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Аляк сандр РА ГА ЧУК, 

стар шы ня Брэсц ка га 

гар вы кан ка ма:

«Уда ло ся ства рыць той пад му рак, 
на якім бу дзе бу да вац ца Брэст 
дру го га ты ся ча год дзя. Прак тыч на 
ўсе інф ра струк тур ныя пы тан ні, 
перш за ўсё транс парт на га 
склад ні ка, вы ра ша ны. За ста нец ца 
толь кі ўдас ка наль ваць. Пе ра ка на лі 
лю дзей, што го рад мо жа мя няц ца 
на ва чах — не як ме та фа ра, а 
рэ аль на. І на гэ тым пад мур ку трэ ба 
бу да ваць да лей шае жыц цё го ра да, 
та му што з ты ся ча год дзем яно не 
за кан чва ец ца. Заў сё ды пас ля юбі лею 
па чы на ец ца про за жыц ця. Дык вось 
трэ ба зра біць так, каб гэ тая про за 
не ды са на ва ла з са мім свя там».

ЦЫТАТА ДНЯ
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За хап лен ніЗа хап лен ні

ТА МА ТЫ ДЛЯ ДУ ШЫ
Як жы хар ка Бе шан ко ві чаў 

вы рас ці ла 600 сар тоў па мі до раў

Як гэ та ні дзіў на, але ме на ві та на поў на чы Бе ла ру сі, у Бе шан ко-

віц кім ра ё не Ві цеб шчы ны, жы ве На дзея Куц, якая вы рошч вае 

600(!) сар тоў па мі до раў. Чыр во ныя, жоў тыя, ру жо выя, фі я ле та-

выя, чор ныя, па ла са тыя і пля міс тыя... Сваю ўні каль ную ка лек-

цыю яна не толь кі год ад го ду па шы рае, але і з за да валь нен нем 

дзе ліц ца на сен нем, ве да мі і во пы там па вы рошч ван ні з та кі мі ж 

ама та ра мі гэ тай куль ту ры. Мы па бы ва лі на пры ся дзіб ным участ ку і 

да ве да лі ся, ча го не лю бяць па мі до ры, дзе вы вод зяць эк за тыч ныя 

сар ты і ча му мно гія імі за хап ля юц ца, а га лоў нае — 

ча го вар тая гэ та пра ца.

50+: жыць ці ка ва!50+: жыць ці ка ва!

НА ПЕН СІІ — 
НЕ РАС КІ САЦЬ, 

А ВА ЛАН ЦЁ РЫЦЬ
Гэ та па вы сіць са ма ацэн ку, па леп шыць зда роўе 

і вер не сэнс жыц ця
Усё больш бе ла ру саў ва ўзрос це па чы на юць пры трым лі вац ца 

доб рай еў ра пей скай тра ды цыі і ста но вяц ца ва лан цё ра мі. Як, 

на прык лад, 64-га до вая Але на Еў да кі ма ва з Зэ львы. Яна — яск-

ра вы прык лад та го, як мож на жыць поў ным жыц цём ва ўзрос це 

за 60. «Мы зай ма ем ся ёгай два ра зы на ты дзень у клу бе «Даў-

га лец це праз рух», пра во дзім тэ ат раль ныя ве ча ры, ад зна ча-

ем ра зам усе дні на ра джэн ня, ла дзім кан цэр ты», — ка жа яна. 

А яшчэ Але на Еў да кі ма ва і яе сяб роў кі ста лі ва лан цё ра мі.

— У кож най з нас ёсць па да печ ныя ін ва лі ды і ве тэ ра ны. Ім шмат не 
трэ ба — да стат ко ва па га ва рыць, сха дзіць у кра му ці ў ап тэ ку па ле кі. Нам 
гэ та не цяж ка, на ад ва рот, пры но сіць за да валь нен не, — апа вя дае жан-
чы на. — Мы скід ва ем ся кож ны ме сяц па руб лі і з гэ тых гро шай куп ля ем 
па да рун кі да свя т ма лень кім дзет кам, ад якіх ад мо ві лі ся баць кі, ці ста-
рэнь кім ба бу лям-дзя ду лям, ро бім са лод кія ста лы. Ка лі ся дзець на пен сіі 
до ма, то не як сум на жыць ста но віц ца. Дзе ці ў нас раз' еха лі ся хто ку ды, 
толь кі ўну каў пад кід ва юць на ка ні ку лы... А нам хо чац ца ра біць неш та 
доб рае. Вось я за раз поў ная сіл, а хтось ці не мо жа ха дзіць, не ка му вель мі 
са мот на і ня ма з кім па га ва рыць. Нам хо чац ца па леп шыць 
іх жыц цё, і нас са міх гэ та на тхняе і на дае нам сіл.

На ўра чыс тае ме ра пры ем-

ства, пры све ча нае па чат ку 

свят ка ван ня 1000-год дзя го-

ра да, лю дзі збі ра лі ся на пло-

шчы Ле ні на з са ма га ран ку. 

Асаб лі вы на строй ства ра лі 

свя точ ныя дэ ка ра цыі, му зы-

ка і ла год нае ве рас нёў скае со-

ней ка. Го рад доў га рых та ваў ся

да зна ка вай да ты, якая, не су м-

нен на, ста ла па дзе яй дзяр-

 жаў на га маш та бу. І шмат лі кія 

па да рун кі, якія Брэст атры маў 

да 1000-год дзя, — свед чан не 

та го, што маш таб са праў ды 

дзяр жаў ны.

Па да ру нак 
сва і мі ру ка мі

Ад ным з та кіх са мых важ ных і 
доў га ча ка ных па да рун каў го ра ду 
і га ра джа нам ста ла ад крыц цё За-
ход ня га аб хо ду Брэс та. Аб' яз ная 
да ро га па бу да ва ная за тры га ды з 
вы ка ры стан нем уні каль ных тэх на-
ло гій. Яна па дзя ляе транс парт ныя 
плы ні па між ле вым і пра вым бе ра-
га мі ра кі Му ха вец, па гран пе ра хо ды 
«Вар шаў скі мост» і «Каз ло ві чы», 
за бяс печ вае аб' езд цэнт ра го ра да 
вя лі ка груз ным транс пар там. Вы ка-
ры стан не пу цеп ра во да гра мад скім 
і аса біс тым транс пар там жы ха роў 
і гас цей Брэс та пры пе ра мя шчэн ні 
з мік ра ра ё наў Рэ чы ца і Дуб роў ка 
ў цэнтр го ра да і на зад да зво ліць 
па збег нуць за то раў у ра ё нах чы-
гу нач ных пе ра ез даў.

Не здар ма кі раў нік кра і ны свой 
ві зіт у Брэст, пры мер ка ва ны да ўра-
чыс тас цяў з на го ды юбі лею, па чаў 
з агля ду гэ та га важ на га аб' ек та. 
Ра зам з кі раў ні ка мі воб лас ці, го-

ра да і ге не раль ным пад рад чы кам 
бу даў ніц тва Прэ зі дэнт пе ра рэ заў 
сім ва ліч ную чыр во ную стуж ку, пас-
ля ча го звяр нуў ся да бу даў ні коў.

— Вы з го на рам вы ка на лі маё 
да ру чэн не, — ска заў ён. — Ра-
шэн не аб уз вя дзен ні гэ та га аб'-
ек та бы ло не прос та пра віль нае 
і свое ча со вае — ка лі шчы ра, мы 
пры па зні лі ся з бу даў ніц твам гэ та га 
аб' ек та... Брэст з'яў ля ец ца пры гра-
ніч ным тран зіт ным го ра дам, яго 
чы гу нач ны ву зел — ад но са звё наў 
но ва га Шаў ко ва га шля ху.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, 
што ап ты мі за цыя транс парт ных 
плы няў, ства рэн не ў рэ гі ё не кам-
форт ных умоў для пе ра мя шчэн-
ня па са жы раў і гру заў — пы тан ні 
стра тэ гіч на га зна чэн ня.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў 
упэў не насць, што За ход ні аб ход 
Брэс та не толь кі зні зіць на груз ку 
на цэнтр го ра да, па зба віць яго жы-
ха роў і шмат лі кіх гас цей ад за то-
раў, але і ста не важ ным ас пек там 
у раз віц ці эка на міч на га і ту рыс тыч-
на га па тэн цы я лу рэ гі ё на і кра і ны.

Ён ад зна чыў, што раз вяз ку 
спра ек та ва лі і па бу да ва лі брэсц кія 
спе цы я ліс ты. «Рэа лі за цыя пра ек-
та ста ла па ка заль ным пры кла дам 
эфек тыў на га вы ка ры стан ня ча су 
і рэ сур саў, умен ня мяс цо вых ула-
даў пра ца ваць з на сель ніц твам, — 
ска заў Прэ зі дэнт. — Вель мі доб ра, 
што вы ні ко га не па крыў дзі лі. Вы 
ства ры лі інф ра струк тур ны аб' ект 
са ма га вы со ка га ўзроў ню ў па раў-
наль на сціс лыя тэр мі ны, знач на 

па леп шы лі жыц цё брас таў чан. Не 
на сло вах, а на спра ве зра бі лі свой 
унё сак у раз віц цё Бе ла ру сі — кра і -
ны для жыц ця».

Най леп шы па да ру нак — той, які 
зроб ле ны ўлас ны мі ру ка мі, за ўва-
жыў кі раў нік дзяр жа вы. Ён на зваў 
но вую раз вяз ку са праўд ным упры-
гажэн нем Брэс та і най леп шым па-
да рун кам да яго ты ся ча га до ва га 
юбі лею.

Го рад, якім трэ ба 
га на рыц ца

Вы сту па ю чы на ўра чыс тым 
ме ра пры ем стве на га лоў най пло-
шчы го ра да, Аляк сандр Лу ка шэн-
ка на зваў ты ся ча га до вы Брэст 
скры жа ван нем ча соў і на ро даў, 
яго гіс то рыю на быт кам усёй кра і-
 ны, а яго су час нае аб ліч ча на го-
 дай для го на ру. «На фо та здым ку, 
які зра біў Алег На віц кі з кос ма су, 
нач ны Брэст на гад вае вог нен ную 
птуш ку, — ска заў га на ро вы госць 
ме ра пры ем ства. — І гэ ты зды мак 
са праў ды сім ва ліч ны, ён ні бы ад-
люст роў вае лёс го ра да, які не жа-
даў ска ра цца за хоп ні кам і не раз 
быў спа ле ны да тла». Але ж, ні бы 
мі фіч ны Фе нікс, Брэст ад ра джаў-
ся з по пе лу і кож ны раз ра біў ся 
мац ней шы.

Вы сту поў ца пе ра лі чыў мно гія 
за слу гі го ра да і га ра джан як пі я-
 не раў доб рых па чы нан няў. Не су м-
нен на, іх вар та па мя таць і праз 
вя кі. Ме на ві та Брэст на бе ла рус-
кай тэ ры то рыі пер шым атры маў 
маг дэ бург скае пра ва, тут уз вя лі 
пер шую на тэ ры то рыі су час най 
кра і ны дру кар ню, у якой бы ла 
вы да дзе на Брэсц кая 
Біб лія. 

НА СКРЫ ЖА ВАН НІ ЧА СОЎ І НА РО ДАЎ
1000-год дзе Брэс та на са мрэч ста ла свя там дзяр жаў на га маш та бу

СТАР. 2

Аляксандр ЛУКАШЭНКА падарыў 
гораду ўнікальны экзэмпляр

 Брэсцкай Бібліі.
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