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Знач ная част ка ра бо ча га 

тыд ня кі раў ні ка дзяр жа вы 
пра хо дзіць на поў на чы кра і-
 ны. У па рад ку двух дзён на 
Ві цеб шчы не — пы тан ні і па лі-
тыч ныя, і куль тур ныя, і інф ра-
струк тур ныя. Адзін з пунк таў 
ві зі ту ў аб лас ным цэнт ры — 
ад ноў ле ны пу цеп ра вод.

Стар шы ня Ві цеб ска га абл вы-
кан ка ма Мі ка лай Шарс нёў і ге не-
раль ны ды рэк тар ААТ «Мас та буд» 
Сяр гей Ваш ке віч да ла жы лі кі раў-
ні ку дзяр жа вы аб хо дзе бу даў ніц-
тва мос та, а так са ма праб лем ных 

участ ках го ра да: раз вяз цы і каль-

цы ва кол Ві цеб ска.

Мі ка лай Шарс нёў звяр нуў ува-

гу на ўчас так ву лі цы Га га ры на, на 

ма дэр ні за цыю яко га амаль хо піць 

сэ ка ном ле ных пры рэ кан струк цыі 

пу цеп ра во да гро шай.

«Да на ступ на га «Сла вян ска га 

ба за ру» і пры мем, за про сіш», — 

аба зна чыў ад ра зу тэр мі ны кі раў нік 

кра і ны.

Помнік на стагоддзі
Па но вым мос це Прэ зі дэнт пра-

ехаў у трам ваі. Па рэй ках, па кла-
дзе ных па еў ра пей скай тэх на ло гіі, 
трам вай ідзе мяк ка, заўважылі па-
са жы ры.

Аляксандр Лукашэнка, пе ра-

рэ за ўшы чыр во ную стуж ку, ура-

чыс та ад крыў ад ноў ле ны пу цеп-

ра вод. «Уяў ляю, якая бы ла бя да 

ў Ві цеб ску, ка лі гэ та га пу цеп ра во-

да не бы ло, быў ста ры. Якая бы ла 

праб ле ма, ка лі ста ры пу цеп ра вод 

за кры лі на паў та ра го да і па ча лі 

бу даў ніц тва гэ тай раз вяз кі. Па га-

дзі це ся, што без гэ та га цу да-збу-

да ван ня Ві цебск іс на ваць не мог. 

І да лей бы ло б горш і горш», — 

звяр нуў ся да мос та бу даў ні коў і 

га ра джан лідар.

Вель мі свое ча со вае ад крыц цё 

да ро гі на пя рэ дад ні «Сла вян ска га 

ба за ру».

Прыедуць госці з замежжа, з 

Беларусі і ўбачаць сучасны, пры го-

жы го рад. Вель мі су час ная, вель мі 

пры го жая, вель мі зруч ная атры-

ма ла ся раз вяз ка. Гэ та пом нік на 

ста год дзі, які мы па кі да ем на ша-

му сла вян ска му го ра ду. Гэ та най-

важ ней шая да ро га, і мы яе зра бі лі. 

А зна чыць, для жы ха роў Бе ла ру сі, 

для на шых гас цей наш Ві цебск стаў 

яшчэ больш пры ваб ны», — за ўва-

жыў кі раў нік дзяр жа вы.

У па ня дзе лак, ад кры ва ючы 

мост це раз ра ку Сож у Слаў га ра-

дзе Ма гі лёў скай воб лас ці, Аляк-

сандр Лу ка шэн ка рас ка заў, што 

ў най блі жэй шыя тры га ды бу дуць 

рэ кан стру я ва ныя і ма дэр ні за ва ныя 

18 буй ных мас тоў, а да кан ца пя ці-

год кі — ка ля са ра ка не вя лі кіх. Так 

што ра бо та ў мас та ві коў і бу даў ні-

коў у Бе ла ру сі бу дзе. Га лоў нае — 

за бяс пе чыць год ную зар пла ту.

«Мы ні чым не ўтры ма ем на-

шых лю дзей тут, у Бе ла ру сі, ка лі 

не бу дзем пла ціць нар маль ную 

зар пла ту. Бу даў ні кі — ма лай цы, 

яны ж пра цу юць у лю бое на-

двор'е. Доб ра, што мы за ха ва лі 

на шы ка лек ты вы мос та бу даў ні-

коў — да лё ка не кож ная кра і на 

мо жа па бу да ваць мост. Мы гэ та 

ўме ем ра біць. Ка лі за паў та ра го-

да ства ра юць та кія пом ні кі — гэ та 

да ра го га вар та», — па дзя ка ваў 

Прэ зі дэнт.

Іспыт вытрымалі
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад тры-

маў ра шэн не аб бу даў ніц тве каль-

ца вой да ро гі ва кол Ві цеб ска — ён 

упэў не ны, што трэ ба вы клю чыць 

пра езд тран зіт на га транс пар ту 

праз го рад. І та кое па жа дан не ён 

вы ка заў ад нос на ўсіх бе ла рус кіх 

га ра доў.

Пра гэ та ка за лі і са мі ра бот ні кі 

ААТ «Мас та буд». Прад стаў ні ца ка-

лек ты ву па дзя ка ва ла кі раў ні ку дзяр-

жа вы за ўва гу да раз віц ця да рож-

най інф ра струк ту ры, маг чы масць 

бу даў ні кам пра ца ваць на ра дзі ме, і 

асоб на — за пад трым ку ства рэн ня 

паў ноч на-за ход ня га аб хо ду Ві цеб-

скай каль ца вой аў та да ро гі.

«Та кія ма ла дыя лю дзі не па-

ко яц ца аб паў ноч на-за ход нім 

аб хо дзе, пу цеп ра во дах — зна-

чыць, у нас, у на шай на цыі ёсць 

бу ду чы ня», — па хва ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Ён за пэў ніў: на пра ект 

гро шы зной дуц ца, і па абя цаў рэа лі-

за ваць яго ў на ступ ную пя ці год ку.

Мі ка лай Шарс нёў на га даў, якую 

рэ за лю цыю па ста віў на ліс це з 

прось бай аб пад трым цы рэ кан-

струк цыі По лац ка га пу цеп ра во-

да паў та ра го да та му Прэ зі дэнт: 

«Ду май це пра лю дзей». Дзя ку ю чы 

гэ та му фі нан са ван не іш ло без пе-

ра пын ку, доб ра спра ца ва лі пра ек-

тан ты, не пад вя лі бу даў ні кі.

«Лю быя прэ зі дэнц кія вы ба ры 

(акра мя та го, што да 7 ліс та па да 

мы заў сё ды на ро ду па да рун кі ро-

бім у вы гля дзе но вых па бу доў, у 

асноў ным) — гэ та іс пыт. Не я бу-

ду зда ваць эк за мен — я так са ма, 

але больш за ўсё вы (кі раў ніц тва 

Ві цеб шчы ны. — «Зв.»). Што тут 

дрэн на га? На пэў на, прэ зі дэнц кія 

вы ба ры нас моц на па да гна лі, і мы 

ха це лі неш та зра біць ві цяб ча нам, 

каб яны доб рае сло ва ска за лі пра 

нас. Гэ ты іс пыт мас та ві кі вы тры-

ма лі, і гу бер на тар так са ма», — даў 

ацэн ку Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«МЫ НІ ЧЫМ НЕ ЎТРЫ МА ЕМ НА ШЫХ ЛЮ ДЗЕЙ, 
КА ЛІ НЕ БУ ДЗЕМ ПЛА ЦІЦЬ НАР МАЛЬ НУЮ ЗАР ПЛА ТУ»

Прэ зі дэнт ад крыў ад ноў ле ны По лац кі пу цеп ра вод у Ві цеб ску
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«Рэ фор мы не мо гуць быць 
усё аб дым ныя»

Кра і на, якая не ва ло дае ба га ты мі пры-

род ны мі рэ сур са мі, мае асаб лі вы шлях і хут-

касць раз віц ця, лі чыць Аля кандр Лу ка шэн ка. 

«У нас ня ма вя лі кіх за па саў вуг ле ва да ро даў. 

У нас ня ма зо ла та, ме та лу. І нам пры хо дзіц ца 

вы круч вац ца, як толь кі маг чы ма... — рас -

тлу ма чыў ён. — Нам пры хо дзіц ца вы круч-

вац ца, пры ста соў вац ца, каб вы ра та ваць 

сваю кра і ну і раз ві вац ца».

Ві цеб шчы ну Прэ зі дэнт на зваў сва ёй зям-

лёй, дзе ён на ра дзіў ся, вы рас, та му для яго 

гэ тае месца асаб лі вае. Але гэ та не зна чыць, 

што яму ад да ец ца больш ува гі: «Не, вы са-

мі ў гэ тым упэў ні лі ся. Мож на бы ло і больш 

для Ві цеб шчы ны зра біць, уліч ва ю чы, што 

і ў сель скай гас па дар цы — гэ та зо на кры-

тыч на га зем ля роб ства... Сам пра ца ваў не-

да лё ка, ве даю, што та кое па се яць і ўбраць 

тут, на поў на чы».

Асаб лі вас ці ёсць і ў пра мыс ло вас ці, бо 

пра цоў ныя рэ сур сы міг ры ра ва лі ў ін шыя 

рэ гі ё ны.

Прэ зі дэнт па ста віў за да чу больш ра біць 

для пад трым кі ту рыс тыч на га комп лек су ў 

Ві цеб скай воб лас ці. Шмат для ста наў лен-

ня го ра да зра біў яго брэнд — фес ты валь 

«Сла вян скі ба зар». Ту рызм, па сло вах 

кі раў ні ка кра і ны, гэ та «бяс плат ныя гро шы», 

якія пры во зяць гос ці ў рэ гі ён. «Ка лі ў нас 

бу дзе раз ві тая ту рыс тыч ная га лі на, тут 

і ўво гу ле ў кра і не, нам не трэ ба бу дзе 

рвац ца праз гра ні цы і вы во зіць ку дысь ці 

на шу пра дук цыю. Лю дзі пры едуць і з'я дуць 

тут і ма ла ко, і мя са, якое на Ві цеб шчы не на-

ву чы лі ся ра біць», — ак цэн та ваў ён.

«Ла гіс тыч ная» ма ра Прэ зі дэн та
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад час раз мо вы з 

ак ты вам Ві цеб скай воб лас ці па ве да міў, што 

хо ча звя заць ста лі цу з Ві цеб скам і По лац кам 

больш су час най да ро гай праз Бя гомль.

«Я вель мі б ха цеў, каб мы з Мін ска на 

По лацк і Ві цебск па бу да ва лі да ро гу. Я да-

ру чыў, каб гэ ты пра ект ужо зра бі лі, і каб ён 

ля жаў у нас на ста ле і ў па трэб ны мо мант 

(гэ та адзі ная мая вя лі кая ма ра) каб з Мін ска 

праз Бя гомль ажыц ця ві лі бу даў ніц тва гэ тай 

да ро гі», — ска заў Прэ зі дэнт.

Па куль для гэ та га пра екта час не на ды-

шоў — ня ма эка на міч най не аб ход нас ці, не бу-

дзе за груз кі для акуп нас ці. Мес ца мі да ро гу ўжо 

па ча лі пры во дзіць у па ра дак, за не каль кі га доў 

ад но вяць і да бу ду юць да ча ты рох па лос.

Пра наф ту, пан дэ мію і сяб роў ства
За вод «Наф тан» кі раў нік кра і ны аха рак-

та ры за ваў як «адзін з флаг ма наў бе ла рус-

кай наф та пе ра пра цоў кі». Па яго сло вах, як 

і на ін шыя «смач ныя ка вал кі на шай эка но-

мі кі», на за вод прэ тэн да ва лі і сён ня так са ма 

прэ тэн ду юць ах вот ныя яго ку піць.

«Гэ та прад пры ем ства для нас стра-

тэ гіч нае. Гэ та экс парт, гэ та ва лют ная 

вы руч ка, пы тан не эка на міч най бяс пе кі 

кра і ны. Та му на ту раль на, сён ня ні я кай раз-

мо вы не мо жа быць аб пры ва ты за цыі гэ тага 

прад пры ем ства», — за явіў Прэ зі дэнт.

У бя гу чай пя ці год цы пра ве дзе ная рэ-

кан струк цыя тэх на ла гіч ных уста но вак на 

«Наф та не». Кра і на са ма зна хо дзіць гро шы 

і па сту по ва пра во дзіць ма дэр ні за цыю, каб 

вы вес ці за вод на са мы вы со кі ўзро вень.

Асаб лі вая ўва га ад да дзе на ў рэ гі ё не аб'-

ек там ахо вы зда роўя. Ме на ві та Ві цеб шчы на 

ра зам з Мінск ам пер шымі су тык ну лі ся з праб-

ле май ка ра на ві ру са. Прэ зі дэнт па дзя ка ваў 

ура чам і кі раў ніц тву рэ гі ё на за на пра цоў кі 

для ўсёй кра і ны па ля чэн ні ко від-хво рых.

Па сло вах Прэ зі дэн та, Ві цебск — цэнтр 

сла вян скай куль ту ры, які быў і за ста ец ца мос-

там па між брац кі мі на ро да мі Бе ла ру сі і Ра сіі. 

«У нас ня прос тыя ча сы ў ад но сі нах з Ра сі яй, 

але па ві нен вам ска заць, мы гэ та пе ра адо ле-

ем. Нам на ка на ва на жыць ра зам. Не мо гуць 

ра сі я не без бе ла ру саў, а бе ла ру сы без Ра-

сіі. Нам на ка на ва на і гіс то ры яй, і сён няш нім 

днём», — кан ста та ваў Прэ зі дэнт.

«Да вя дзём да ро зу му і за пус цім пер шы, 

а за тым дру гі блок АЭС — нам ні хто не пе ра-

шко дзіць гэ та зра біць», — па ве да міў Прэ зі -

дэнт і да даў, што жыць у мі ры не аб ход на з

усі мі су се дзя мі, але ме на ві та па зі цыя Літ вы 

ў да чы нен ні да Бе лА ЭС ста ла праб ле май у 

ад но сі нах з гэ тай кра і най.

«Лі чу па ста ноў ку пы тан ня не прос та па лі-

ты за ва най, а не ра зум най», — ска заў ён.

АЭС бу ду юц ца ва ўсім све це, за ўва жыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. Сён ня на пла не це 

функ цы я нуе больш за 200 стан цый, якія да-

юць 12 % элект ра энер гіі.

«Увесь свет пе ра хо дзіць на элект рыч ную 

энер гію, — ска заў Прэ зі дэнт. — Да та го ж, 

атам ная стан цыя — гэ та са мыя вы со кія тэх-

на ло гіі, імк нен не на шай кра і ны ў бу ду чы ню, 

аб са лют на ін шае яе аб ліч ча».

На мё кі не ў той бок
Па сло вах Аляк санд ра Лу ка шэн кі, Бе ла-

русь на пя рэ дад ні вы ба раў апы ну ла ся ў сі ту а -

цыі, ка лі за ход нія кра і ны ад но сяц ца да нас

з па зі цыі двай ных стан дар таў. «Яны ўжо нам 

па чы на юць на мя каць: вы гля дзі це, каб усё 

бы ло дэ ма кра тыч на, каб, не дай бог, на ву лі цы 

не бы ло су тык нен няў», — па ве да міў ён.

Пры гэ тым ні хто не кры ты куе Фран цыю 

за пад аў лен не «жоў тых ка мі зэ лек», ЗША — 

за вы ка ры стан не слё за та чы ва га га зу. «Вы 

па кры ты куй це Трам па, па кры ты куй це ЗША 

за ад сут насць дэ ма кра тыі, на Ра сію па спра-

буй це на ехаць! Па бой ва юц ца. І вось яны, 

ма быць, вы ра шы лі па трэ ні ра вац ца на Бе-

ла ру сі. Не атры ма ец ца. Мы сваю кра і ну 

бу дзем аба ра няць усі мі за кон ны мі ме-

та да мі. Не за кон на ні хто ні чо га ра біць не 

бу дзе. Але сваю кра і ну мы ні ко му не ад-

да дзім», — ска заў Прэ зі дэнт.

У ах вот ных бы ла маг чы масць за рэ гіст-

ра вац ца на зі раль ні ка мі на вы ба рах, за-

ўва жыў ён, але «не трэ ба па каз ваць паль-

цам, як нам жыць». Па сло вах Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі, прад узя тай ува гай да Бе ла ру сі 

не ка то рыя кра і ны пры кры ва юць свае ўнут-

ра ныя праб ле мы.

Ра зам з тым, на дум ку кі раў ні ка кра і ны, 

у за ход ніх парт нё раў ёсць ча му ву чыц ца — 

раз віц цю біз не су, вы ка ры стан ню но вых тэх-

на ло гій, і мы гэ та му па спя хо ва ву чым ся.

Рэ гі ё ны для жыц ця
Аляк сандр Лу ка шэн ка ўпэў не ны, што без 

вёс кі не бы вае сла вян ства і «жы ва твор ныя 

ка ра ні» трох на ро даў — бе ла ру саў, ра сі ян і 

ўкра ін цаў — ад туль.

«На шы баць кі, дзя ды, яны ад туль — ад 

зям лі. Нель га за гу біць свае ка ра ні, зні шчыць 

вёс кі. Аб гэ тым я га ва рыў чвэрць ста год дзя 

та му, — на га даў ён. — Мы вы ра та ва лі вёс-

ку — зна чыць ёсць дзяр жа ва. Не бы ло б 

вёс кі — не бы ло б дзяр жа вы».

Прэ зі дэнт на га даў ві цеб ска му ак ты ву, што 

рас пра ца ва ны пра гра мы раз віц ця ма лых і 

буй ных га ра доў кра і ны. Па ча лі з Ор шы, якая 

ста ла пры кла дам для ін шых. «Пра шу мець 

на ўва зе, што за вы ка нан не гэ тых пра грам 

спытаем вель мі сур' ёз на,— звяр нуў ува гу 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — І бу ду чая пя ці год-

ка пры све ча на ма лой ра дзі ме. Нам трэ ба 

пад няць рэ гі ё ны, каб лю дзі ў аг ра га рад ку 

ад чу лі ся бе, як у Мін ску».

Ду маць на га ды на пе рад
Прэ зі дэнт па зна чыў, што не аб ход на не 

прос та са браць ура джай, але і ства рыць 

рэ зерв па хле бе ў Ві цеб скай воб лас ці.

«Ча го б нам ні каш та ва ла. Не аб ход на 

ак ты ві за вац ца, ня гле дзя чы ні на якія вы-

ба ры ўбраць хлеб. Вы ба ры скон чац ца, 

9 жніў ня дак лад на. Ес ці не аб ход на бу дзе і 

пас ля 9-га. Нель га стра ціць гэ ты год. Для

Ві цеб шчы ны ён вель мі па ка заль ны», — 

за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ві цеб скую воб ласць ён ары ен та ваў на 

за сна ван не ў бу ду чай пя ці год цы іна ва цый-

на га прад пры ем ства. Гэ та па тра ба ван не 

да кож на га рэ гі ё на. Пры кла дам ай чын ных 

рэ фор маў мо жа стаць і раз віц цё ба за вых 

вы твор час цяў Бе ла ру сі.

«Мы па він ны стаць на пле чы на шых 

прад пры ем стваў-гі ган таў і раз ві вац ца да-

лей. Нель га ні чо га раз бу раць, — за па тра-

ба ваў Прэ зі дэнт. — На ша рэ фор ма — гэ та 

па глыб лен не та го пра цэ су вы твор час ці, 

які мы сён ня ма ем».

Адзін з асноў ных па сы лаў — без стро гай 

вы ка наў чай і тэх на ла гіч най дыс цып лі ны ўсе 

пла ны пой дуць пра хам.

«Дыс цып лі на, вы ка наў чая і тэх на ла гіч-

ная, ста біль насць у дзяр жа ве — гэ та ас но ва 

лю бо га раз віц ця. Ні я кія «май да ны» і рэ ва-

лю цыі нас не вы ра ту юць», — рэ зю ма ваў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ма рыя ДА ДА ЛКА, г. Ві цебск.
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