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Пры на вед ван ні Мо та ля на су стрэ-

чы з жы ха ра мі пра гу ча ла прось ба 

да па маг чы вы ра шыць пы тан не з 

пе ды ят рам. У аг ра га рад ку, дзе 

пра жы вае больш за 800 дзя цей, 

ура ча ня ма з мі ну ла га го да, пры 

гэ тым стаў ка ва ўчаст ко вай па лі-

клі ні цы за хоў ва ец ца.

«Я быў здзіў ле ны гэ та му, — ска-

заў Мак сім Ры жан коў. — З да па мо гай 

Брэсц ка га абл вы кан ка ма па ста ра ем ся 

вы ра шыць пы тан не ў са мы блі жэй шы 

час. Столь кі дзя цей, і каб не бы ло пе-

ды ят ра — гэ та ж на ват не ўча раш ні 

дзень. Мож на доў га га ва рыць пра роз ных 

спе цы я ліс таў, якія па він ны быць у рам ках 

стан дар таў, але пе ды ятр тут па ві нен быць 

аба вяз ко ва. Мы пра гэ та ўжо да мо ві лі ся, 

пы тан не бу дзе на кант ро лі».

Пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та ад зна чыў важ насць тэ мы са цы-

яль ных стан дар таў, асаб лі ва для та ко га ро-

ду на се ле ных пунк таў. Гэ та спры яе за ма ца-

ван ню мо ла дзі на ма лой ра дзі ме, раз віц цю 

вёс кі. Пры гэ тым у лю дзей не па він на быць 

утры ман скай па зі цыі ў ад но сі нах да гра мад-

ства, спа жы вец ка га па ды хо ду. «Дзяр жа ва 

па він на даць пэў ны са цы яль ны па кет. Нам 

шмат яшчэ трэ ба зра біць, каб за ма ца ваць 

ча ла ве ка там, дзе ён жы ве, каб не пе ра яз-

джа лі ў буй ныя га ра ды, маг лі знай сці са бе 

ра бо ту до ма. Я вель мі ра ды та му, што ў 

Мо та лі лю дзі імк нуц ца за ста вац ца на сва ёй 

зям лі», — ска заў Мак сім Ры жан коў.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ды і мяс цо ва га гу бер на та ра па кі-

даць на гэ тай па са дзе доў га не пла ну-

юць, у перс пек ты ве ён мо жа атры маць 

но вае ра бо чае мес ца, за ўва жыў кі раў-

нік дзяр жа вы і ра зам з тым па хва ліў 

стар шы ню вы кан ка ма за доб рае стаў-

лен не да яго мяс цо вых лю дзей.

Асоб на Прэ зі дэнт спы ніў ся на кі раў-

ні чых на вы ках — іх трэ ба раз ві ваць. 

Ён звяр нуў ува гу на Ака дэ мію кі ра ван-

ня пры Прэ зі дэн це, дзе фар мі ру ец ца 

цэ лас ная эфек тыў ная сіс тэ ма ад бо ру 

прэ тэн дэн таў на атры ман не дру гой 

вы шэй шай аду ка цыі. Боль шая част ка 

пос пе хаў кра і ны за ле жыць ад якас ці 

кі раў ні коў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў: 

год ных і га то вых да дзяр жаў най служ-

бы ма ла дых лю дзей заў сё ды бу дуць 

уся ляк пад трым лі ваць.

Ра за брац ца, дзе лепш
Яшчэ ад на тэ ма, якая тры во жыць 

Прэ зі дэн та, — імк нен не ма ла дых лю-

дзей атры маць вы шэй шую аду ка цыю 

за мя жой. Не па ко іць та му, што та ле-

на ві тыя ма ла дыя лю дзі по тым там за-

ста юц ца. Ня доб ра, ка лі вы пуск ні кі, якія 

атрым лі ва юць аду ка цыю ў нас, по тым 

з'яз джа юць за мя жу.

Бе ла рус кі лі дар не агі туе за ста вац-

ца: ка лі ра шэн не пры ня тае, то ўсё роў на 

ма ла ды ча ла век з'е дзе. «Але мая вам 

па ра да: не спя шай це ся. Раз бя ры це ся 

спа чат ку, дзе ле пей», — ска заў ён.

У вы шэй шыя эша ло ны за мя жой мы 

не па тра пім, мы заў сё ды бу дзем там 

чу жыя, людзь мі дру го га га тун ку, вы-

ка заў мер ка ван не Прэ зі дэнт. Ха це ла ся б, 

каб на ша мо ладзь ву чы ла ся ў нас, 

пра ца ва ла ў нас, тым больш, ёсць дзе 

атры маць вы шэй шую аду ка цыю, да даў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. У нас сіс тэ ма 

за ха ва на і ўзмоц не на, вы со ка ацэ не на 

і за меж ны мі сту дэн та мі.

Па вод ле слоў бе ла рус ка га лі да ра, 

сён ня на зі ра ец ца імк нен не гэ ту сіс тэ му 

па ла маць, змя ніць. Ад нак еў ра пей ская 

сіс тэ ма мае свае за га ны: ча ла век за-

кан чвае ўні вер сі тэт, але атрым лі вае 

ня поў ную вы шэй шую аду ка цыю. Прэ-

зі дэнт анан са ваў, што ў най блі жэй шы 

час бу дзе слу хаць, як яго да ру чэн ні па 

гэ тым кі рун ку вы кон ва юц ца ўра дам. Ён 

за явіў, што з'яў ля ец ца ка тэ га рыч ным 

пра ціў ні кам сля по га ка пі ра ван ня ін шых 

сіс тэм аду ка цыі, упэў не ны, што на шу 

ла маць нель га, трэ ба яе пры ста соў ваць 

да су час ных умоў. Трэ ба аб наў ляць аб-

ста ля ван не, умо вы і ме то ды кі.

Пас ля гэ та га Прэ зі дэнт за пра сіў сту-

дэн таў да ад кры тай гу тар кі.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Мядз ве дзеў: су свет ная эка но мі ка 
ста ла гор шай, чым у кры зіс ны 2008 год

Прэм' ер-мі ністр Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі Дзміт рый Мядз-

ве дзеў лі чыць, што су свет ная 

эка но мі ка ста ла гор шай, чым 

у кры зіс ны 2008 год па шэ ра гу 
па зі цый. Пра гэ та ён за явіў на 
пле нар ным па ся джэн ні са мі ту 
АСЕМ.

Па вод ле яго слоў, у 2008 го дзе свет су тык нуў ся з бес прэ-

цэ дэнт ным фі нан са вым кры зі сам, які прын цы по вым чы нам 

змя ніў пра ві лы су свет най эка но мі кі і пры му сіў пе ра гле дзець 

фі нан са ва-эка на міч ную па лі ты ку. Мядз ве дзеў ад зна чыў, 

што з тых ча соў уда ло ся вы явіць і вы пра віць мно гія сіс тэм-

ныя па мыл кі, у тым лі ку ў сфе ры фі нан са вых рын каў, кі ра-

ван ня дзярж доў гам, па лі ты кі буй ных бан каў.

Пры гэ тым ра сій скі прэм' ер так са ма звяр нуў ува гу на 

рэ аль ныя пры кме ты ганд лё вых вой наў у све це. «Эка на міч-

ныя санк цыі ўвар ва лі ся ў тка ні ну між на род ных эка на міч ных 

зно сін, ста лі бу дзён ным ін стру мен там па лі тыч на га ціс ку і 

ня доб ра сум лен най кан ку рэн цыі, — да даў ён. — Усё гэ та не-

бяс печ на. За мест та го, каб су пра цоў ні чаць, мы, па сут нас ці, 

паслаб ля ем на шы ад но сі ны. Та ды як дзе сяць га доў та му 

мы бы лі ку ды больш муд рыя і бы лі га то выя ра зам про ці ста-

яць не га тыў ным на ступ ствам эка на міч на га кры зі су».

Вай скоў цы ЗША лі чаць, што іх кра і на 
на ле та бу дзе ўцяг ну тая ў вай ну

Амаль па ло ва ва ен на слу жа чых ЗША лі чыць, што іх 

кра і на не ўза ба ве бу дзе ўцяг ну та ў буй ную вай ну. Мно гія 

з іх за не па ко е ны гла баль най не ста біль нас цю ў цэ лым 

і ад но сі на мі з Ра сі яй і Кі та ем у пры ват нас ці. Пра гэ та 

па ве дам ляе The Mіlіtary Tіmes, спа сы ла ю чы ся на да ныя 

ня даў ня га апы тан ня.

Ка ля 46 пра цэн таў вай скоў цаў — удзель ні каў ана нім на га 

апы тан ня лі чаць, што ЗША ў бу ду чым го дзе бу дуць ўцяг ну-

ты ў но вую вай ну. У ве рас ні 2017 го да коль касць апы та ных, 

што па дзя ля лі та кі пункт гле джан ня, скла да ла толь кі ка ля 

пяці пра цэн таў. Яшчэ во сен ню мі ну ла га го да аб тым, што 

вай на ма ла ве ра год ная, за яві лі больш чым дзве тра ці ны 

апы та ных, што свед чыць аб рэз кім рос це бо я зі.

Ка жу чы аб кан крэт ных кра і нах, удзель ні кі апы тан ня 

за яві лі, што лі чаць асноў ны мі па тэн цы яль ны мі са пер ні ка мі 

Ра сію і Кі тай. Пра тое, што Ра сія ўяў ляе знач ную па гро зу, 

за яві лі ка ля 71 % вай скоў цаў, што на 18 пунк таў больш, 

чым ле тась. 69 % вай скоў цаў за яві лі аб па гро зе з бо ку Кі-

тая, што на 24 пунк ты больш, чым у мі ну лым го дзе.

Бар се лон скі храм Са гра да Фа мі лія вы пла ціць 
$41 млн за 130 га доў бу даў ніц тва без лі цэн зіі

Ад мі ніст ра цыя хра ма 

Свя той Сям'і (Са гра да 

Фа мі лія) у Бар се ло не па-

га дзі ла ся вы пла ціць га-

рад скім ула дам гро шы за 

тое, што на пра ця гу больш 

як 130 га доў бу даў ніц тва 

царк вы вя ло ся без да зво лу.

Пра гэ та па ве дам ляе BBC. Па мер кам пен са цыі скла дае 

$41 млн. Вы плач вац ца яна бу дзе на пра ця гу дзесяці га-

доў. Гро шы пой дуць на па ляп шэн не транс парт най інф ра-

струк ту ры ка ля хра ма і раз віц цё на ва коль ных квар та лаў. 

Бу даў ніц тва хра ма Свя той Сям'і — тво ра ар хі тэк та ра 

Ан то ніа Гаў дзі (1852—1926) — па ча ло ся ў 1882 го дзе на 

пры ват ныя ах вя ра ван ні.

Царк ва з'яў ля ец ца ад ной з га лоў ных сла ву тас цяў Бар се-

ло ны. Ча ка ец ца, што бу доў ля па він на за вяр шыц ца да 100-й 

га да ві ны з дня смер ці аў та ра пра ек та — у 2026 го дзе.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ДОБ РА ТАМ, 
ДЗЕ МЫ ЁСЦЬ Пер шае пы тан не ад 

сту дэнт кі гу ча ла так: 

як кі раў нік дзяр жа вы 

ацэнь вае зме ны 

на Гро дзен шчы не? 

Па сло вах бе ла рус ка га 

лі да ра, ка лі ён пра ца ваў 

у на род най гас па дар цы, 

то пры яз джаў сю ды 

ву чыц ца — гэ та быў 

вель мі раз ві ты край. 

Пас ля та го як Аляк сандр 

Лу ка шэн ка стаў 

Прэ зі дэн там і пры быў 

сю ды, то ўба чыў раз ру ху, 

таму па ста віў за да чу: 

ад ра дзіць воб ласць — 

і яе ад ра дзі лі.

Ула дзі мір Пу цін пад час ня-

даў ня га Фо ру му рэ гі ё наў быў 

ура жа ны ста нам Ма гі лёў скай 

воб лас ці, на што бе ла рус кі лі-

дар за ўва жыў: Гро дзен ская б,

на пэў на, пры ем на здзі ві ла

яшчэ больш. Прэ зі дэнт за-

клі каў са джаць больш дрэў 

у Грод не, каб усё бы ло ў зе-

ля ні не. Не вар та за бы ваць і 

аб раз віц ці го ра да — гэ тым 

пы тан нем трэ ба зай мац ца не 

толь кі кі раў ні ку дзяр жа вы, але 

і са мім жы ха рам аб лас но га 

цэнт ра. Прэ зі дэнт па абя цаў, 

што бу дзе час цей пры яз джаць 

у Грод на.

Аляк сандр Лу ка шэн ка га то-

вы пад тры маць ідэю аб ства-

рэн ні і раз віц ці сет ка ва га ўні-

вер сі тэ та, які ажыц цяў ляў бы 

сваю дзей насць у дыс тан цый-

най фор ме з вы ка ры стан нем 

ІT-тэх на ло гій. Ён на га даў, што 

па доб ны прын цып за кла дзе ны 

ў ства рэн ні сет ка ва га ўні вер сі-

тэ та ў СНД — аб' яд нан не ВНУ 

кра ін Са друж нас ці.

Ін шае пы тан не ад сту дэн-

таў да ты чы ла ся не аб ход нас ці 

атры ман ня вы шэй шай аду ка-

цыі. Па вод ле слоў бе ла рус ка га 

лі да ра, усё за ле жыць ад ма-

ты ва цыі: каб стаць мі ніст рам, 

аду ка цыя па трэб на. Пры гэ тым 

кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува-

гу на пра фе сі я на лізм: і без вы-

шэй шай аду ка цыі мож на стаць 

вы дат ным спе цы я ліс там у сва-

ёй спра ве.

Яшчэ ад но пы тан не да ты чы-

ла ся ўвя дзен ня льгот на пра-

езд у гра мад скім транс пар це. 

Бе ла рус кі лі дар не з'яў ля ец ца 

пры хіль ні кам іль гот, хоць ра ней 

у кра і не бы ла ад па вед ная сіс тэ-

ма. Паз ней яе ад мя ні лі, але ўка-

зам Прэ зі дэн та бы лі вы зна ча ны 

тыя, ка му са праў ды не аб ход на 

да па мо га. Аляк сандр Лу ка шэн-

ка на га даў, што вы шэй шым на-

ву чаль ным уста но вам вы дзя ля-

юц ца срод кі, які мі яны мо гуць 

рас па ра джац ца. Як ва ры янт — 

на кі роў ваць іх у тым лі ку на

са цы яль ную пад трым ку.

На су стрэ чы са сту дэн та мі 

чар го вы раз бы ла за кра ну та 

тэ ма служ бы ў ар міі. Ад Прэ-

зі дэн та пра гу ча ла пра па но ва: 

мож на ад праў ляць сту дэн таў у 

ар мію на па ру ме ся цаў пад час 

лет ніх ка ні кул. Так яны пас ля 

пер ша га кур са атры ма юць па-

чат ко вую пад рых тоў ку, пас ля 

дру го га — спе цы яль ную (усё 

за ле жыць ад та го, чым хло пец 

за хап ля ец ца, на якой спе цы-

яль нас ці на ву ча ец ца). Та кія 

ста жы роў кі мож на пра цяг нуць 

і на на ступ ных кур сах. Ад нак 

па куль гэ та толь кі пра па но-

ва — ця пер пра пра цоў ва юц ца 

роз ныя ва ры ян ты, ра шэн не 

яшчэ не пры ня тае. Га лоў нае — 

вы ра шыць праб ле му ўхі лен ня 

ад тэр мі но вай служ бы.

Не спя шац ца, імк нуц ца не 

ра біць па мы лак, не ба яц ца ста-

віць пе рад са бой вя лі кія мэ ты, 

не быць праг ным, а дзя ліц ца — 

та кія на ка зы даў сту дэн там 

Прэ зі дэнт у кан цы раз мо вы.

На раз ві тан не кі раў ні ку 

дзяр жа вы па да ры лі су ве нір — 

аль бом з гра вю ра мі зна ка мі-

тых лю дзей, чыё жыц цё бы ло 

звя за на з Грод нам.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

САПРАЎДНЫ ГАС ПА ДАР 
ПА ВІ НЕН АД ЧУ ВАЦЬ СЯ БЕ ЎПЭЎ НЕ НА

Сме ласць га ра ды бя рэ
Са мае ці ка вае з гу тар кі Прэ зі дэн та і сту дэн таў

Пе рад су стрэ чай са сту дэн та мі Гро-

дзен ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

імя Ян кі Ку па лы кі раў нік дзяр жа вы на-

ве даў аг ра ту рыс тыч ны комп лекс «Га-

ра дзен скі ма ён так «Ка роб чы цы», сты-

лі за ва ны пад ся дзі бу ХІХ ста год дзя. 

Комп лекс ство ра ны Гро дзен скім мя-

са кам бі на там. На да гле джа най тэ ры-

то рыі пло шчай больш за 50 гек та раў 

раз мяс ці лі ся стай ня, куз ня, дзі ця чыя 

пля цоў кі, заа парк і рэ ста ран. Ле тась 

тут за кла лі дэнд ра парк, дзе пла ну ец ца 

вы са дзіць больш за 400 ві даў рас лін. 

Вя до мыя «Ка роб чы цы» і кон на-спар-

тыў ным клу бам «Ама дэ ус».

Яшчэ не дай шоў шы да бра мы комп лек-

су, бе ла рус кі лі дар па ці ка віў ся ў кі раў ніц тва 

Гро дзен скай воб лас ці сі ту а цы яй у сель скай 

гас па дар цы. Стар шы ня абл вы кан ка ма Ула-

дзі мір Краў цоў рас ка заў пра не да бор збож-

жа з-за не спры яль ных клі ма тыч ных умоў. 

Ад сюль паў ста ла праб ле ма ў жы вё ла га доў -

лі — за бес пя чэн не кар ма мі, якая ця пер вы-

ра ша ец ца.

«Трэ ба па гля дзець, што ў нас у рэ зер ве. 

Рэ зер вы ў кра і не доб рыя, і, мо жа быць, па-

зы чыць гро дзен цам, каб ім не прый шло ся 

мар на ваць гро шы, куп ля ю чы зер не. У бу-

ду чы ні яны вер нуць гэ ты доўг», — ад ка заў 

кі раў нік дзяр жа вы.

У са мім аг ра ту рыс тыч нам комп лек се 

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на не аб ход насць 

раз ві ваць сель скія на се ле ныя пунк ты, не за-

цык лі вац ца на га ра дах. Цэнт раль ны па сыл: 

кі раў ніц тву трэ ба гля дзець на ўсе пы тан ні 

па-гас па дар ску і не за мах вац ца на зем лі, 

дзе гро дзен цы ўме юць гас па да рыць.

Бе ла рус ка му лі да ру да ла жы лі аб раз-

віц ці Грод на, аб мяс цо вай інф ра струк ту ры, 

да ро гах, мас тах, раз вяз ках, гіс та рыч ных 

бу дын ках.

Пас ля Аляк сандр Лу ка шэн ка на ве даў 

па вет ра апор ную кры тую ля до вую пля цоў-

ку дзяр жаў най уста но вы «Ха кей ны клуб 

«Нё ман» ва ўро чы шчы Пыш кі, а так са ма 

па вет ра апор ны кры ты фут боль ны ма неж 

ад най мен на га фут боль на га клу ба.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ДУ МАЦЬ ПРА ЗАЎТ РА
Пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Мак сім РЫ ЖАН КОЎ 

пра вёў су стрэ чу з жы ха ра мі аг ра га рад ка Мо таль Іва наў ска га ра ё на
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