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МА НУ МЕНТ 
ДЛЯ ДА СТОЙ НЫХ

У Грод не ад кры лі аб лас ную Дош ку го на ру
Пра ект не ты по вы. Яго рас пра ца ва лі пра фе сій ныя 

ар хі тэк та ры ін сты ту та «Грод наг ра ма дзянп ра ект». 

Но вы аб'ект мож на ад нес ці да ма лой ар хі тэк тур най 

фор мы. Ён прад стаў ле ны вы явай кар ты рэ гі ё на з 

ка ля ро вым гер бам і вя лі кім ава лам, на якім раз-

ме шча ны наз вы най леп шых ра ё наў, ар га ні за цый, 

а так са ма проз ві шчы га на ро вых жы ха роў.

Лаў рэ а та мі прэ міі «Ча ла век го да Гро дзен шчы ны» ста лі 
прад стаў ні кі са мых роз ных пра фе сій, ак тыў ныя гра мад-
скія дзея чы.

— Мы на кож ную на мі на цыю ад бі ра ем да дзя сят ка 
кан ды да таў, уз важ ва ем усе вод гу кі, уваж лі ва ад соч ва ем 
вы ні кі. Ацэнь ва ец ца не толь кі пра ца ча ла ве ка як пра фе сія-
на ла, але і яго ўнё сак у гра мад скае жыц цё, — пад крэс ліў 
пад час цы ры мо ніі стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан-

ка ма Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ.

Ся род ра ё наў най леп шы мі па вы ні ках аб лас но га спа-
бор ніц тва пры зна ны го рад Грод на, Гро дзен скі, Мас тоў-
скі, Ашмян скі і Смар гон скі ра ё ны. Кож ны ад мет ны сва і мі 
да сяг нен ня мі ў ад ным з кі рун каў — пра мыс ло вас ці, бу-
даў ніц тве, сфе ры ганд лю, са цы яль на-куль тур ным раз-
віц ці. Так са ма на Дош ку гонару за не се на 20 ар га ні за цый 
і раз ме шча на 20 парт рэ таў жы ха роў Гро дзен шчы ны, якія 
да сяг ну лі пос пе хаў у пра цы, служ бе, твор час ці, ву чо бе і 
спор це. Ся род іх — пе ра мож ца кон кур су «На стаў нік го да 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь» Юлія Кас та ло ма ва з Ваў ка выс ка, 
пе ра мож ца кон кур су «Урач го да Рэс пуб лі кі Бе ла русь» 
Эла Рын да з Лі ды, на род ны май стар Бе ла ру сі Ста ні сла ва 
Міх но з Во ра наў ска га ра ё на.

Так, на прык лад, Гро дзен скі ра ён прад стаў ле ны тры ма 
пра фе сі я на ла мі, якім пры су джа на зван не «Ча ла век го да 
Гро дзен шчы ны». Ся род лаў рэ а таў — участ ко вы Ула дзі мір 
Бах мач, які ле тась быў пры зна ны най леп шым у воб лас ці 
па вы ні ках кон кур су пра фе сій на га май стэр ства. У лі ку 
пе ра мож цаў — СВК «Свіс лач» Гро дзен ска га ра ё на, дзе 
атрым лі ва юць са мыя вы со кія ў рэс пуб лі цы ўра джаі і на-
доі ма ла ка. Ад зна ча ны пос пе хі пра мыс ло вых прад пры-
ем стваў, ме ды цын скіх і куль тур ных уста ноў, пры ват ных 
кам па ній, гра мад скіх ар га ні за цый.

Мно гіх прад стаў ні коў рэ гі ё на мож на ўба чыць на рэс-
пуб лі кан скай Дош цы го на ру ў цэнт ры ста лі цы, але сва ёй 
пля цоў кі для ўша на ван ня леп шых у вобласці доў гі час не 
бы ло. Ад мет на, што Дош ка го на ру Гро дзен шчы ны раз-
ме шча на ка ля ад ноў ле най аб лас ной фі лар мо ніі. Бу ды нак 
доў гі час пра хо дзіў рэ кан струк цыю і быў ура чыс та ад кры-
ты ме сяц та му. Ця пер тут га то вы пра во дзіць лю быя ме ра-
пры ем ствы на са мым вы со кім уз роў ні. На най буй ней шай 
у рэ гі ё не кан цэрт най пля цоў цы прай шоў і вя лі кі кан цэрт, 
пры све ча ны 75-й га да ві не вы зва лен ня Бе ла ру сі. Ён ад-
быў ся ад ра зу пас ля ўра чыс та га ад крыц ця Дош кі го на ру 
з удзе лам ве тэ ра наў і кі раў ніц тва рэ гі ё на.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, фо та «Гро дзен ская праў да».

У Дзень Не за леж нас ці шмат лю-

дзей са бра ла ся ка ля Коб рын ска га 

мос та. Ён ужо два ме ся цы дзей ні-

чаў на поў ні цу, па ім у абод ва ба кі 

ха дзіў транс парт, але да гэ та га 

дня пра цяг ва ла ся доб ра ўпа рад-

ка ван не. Ды і мо мант ад крыц ця 

стаў свай го ро ду пад вя дзен нем 

вы ні каў вя лі кай ра бо ты, якая доў-

жы ла ся больш за два га ды.

Коб рын скі пу цеп ра вод — не прос та 
адзін з га рад скіх мас тоў. Ён у пэў ным 
сэн се га лоў ны мост у го ра дзе. Ён злу-
чае ўсход нюю част ку — ву лі цу Мас коў-
скую, якая плаў на пе ра хо дзіць у тра су 
М1, — з за ход няй і цэнт раль най. Ту рыс-
ты, гос ці го ра да, якія на кі роў ва юц ца ў 
крэ пасць, аба вяз ко ва пра яз джа юць па 
мос це. Шлях боль шай част кі га ра джан, 
што жы вуць у спаль ных ра ё нах Ус ход, 
Ка ва лё ва, ін шых мік ра ра ё нах, што дня 
пра хо дзіць праз на зва ны пу цеп ра вод. 
Ужо трыц цаць га доў аў тар гэ тых рад-
коў ез дзіць на ра бо ту праз Коб рын скі 
мост. Дом дру ку ў Брэс це зна хо дзіц-
ца зу сім по бач з мос там, яго ві даць з 
акон на шых ра бо чых ка бі не таў. А па-
коль кі у пра цэ се рэ кан струк цыі мост 
па шы ры лі, то ён стаў блі жэй шым да 
нас у пра мым сэн се. Так што ад крыц-
цё пу цеп ра во да — са праў ды па дзея 
для нас, мно гіх і мно гіх га ра джан, а не 
толь кі ад но з ме ра пры ем стваў у рам-
ках свят ка ван ня ты ся ча год дзя.

Коб рын скі пу цеп ра вод упер шы ню 
быў уз ве дзе ны пры клад на сто га доў 
та му. За ста год дзе ён пе ра жыў не каль-
кі рэ кан струк цый. Ця пер яго цал кам 
знес лі і пе ра бу да ва лі на ноў. Праў да, 
зно сі лі част ка мі, каб не пе ра кры ваць 
рух цал кам на та кой важ най да ро зе. 
І сён ня трэ ба ска заць сло ва па хва лы 
да рож ні кам, бу даў ні кам, ін жы не рам, 
якія су ме лі пра вес ці та кую гі ганц кую 
ра бо ту з мі ні маль ны мі ня зруч нас ця мі. 
На прык лад, пе рад па чат кам бу доў лі 
га ва ры ла ся пра тое, што ад на па ла са 
пэў ны час бу дзе ад кры та толь кі для 
гра мад ска га транс пар ту. Але за ўвесь 
час ра бо ты так і не пе ра кры ва лі рух 
для ін шых ма шын на ват на дзень.

Да рож ні кі пра ца ва лі ў хо лад, дождж 
і спё ку. Увесь чэр вень Брэст лі та раль-
на млеў ад пя кель на га сон ца. Ска жам, 
яшчэ за два дні да ўра чыс та га ад крыц-

ця ка ля чац вёр тай ве ча ра, ка лі тэм пе-
ра ту ра пад ня ла ся пад со рак, ас фальт 
і бе тон па ты ха лі га ра чы нёй, вы пра-
мень ва лі яе так, што ха це ла ся хут чэй 
пра бег чы і сха вац ца ў цень, ра бо чыя 
пра ца ва лі. І та кіх дзён бы ло ня ма ла. 
Так што гэ та бы ло най перш іх свя та, 
тых, чы і мі ру ка мі і маз га мі гэ ты пры-
го жы мост стаў рэ аль нас цю.

Но вы мост уз вя лі для брас таў чан 
ра бот ні кі ААТ «Да рож на-бу даў ні чы 
трэст № 4 Брэс та». Яго ге не раль ны 

ды рэк тар Ігар ШУ ГА ЕЎ, уру ча ю чы 
сім ва ліч ны ключ кі раў ні ку Брэсц ка га 
ДЭП, ад зна чыў, што да доб ра га пры-
вы ка еш хут ка, та му, ві даць, сён ня ўжо 
шмат хто за быў ся, у якім ста не зна-
хо дзіў ся мост да рэ кан струк цыі. А тут 
уз ве дзе на, па сут нас ці, два но выя пу-
цеп ра во ды, на кож ным з якіх ма юц ца 
тры па ла сы ру ху. З'я віў ся пад зем ны 
пе ша ход ны ту нэль, а так са ма інф ра-
струк ту ра, якая слу жыць бяс пе цы пе-
ра мя шчэн ня пе ша хо даў і транс пар ту.

Ця пер ужо да рож ні кі ка жуць, што 
гэ ты аб' ект быў вель мі скла да ны і тым 
ці ка вы, бо ўзво дзіць яго да вя ло ся ў 
цэнт ры го ра да пры поў най за груз цы 
ды ін тэн сіў нас ці ру ху. І ка лі на зва ны 
трэст вы сту піў ген пад рад чы кам бу-
доў лі, то яго суб пад рад чы ка мі ста лі 
ААТ «Мос та бу даў ні чы атрад-58 КУП 
«Брэст жыл буд», ПКУП «Ка му наль-
нік», ТАА «Фак тар буд», фі лі ял ЭМУ-9 

ААТ «Бел элект ра ман таж». І ўсе па пра-
ца ва лі так, што стар шы ня гар вы кан-

ка ма Аляк сандр РА ГА ЧУК на зваў іх 
ра бо ту пра цоў ным подз ві гам.

Стар шы ня Брэсц ка га абл вы кан ка-

ма Ана толь ЛІС пад крэс ліў знач насць 
ме ра пры ем ства ме на ві та ў Дзень Не-
за леж нас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ка-
лі на пля цоў ку каля мос та са бра ла ся 
вель мі шмат лю дзей, каб па він ша ваць 
ад но ад на го са свя там.

Сім ва ліч ную стуж ку пе ра рэ за лі ка-
ля ўва хо ду ў пад зем ны пе ра ход. З гэ-
та га дня ён так са ма ад кры ты. Там 
уста ноў ле ны ўка заль ні кі на прам каў 
ру ху. Ма юц ца зруч нас ці для лю дзей з 
аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі.

Бу даў ніц тва мос та абы шло ся кра і не 
пры бліз на ў 20 міль ё наў руб лёў. На ад-
крыц ці ад зна ча лі, што яшчэ пяць га доў 
та му та кая рэ кан струк цыя вы гля да ла 
амаль што ня збыў най ма рай. Але дзя-
ку ю чы та му, што аб' ект быў уклю ча ны 
ў пра гра му свят ка ван ня ты ся ча год дзя, 
ма ра здзейс ні ла ся. Ця пер брас таў ча нам 
за ста ло ся як след да гля даць мост. І на 
гэ тым шля ху зроб ле ны пэў ныя кро кі. На-
прык лад, уста ноў ле на ары гі наль ная пад-
свет ка, так што ў цём ны час су так мост 
бу дзе вы гля даць над звы чай пры го жа. Як 
за ўва жыў кі раў нік го ра да, ця пер вя дзец-
ца ра бо та над пад свет кай За ход ня га аб-
хо ду, які так са ма рых ту ец ца да зда чы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

У ДОБ РЫ ШЛЯХ 
ПА МОС ЦЕ!

У Брэс це ўра чыс та ад кры лі Коб рын скі пу цеп ра вод
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Шай гу на зваў асноў ную пры чы ну ава рыі 
на глы ба ка вод ным апа ра це

Па жар у аку му ля тар ным 
ад се ку стаў асноў най пры чы-
най над звы чай на га зда рэн ня 
з глы ба ка вод ным апа ра там, 
у вы ні ку яко га за гі ну лі 14 пад-
вод ні каў. Пра гэ та мі ністр 
аба ро ны Ра сіі Сяр гей Шай гу 

па ве да міў прэ зі дэн ту РФ Ула дзі мі ру Пу ці ну. Па сло вах мі-
ніст ра, ядзер ная энер ге тыч ная ўста ноў ка на пад вод ным 
апа ра це «цал кам іза ля ва ная і бяз люд ная». Ён ад зна чыў, 
што экі паж вы ка наў «усе не аб ход ныя ме ра пры ем ствы па 
аба ро не ўста ноў кі», та му яна зна хо дзіц ца «цал кам у пра-
ца здоль ным ста не». Па ве дам ля ец ца, што пад вод ні кі зай-
ма лі ся вы ву чэн нем пры дон най пра сто ры і дна Су свет на га 
акі я на ў ін та рэ сах Ва ен на-мар ско га фло ту Ра сіі. Ся мё ра з 
за гі ну лых бы лі ка пі та на мі пер ша га ран гу, яшчэ трое — ка-
пі та на мі дру го га ран гу. У двух з іх бы лі зван ні Ге ро яў Ра сіі. 
З ад се ка, ахоп ле на га аг нём, у пер шую чар гу эва ку і ра ва лі 
гра ма дзян ска га прад стаў ні ка пра мыс ло вас ці.

Пас ля трох дзён ных спрэ чак 
абра на кі раў ніц тва ЕС

Пас ля трох дзён жорст кіх спрэ чак і ўза ем ных аб ві на-
вач ван няў лі да ры 28 кра ін ЕС раз мер ка ва лі клю ча выя 
па са ды ў кі раў ніц тве бло ка. Люк сем бур жац Жан-Клод 
Юн кер во сен ню са сту піць мес ца кі раў ні ка Еў ра ка мі сіі 
60-га до вай нем цы Урсу ле фон дэр Ля ен, даў ня му па-

плеч ні ку канц ле ра Ан ге лы Мер кель і пер шай жан чы не 
на па са дзе мі ніст ра аба ро ны Гер ма ніі. Па са да стар шы ні 
Еў ра пей ска га цэнт раль на га бан ка ады дзе дру гой най-
буй ней шай кра і не бло ка — Фран цыі. Італь я нец Ма рыа 
Дра гі пе рад асць яго 63-га до вай стар шы ні Між на род на-
га ва лют на га фон ду Крыс цін Ла гард. Па ля ка До наль да 
Тус ка на ча ле Еў ра пей ска га са ве та зме ніць 43-га до вы 
бель гій скі прэм' ер Шарль Мі шэль. А за знеш нюю па лі ты ку 
ЕС за мест італь ян кі Фе дэ ры ка Ма ге ры ні бу дзе ад каз ваць 
72-га до вы мі ністр за меж ных спраў Іс па ніі, са цы я ліст Жа-
зэп Ба рэль. Но вым стар шы нёй Еў ра пей ска га пар ла мен та 
абра ны італь я нец Да від-Ма рыя Са со лі.

Пя сец пра бег тры з паловай ты ся чы кі ла мет раў
Ма ла дая па ляр ная лі сі ца пе ра мяс ці ла ся з ус ход ня-

га ўзбя рэж жа нар веж ска га ар хі пе ла га Шпіц бер ген на 
ка над скі вост раў Элс мір за два з па ло вай ме ся цы, пе-
ра адо леў шы больш за 3500 кі ла мет раў, чым вы клі ка ла 
глы бо кае здзіў лен не за ола гаў. Да след чы кі з нар веж ска га 
Па ляр на га ін сты ту та за ма ца ва лі на це ле ма ла дой са мкі 
па ляр най лі сі цы пры ла ду GРS-са чэн ня і ў кан цы са ка ві ка 
мі ну ла га го да вы пус ці лі яе на во лю на ўсход нім уз бя рэж-
жы га лоў на га вост ра ва ар хі пе ла га Шпіц бер ген. Лі се бы ло 
менш за год, ка лі яна ад пра ві ла ся на за хад у по шу ках 
ежы, да сяг нуў шы Грэн лан дыі ўся го праз 21 дзень пас ля 
стар ту і пе ра адо леў шы 1512 кі ла мет раў. Да лей лі сі ца 
пры сту пі ла да дру го га эта пу вя лі ка га па да рож жа, і на-
ту ра ліс ты за ўва жы лі яе ўжо на ка над скім вост ра ве Элс-
мір — яшчэ на дзве ты ся чы кі ла мет раў на за хад — уся го 
праз 76 дзён пас ля вы ха ду са Шпіц бер ге на.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

НА СУ ВЯ ЗІ З УЛА ДАЙ
Пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц ца 6 лі пе ня 

ў абл вы кан ка мах і Мін гар вы кан ка ме. 

Тэ ле фон ныя лі ніі ў су бо ту з 9.00 да 12.00 

пра вя дуць:

пер шы на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы-
кан ка ма Ва ле рый Ва сі ле віч РАБ КА ВЕЦ. Тэл. 8 016 
221 31 21;

стар шы ня ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма Мі ка лай 
Міка ла е віч ШАРС НЁЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка-
ма Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч ГАР БА ЧОЎ. Тэл. 8 023 
233 12 37;

кі раў нік спраў ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма Ігар 
Анд рэ е віч ПА ПОЎ. Тэл. 8 015 273 56 44;

кі раў нік спраў МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Ры гор 
Аляк санд ра віч ВА РО НІН. Тэл. 8 022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Мі ка-
лай Мі хай ла віч РА ГА ШЧУК. Тэл. 8 017 500 41 60;

стар шы ня МІНСК АГА гар вы кан ка ма Ана толь Аляк-
санд ра віч СІ ВАК. Тэл. 8 017 222 44 44.


