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МЯЧ У ГУЛЬНI

«У БЕЛАРУСI РЭФОРМА
МОЖА БЫЦЬ ТОЛЬКI
Ў АДНЫМ КIРУНКУ —
ЯК УДАСКАНАЛЕННЕ
ТАГО, ШТО Ў НАС ЁСЦЬ»
Амаль тры гадзiны доўжылася сустрэча Прэзiдэнта Аляксандра Лукашэнкi
са сталiчным актывам
хоча це, дып ла ма тыч ны) на шай кра i ны
ў так званы цывiлiзаваны свет. Гэта найважнейшае пытанне, а яшчэ мы вельмi
моцна падцягнулi Мiнск, пабудавалi новыя
спартыўныя аб'екты. Нехта крытычна да
гэтага ставiцца, а я лiчу, што ўсё, што мы
тады стварылi, застанецца нават не нам,
а нашым дзецям. I сёння Мiнск з'яўляецца ўзорным горадам для правядзення
рознага роду спартыўных i культурных
мерапрыемстваў», — адзначыў Аляксандр
Лукашэнка.

У адмiнiстрацыйным комплексе
на праспекце Пераможцаў сабралася
каля тысячы чалавек — члены
Мiнгарвыканкама, парламентарыi,
кiраўнiкi дзяржаўных органаў,
сiлавых структур i ведамстваў,
адмiнiстрацый раёнаў Мiнска,
акцыянерных таварыстваў,
прадпрыемстваў камунальнай
формы ўласнасцi, устаноў адукацыi
i аховы здароўя, грамадскiх
аб'яднанняў.
Аб сiтуацыi ў сталiцы Прэзiдэнту далажыў старшыня Мiнгарвыканкама Анатоль
Сiвак. Ён расказаў, якiм чынам Мiнск стане
«разумным» горадам з зялёнымi тэхналогiямi, i што галоўная задача зараз — рост
даходаў гараджан.
Аляксандр Лукашэнка ў сваiм выступленнi закрануў усе бакi жыцця не толькi
Мiнска, але і краiны ў цэлым.

Зямля —
аснова ўсёй Айчыне
«У Мiнск як магнiтам прыцягваюцца вытворчыя i фiнансавыя рэсурсы, едуць працаваць найбольш квалiфiкаваныя кадры.
Гэта нядзiўна: Мiнск — сталiца, палiтычны,
эканамiчны, культуры i навуковы цэнтр, вiзiтная картка нашай краiны», — падкрэслiў
Аляксандр Лукашэнка i растлумачыў: таму
парадак у незалежнай Беларусi пачалi наводзiць менавiта з Мiнска. Сюды былi ўкладзены ўсе наяўныя рэсурсы i сiлы.
Цяпер надышла чарга рэгiёнаў, з'явiлася
магчымасць «аддаць доўг» вёсцы, малым
гарадам. У сiтуацыi, калi ўсе iмкнуцца ў
Мiнск, глыбiнка можа апусцець, заўважыў
Прэзiдэнт. Таму ў зоне ўвагi дзяржавы на

наступныя пяць гадоў — вяртанне беларусаў на зямлю. У прамым сэнсе гэтага слова.
Прэзiдэнт лiчыць важнай магчымасць любому гараджанiну атрымаць ва ўласнасць
за сiмвалiчную плату пустыя ўчасткi на хутарах i ў апусцелых вёсках.
«Такiм чынам мы адродзiм i неперспектыўныя вёсачкi, будзем развiваць
малыя гарады, пасёлкi гарадскога тыпу
i людзям створым зручнасцi для жыцця.
Гэта трэба зрабiць толькi для беларусаў.
Закрывацца мы не хочам i не можам, мы
экспартаарыентаваная эканомiка. Наша
дзяржава не можа жыць, не маючы зносiн са знешнiм светам. Мы ў геаграфiчным
цэнтры. Таму нам трэба акуратна, мэтанакiравана паглядзець так на сталiцу i краiну
ў цэлым, каб увогуле маёмасць належала
беларусам», — абазначыў Прэзiдэнт.

Узорны горад
Каб асэн са ваць, якiм стаў су час ны
Мiнск, варта азiрнуцца назад. Аляксандр
Лукашэнка нагадаў, у якiм становiшчы былi сталiчныя прадпрыемствы i грамадства,
якая была крымiнальная абстаноўка ў сярэдзiне 90-х.
«Таму мне давялося дзейнiчаць сiлай,
абапiраючыся на дапамогу простых людзей i
асаблiва мiнчан», — канстатаваў Прэзiдэнт.
I парадак быў наведзены: дзе праз суткi, як
у метро (забастоўка машынiстаў), дзе праз
месяц, як на трасе Масква—Берлiн (разгул
бандытызму). У мiкрараёнах, якiя лiчылiся
крымiнальнымi, узнiклi цяпер папулярныя
месцы для жыцця, даўгабуды завершаны, а
сталiца разбагацела на ўнiкальныя будынкi
накшталт Нацыянальнай бiблiятэкi.
«Мы правялi II Еўрапейскiя гульнi. Для
нас гэта было важна, гэта быў прарыў (калi

На электрычцы
Рывок, якi зроблены ў развiццi сталiчнай транспартнай iнфраструк туры, кiраўнiк дзяржавы назваў велiзарным: рэканструкцыя кальцавой дарогi, найбуйнейшых гарадскiх магiстраляў, будаўнiцтва
раз вя зак у са мых праб лем ных мес цах
да зва ля юць Мiн ску за ста вацца камфортным.
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Прэзiдэнт дадаў, што ў апошнiя гады значна ўдасканалена сталiчная сiстэма адукацыi:
з 2016 года ўведзены ў эксплуатацыю чатыры школы, пятнаццаць дашкольных устаноў, пастаянна ўмацоўваецца матэрыяльнатэхнiчная база. А калiсьцi будынкi дзiцячых
садкоў прадавалiся за капейкi, нагадаў кiраўнiк дзяржавы.
«Стаўшы Прэзiдэнтам, гэты працэс я
спынiў. Я разумеў, што дзiцячыя сады нам
патрэбны будуць. Але шмат ужо было распрададзена ў цэнтры i нам давялося будаваць новыя, у асноўным стваралi ў мiкрараёнах. Дзiцячыя сады былi запатрабаваныя,
таму што людзi пачалi нараджаць, з'явiлiся
дзеткi. Тое самае i са школамi», — парадаваўся Аляксандр Лукашэнка.
Па яго словах, сёння не хапае некалькiх
школ у мiкрараёнах, пры гэтым школы ў
цэнтры не запоўненыя.
У сталiцы за апошнiя чатыры гады ўведзены ў строй чатыры бальнiцы, тры палiклiнiкi, медыцынскi цэнтр у Ждановiчах,
Мiнскi гарадскi анкалагiчны дыспансер,
падстанцыя хуткай дапамогi. «Усё гэта пазнаецца ў крытычныя моманты. Сiстэма i
кiруемасць у сферы аховы здароўя дапамагла нам у такiм густанаселеным i
адкрытым горадзе, улiчваючы яшчэ нашы метады барацьбы з каранавiрусам,
пераадолець гэтыя праблемы... Для мяне
было самым галоўным — не дапусцiць панiкi. Мы гэта з вамi пераадолелi, i дай бог,
каб i далей пацiху адысцi ад гэтай бяды i не
дапусцiць паўторнай эпiдэмii», — пажадаў
Аляксандр Лукашэнка.
Як ён адзначыў, у якасцi медыцынскiх турыстаў Мiнск наведалi грамадзяне 105 краiн, а экспарт медпаслуг налiчвае дзясяткi
мiльёнаў долараў.
«Пра што гэта гаворыць? Што наша ахова здароўя ў большасцi сваёй прасунутая i
запатрабаваная», — зрабiў выснову Аляксандр Лукашэнка.

Юны жыхар Дуброўна Данiiл КУПРЭЕЎ разам са сваiмi
равеснiкамi — аматарамi паганяць мяч атрымаў учора шыкоўны
падарунак. На тэрыторыi 2-й гарадской школы, якая знаходзiцца ў
густанаселеным мiкрараёне, адкрылi новую футбольную пляцоўку.

На ўзроўнi

НОВАЕ АБСТАЛЯВАННЕ
ДЛЯ СУДОВЫХ ЭКСПЕРТАЎ
Днямi Дзяржаўнаму камiтэту судовых экспертыз споўнiлася сем гадоў. Да гэтай даты быў прымеркаваны запуск
найноўшага спецыялiзаванага комплексу для падрыхтоўкi
спецыялiстаў. Размясцiўся ён на базе Iнстытута павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў ведамства.

— Кiраўнiк дзяржавы паставiў задачу — забяспечыць якасную падрыхтоўку кадраў, — адзначае старшыня Дзяржаўнага
камiтэта судовых экспертыз Андрэй ШВЕД. — I сёння мы
можам казаць, што яна выконваецца эфектыўна. Але гэта можа
быць толькi дзякуючы двум складнiкам — высокаквалiфiкаваным, сумленным, старанным экспертам i сучаснай матэрыяльна-тэхнiчнай базе. Штогод мы ўкараняем новыя вiды экспертыз.
Адпаведна, трэба рыхтаваць людзей. Толькi за апошнiя пяць
гадоў у сценах iнстытута асвоена 18 новых спецыяльнасцяў,
што адпавядае неабходнасцi падрыхтоўкi кадраў па
многiх вiдах экспертыз.
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ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Елiсейскi палац назваў новы склад урада Францыi
Усяго ў кабiнеце, якi ўзначальвае прэм'ер-мiнiстр Жан Кастэкс, 16 мiнiстраў i 14 вiцэ-мiнiстраў. Iнфармацыю па кiраўнiках
ведамстваў агучыў генеральны сакратар
Елiсейскага палаца Алексi Калер. У адпаведнасцi з абяцаннем прэзiдэнта Францыi
Эмануэля Макрона ў кабмiне захаваны гендарны парытэт. Перафармiраванне ўрада адбылося ў сувязi з сыходам у адстаўку ранейшага прэм'ер-мiнiстра Эдуара Фiлiпа, якi вырашыў завяршыць
свае трохгадовыя паўнамоцтвы на чале кабiнета ў сувязi з выбраннем мэрам буйнога партовага i дзелавога цэнтра Гаўра. Як заявiў
напярэдаднi ў сваiм Twitter Эмануэль Макрон, галоўнымi задачамi
новага ўрада стануць «аднаўленне эканомiкi i сацыяльнай сферы,
якiя пацярпелi ад наступстваў пандэмii каранавiруса, а таксама
ахова навакольнага асяроддзя, развiццё французскай культуры
i абарона еўрапейскага суверэнiтэту». Па словах прадстаўнiкоў
Елiсейскага палаца, прэзiдэнт мае намер падрабязна расказаць
аб праграме дзеянняў у тэлевiзiйным iнтэрв'ю ў нацыянальнае
свята Францыi, якое адзначаецца 14 лiпеня.

У Кiтаi i Манголii адзначаны выпадкi бубоннай чумы
Улады Кiтая паведамiлi пра выпадак захворвання ў аўтаномнай акрузе Унутраная Манголiя, што на паўночным усходзе краiны. Пацыент — мясцовы пастух, якi быў шпiталiзаваны ў клiнiку
ў горадзе Баян-Нур i знаходзiцца ў стабiльным стане. Тым не
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менш мясцовыя ўлады да канца
бягучага года ўвялi ў аўтаномнай акрузе рэжым бяспекi трэцяй
ступенi. Ён прадугледжвае забарону на ўжыванне мяса жывёл,
якiя патэнцыйна з'яўляюцца раз-

носчыкамi чумы, i заклiк да насельнiцтва неадкладна паведамляць аб усiх падазроных выпадках. У суседняй Манголii з мiнулага
тыдня выяўлена, па меншай меры, тры выпадкi з падазрэннем на
небяспечнае захворванне. Сярод жыхароў Манголii i кiтайскай
Унутранай Манголii iснуе звычай паляваць на суркоў i ўжываць iх
у ежу. У вынiку ўспышкi бубоннай чумы адбываюцца ў гэтых рэгiёнах даволi часта. Адзначаецца, што пры адсутнасцi неабходнага
лячэння дарослы чалавек можа памерцi ад захворвання цягам
двух сутак. Сусветная арганiзацыя аховы здароўя не лiчыць, што
ўспышка бубоннай чумы ў Кiтаi i Манголii ўяўляе небяспеку, але
яе прадстаўнiкi ўважлiва сочаць за сiтуацыяй, заявiла афiцыйны
прадстаўнiк СААЗ Маргарэт Харыс.

Зорка амерыканскага футбола стаў самым дарагiм
спартсменам у гiсторыi
Патрык Махоўмс, гулец каманды
«Канзас-Сiцi Чыфс», зорка Нацыянальнай лiгi амерыканскага футбола (НФЛ),
падпiсаў дзесяцiгадовы кантракт, якi стаў
рэкордным у гiсторыi не толькi гэтага клуба i адпаведнага вiду, але i прафесiйнага
спорту ў цэлым. Як пiшуць амерыканскiя СМI, сума мегакантракта
перавышае паўмiльярда долараў. Махоўмс «абышоў па грашах»
iншых зорак НФЛ як мiнiмум на 10 мiльёнаў долараў у год. Прычым квотэрбэк «Канзас-Сiцi Чыфс» паставiў рэкорд не толькi па
суме, але i па працягласцi кантракта — у iншых гульцоў лiгi яна не
перавышае пяці гадоў. Па суме здзелкi Махоўмс апярэдзiў ранейшага
прафесiянала-рэкардсмена, амерыканскага бейсбалiста Майка
Траўта, якi летась падпiсаў 12-гадовы кантракт з клубам «ЛосАнджэлес Энджэлс» на суму 426,5 мiльёна долараў.
Патрык Махоўмс выступае за «Канзас-Сiцi Чыфс» з 2017 года. У мiнулым сезоне клуб упершыню з 1970-га стаў чэмпiёнам
НФЛ, выйграўшы Супербоўл у «Сан-Францыска», а Махоўмс быў
прызнаны самым каштоўным гульцом гэтага матча.

Цяпер малым аматарам гульні будзе дзе трэнiравацца, i, магчыма,
хутка аб невялiкiм гарадку Дуброўна, што на Вiцебшчыне,
загавораць як аб новай сталiцы футбола, бо на сёння ў раёне
ён вядучы вiд спорту.

IТ-краiна
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Краiна для медтурызму

ПАПЯРОВЫ
ПРАЯЗНЫ
ЎЖО АБЛIЧБАВАНЫ

Smart-квiткi на праезд сталi даступныя
ў грамадскiм транспарце Мiнска i яшчэ ў двух гарадах
У першай дэкадзе лiпеня жыхары адразу трох гарадоў
далучылiся да тых, хто можа скарыстацца бескантактавай
аплатай праезду ў грамадскiм транспарце з дапамогай
QR-кода. Сэрвiс «аплацi ТМ» укаранiлi на аўтобусах Слонiма i Ваўкавыска. У Мiнску iнавацыйная тэхналогiя стала
даступная на тралейбусным маршруце № 77 (напрамак:
Сапёраў — ДС Сухарава-5).
Варта адзначыць, што тэхналогiю рэалiзавалi Белiнвестбанк,
часткай экасiстэмы якога i з'яўляецца сэрвiс, i кампанiя LWO —
рэзiдэнт Парка высокiх тэхналогiй. У smart city — сталiцы сiстэму
прапанавалi ў абноўленым, яшчэ больш iнавацыйным фармаце.
Бiлеты на праезд у грамадскiм транспарце i праязныя квiткi цяпер захоўваюцца проста ў смартфоне пасажыра. Для iх набыцця
не трэба кантактаваць з наяўнымi грашыма. Няма неабходнасцi
i перадаваць бiлет на праверку кантралёру, бо ўвесь працэс
(i пакупкi, i праверкi) — бескантактавы, у iм задзейнiчаны толькi
QR-код i тэлефон. Зручна, хутка i, галоўнае, бяспечна.

Аўтобус са спецыяльнай налепкай
Пра тое, што ў транспартным сродку можна набыць квiток у
электронным выглядзе, сiгналiзуе апазнавальная налепка «Аплацi. Транспарт». У салоне размешчаны QR-коды, з дапамогай якiх
i набываецца бiлет на праезд. Гэтая тэхналогiя ўжо шырока вядомая жыхарам усiх абласных цэнтраў краiны, а таксама Бабруйска,
Баранавiч, Пiнска, Лiды, Оршы, Кобрына, Наваполацка i
Вiлейкi. Днямi яе апрабавалi ў Слонiме i Ваўкавыску.

СТАР. 2

Купалаўскiмi сцежкамi
КОРАТКА
• Золатавалютныя рэзервы Беларусі за чэрвень выраслі на 11,6 % да
$8,8 млрд.
•

Сэрвіс пошуку прафесійных сядзелак можа
з'явіцца ў Мінску ў 2021 годзе.

• ПА АБСЕ не зможа
накіраваць назіральнікаў
на прэзідэнцкія выбары ў
Беларусь.
• Экспазіцыя архітэктурных макетаў пад адкрытым
небам пачала работу ў Ляхавічах.

• Два пункты пропуску
на беларуска-ўкраінскай
мяжы вярнуліся да ранейшага рэжыму работы.
• «Белавія» аднаўляе
штодзённыя чартарныя палёты ў Чарнагорыю з 10 ліпеня.

З «Паўлiнкай у Акопах»
пабывала карэспандэнт «Звязды», пачаставалася «Дзiцячай радасцю»
i «Пчалiным пацалункам»
Менавiта такi iнтэрактыўны праект арганiзавалi ў фiлiяле лiтаратурнага музея па матывах п'есы Янкi Купалы «Паўлiнка». Музей знаходзiцца ў вёсцы Харужынцы (раней сядзiба
Мiхалiшкi), за два кiламетры ад таго месца,
дзе стаяў фальварак сям'i Купалы. Тут жылi
яго мацi, сёстры. Пясняр прыязджаў сюды

з 1911 да 1913 года. Для паэта гэты фальварак быў месцам творчасцi. I даволi плённай. У Акопах напiсаны паэмы «Бандароўна»,
«Магiла льва», «Яна i я», п'есы «Раскiданае
гняздо», «Прымакi», «Тутэйшыя», больш як
сто вершаў. I вядома ж, знакамiтая
«Паўлiнка».

СТАР. 3

