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 БРЭСТ ЧЫ НА

Дзi ця чы са док 
i экс па зi цыя 
ў Брэсц кай крэ пас цi

У Брэс це свят ка ван не Дня Не-

за леж нас цi па тра ды цыi па ча ло ся 

з ус кла дан ня кве так да Веч на га 

агню ў крэ пас цi i да пом нi ка во-

i нам-вы зва лi це лям. Пас ля цы ры-

мо нii бы ла ўра чыс та ад кры та но-

вая экс па зi цыя «Аба ро на Ус ход-

ня га фор та» ў Брэсц кай крэ пас-

цi. Экс па на ты для яе экс па зi цыi 

на за па шва лi ся дзе ся цi год дзя мi. 

I вось ця пер яны ста лi да ступ ныя 

для пра гля ду эк скур сан таў i на-

вед валь нi каў.

Да свя та на Брэст чы не пры мер-

ка ва на ад крыц цё цэ ла га шэ ра гу 

аб' ек таў. Толь кi ў Пiн скiм ра ё не па-

чы на юць ра бо ту тры но выя прад-

пры ем ствы i ўста но вы. У Па ра хон-

ску чыр во ную стуж ку пе ра рэ за лi 

пе рад ува хо дам у дзi ця чую шко лу 

мас тац тваў, якая ад кры ла ся пас ля 

рэ кан струк цыi. Пункт сар цi роў кi i 

пе ра пра цоў кi ягад ААТ «Па лес кiя 

жу ра вi ны» за пра ца ваў у вёс цы Се-

лi шча, а ў Дуб на вi чах гэ та га ра ё на 

ўвя лi ў строй ма гут ны ма лоч на-

 та вар ны комп лекс.

У Ган ца вi чах гле да чы прый шлi 

на свя точ ны се анс у но вы кi на -

тэ атр «Ма ла досць». Но вым ён стаў 

пас ля рэ кан струк цыi. А на пя рэ дад-

нi свя та ў вёс цы Ско кi Брэсц ка га 

ра ё на ад кры лi та кi па трэб ны i ча-

ка ны са цы яль ны аб' ект — дзi ця-

чы сад. Са зна мя наль най па дзе яй 

вы ха ван цаў i iх баць коў па вiн ша-

ваў стар шы ня Брэсц ка га абл вы-

кан ка ма Ана толь ЛIС. Гу бер на тар 

ад зна чыў, што ў кра i не i рэ гi ё не 

ўдзя ля ец ца вя лi кая ўва га пад рас-

та ю ча му па ка лен ню:

— Ле тась бы лi ўзве дзе ны вя лi-

кiя да школь ныя ўста но вы ў Ба ра-

на вi чах i Пiн ску, два га ды та му ад-

кры лi сад на 350 мес цаў у Брэс це, 

ле тась — шко лу-сад. Па чы на юц ца 

пра ект ныя ра бо ты па шко ле-садзе 

ў Тэль мах Брэсц ка га ра ё на. У но-

вых мiк ра ра ё нах га ра доў ука ра ня-

ец ца во пыт раз мя шчэн ня дзi ця чых 

сад коў на пер шых па вер хах но вых 

да моў. Ле тась та кi ад кры лi ў Дра-

гi чы не, яшчэ адзiн уз во дзiц ца ў 

Брэс це.

 ВI ЦЕБ ШЧЫ НА

Як свят куе 
Пры дзвiн не?

У Вi цеб ску га лоў нае свят ка ван-

не (ка лi ўлi чыць маш таб насць па-

дзей) па традыцыі пра хо дзiць на 

пло шчы Пе ра мо гi.

Кi раў нi кi аб лас ной вер ты ка-

лi ўла ды на ча ле са стар шы нёй 

абл вы кан ка ма Мi ка ла ем ШАРС-

НЁ ВЫМ ус кла лi квет кi да Веч на га 

агню. Сё ле та на пло шчы пра вя лi 

афi цый ную цы ры мо нiю ад крыц ця 

аб лас ной дош кi Го на ру. Ра ней гэ-

ты зна ка вы аб' ект зна хо дзiў ся ў 

пар ку, на су праць пом нi ка Ле нi на. 

I даў но ўжо бы ло за ўваж на, што 

не аб ход на ма дэр нi за ваць дош ку, 

зра бiць так, каб пас ля ра мон ту яна 

ад па вя да ла па трэ бам ча су. Мяс-

цо вая ўла да вы ра шы ла, што на 

пло шчы Пе ра мо гi, якая са праўд ы 

вель мi пры го жая i стыль ная, са мае 

мес ца i дош цы Го на ру.

А ў Вi цеб скiм аб лас ным края-

знаў чым му зеi аб на вi лi тэ ма тыч ную 

вы стаў ку, пры све ча ную Вя лi кай 

Ай чын най вай не. Мож на больш 

пад ра бяз на да ве дац ца пра тое, 

што ад бы ва ла ся ў Вi цеб ску i на-

ва кол лях у 1941—1944 га дах. Вы-

зва лi це ляў та ды су стра ка лi ўся го 

ка ля 120 жы ха роў. Вя лi кi iн та рэс 

вы клi кае i тэ ма ад наў лен ня аб лас-

но га цэнт ра...

Ва ўсiх буй ных на се ле ных пунк-

тах пра вод зяць свя точ ныя ме ра-

пры ем ствы. А лю дзей зда лёк — 

з ма лень кiх вё са чак, ху та роў — 

за пра сi лi на свя ты ў аг ра га рад кi 

i па сёл кi.

 ГО МЕЛЬ ШЧЫ НА

Для жыц ця 
i трэ нi ро вак

На Го мель шчы не свя точ ныя 

ме ра пры ем ствы да Дня Не за-

леж нас цi прай шлi ва ўсiх ра ё нах 

рэ гi ё на. У аб лас ным цэнт ры стар-

шы ня Го мель ска га абл вы кан ка ма 

Ге надзь СА ЛА ВЕЙ пры няў удзел 

у цы ры мо нii ад крыц ця ад ной з 

най леп шых на ву чаль на-трэ нi ра-

валь ных баз аб лас но га ву чы лi-

шча алiм пiй ска га рэ зер ву. Так, 

у Го ме лi пас ля пра цяг лых ра бот па 

рэ кан струк цыi ад кры ты спар тыў ны 

комп лекс па ву лi цы Пар то вай.

Ге надзь Са ла вей ад зна чыў, 

што аб ноў ле ны аб' ект — пры ем-

ны па да ру нак га ра джа нам да Дня 

Не за леж нас цi. I та кiх са цы яль на 

знач ных на ва сел ляў на пя рэ дад нi 

свя та i не па срэд на ў гэ ты дзень 

для жы ха роў воб лас цi пад рых та-

ва лi ня ма ла:

— Амаль 250 дзя цей пры ня-

лi аб ноў ле ныя дзi ця чыя са ды ў 

Го мель скiм i Пет ры каў скiм ра ё-

нах. Пер шых гле да чоў су стра кае 

пас ля маш таб най рэ кан струк цыi 

Ма зыр скi дра ма тыч ны тэ атр. Ад-

на вiў дзей насць Па лац куль ту ры 

ў Ка му на ры Бу да-Ка ша лёў ска га 

ра ё на, — пад крэс лiў стар шы ня 

абл вы кан ка ма.

Ад крыц цё пас ля рэ кан струк цыi 

спар тыў на га комп лек су па ву лi цы 

Пар то вай — пра цяг шэ ра гу знач-

ных ад крыц цяў спар тыў ных аб' ек-

таў у рэ гi ё не.

— За год мы ад кры лi лы жа-

 ро лер ную тра су i кры ты фут боль-

ны ма неж у Го ме лi, ста ды ён у Пет-

ры ка ве i ба сейн у Ма зы ры. Пры 

комп лекс ным доб ра ўпа рад ка ван-

нi ра ён ных цэнт раў аба вяз ко вай 

умо вай ста ла ства рэн не спар тыў-

ных пля цо вак для мо ла дзi. Усё гэ-

та па шы рае маг чы мас цi для ўсiх 

ах вот ных i яшчэ больш ак ты вi зуе 

спар тыў нае жыц цё рэ гi ё на, — пад-

крэс лiў Ге надзь Са ла вей.

Аб ноў ле ны спарт комп лекс у Го-

ме лi бу дзе вы ка рыс тоў вац ца для 

трэ нi ро вак па пла ван нi, лёг кай 

ат ле ты цы, фех та ван нi, су час ным 

пя цi бор'i, ска ла ла жан нi, дзю до, 

грэ ка-рым скай i воль най ба раць-

бе, ве ла спор це i гуль ня вых вi дах 

спор ту. Ад на ча со ва ва ўста но ве 

змо гуць зай мац ца фi зiч най куль-

ту рай i спор там 145 ча ла век.

Яшчэ ад ным па да рун кам для 

га мяль чан да свя та ста ла ад крыц-

цё пас ля рэ кан струк цыi ву лi цы 

Шаў чэн кi. Гэ та вель мi важ ны для 

го ра да транс парт ны кi ру нак — па-

лёг ка для аў та ма бi лiс таў, якiя са 

знач най част кi мiк ра ра ё наў го ра да 

ця пер змо гуць хут чэй да бi рац ца да 

цэнт раль ных ву лiц, чы гу нач на га i 

аў та вак за ла.

 ГРО ДЗЕН ШЧЫ НА

Загс у Ваў ка выс ку, 
экс па зi цыя ў ве жы 
Ге ды мi на...

Гiс та рыч ны цэнтр аб лас но-

га цэнт ра стаў мес цам асноў ных 

свя точ ных па дзей. Па ча так быў 

да дзе ны тра ды цый ным мi тын гам 

у пар ку Жы лi бе ра, дзе ка ля пом нi-

ка за гi ну лым во i нам га рыць Веч ны 

агонь.

Тэ ма па мя цi ўва соб ле на ў га бе-

ле не «Гiс то рыi жы вая нiць», прэ-

зен та цыя яко га ад бы ла ся з удзе-

лам аў та раў на ву лi цы Са вец кай. 

Па лат но па ме рам два мет ры на 

паў та ра мог уба чыць кож ны, хто 

за вi таў на свя та. Пе ша ход ная ву-

лi ца — тра ды цый нае мес ца свя-

точ ных ме ра пры ем стваў. Сё ле та 

тут упер шы ню бу дзе пра хо дзiць 

са мы пра цяг лы пра ект «Кан цэрт 

на бал ко не», якi ня даў на ўвай шоў 

у га рад ское куль тур нае ася род дзе 

i вель мi па да ба ец ца га ра джа нам 

i гас цям го ра да. Паводле твор-

чага пра екта мас та коў i фо та-

май строў узнікла алея-вы стаў ка 

на Са вец кай пло шчы. У ра бо тах 

ува соб ле ны воб раз ста ра жыт-

на га Грод на ў роз ных вы явах. 

Як ад зна чыў ар га нi за тар га ле-

рэi Аляк сандр ЛАС МIН СКI, для 

па ка зу вы бра ны най леп шыя фо-

та здым кi i жы ва пiс ныя ра бо ты на 

тэ му го ра да.

А вось у куль тур най ста лi цы 

Бе ла ру сi — го ра дзе Лi дзе — сён ня 

па ча ла дзей нi чаць но вая экс па зi-

цыя. Яна ад кры та ў ад ноў ле най 

ве жы Ге ды мi на ў Лiд скiм за мку. 

Вы стаў ка зна ё мiць з эпо хай, ка-

лi быў за сна ва ны адзi ны на сён ня 

ад ноў ле ны за мак-кас тэль у Бе ла-

ру сi. Экс па на ты зай ма юць ча ты ры 

яру сы, дзе мож на да ве дац ца пра 

асо бу Ге ды мi на — за сна валь нi-

ка зам ка, аб ста наў лен нi Вя лi ка-

га Княст ва Лi тоў ска га. Так са ма 

пераство ра ны i кня жац кi па кой з 

ад па вед ны мi XIV стагоддзю рэ ча-

мi. Да рэ чы, ме на вi та тэ ры то рыя 

зам ка ста ла эпi цэнт рам свя та.

Ад ной са знач ных па дзей мера-

прыемства, без умоў на, ста ла 

ўра чыс тае ад крыц цё аб ноў ле на-

га Загса ў Ваў ка выс ку. Да гэ та га 

рэ гiст ра цыi шлю баў пра во дзi лi-

ся ў ра ён ным Па ла цы куль ту ры. 

Ця пер для ўра чыс тай цы ры мо нii 

ство ра ны больш кам форт ныя ўмо-

вы. Пра ду гле джа на без бар' ер нае 

ася род дзе i зруч ная пар коў ка для 

шлюб ных кар тэ жаў. Срод кi на 

ра монт вы дат ка ва ны з ра ён на га 

бюд жэ ту, у тым лi ку са бра ныя на 

ра ён ных су бот нi ках.

Доб рыя па да рун кi да свя та зра-

бi лi гро дзен скiя бу даў нi кi i да рож нi-

кi. Ад ным з да во лi зруч ных аб' ек таў 
стаў но вы пад зем ны пе шы пе ра ход 
у паў ноч ным мiк ра ра ё не Грод на, 
якi злу чыў тэ ры то рыю ак тыў най 

за бу до вы Гран дзi чы з больш аб-

жы ты мi Бе лы мi Ро са мi. Пе ра ход 

прай шоў пад вы со кiм на сы пам з 

чы гун кай. Да рэ чы, гэ ты мiк ра ра ён 

ня даў на атры маў яшчэ адзiн тра-

лей бус ны марш рут, ён пра цяг нец-

ца праз увесь го рад да паўд нё ва г а 

мiк ра ра ё на Аль шан ка.

 МА ГI ЛЁЎ ШЧЫ НА

Для да рос лых 
i дзя цей

За пу шча ны ў экс плу а та цыю ба-

сейн СШ № 46 Ма гi лё ва — ура чыс-

тая цы ры мо нiя ад крыц ця аб' ек та 

ад бы ла ся 1 лi пе ня ў рам ках свят-

ка ван ня Дня Не за леж нас цi.

Ба сейн стаў дру гiм эта пам пра-

ек та, у рам ках яко га у 2019 го дзе 

бы ла зда дзе на ў экс плу а та цыю са-

мая су час ная ў го ра дзе ся рэд няя 

шко ла на 1200 мес цаў у жы лым 

ра ё не аб лас но га цэнт ра — Ка зi-

мi раў цы, а так са ма вы нi кам рэага-

вання на прось бы жы ха роў.

Сён ня Ка зi мi раў ка — жы лы 

мiк ра ра ён з раз вi той iнф ра струк-

ту рай. Стар шы ня Ма гi лёў ска га 

абл вы кан ка ма Ле а нiд ЗА ЯЦ па-

дзя ка ваў бу даў нi кам, якiя пра ца-

ва лi на аб' ек це, за пра цу, якасць i 

тэмп, што да зво лi лi ра ней нар ма-

тыў ных тэр мi наў здаць у экс плу а-

та цыю ба сейн, тым са мым зра бiць 

доў га ча ка ны па да ру нак жы ха рам 

мiк ра ра ё на.

Бу ды нак ба сей на ўяў ляе са бой 

двух па вяр хо вае па мяш кан не. На 

пер шым паверсе раз ме шча ны ча-

ша ба сей на пра цяг лас цю 25 мет-

раў i сем да ро жак, а так са ма раз-

дзя валь нi, ду ша выя, мед ка бi нет. 

На дру гiм — трэ на жор ная за ла з 

су час ным на бо рам аб ста ля ван ня 

для да рос лых i дзя цей. Ба сейн бу-

дзе вы ка рыс тоў вац ца як ву чэб ная 

ба за ся рэд няй шко лы, а так са ма 

тут пла ну ец ца ар га нi за цыя на вед-

ван ня для ўсiх ах вот ных, якiя пра-

жы ва юць у мiк ра ра ё не.

 МIН ШЧЫ НА

Жыл лё 
для шмат дзет ных 
i су час ная кра ма

У гэ ты дзень квет кi i вян кi ад 

дэ ле га цый Мiн скай воб лас цi ляг лi 

да пад нож жа ме ма ры яль ных комп-

лек саў «Ха тынь» i «Кур ган Сла-

вы», гiс то ры ка-куль тур на га комп-

лек су «Лi нiя Ста лi на». Стар шы ня 

Мi набл вы кан ка ма Аляк сандр ТУР-

ЧЫН, прад стаў нi кi дэ пу тац ка га 

кор пу са i гра мад скiх ар га нi за цый 

пры ня лi ўдзел у па тры я тыч ным 

шэс цi «Бе ла русь па мя тае» ў Мiн-

ску на пра спек це Не за леж нас цi i 

пло шчы Пе ра мо гi.

За тым кi раў нiк цэнт раль на га 

рэ гi ё на ўсклаў квет кi да брац кай 

ма гi лы во i наў Чыр во най Ар мii, што 

за гi ну лi ў га ды Вя лi кай Ай чын най 

вай ны, у га рад скiм скве ры ў Бе ра-

зi не. Пас ля гэ та га гу бер на тар уру-

чыў клю чы шчас лi вым на ва сё лам 

40-ква тэр на га жы ло га до ма. Тут 

атры ма лi ква тэ ры 38 шмат дзет-

ных сем' яў.

У Ба ры са ве ўве дзе ны ў дзе ян не 

пяць жы лых да моў на ву лi цы Га ра-

доў-па бра цi маў. На ва сё лам ва ўра-

чыс тай аб ста ноў цы ўру ча ны клю чы 

ад но вых ква тэр. Па дзею пры мер-

ка ва лi да Дня вы зва лен ня го ра да 

ад ня мец ка-фа шысц кiх за хоп нi каў 

i Дня Не за леж нас цi Бе ла ру сi. У пя цi 

ка а пе ра тыў ных да мах на лiч ва ец-

ца 165 ква тэр, 39 з iх бу да ва лi ся 

за кошт Мi набл вы кан ка ма для ад-

ся лен ня лю дзей, якi пра жы ва лi ў 

ста рых, не пры дат ных да мах. Яшчэ 

124 пры зна ча ны для тых, хто меў 

па трэ бу ў па ляп шэн нi жыл лё вых 

умоў i ста яў на чар зе, у тым лi ку — 

84 для шмат дзет ных сем' яў, дзе га-

ду ец ца трое i больш дзя цей.

Амаль два га ды ў Дзяр жын ску 

на ву лi цы Мiн скай iш ло бу даў нiц-

тва но ва га ма га зi на «Да маш нi». 

I вось на пя рэ дад нi свя та ён рас-

чы нiў дзве ры для на вед валь нi каў. 

Гэ та пер шы та кi аб' ект ганд лю ў 

го ра дзе. Тут мож на на быць усе 

не аб ход ныя та ва ры для хар чо вых 

i бы та вых па трэб. Бу даў нiц тва но-

вай кра мы па цяг ну ла за са бой i 

ўлад ка ван не iнф ра струк ту ры. Су-

час ны вы гляд на быў аў то бус ны 

пры пы нак, це раз да ро гу з'я вi ла-

ся да дат ко вая ста ян ка для аў та-

транс пар ту.

У Мар' i най Гор цы па бу да ва ны 

су час ны пла валь ны комп лекс, 

яко га так даў но ча ка лi жы ха ры 

Пу ха вiц ка га ра ё на. У спар тыў на-

азда раў лен чым цэнт ры пра ду гле-

джа ны дзi ця чы i да рос лы ба сей ны, 

уста ноў ка для гiд ра ма са жу, трэ на-

жор нае крэс ла для лю дзей з аб-

ме жа ва ны мi маг чы мас ця мi. Ёсць 

фiн ская са ўна i ту рэц кi ха мам, а 

так са ма не вя лi кi ба сейн з ха лод-

най ва дой, па кой ад па чын ку.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА, 

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ, 

Аляк сандр ПУК ШАН СКI, 

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, 

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ, 

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ЭПI ЦЭНТ РЫ СВЯ ТА
У Дзень Не за леж нас цi па ўсёй кра i не прай шлi свя точ ныя ме ра-

пры ем ствы. Па доб рай тра ды цыi ў гэ ты дзень у якас цi па да рун-

каў жы ха рам вя лi кiх га ра доў i ма лень кiх на се ле ных пунк таў пры-

мяр коў ва юць ад крыц цё знач ных аб' ек таў. Сё ле та, на прык лад, у 

Брэс це па ча ла дзей нi чаць но вая экс па зi цыя ў Брэсц кай крэ пас цi, 

у Ма гi лё ве за пу шча ны ў экс плу а та цыю ба сейн у ся рэд няй шко ле 

ў Ка зi мi раў цы, а ў ста лi цы — «му зыч ны» фан тан. Больш пад ра-

бяз на аб тым, як су стрэ лi свя та ў рэ гi ё нах, у ма тэ ры я лах на шых 

улас ных ка рэс пан дэн таў.
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