«УСЁ ЁСЦЬ ДЛЯ ТАГО,
КАБ ПРАЦАВАЦЬ.
НА ВЫНІК»
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка даручыў выбудаваць эфектыўную сістэму адбору і падрыхтоўкі таленавітых спартсменаў у розных відах спорту. Аб гэтым кіраўнік
дзяржавы заявіў 12 верасня, наведваючы ў Мінску Гарадскі
цэнтр алімпійскага рэзерву па тэнісе, паведамілі БЕЛТА ў
прэс-службе беларускага лідара.
Тое, як трэба арганізаваць адбор перспектыўных спартсменаў,
Прэзідэнт расказаў на прыкладзе тэніса. «Самае галоўнае — гэта
сістэма. Нам трэба выбраць паўсотні перспектыўных талковых маладых людзей з тых, хто ёсць, і каб потым хаця б двое-трое змагаліся за самыя высокія месцы ў сусветным рэйтынгу. Мы можам гэта
зрабіць, і для такіх маладых людзей і іх трэнераў трэба стварыць
ідэальныя ўмовы», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Пры гэтым кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў гэты працэс
павінны быць уключаны ўсе тэнісныя цэнтры, якія працуюць у Беларусі, не толькі дзяржаўныя, але і прыватныя. Апошнім Прэзідэнт
паабяцаў падтрымку, калі яны будуць займацца падрыхтоўкай
перспектыўных спартсменаў, у тым ліку на бясплатнай аснове,
несучы пэўную сацыяльную нагрузку. «Вядома, падтрымаем, калі
чалавек хоча працаваць, укладвае свае грошы. За гэтым справа
не стане, мы ім таксама падставім плячо, — сказаў ён. — У нас
у гэтым плане няма прыватных, дзяржаўных, усе павінны працаваць на вынік».
Аляксандр Лукашэнка асабліва падкрэсліў, што працэс адбору павінен быць выключна сумленным і грунтавацца менавіта на
спартыўным патэнцыяле юных спартсменаў. А тым перспектыўным
юнакам і дзяўчатам, чые бацькі не могуць аплачваць прафесійныя
заняткі спортам, павінна быць аказана неабходная падтрымка.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што і сам гатовы пры неабходнасці
ў гэтым удзельнічаць. Ён, у прыватнасці, прапанаваў выкарыстоўваць для трэніровачнага працэсу корты, размешчаныя ў Драздах.
«Я гатовы падключыцца, калі патрэбна. Вазьміце самых лепшых,
няхай там трэніруюцца, асабліва зімой. У нас у краіне дастаткова
інфраструктуры, каб рыхтавацца. Выкарыстоўвайце ўсе рэзервы», — сказаў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што прафесійны ўзровень
тэніса ў свеце значна ўзрос, асабліва сярод лідараў у мужчынскім
тэнісе. «З імі гуляць вельмі складана, але калі мы выхаваем пару
такіх маладых людзей, якія будуць з імі гуляць, — гэта ўжо дасягненне. А ў жаночым тэнісе мы спакойна можам мець дзвюх-трох
спартсменак, якія будуць змагацца на ўзроўні Марыі Шарапавай і
Вікторыі Азаранка. Проста трэба выбудаваць сістэму», — лічыць
Прэзідэнт.
Паводле яго слоў, адпаведны прынцып неабходна распаўсюдзіць і на іншыя віды спорту: «Усюды трэба з усёй масы выбіраць
лепшых». «Усё ёсць для таго, каб працаваць. Адразу скажу, што
шалёных грошай мы вам не дадзім, але за вынік заплацім», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт таксама падкрэсліў, што калі дзяржава ўкладвае ў
падрыхтоўку сродкі, то пэўныя абавязацельствы павінны звязваць
і спартсмена. «Каму неабходна, таму трэба дапамагчы. Галоўнае,
каб мы мелі з імі кантракты, як на Захадзе, каб яны помнілі, дзе
рабілі першыя крокі», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.
Аляксандру Лукашэнку далажылі аб стане і перспектывах развіцця тэніса ў Беларусі. Старшыня рэспубліканскага грамадскага
аб'яднання «Беларуская тэнісная федэрацыя» Аляксандр Шакуцін і
галоўны трэнер нацыянальнай зборнай па тэнісе Уладзімір Валчкоў
выказалі ўпэўненасць, што сярод маладых тэнісістаў у Беларусі
ёсць тыя, хто ў будучым зможа змагацца за высокія месцы. Яны
расказалі, што ўжо зроблена ў плане развіцця матэрыяльна-тэхнічнай базы існуючых цэнтраў і папрасілі садзейнічання ў далейшым іх развіцці. У прыватнасці, для арганізацыі паўнацэннага
трэніровачнага працэсу трэба пабудаваць яшчэ некалькі крытых
кортаў, а асноўныя тэнісныя цэнтры павінны паступова ператварыцца ў акадэміі, на базе якіх будзе наладжаны бесперапынны
трэніровачны працэс.
Старшыня Мінгарвыканкама Мікалай Ладуцька расказаў аб
планах будаўніцтва тэніснага цэнтра на тэрыторыі ФАК «Серабранка» па праспекце Ракасоўскага. Для гэтага неабходна $12-15 млн,
акупнасць цэнтра складзе 8-10 гадоў. Плануецца, што ён будзе
ўключаць 13 крытых тэнісных кортаў, трэнажорную залу і іншую
інфраструктуру. Кіраўнік дзяржавы прапанаваў, каб і да гэтага
праекта быў падключаны прыватны бізнес, якому дзяржава ў патрэбны момант можа падставіць плячо.
Мікалай Ладуцька таксама далажыў аб стварэнні ўмоў для
заняткаў фізічнай культурай на паркавых і дваровых тэрыторыях
Мінска ў цэлым.
Кіраўнік дзяржавы азнаёміўся з матэрыяльна-тэхнічнай базай і
ўмовамі работы Гарадскога цэнтра алімпійскага рэзерву па тэнісе,
арганізацыяй трэніровачнага працэсу, паглядзеў гульню перспектыўных спартсменаў. Цэнтр уключае ў сябе цэнтральны грунтавы
тэнісны корт з трыбунамі, шэсць грунтавых тэнісных кортаў, пяць
тэнісных кортаў з пакрыццём «хард», міні-футбольнае поле з сінтэтычным пакрыццём, універсальную гульнявую пляцоўку для
гульні ў валейбол і баскетбол, трэнажорны гарадок для агульнай
фізічнай падрыхтоўкі, дапаможны корпус з адміністрацыйнымі
памяшканнямі і трыбунамі.

У суботу 14 верасня
адбудзецца міжнародная
акцыя «Сусветная
прыборка — 2013.
Зробім!» — своеасаблівы
суботнік, што аб'яднае
мільёны людзей, якія хочуць
зрабіць нашу планету
8
больш чыстай.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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Кошт 1800 рублёў

ЦЫТАТА ДНЯ

 З днём нараджэння, Мiнск!

СА СВЯТАМ
НЕ РАЗМIНЕШСЯ

Андрэй КАБЯКОЎ, кіраўнік
Адміністрацыі Прэзідэнта:

«Аналіз кошту аднаго квадратнага метра жылля, пабудаванага па тэхналогіі буйнапанэльнага домабудавання,
паказаў, што кошт выдаткаў
у двух розных рэгіёнах краіны
адрозніваецца значна, і часам
у адным горадзе ён у два разы
вышэйшы, чым у другім. Чаму,
дапусцім, для тыпавога дома
ў Мінску для ўзвядзення 1 кв.м
плошчы патрабуецца 158 кг цэменту, а ў Віцебску на гэта ідзе
307 кг? Складана зразумець, чаму на адным аб'екце выкарыстоўваецца 38 кг металаарматуры, а на другім — 27 кг, чым
гэта растлумачыць?».

У цэнтры ажыве гiсторыя,
а каля «Заходняга»
заспявае Саладуха
Значная колькасць мерапрыемстваў,
прымеркаваных да дня нараджэння Мiнска,
пройдзе 14 верасня на тэрыторыi Верхняга
горада, а ўвогуле сёлетнi Дзень горада
вырашана перанесцi з цэнт ра ў раёны.
Словам, дзе б нi апынулiся жыхары i госцi
сталiцы, са святам iм не размiнуцца.
«Мой Мiнск — мая сталiца, мой лёс,
маё жыццё!» — так гучыць святочны дэвiз.
Па сутнасцi, свята распачалося ўжо
некалькi дзён таму — Тыднем беларускай
кухнi, якi праходзiць на прадпрыемствах
грамадскага харчавання Верхняга горада
да 15 верасня. Мясцовыя рэстараны i
кавярнi на працягу 9 дзён прапануюць
6 нацыянальных страў, прыгатаваных
па адзiнай тэхналогii i рэцэптуры — дранiкi
са смятанай, плато сялянскае, грыбная
полiўка, бульбяная бабка, верашчака
з грэцкiмi блiнамi i пячыста са свiнога
кумпяка. Што асаблiва прыемна, кошт
кожнай з iх аднолькавы для ўсiх устаноў.

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 13.09.2013 г.
Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня
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 Падзея

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
25 МІЛЬЁНАЎ ЕЎРАПЕЙЦАЎ ЗБЯДНЕЮЦЬ ДА 2025 ГОДА
Да 2025 года яшчэ 25 мільёнаў еўрапейцаў апынуцца за рысай беднасці. Гэта адбудзецца, калі ўрады краін — членаў Еўрапейскага саюза
не спыняць праграмы жорсткіх захадаў эканоміі. У канцы 2012 года статыстычнае агенцтва Еўрапейскага саюза Еўрастат апублікавала справаздачу, згодна з якой 119,6 млн чалавек, што складае 24,2% ад усяго
насельніцтва 27 краін Еўрасаюза, знаходзяцца на мяжы крайняй беднасці.
Цяжкая сітуацыя назіраецца амаль ва ўсіх краінах Еўрасаюза, але асабліва дрэнна жывецца ў Балгарыі, Румыніі, Латвіі, Літве і Харватыі. У Румыніі
і Латвіі на парозе беднасці балансуюць 40% грамадзян, у Літве і Харватыі — па 33%. Але калі
браць не адсоткавыя суадносіны, а непасрэдна колькасць грамадзян краіны, якія перажываюць
цяжкасці, горш за ўсё жывецца ў Вялікабрытаніі. Тут з амаль жабрацкімі, па еўрапейскіх мерках,
існаваннем вымушаны мірыцца 14 мільёнаў чалавек, або амаль 23% насельніцтва.

ЭФІОПСКІ ФЕРМЕР СЦВЯРДЖАЕ,
ШТО ЯМУ НЕ МЕНШ ЗА 160 ГАДОЎ
Новы рэкорд доўгажыхарства можа ўсталяваць жыхар Эфіопіі Дхакабо Эба. Былы фермер, а цяпер пенсіянер сцвярджае, што яму не менш
за 160 гадоў. Паводле слоў мужчыны, на сваім вяку ён застаў такія гістарычныя падзеі, як уварванне Італіі ў Эфіопію ў 1895 годзе. «У той час у
мяне было дзве жонкі, а мой сын быў досыць дарослым, каб пасвіць буйны статак», — распавёў
эфіопец у эфіры мясцовага тэлеканала. На думку рэпарцёраў, Эба памятае некаторыя дэталі,
якія даюць падставы яму верыць. Так, у прыватнасці, ён распавядае, што ў дзяцінстве здзейсніў
васьмідзённую паездку на кані, каб дабрацца да сталіцы — Адыс-Абебы. Праўда, ніякіх дакументальных пацверджанняў сваіх слоў пенсіянер даць не можа. Ён вырас у грамадстве з вуснай
культурай, дзе не існавала дакументаў, якія пацвярджаюць асобу, таму ў яго няма пасведчання
аб нараджэнні. Наяўнасць такога дакумента зрабіла б яго самым старым чалавекам з тых, хто цяпер жыве на Зямлі — на
ISSN 1990 - 763X
46 гадоў старэйшым, чым дзейны рэкардсмен — 115-гадовая
жыхарка Японіі Місаіл Акава, запісаная ў Кнізе рэкордаў Гінеса. Больш за тое, Эба пабіў бы і рэкорд францужанкі Жанны
Кальман, якая памерла ў 1997 годзе ва ўзросце 122 гадоў і да
гэтага часу лічыцца самым старым чалавекам у свеце з тых,
хто калі-небудзь жыў на планеце.
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НАДВОР’Е СЁННЯ

Фота БЕЛТА.

20 КАНАЛАЎ

У знаёмых зламалася
пральная машына.
Давялося шукаць новую.
Купілі, усталявалі,
прачыталі інструкцыю
па эксплуатацыі і сталі
дзейнічаць згодна з ёю.
Тут і пачаліся
6
праблемы...

Брэст
Віцебск
Гомель
Гродна
Магілёў
Мінск

+ 16°
+ 19°
+ 19°
+ 17°
+ 18°
+ 17°

 Надвор'е

ПЕРШАЯ КЛЯТВА

ДАЖДЖЫ І ЦЁПЛА

Незвычайна шматлюднай была ўчора
плошча Дзяржаўнага сцяга Рэспублiкi
Беларусь. Упершыню каля 130 супрацоўнiкаў Следчага камiтэта прынеслi
тут прысягу на вернасць Радзiме i прафесii. Сiмвалiчна, што ўрачысты рытуал адбыўся ў другую гадавiну з дня
падпiсання кiраўнiком дзяржавы ўказа
аб утварэннi новага праваахоўнага ведамства.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Праграма
тэлебачання
на наступны
тыдзень

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ДЗЕ БОЛЬШ ЗА ЎСЁ
МІГРАНТАЎ?
Расія заняла другое месца ў свеце па колькасці мігрантаў — на
тэрыторыі краіны іх пражывае
звыш 11 мільёнаў. Рэкардсменамі па колькасці прыезджых
сталі ЗША — там пражываюць
45,8 мільёна замежнікаў, на трэцім месцы знаходзіцца Германія з 9,8 мільёнамі. За ёй ідуць
Саудаўская Аравія (9,1 мільёна),
ААЭ (7,8) і Вялікабрытанія (7,8). У
дзясятак краін таксама ўвайшлі
Францыя (7,4 мільёна мігрантаў),
Канада (7,3), Аўстралія (6,5) і Іспанія (6,5).
Са мыя вя лі кія па то кі міг ран таў
перасякаюць мяжу паміж Мексікай і
ЗША. У 2013 годзе ў гэтым кірунку
прайшлі 13 мільёнаў чалавек. У дзясятцы галоўных міграцыйных калідораў — Расія — Украіна (3,5 мільёна
мігрантаў ), Украіна — Расія (2,9), Казахстан — Расія (2,5). Усяго ж, згодна з дакладам ААН, у 2013 годзе за
межамі роднай краіны пражываюць
232 мільёны чалавек, або 3,2% усяго насельніцтва Зямлі. У Еўропе і Азіі
асядае амаль аднолькавая колькасць
мігрантаў — 72 і 71 мільён чалавек
адпаведна. На гэтыя рэгіёны прыпадае дзве траціны агульнай колькасці
міжнародных мігрантаў.

КОРАТКА
Беларусь у СНД з'яўляецца краінай, у якой найбольш чытаюць. На
1 тыс. чалавек насельніцтва ў нас
прыпадае 392 карыстальнікі публічных бібліятэк. У Расіі гэты паказчык
склаў 375 чалавек, ва Украіне — 336,
Азербайджане — 283, Казахстане
— 269.
Асацыяцыя «Беларуская федэрацыя футбола» падала ў УЕФА
афіцыйную заяўку на ўдзел у правядзенні фінальнага этапу чэмпіянату
Еўропы-2020 у Мінску.
Тарыфы на перасылку прос тай
паштовай карткі, пісьма і бандэролі
вагой да 20 г для фізічных і юрыдычных асоб у Беларусі з 13 верасня
вырастуць да Br1,6 тыс.
ДАІ не плануе абмяжоўваць рух у
Мінску ў Дзень горада 14 верасня.
Гонкі на офісных крэслах упершыню пройдуць у Гомелі падчас святкавання Дня горада 15 верасня. Па
ўмовах спаборніцтваў, «вершнікі»
павінны прыбыць на старт з уласнымі офіснымі крэсламі, якія маюць
моцныя каркасы і колы. Працягласць
дыстанцыі складзе 100 м асфальтавай трасы, якая будзе аформлена ў
выглядзе офіса. «Вершнікам» трэба
будзе пераадолець перашкоды ў выглядзе паненак-сакратарак.

— Стварэнне Следчага камiтэта было
абумоўлена неабходнасцю ўдасканалення
сiстэмы папярэдняга следства, лiквiдацыi ведамаснай раз'яднанасцi органаў, якiя ажыццяўляюць судовую вытворчасць, — зазначыў
старшыня Следчага камiтэта генерал-маёр
юстыцыi Валянцiн ШАЕЎ. — Сёння можна
канстатаваць, што дзяржаве не даводзiцца
шкадаваць аб стварэннi новай праваахоўнай
структуры. Павышана раскрывальнасць злачынстваў, значна павялiчылася кампенсацыя
ўрону ад злачынных замахаў. Палепшылася
якасць i аператыўнасць папярэдняга следства. Тым не менш мы не павiнны спыняцца
на шляху ўдасканалення сваёй дзейнасцi:
яшчэ ёсць значны нявыкарыстаны
патэнцыял.
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У пятніцу надвор'е ў нашай краіне будзе вызначацца зонай актыўнага атмасфернага фронту,
які рухаецца да нас з боку Заходняй Еўропы,
паведаміла рэдакцыі галоўны сіноптык Рэспубліканскага гідраметцэнтра Мінпрыроды Людміла ПАРАШЧУК.
Таму паўсюдна па Беларусі будуць ісці дажджы.
Тэмпература паветра ўдзень ад 13-15 цяпла па паўднёвым захадзе Брэсцкай вобласці да плюс 19-21
градуса па ўсходзе краіны. І ў суботу амаль паўсюдна
чакаецца воблачнае і дажджлівае надвор'е. Вецер усходні ўмераны. Тэмпература паветра ўначы плюс 7-14
градусаў, удзень — 12-19 цяпла. У нядзелю надвор'е ў
рэспубліцы будзе фарміраваць цыклон, які рухаецца
ў наш бок з тэрыторыі Украіны. Таму пераважна па
поўдні пройдуць дажджы, а вось на поўначы ападкаў
не будзе. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман.
Тэмпература паветра ўначы на нядзелю 5-12, удзень
— 12-19 цяпла.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у пачатку наступнага тыдня надвор'е ў нашай краіне іс тотна палепшыцца. Даж джоў не будзе ўвогуле, а стане сонечна і цёпла. На працягу
першых трох дзён наступнага тыдня тэмпература
паветра ўначы будзе ў межах плюс 5-12 градусаў,
удзень — 15-20 цяпла. Сіноптыкі прагназуюць, што
бліжэй да наступных выхадных надвор'е ў Беларусі
сапсуецца зноў.
Сяргей КУРКАЧ.

ЯКІЯ АЙЧЫННЫЯ ТАВАРЫ
ВАМ ПАДАБАЮЦЦА
І Ў ЧЫМ ЯНЫ ПРАЙГРАЮЦЬ ЗАМЕЖНЫМ?
Вячаслаў ПАНЬКОЎ, работнік філармоніі:
— Па прадуктах харчавання пытанняў быць не павінна. Я шмат езджу па Еўропе
і магу дакладна сцвярджаць, што беларускія прадукты не горшыя. Праўда, цэны
на многія з іх вышэйшыя за еўрапейскія. Хоць некаторыя прадукты і таннейшыя.
Наконт адзення, абутку... Безумоўна, ёсць някепскія айчынныя тавары. Напрыклад,
«белвестаўскія» чаравікі цудоўныя — шмат гадоў купляю. Але вось учора, дапусцім,
я цэлы дзень прабегаў, каб купіць... штаны. Нарэшце перад закрыццём крамы адны
ўзяў, аднак без папругі яны не падыходзілі. А нармальнай папругі там не было. Дома
з папругай прымераў — усё роўна штаны не падыходзяць, давялося вярнуць. Хоць
быццам і матэрыял някепскі. Мо праблема ў маёй фігуры? Маё пажаданне вытворцам: сумленна працаваць, а не проста зарабляць грошы. Каб людзі не пракліналі за
тое, што купілі рэч, якая стала ім брыдкай — развалілася ці разарвалася.

Юрый ЖУРБА, спецыяліст тытунёвай кампаніі:
— Што тычыцца харчовых прадук таў, дык тут беларускія вытворцы выглядаюць някепска. Тыя ж малочныя вырабы лічацца аднымі з лепшых,
экспартуюцца ў Расію. А вось тавары лёгкай прамысловасці... З айчынных
жонка купляе хіба што прадукцыю фірмы «Серж», падабаецца. Ас татняе
пры во зім у асноў ным з Поль шчы, Гер ма ніі, асаб лі ва вы ра бы дзі ця ча га
асартыменту — беларускія рэчы ім саступаюць. Не задавальняе і якасць
абутку, які можа праз месяц-два разваліцца, хоць цэны еўрапейскія. Пэўна, больш трэба інвес таваць грошай у новае абсталяванне, укараненне
сучасных тэхналогій.

Іна НАРКЕВІЧ, журналіст:
— Я купляю беларускія тавары — і адзенне, і абутак, і мэблю. А ў чым многія
нашы вытворцы недапрацоўваюць? Лічу, што беларускія тавары, нават калі
яны вельмі добрай якасці, саступаюць замежным у дызайне. Так бы мовіць,
смачная цукерка, але ў не надта прыгожай абгортцы. Таму хочацца пажадаць
айчынным вытворцам крочыць у нагу з часам — больш разнастайнасці, дызайнерскіх знаходак, чагосьці цікавага і адметнага.
Барыс ПРАКОПЧЫК.
Фота Яраслава ВАНЮКЕВІЧА.

