да лей ра зам бу да ваць 

на шу Бе ла русь спра вяд лi вай, 

бяс печ най i моц най кра i най. За-

раз гэ та вель мi ак туа ль на — ка лi 

моц ныя гэ та га све ту iмк нуц ца пе-

ра дзя лiць свет, зла маць устоi, на-

вя заць больш сла бым кра i нам сваё 

мыс лен не», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка i вы ка заў дум ку, што 

ў та кiя ча сы га лоў нае — слу хаць 

сваё сэр ца, якое заў сё ды па ка жа 

са мы дак лад ны i пра вiль ны шлях 

у бу ду чы ню.

*  *  *
Бе ла ру сы лю бяць i ўме юць су-

стра каць гас цей — гэ та яшчэ раз 

пад крэс лi ла Алек санд рыя. «Алек-

санд рый скi кiр маш», вы стаў-

ка Мiнск ага трак тар на га за во да 

«Зроб ле на ў Бе ла ру сi» па ка за лi, 

на коль кi пра ца вi тыя, та ле на вi тыя 

i вы на ход лi выя на шы лю дзi, «Спа-

жы вец кая» i «Ганд лё вая» ву лi цы — 

як гас цiн на мы пры ма ем сяб роў i як 

смач на iх час ту ем.

Пад час свя та ад бы лi ся гранд-фi-

нал i цы ры мо нiя ўзна га ро джан ня 

ўдзель нi каў рэс пуб лi кан ска га ся-

мей на га сель ска гас па дар ча га пра-

ек та «Ула дар ся ла». З гэ та га го да 

яго фi нал пры мер ка ва ны да фо ру му 

ў Алек санд рыi. Пе ра мож ца мi ста ла 

сям'я Зуб ко з Па стаў шчыны.

Са мая цi ка вая част ка свя та — 

га ла-кан цэрт «Мая Алек санд рыя» i 

фе ер верк. Сцэ на рый уяў ляў са бой 

гiс то рыю ў пес нях пра ча ла ве ка, 

якi вы браў сваю жыц цё вую да ро гу, 

па цвер дзiў шы, што сам гас па дар 

свай го лё су. Пад час кан цэр та ўсё ж 

та кi пай шоў га рэз лi вы дождж, але 

ар га нi за та ры як руп лi выя гас па да-

ры i тут па кла па цi лi ся пра гас цей. 

На кож нае мес ца ам фi тэа т ра за га-

дзя па кла лi даж джа вi кi.

Свя та, якое, да рэ чы, упер шы ню 

пра хо дзi ла пад па тра на там ЮНЕСКА, 

пра цяг ну ла ся i ў ня дзе лю.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Фо та рэ пар таж са свя та 
на ша га фо та ка рэс пан дэн та 

Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ — 
на 8-й — 9-й стар.

«Маё сэр ца кан чат ко ва i бес па ва рот на ад да дзе на 
гэ тай зям лi i гэ тым лю дзям»

Больш за 100 ты сяч гас цей i ўдзель нi каў пры еха лi ў аг ра га ра док Алек санд рыя на свя та «Ку пал ле»
«Алек санд рыя збi рае сяб роў» — свя та заў сё ды ча ка нае, а сё ле та 

яно бы ло прос та не аб ход нае бе ла ру сам. Руп лi вая пра ца, каб вы-

тры ваць у над звы чай скла да най эка на мiч най сi ту а цыi, ня прос тая 

са нi тарна-эпi дэ мi я ла гiч ная аб ста ноў ка — у та кiх умо вах жы ла 

кра i на апош нiм ча сам, та му ку паль ская ча роў ная ат мас фе ра 

пры цяг ну ла ў аг ра га ра док на Дняп ры шмат гас цей. Да рэ чы, 

маг чы масць ад па чыць на пры ро дзе, па лю ба вац ца края вi да мi 

да ло i на двор'е. У су бо ту, быц цам па за ка зе, ня бес ная кан цы ля-

рыя пры пы нi ла дзён ныя даж джы, i па хмур нае не ба рас кве цi ла 

со ней ка.

За па тра ба ва ныя 
ка лі до ры

Раз віц цю паўд нё ва-

ўсход ніх рэ гі ё наў Ма гі лёў-

скай воб лас ці Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на дае вя лі кую 

ўва гу. Менш за год та му ён 

на вед ваў Кас цю ко віц кі ра-

ён, каб на свае во чы па ба-

чыць, як рэа лі зу ец ца Указ 

№ 235 ад 8 чэр ве ня 2015 

го да і ад па вед ная пра гра-

ма, згод на з які мі шэ раг прэ-

фе рэн цый і льгот атры ма лі 

прад пры маль ні кі і жы ха ры 

Кры чаў ска га, Клі ма віц ка га, 

Крас на поль ска га, Кас цю-

ко віц ка га, Слаў га рад ска га, 

Чэ ры каў ска га і Хо цім ска га 

ра ё наў. Та ды Прэ зі дэнт пра-

вёў на ра ду, на якой дэ та лё-

ва раз гле дзеў стан спраў у 

рэ гі ё не і за па тра ба ваў ад 

мяс цо вых ула даў за бяс пе-

чыць што  гадо вую ды на мі ку 

эка на міч на га рос ту, каб лю-

дзі, якія тут жы вуць і пра цу-

юць, ад чу ва лі ся бе ўпэў не-

на, жы лі год на і га на ры лі ся 

сва ёй ма лой ра дзі май.

У кан цы мая сё ле та 

дзеян  не 235-га ўка за бы ло 

пра цяг ну та да 2025 го да.

Стар шы ня Ма гі лёў ска га 

абл вы кан ка ма Ле а нід За яц 

да ла жыў кі раў ні ку дзяр жа-

вы аб раз віц ці рэ гі ё на. Аб' ём 

ва ла во га рэ гі я наль на га пра-

дук ту за пяць ме ся цаў го да 

склаў 98,3 пра цэн та да ле-

таш ня га ўзроў ню пры за дан-

ні на паў год дзе 102,5 пра-

цэн та. На Ма гі лёў шчы не са 

сту дзе ня да са ка ві ка бы лі 

пра ца ўлад ка ва ныя 1133 ча-

ла ве кі на на васт во ра ныя 

ра бо чыя мес цы на но вых 

вы твор час цях і прад пры ем-

ствах. Ся рэд ні за ро бак ця-

пер скла дае 954 руб лі.

Мі ністр транс пар ту і ка му-

ні ка цый Аляк сей Аў ра мен ка 

так са ма да ла жыў аб рэа лі за-

цыі пра гра мы рэ кан струк цыі 

і ма дэр ні за цыі мас та вых збу-

да ван няў за кошт крэ ды таў 

Еў ра пей ска га бан ка рэ кан-

струк цыі і раз віц ця. У вы ні-

ку пра ек та ця гам трох га доў 

бу дуць аб ноў ле ныя два пу-

цеп ра во ды це раз чы гун ку 

на тра се М-10, пу цеп ра вод 

це раз аў та ма біль ную да ро гу 

на тра се М-8, 14 мас тоў це-

раз рэ кі і адзін це раз Дняп-

роў ска-Буг скі ка нал.

ЕБРР вы дзя ляе на рэ кан-

струк цыю і ма дэр ні за цыю 

18 мас тоў 126 міль ё наў еў ра. 

Прэ зі дэнт па ці ка віў ся перс-

пек ты вай раз віц ця да рож най 

сет кі ў паў днё вым і паў ноч-

ным на прам ках, ста нам мяс-

цо вых да рог.

У нас ужо з Мінск ам звя-

за ныя ўсе аб лас ныя цэнт ры 

цу доў ны мі да ро га мі, ця пер 

трэ ба пры вес ці ў па ра дак да-

ро гі, якія злу ча юць аб лас ныя 

цэнт ры з ра ён ны мі, на ступ-

ны этап — год ныя да ро гі па-

він ны быць ад рай цэнт раў да 

аг ра га рад коў. Пас ля гэ та га 

на ста не час ад на віць да ро гі 

і да ма лых вё сак.

«Без да рог Бе ла ру сі ня-

ма, — за явіў лі дар. — Гэ та і 

на строй лю дзей, і эка но мі-

ка, і тран зіт, на якім мож на 

за ра біць».

Ме лі я ра цыя 
і ла гіс ты ка

Ме лі я ра цыя — дру гое 

най важ ней шае пы тан не 

раз віц ця рэ гі ё на. Не аб ход-

на вяр нуць да жыц ця зем лі, 

у якія бы лі ўкла дзе ныя вя ліз-

ныя гро шы яшчэ ў са вец кія 

ча сы, лі чыць Прэ зі дэнт.

«Да лей цяг нуць нель га. 

Я ўжо ба чу з вер та лё та, — 

ска заў ён дзяр жаў ным слу-

жа чым, якія яго су стрэ лі на 

Слаў га рад чы не. — ...Ме-

лі я ра цый ная ра бо та ў нас 

пры пы ні ла ся. А па лі ня дрэн-

ныя».

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

заўва жыў, што шмат па лёў 

за рас тае хмыз ня ком. Раз мо-

ва не толь кі пра Слаў га рад-

скі ра ён.

«Па куль хмыз няк, а заў-

т ра ўжо бу дуць та кія пні, 

якія прый дзец ца кар ча-

ваць, — па пя рэ дзіў ён. — 

Таму трэ ба кі нуць усё, па-

лі чыць, бо за ка паць у ба ло-

та мож на лю быя гро шы... 

Таму аса біс та па лі чыць і пад 

ад каз насць гу бер на та раў».

Пас ля раз мо вы з кі раў-

ніц твам воб лас ці і мі ніст рам 

транс пар ту і ка му ні ка цый 

Прэ зі дэнт па ды шоў да лю-

дзей, якія, ня гле дзя чы на 

ха лод ны дождж, ча ка лі яго 

на но вым мос це: мос та-

будаўнікі, да рож ні кі і мяс цо-

выя жы ха ры.

«Мы да мо ві лі ся з еў-

ра пей ца мі пра тое, што ў 

най блі жэй шыя тры га ды 

вось та кіх мас тоў і больш 

скла да ных па бу ду ем і ма-

дэр ні зу ем 18, — па ве да міў 

Прэ зі дэнт. — Гэ та ж тран-

зіт з ус хо ду на за хад, яны 

(ЕС. — «Зв.») у гэ тым за ці-

каў ле ныя. ...Доб ра, што мы 

свое ча со ва пад ха пі лі свае 

да ро гі, пры вя лі ў па ра дак, 

сён ня яны (тран зіт ныя гру-

зы. — «Зв.») пе ра мя шча-

юц ца праз Бе ла русь, а гэ та 

доб рыя для нас гро шы».

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

вы ка заў па жа дан не, каб кон-

курс на бу даў ніц тва гэ тых 

мас тоў вый гра лі бе ла рус кія 

ар га ні за цыі, каб гро шы, вы-

дат ка ва ныя на мас ты, за ста-

лі ся на гэ тай зям лі.

Ра ней па доб ныя кон кур сы 

бе ла ру сам уда ва ла ся вый-

гра ваць, дзя ку ю чы, па сло-

вах Прэ зі дэн та, у тым лі ку і 

дзяр жаў на му кі ра ван ню.

«Гэ та да зва ля ла нам 

вый гра ваць гэ тыя тэн да-

ры, бо ні хто ні ко му не да-

ваў ад ка ты, ні хто не за вы-

шаў каш та рыс, усё бы ло 

сум лен на», — ар гу мен та ваў 

ён.

Пры цяг нен не 
зям лі

Яшчэ ад но важ нае рас па-

ра джэн не кі раў ні ка дзяр жа-

вы — бу да ваць да ро гі з бе-

то ну, што да зво лі ла не толь кі 

вы ка рыс таць ліш кі бе ла рус-

ка га цэ мен ту, але і сэ ка но-

міць на вы ра бе ас фаль ту.

Да та го ж бе ла ру сы на-

ву чы лі ся бу да ваць вель мі 

якас ныя да ро гі з бе то ну. 

І ме на ві та та кія па він ны быць 

ад ра ён ных цэнт раў да ўсіх 

аг ра га рад коў — так зва ныя 

ўнут ры гас па дар чыя.

«Да ро гі — гэ та жыц цё. Ня-

ма да ро гі, ня ма жыц ця», — 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Пра цяг ва ю чы аб ма лёў-

ваць лю дзям пла ны на най-

блі жэй шую бу ду чы ню, Аляк-

сандр Лу ка шэн ка за кра нуў і 

тэ му пус тых зя мель у бы лых 

цэнт раль ных гас па дар ках, 

якія стра ці лі свой ста тус, 

а так са ма ў так зва ных не-

перс пек тыў ных вёс ках.

«Вёс кі кі даць нель га, — 

упэў не ны бе ла рус кі лі дар. — 

Вёс кі трэ ба вы ра тоў ваць. 

А як?.. Трэ ба ад даць гэ тыя 

ка вал кі зям лі лю дзям пад 

да чы».

У гэ тым за лог зда роўя на-

цыі і ста біль нас ці ў гра мад-

стве, да даў ён. Ме на ві та на 

гэ та бу дзе на кі ра ва ная вя-

лі кая са цы яль ная пра гра ма. 

І, да рэ чы, каб яна бы ла рэа-

лі за ва ная, так са ма па трэб ны 

да ро гі.

Мяс цо выя жы ха ры шчы-

ра па дзя ка ва лі кі раў ні ку 

дзяр жа вы за ўва гу і кло пат 

пра ра ё ны, якія па цяр пе лі 

ад ава рыі на ЧА ЭС: «Гэ ты 

мост — знак та го, што мы 

па трэб ныя тут, до ма, на род-

най зям лі, дзе ства ра юц ца 

ўсе не аб ход ныя ўмо вы для 

нар маль на га жыц ця».

Прэ зі дэнт па га дзіў ся, 

што ча ла век больш за ўсё 

па трэб ны на сва ёй зям лі, 

якую ве дае і лю біць.

«Мы пры ня лі Пра гра му 

раз віц ця паўд нё ва г а ўсхо ду 

Ма гі лёў скай воб лас ці... У бу-

ду чай пя ці год цы пра гра ма 

па він на быць рэа лі за ва ная. 

Ка лі мы рэа лі зу ем яе, Ма гі-

лёў шчы на бу дзе жыць. Гэ та 

бу дзе цу доў нае да паў нен не 

да яе ка ра ваю», — да даў 

ён. — Гля дзі це на сваю зям-

лю, бо ка лі за ма цу е це ся тут, 

то і дзе ці ва шы бу дуць жыць. 

Яны атры ма юць фун да мент 

для раз віц ця. А калі бу дзе-

це «гаст ра ля ваць» па Бе ла-

ру сі аль бо па све це, то ка лі 

вер не це ся — тут ні чо га не 

бу дзе, і дзе бу дуць ва шы 

дзе ці? Та му бу дуй це свой 

дом тут».

Прэ зі дэнт па абя цаў, што 

зро біць усё, каб пра гра ма 

раз віц ця паўд нё ва г а ўсхо ду 

Ма гі лёў скай воб лас ці бы ла 

рэа лі за ва ная.

Пад час ура чыс тай цы ры-

мо ніі ад крыц ця мас та во га 

пе ра хо да це раз ра ку Сож аў-

та тра сы Р-140 Слаў га рад — 

Крас на пол ле сім ва ліч ны 

ключ кі раў ні ку дзяр жа вы 

пе ра даў ге не раль ны ды рэк-

тар РУП «Ма гі лёў аў та дар» 

Ана толь Ла па цін.

Прэ зі дэнт, у сваю чар гу, 

пе ра даў по тым сім ва ліч ны 

ключ Ле а ні ду Зай цу і за ўва-

жыў, што лю дзі за да во ле ныя 

но вым кі раў ні ком рэ гі ё на.

Пра ехаў шы па но вым 

мос це, Аляк сандр Лу ка шэн-

ка на кі ра ваў ся да мяс цо вай 

сла ву тас ці — Бла кіт най кры-

ні цы, дзе па каш та ваў слаў-

га рад скія да маш нія сы ры, 

мёд, па гу та рыў з ра мес ні-

ка мі і пча ля ра мі. На са мой 

кры ні цы зай шоў у кап ліч ку, 

па раз маў ляў са свя та ром і 

па лом ні ка мі.

Па сло вах стар шы ні рай-

вы кан ка ма Сяр гея Мі ха лю-

ты, у вы хад ныя дні сю ды 

пры яз джае да трох ты сяч 

ча ла век. Мяс цо выя ўла ды 

кла по цяц ца пра тое, каб 

за ха ваць гэ та ўні каль нае 

месца.

Да рэ чы, не ка то рыя жур-

на ліс ты і чле ны дэ ле га цыі, 

якія су пра ва джа лі Прэ зі дэн-

та, так са ма з за да валь нен-

нем прай шлі ся па рэ чы шчы 

гэ та га праз рыс та га цу ду з 

крыш таль най ле дзя ной ва-

дой ба са нож. Па аса біс тым 

ура жан ні ска жу — са праўд-

нае за хап лен не!

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА, 

Слаў га рад скі ра ён.

«Без да рог Бе ла ру сі ня ма. Гэ та і на строй лю дзей, 
і эка но мі ка, і тран зіт, на якім мож на за ра біць»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
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