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ЭПIЦЭНТРЫ СВЯТА
 ГРОДЗЕНШЧЫНА

У Дзень Незалежнасцi па ўсёй краiне прайшлi святочныя мерапрыемствы. Па добрай традыцыi ў гэты дзень у якасцi падарункаў жыхарам вялiкiх гарадоў i маленькiх населеных пунктаў прымяркоўваюць адкрыццё значных аб'ектаў. Сёлета, напрыклад, у
Брэсце пачала дзейнiчаць новая экспазiцыя ў Брэсцкай крэпасцi,
у Магiлёве запушчаны ў эксплуатацыю басейн у сярэдняй школе
ў Казiмiраўцы, а ў сталiцы — «музычны» фантан. Больш падрабязна аб тым, як сустрэлi свята ў рэгiёнах, у матэрыялах нашых
уласных карэспандэнтаў.

Дзiцячы садок
i экспазiцыя
ў Брэсцкай крэпасцi
У Брэсце святкаванне Дня Незалежнасцi па традыцыi пачалося
з ускладання кветак да Вечнага
агню ў крэпасцi i да помнiка воiнам-вызвалiцелям. Пасля цырымонii была ўрачыста адкрыта новая экспазiцыя «Абарона Усходняга форта» ў Брэсцкай крэпасцi. Экспанаты для яе экспазiцыi
назапашвалiся дзесяцiгоддзямi.
I вось цяпер яны сталi даступныя
для прагляду экскурсантаў i наведвальнiкаў.
Да свята на Брэстчыне прымеркавана адкрыццё цэлага шэрагу
аб'ектаў. Толькi ў Пiнскiм раёне пачынаюць работу тры новыя прадпрыемствы i ўстановы. У Парахонску чырвоную стужку перарэзалi
перад уваходам у дзiцячую школу
мастацтваў, якая адкрылася пасля
рэканструкцыi. Пункт сарцiроўкi i
перапрацоўкi ягад ААТ «Палескiя
журавiны» запрацаваў у вёсцы Селiшча, а ў Дубнавiчах гэтага раёна
ўвялi ў строй магутны малочнатаварны комплекс.
У Ганцавiчах гледачы прыйшлi
на святочны сеанс у новы кiнатэатр «Маладосць». Новым ён стаў
пасля рэканструкцыi. А напярэдаднi свята ў вёсцы Скокi Брэсцкага
раёна адкрылi такi патрэбны i чаканы сацыяльны аб'ект — дзiцячы сад. Са знамянальнай падзеяй
выхаванцаў i iх бацькоў павiншаваў старшыня Брэсцкага аблвыканкама Анатоль ЛIС. Губернатар
адзначыў, што ў краiне i рэгiёне
ўдзяляецца вялiкая ўвага падрастаючаму пакаленню:
— Летась былi ўзведзены вялiкiя дашкольныя ўстановы ў Баранавiчах i Пiнску, два гады таму адкрылi сад на 350 месцаў у Брэсце,
летась — школу-сад. Пачынаюцца
праектныя работы па школе-садзе
ў Тэльмах Брэсцкага раёна. У новых мiкрараёнах гарадоў укараняецца вопыт размяшчэння дзiцячых
садкоў на першых паверхах новых
дамоў. Летась такi адкрылi ў Драгiчыне, яшчэ адзiн узводзiцца ў
Брэсце.

 ВIЦЕБШЧЫНА

Як святкуе
Прыдзвiнне?
У Вiцебску галоўнае святкаванне (калi ўлiчыць маштабнасць падзей) па традыцыі праходзiць на
плошчы Перамогi.
Кi раў нi кi аб лас ной вер ты калi ўлады на чале са старшынёй
аблвыканкама Мiкалаем ШАРСНЁВЫМ усклалi кветкi да Вечнага
агню. Сёлета на плошчы правялi
афiцыйную цырымонiю адкрыцця
абласной дошкi Гонару. Раней гэты знакавы аб'ект знаходзiўся ў
парку, насупраць помнiка Ленiна.
I даўно ўжо было заўважна, што
неабходна мадэрнiзаваць дошку,
зрабiць так, каб пасля рамонту яна
адпавядала патрэбам часу. Мясцовая ўлада вырашыла, што на
плошчы Перамогi, якая сапраўды
вельмi прыгожая i стыльная, самае
месца i дошцы Гонару.
А ў Вiцебскiм абласным краязнаўчым музеi абнавiлi тэматычную

Гiс та рыч ны цэнтр аб лас нога цэнтра стаў месцам асноўных
святочных падзей. Пачатак быў
дадзены традыцыйным мiтынгам
у парку Жылiбера, дзе каля помнiка загiнулым воiнам гарыць Вечны
агонь.
Тэма памяцi ўвасоблена ў габелене «Гiсторыi жывая нiць», прэзентацыя якога адбылася з удзелам аўтараў на вулiцы Савецкай.
Палатно памерам два метры на
паўтара мог убачыць кожны, хто
завiтаў на свята. Пешаходная вулiца — традыцыйнае месца святочных мерапрыемстваў. Сёлета
тут упершыню будзе праходзiць
самы працяглы праект «Канцэрт
на балконе», якi нядаўна ўвайшоў
у гарадское культурнае асяроддзе

выстаўку, прысвечаную Вялiкай
Айчыннай вайне. Можна больш
падрабязна даведацца пра тое,
што адбывалася ў Вiцебску i наваколлях у 1941—1944 гадах. Вызвалiцеляў тады сустракалi ўсяго
каля 120 жыхароў. Вялiкi iнтарэс
выклiкае i тэма аднаўлення абласнога цэнтра...
Ва ўсiх буйных населеных пунктах праводзяць святочныя мерапрыемствы. А людзей здалёк —
з маленькiх вёсачак, ху тароў —
запрасiлi на святы ў аграгарадкi
i пасёлкi.

 ГОМЕЛЬШЧЫНА

 МАГIЛЁЎШЧЫНА

Для дарослых
i дзяцей
Запушчаны ў эксплуатацыю басейн СШ № 46 Магiлёва — урачыстая цырымонiя адкрыцця аб'екта
адбылася 1 лiпеня ў рамках святкавання Дня Незалежнасцi.
Басейн стаў другiм этапам праекта, у рамках якога у 2019 годзе

лексу «Лiнiя Сталiна». Старшыня
Мiнаблвыканкама Аляксандр ТУРЧЫН, прадстаўнiкi дэпу тацкага
корпуса i грамадскiх арганiзацый
прынялi ўдзел у патрыятычным
шэсцi «Беларусь памятае» ў Мiнску на праспекце Незалежнасцi i
плошчы Перамогi.
Затым кiраўнiк цэнтральнага
рэгiёна ўсклаў кветкi да брацкай
магiлы воiнаў Чырвонай Армii, што
загiнулi ў гады Вялiкай Айчыннай
вайны, у гарадскiм скверы ў Беразiне. Пасля гэтага губернатар уручыў ключы шчаслiвым навасёлам
40-кватэрнага жылога дома. Тут
атрымалi кватэры 38 шматдзетных сем'яў.
У Барысаве ўведзены ў дзеянне
пяць жылых дамоў на вулiцы Гарадоў-пабрацiмаў. Навасёлам ва ўрачыстай абстаноўцы ўручаны ключы
ад новых кватэр. Падзею прымеркавалi да Дня вызвалення горада
ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў
i Дня Незалежнасцi Беларусi. У пяцi

Для жыцця
i трэнiровак
На Го мель шчы не свя точ ныя
ме ра пры ем ствы да Дня Не залежнасцi прайшлi ва ўсiх раёнах
рэгiёна. У абласным цэнтры старшыня Гомельскага аблвыканкама
Генадзь САЛАВЕЙ прыняў удзел
у цырымонii адкрыцця адной з
найлепшых навучальна-трэнiравальных баз абласнога вучылiшча алiмпiйскага рэзерву. Так,
у Гомелi пасля працяглых работ па
рэканструкцыi адкрыты спартыўны
комплекс па вулiцы Партовай.
Ге надзь Са ла вей ад значыў,
што абноўлены аб'ект — прыемны падарунак гараджанам да Дня
Незалежнасцi. I такiх сацыяльна
значных наваселляў напярэдаднi
свята i непасрэдна ў гэты дзень
для жыхароў вобласцi падрыхтавалi нямала:
— Амаль 250 дзяцей прынялi абноўленыя дзiцячыя сады ў
Гомельскiм i Петрыкаўскiм раёнах. Першых гледачоў сустракае
пасля маштабнай рэканструкцыi
Мазырскi драматычны тэатр. Аднавiў дзейнасць Палац культуры
ў Камунары Буда-Кашалёўскага
раёна, — падкрэслiў старшыня
аблвыканкама.
Адкрыццё пасля рэканструкцыi
спартыўнага комплексу па вулiцы
Партовай — працяг шэрагу значных адкрыццяў спартыўных аб'ектаў у рэгiёне.
— За год мы адкрылi лыжаролерную трасу i крыты футбольны манеж у Гомелi, стадыён у Петрыкаве i басейн у Мазыры. Пры
комплексным добраўпарадкаваннi раённых цэнтраў абавязковай
умовай стала стварэнне спартыўных пляцовак для моладзi. Усё гэта пашырае магчымасцi для ўсiх
ахвотных i яшчэ больш актывiзуе
спартыўнае жыццё рэгiёна, — падкрэслiў Генадзь Салавей.
Абноўлены спарткомплекс у Гомелi будзе выкарыстоўвацца для
трэнiровак па плаваннi, лёгкай
атлетыцы, фехтаваннi, сучасным
пяцiбор'i, скалалажаннi, дзюдо,
грэка-рымскай i вольнай барацьбе, веласпорце i гульнявых вiдах
спорту. Адначасова ва ўстанове
змогуць займацца фiзiчнай культурай i спортам 145 чалавек.
Яшчэ адным падарункам для
гамяльчан да свята стала адкрыццё пасля рэканструкцыi вулiцы
Шаўчэнкi. Гэта вельмi важны для
горада транспартны кiрунак — палёгка для аўтамабiлiстаў, якiя са
значнай часткi мiкрараёнаў горада
цяпер змогуць хутчэй дабiрацца да
цэнтральных вулiц, чыгуначнага i
аўтавакзала.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

 БРЭСТЧЫНА

Загс у Ваўкавыску,
экспазiцыя ў вежы
Гедымiна...

Добрыя падарункi да свята зрабiлi гродзенскiя будаўнiкi i дарожнiкi. Адным з даволi зручных аб'ектаў
стаў новы падземны пешы пераход
у паўночным мiкрараёне Гродна,
якi злучыў тэрыторыю актыўнай
забудовы Грандзiчы з больш абжытымi Белымi Росамi. Пераход
прайшоў пад высокiм насыпам з
чыгункай. Дарэчы, гэты мiкрараён
нядаўна атрымаў яшчэ адзiн тралейбусны маршрут, ён працягнецца праз увесь горад да паўднёвага
мiкрараёна Альшанка.

i вельмi падабаецца гараджанам
i гас цям го рада. Паводле творчага пра екта мас та коў i фо тамайстроў узнікла алея-выстаўка
на Са вецкай пло шчы. У ра бо тах
ува соб ле ны воб раз ста ра жытна га Грод на ў роз ных вы явах.
Як ад значыў ар га нi за тар га лерэi Аляксандр ЛАС МIН СКI, для
паказу выбраны найлепшыя фотаздымкi i жывапiсныя работы на
тэ му го ра да.
А вось у культурнай сталiцы
Беларусi — горадзе Лiдзе — сёння
пачала дзейнiчаць новая экспазiцыя. Яна адкрыта ў адноўленай
вежы Гедымiна ў Лiдскiм замку.
Выстаўка знаёмiць з эпохай, калi быў заснаваны адзiны на сёння
адноўлены замак-кастэль у Беларусi. Экспанаты займаюць чатыры
ярусы, дзе можна даведацца пра
асобу Гедымiна — заснавальнiка замка, аб станаўленнi Вялiкага Княства Лiтоўскага. Таксама
пераствораны i княжацкi пакой з
адпаведнымi XIV стагоддзю рэчамi. Дарэчы, менавiта тэрыторыя
замка стала эпiцэнтрам свята.
Адной са значных падзей мерапрыемства, без умоў на, ста ла
ўрачыстае адкрыццё абноўленага Загса ў Ваўкавыску. Да гэтага
рэгiстрацыi шлюбаў праводзiлiся ў раённым Палацы культуры.
Цяпер для ўрачыстай цырымонii
створаны больш камфортныя ўмовы. Прадугледжана безбар'ернае
асяроддзе i зручная паркоўка для
шлюб ных кар тэжаў. Срод кi на
рамонт выдаткаваны з раённага
бюджэту, у тым лiку сабраныя на
раённых суботнiках.

была здадзена ў эксплуатацыю самая сучасная ў горадзе сярэдняя
школа на 1200 месцаў у жылым
раёне абласнога цэнтра — Казiмiраўцы, а таксама вынiкам рэагавання на просьбы жыхароў.
Сён ня Казi мi раўка — жы лы
мiкрараён з развiтой iнфраструктурай. Старшыня Магiлёўскага
аблвыканкама Леанiд ЗАЯЦ падзякаваў будаўнiкам, якiя працавалi на аб'екце, за працу, якасць i
тэмп, што дазволiлi раней нарматыўных тэрмiнаў здаць у эксплуатацыю басейн, тым самым зрабiць
доўгачаканы падарунак жыхарам
мiкрараёна.
Будынак басейна ўяўляе сабой
двухпавярховае памяшканне. На
першым паверсе размешчаны чаша басейна працягласцю 25 метраў i сем дарожак, а таксама раздзявальнi, душавыя, медкабiнет.
На другiм — трэнажорная зала з
сучасным наборам абсталявання
для дарослых i дзяцей. Басейн будзе выкарыстоўвацца як вучэбная
база сярэдняй школы, а таксама
тут плануецца арганiзацыя наведвання для ўсiх ахвотных, якiя пражываюць у мiкрараёне.

 МIНШЧЫНА

Жыллё
для шматдзетных
i сучасная крама
У гэты дзень кветкi i вянкi ад
дэлегацый Мiнскай вобласцi ляглi
да падножжа мемарыяльных комплексаў «Хатынь» i «Курган Славы», гiсторыка-культурнага комп-

кааператыўных дамах налiчваецца 165 кватэр, 39 з iх будавалiся
за кошт Мiнаблвыканкама для адсялення людзей, якi пражывалi ў
старых, непрыдатных дамах. Яшчэ
124 прызначаны для тых, хто меў
патрэбу ў паляпшэннi жыллёвых
умоў i стаяў на чарзе, у тым лiку —
84 для шматдзетных сем'яў, дзе гадуецца трое i больш дзяцей.
Амаль два гады ў Дзяржынску
на вулiцы Мiнскай iшло будаўнiцтва новага магазiна «Дамашнi».
I вось напярэдаднi свята ён расчынiў дзверы для наведвальнiкаў.
Гэта першы такi аб'ект гандлю ў
горадзе. Тут можна набыць усе
неабходныя тавары для харчовых
i бытавых патрэб. Будаўнiцтва новай крамы пацягнула за сабой i
ўладкаванне iнфраструктуры. Сучасны выгляд набыў аў тобусны
прыпынак, цераз дарогу з'явiлася дадатковая стаянка для аўтатранспарту.
У Мар'iнай Горцы пабудаваны
су час ны пла валь ны комп лекс,
якога так даўно чакалi жыхары
Пухавiцкага раёна. У спартыўнааздараўленчым цэнтры прадугледжаны дзiцячы i дарослы басейны,
устаноўка для гiдрамасажу, трэнажорнае крэсла для людзей з абмежаванымi магчымасцямi. Ёсць
фiнская саўна i турэцкi хамам, а
таксама невялiкi басейн з халоднай вадой, пакой адпачынку.
Вольга АНУФРЫЕВА,
Святлана ЯСКЕВIЧ,
Аляксандр ПУКШАНСКI,
Наталля КАПРЫЛЕНКА,
Маргарыта УШКЕВIЧ,
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

