
З та кi мi сло ва мi Прэ зi дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ся ў су бо-

ту не толь кi да ак ты ву Ма гi лёў скай воб лас цi, якую на ве даў з ра бо-

чым вi зi там, але i, ба дай, да ўсiх бе ла ру саў. Ад нак спа чат ку кi раў нiк 

дзяр жа вы па гля дзеў, як змя нiў ся аб лас ны цэнтр, з якiм звя за на 

яго сту дэнц кае юнац тва. З вы шы нi пту шы на га па лё ту, ка лi аб ля таў 

го рад на вер та лё це, i по тым — на мес цы, якое ма гi ляў ча не ця пер 

не толь кi лю бяць, але га на рац ца iм — у Пад мi коль скiм пар ку.

«Го рад па вi нен быць пры го жы»
Тут заў сё ды ёсць лю дзi — са мых роз ных уз рос таў, але ня змен на ў 

доб рым на строi. Дзе цi з за да валь нен нем гу ля юць у вя ро вач ным га рад ку, 

да рос лыя зай ма юц ца спор там i ад па чы ва юць, лю бу юц ца сва iм го ра дам, 

з гор дас цю зна ё мяць з iм гас цей... Да рэ чы, у пар ку больш за шэсць кi ла-

мет раў тра ту а раў i больш за тры кi ла мет ры ве ла сi пед ных да ро жак.

Прэ зi дэн ту рас ка за лi, што ўжо ёсць да моў ле насць на ства рэн не гас-

цi нiч на га комп лек су. Пра ду гле джа на бу даў нiц тва пар ку ат рак цы ё наў, 

па шы рэн не пляж най зо ны. Ак тыў на бу ду ец ца Свя та-Па кроў ская царк-

ва — на гiс та рыч ным фун да мен це i за гро шы вер нi каў.

Стар шы ня Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма Ле а нiд За яц да ла жыў 

аб асноў ных па каз чы ках са цы яль на-эка на мiч на га раз вiц ця 

воб лас цi.
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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай

• Па моч нi кi Прэ зi дэн та 

на бя гу чым тыд нi пра вя-

дуць пра мыя тэ ле фон-

ныя лi нii.

• «Бе ла рус наф та» зра-

бi ла пер шую пра пам поў ку 

АI-95 праз наф та пра дукта-

п ра вод На ва по лацк—Фа нi-

паль.

• Пры ём да ку мен таў у 

пер шыя кла сы школ Бе ла-

ру сi пач нец ца 12 чэр ве ня.

• НАН пад рых та ва ла 

но вы пад руч нiк па гiс то рыi 

Вя лi кай Ай чын най вай ны.

• Пры зыў нi кi бу дуць 

пры маць пры ся гу без 

род ных i блiз кiх.

• Па мёр за слу жа ны трэ-

нер Бе ла ру сi па ку ля вой 

страль бе Ула дзi мiр Чай ка.

• БРСМ за пус кае ся-

мей ны iн тэр нэт-чэ лендж 

«#раЗАм з баць кам».

• ЮНI СЕФ пра вя дзе вэ-

бi на ры псi ха ла гiч най пад-

трым кi для су пра цоў нi каў 

да моў-iн тэр на таў.

КОРАТКА

СТАР. 13СТАР. 13

СТАР. 2СТАР. 2

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» пра еха ла на ро ва ры Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» пра еха ла на ро ва ры 
ад Са по цкi на да Аў гус тоў ска га ка на лаад Са по цкi на да Аў гус тоў ска га ка на ла

Сё лет нi ту рыс тыч ны се зон ад зна чыў ся пры ем ным па да рун кам 

для ама та раў ве ла ру ху: 100 но вень кiх ро ва раў за куп ле ны ў рам ках 

транс гра нiч на га пра ек та «Аў густ Ве ла», якi рэа лi зу ец ца су мес на з 

поль скiм бо кам. Гэ та да зво лi ла ад крыць на ка на ле ад ра зу не каль кi 

пунк таў пра ка ту, у тым лi ку ў аг ра га рад ку Са по цкiн, ад куль па чы-

на ец ца зна ём ства з iнф ра струк ту рай усёй ту рыс тыч най 

мяс цо вас цi.

Аляк сандр ЧАР ВЯ КОЎ, 

мi нiстр эка но мi кi:

«У пра мыс ло вас цi, сфе ры 
па слуг ёсць га лi ны, якiя 
яшчэ ад ста юць ад уз роў ню 
2019 го да. Гэ та 
ў пер шую чар гу звя за на 
з ты мi аб ме жа ван ня мi, 
якiя мы ма ем у су вя зi 
з ка ра на вi ру сам 
на знеш нiм кон ту ры. 
Ад нак асноў ныя на шы 
ганд лё выя парт нё ры 
ўжо па чы на юць зды маць 
аб ме жа ван нi, ад наў ля юць 
ра бо ту прад пры ем ствы, 
уз рас тае по пыт, у тым 
лi ку на бе ла рус кую 
пра дук цыю. На асно ве 
гэ тых фак та раў мы ро бiм 
вы сно вы, што эка но мi ка 
пач не ад наў ляц ца ўжо 
ў III квар та ле».

ЦЫТАТА ДНЯ

Рэ пар цёрРэ пар цёр Но вая ла гiс ты ка Но вая ла гiс ты ка 
ту рыс тыч най жам чу жы ныту рыс тыч най жам чу жы ны
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«Трэ ба за ха ваць тое, што ў нас ёсць. 
А для гэ та га трэ ба быць як ку лак — адзi ны мi»

Па вел РАБ ЦАЎ, на ву чэ нец Мiнск ага 
дзяр жаў на га пра фе сiй на га лi цэя 
№ 5 транс парт на га бу даў нiц тва, 
пра хо дзiць вы твор чую прак ты ку 
ў кам па нii «Про фiс лаў-буд», 
якая ўста наў лi вае i ма дэр нi зуе 
свят ла фор ныя аб' ек ты. Гэ ты мi 
дня мi бры га да, у якой пра цуе 
бу ду чы элект рык, вя дзе ман таж 
свят ла фор на га аб ста ля ван ня 
на пе ра кры жа ван нi мiн скiх ву лiц 
Ва ра нян ска га i Жу коў ска га, 
ка ля ўва хо да на но вую стан цыю 
мет ро «Ка валь ская Сла ба да», 
якая рых ту ец ца да ад крыц ця. 
На пы тан не, ча му ён вы браў та кую 
пра фе сiю, Па вел не за дум ва ю чы ся 
ад ка заў: «Мой дзя ду ля быў 
клас ным элект ра ман таж нi кам 
i элект ра ме ха нi кам, хоць i не меў 
спе цы яль най аду ка цыi, та му i я 
вы ра шыў пай сцi так са ма па гэ тай 
да ро зе, але ў пер шую чар гу на быць 
ве ды, прак ты ку i дып лом».

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.

Пра вiль ная да ро гаПра вiль ная да ро га


