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Гро дзен ская воб ласць ак тыў на 

ўдзель ні чае ў рэа лі за цыі пра ек таў 

між на род най тэх ніч най да па мо гі 

пра грам транс гра ніч на га су пра-

цоў ніц тва «Поль шча — Бе ла-

русь — Укра і на» і «Лат вія — Літ-

 ва — Бе ла русь». Агуль ная коль-

касць пры ня тых да фі нан са ван ня 

Еў ра пей скім са юзам пра ек таў з 

удзе лам ар га ні за цый Гро дзен скай 

воб лас ці ў ме жах дзвюх пра грам 

на 2014—2020 га ды скла дае 57 

пра ек таў на су му ка ля 27 міль ё наў 

еў ра, у тым лі ку тры буй на маш-

таб ныя з агуль ным аб' ёмам фі нан-

са ван ня 8,65 міль ё на еў ра. Ся род 

іх два інф ра струк тур ныя пра ек ты 

з удзе лам парт нё раў з Поль шчы: 

адзін рэа лі зу ец ца Гро дзен скай рэ-

гі я наль най мыт няй па бу даў ніц тве 

рэнт ге наў скай ска ну ю чай сіс тэ мы 

кант ро лю транс парт ных срод каў 

у аў та да рож ным пунк це про пус ку 

«Бе рас та ві ца», а дру гі — пра ект 

Гро дзен ска га аб лас но га ўпраў лен-

ня МНС, у рам ках яко га бу дзе ство-

ра ны і аб ста ля ва ны на ву чаль ны 

цэнтр для ра та валь ні каў і на сель-

ніц тва ў Грод не, на бы та спе цы яль-

нае аб ста ля ван не для па жар най 

час ці. Яшчэ адзін буй на маш таб ны 

пра ект бу дзе рэа лі за ва ны лід скай 

ся рэд няй шко лай № 4 су мес на з 

парт нё ра мі з Літ вы. Пра ект пра-

ду гледж вае ра монт па мяш кан няў 

шко лы, на быц цё мэб лі і ву чэб на га 

аб ста ля ван ня для ка бі не таў.

Не за ста ец ца па-за ўва гай і 

пы тан не ўдас ка на лен ня і раз віц-

ця транс парт ных па слуг і да рож-

най інф ра струк ту ры. Праз удзел 

ка му наль на га пра ект на-ра монт-

на-бу даў ні ча га ўні тар на га прад-

пры ем ства «Грод на абл дар буд» 

у рэа лі за цыі ча ты рох су мес ных 

пра ек таў з парт нё ра мі з Поль шчы 

ў Гро дзен скім ра ё не ў ва ко лі цах 

Аў гус тоў ска га ка на ла бу дуць ка-

пі таль на ад ра ман та ва ны да ро гі 

агуль най пра цяг лас цю 22 кі ла мет-

ры. Агуль ны аб' ём фі нан са ван ня — 

4,26 міль ё на еў ра. Так са ма хо чац ца 

ад даць ува гу і пра ек там у сфе ры 

ахо вы зда роўя — агуль ны аб' ём фі-

 нан са ван ня шэсці пра ек таў па 

дзвюх пра гра мах — 2,65 міль ё на еў-

ра. На пра ця гу мно гіх га доў ак тыў-

ным удзель ні кам рэа лі за цыі пра ек-

таў транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва 

ў сфе ры ахо вы зда роўя з'яў ля ец ца 

УАЗ «Гро дзен ская ўні вер сі тэц кая 

клі ні ка» (ра ней УАЗ «Гро дзен ская 

аб лас ная клі ніч ная баль ні ца»), дзя-

ку ю чы ча му для клі ні кі на бы ва ец ца 

су час нае ды яг нас тыч нае аб ста ля-

ван не, ме ды цын скае аб ста ля ван не 

для ад дзя лен няў.

Ар га ні за цыі Гро дзен скай воб-

лас ці пра яў ля юць ці ка васць да 

рэа лі за цыі пра ек таў між на род най 

тэх ніч най да па мо гі так са ма ў сфе-

рах спор ту і ту рыз му, куль ту ры, 

аду ка цыі, жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кі і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя. Су мес нае ства рэн не 

і эфек тыў нае раз віц цё эка на міч-

най і са цы яль най інф ра струк ту ры 

на су меж ных тэ ры то ры ях кра ін-

удзель ніц, а так са ма су мес нае 

ра шэн не эка на міч ных, транс парт-

ных, энер ге тыч ных, эка ла гіч ных, 

гу ма ні тар ных і ін шых пы тан няў 

да зва ля юць ства раць умо вы, якія 

спры я юць па ляп шэн ню ўзроў ню 

жыц ця на сель ніц тва Гро дзен скай 

воб лас ці.

Ві зіт ная карт ка 
для за меж ні каў

— На Гро дзен шчы не скан-
цэнт ра ва на боль шасць зам каў 
Бе ла ру сі, прак тыч на ў кож ным 
з іх пра вод зяц ца кан сер ва цый-
ныя і рэ стаў ра цый на-ад наў лен-

чыя ра бо ты. Не ка то рыя з іх уз-

ні ма юц ца лі та раль на з ру ін... Ці 

ёсць скла да нас ці з ад наў лен нем 

гіс та рыч най спад чы ны?

— Каб за ха ваць і ад на ча со ва 

на даць ту рыс тыч ную пры ваб насць 

аб' ек там гіс то ры ка-куль тур най 

спад чы ны, сё ле та пра цяг ва юц ца 

рэ стаў ра цый на-ад наў лен чыя ра-

бо ты на Ста рым за мку ў Грод не, 

Галь шан скім і Лід скім зам ках.

Акра мя та го, рас пра ца ва на пра-

ект на-каш та рыс ная да ку мен та цыя 

па На ва груд скім і Крэў скім зам ках. 

Даб ра чын ны фонд «Люб чан скі за-

мак» з удзе лам ва лан цё раў пра во-

дзіць ра бо ту па на рых тоў цы цэг лы, 

якая бу дзе вы ка рыс тоў вац ца для 

ад наў лен ня Паў ноч най ве жы Люб-

чан ска га зам ка. Ужо рас пра ца ва-

ны кан цэп цыі му зе е фі ка цыі пер шай 

чар гі Ста ро га зам ка, Паўд нё ва-за-

ход няй ве жы Лід ска га зам ка, Паў-

ноч най ве жы Галь шан ска га зам ка.

Гэ тыя аб' ек ты зна хо дзяц ца пад 

па ста ян най піль най ува гай спе цы я -

ліс таў, та му што ў пра цэ се ад кры-

ва юц ца но выя аб' ёмы ра бот, уно-

сяц ца ка рэк ці роў кі.

Да рэ чы, усе спрэч ныя мо ман-

ты вы ра ша юц ца ў са мыя ка рот кія 

тэр мі ны.

Ця пер вя дуц ца су праць а ва рый-

ныя ра бо ты ў паў ноч на-ўсход нім 

кор пу се Галь шан ска га зам ка, уз-

мац нен не ка лон з рэ стаў ра цы яй 

му ра, які пры мы кае да Паў ноч най 

ве жы, тын коў ка сцен у ве жы. На-

ле та ў ёй пла ну ец ца ад крыць экс-

па зі цыю.

За вяр ша юц ца бу даў ні чыя ра-

бо ты ў Паўд нё ва-за ход няй ве жы 

Лід ска га зам ка. Мяс цо вы гіс то ры-

ка-мас тац кі му зей зай ма ец ца рас-

пра цоў кай мас тац ка га ра шэн ня і 

за куп кай прад ме таў для па бу до вы 

му зей най экс па зі цыі ў ве жы.

Ста ры за мак у Грод не — гэ та 

ві зіт ная карт ка Бе ла ру сі для тых 

ту рыс таў і за меж ных гас цей, якія 

па чы на юць сваё па да рож жа па 

кра і не з на вед ван ня Пры нё ман-

ска га рэ гі ё на. Трэ ба ска заць, што 

яго рэ кан струк цыя пра ду гледж вае 

не каль кі чэр гаў бу даў ніц тва і па-

этап ную зда чу.

Між ін шым, усе ра бо ты на гэ-

тым ве ліч ным аб' ек це за бяс пе-

ча ны на леж ным уз роў нем фі нан-

са ван ня. Асноў ная за да ча ў тым, 

каб знай сці пра віль ныя па ды хо ды 

да рэа лі за цыі гэ та га пра ек та. Уз-

на віць ар хі тэк тур ныя ра шэн ні, за 

які мі ха ва ец ца гіс то рыя ста год-

дзяў Ста ро га зам ка, — за да ча не 

з прос тых, асаб лі ва, ка лі ў ар хі вах 

прак тыч на не за ха ва ла ся апі сан-

няў. Ця пер бу даў ніц тва пра цяг-

ва ец ца на ўяз ной ве жы, га ле рэі, 

ін шых унут ра ных аб' ек тах. Ра бо-

та зроб ле на вя лі кая. Якім за мак 

уба чаць гро дзен цы і гос ці аб лас-

но га цэнт ра пас ля рэ кан струк цыі? 

Спе цы я ліс ты ін сты ту та «Грод на-

г ра ма дзянп ра ект» пад рых та ва лі 

свае пра па но вы па афарм лен ні 

ўнут ра ных ін тэр' ераў не ка то рых 

па мяш кан няў. За раз вы ра ша ец ца 

пы тан не, хто возь мец ца за рэа лі-

за цыю гэ тых эс кі заў.

Свя та ў ха ту!
— Гро дзен шчы на пры ця галь-

ная сва і мі брэн да вы мі ме ра пры-

ем ства мі, перш за ўсё Рэс пуб лі-

кан скім фес ты ва лем на цы я наль-

ных куль тур. Доб ра вя до мыя за 

ме жа мі рэ гі ё на свя та па мі до ра 

ў Іўі, аба ран каў у Смар го ні, Ган-

нен скі кір маш у Зэ льве ды ін-

шыя. Не па мы лю ся, ка лі ска жу, 

што кож ная тэ ры то рыя мае свой 

ад мет ны фес ты валь. Што яшчэ 

трэ ба, каб воб ласць ста ла цэнт-

рам на цы я наль най і рэ гі я наль-

най куль ту ры?

— У рэчышчы дзяр жаў най куль-

тур най па лі ты кі ак тыў ная ра бо та 

па ад ра джэн ні тра ды цый най на цы-

я наль най куль ту ры, за ха ван ні і па-

пу ля ры за цыі аб ра даў, пе сен на га, 

тан ца валь на га і ін стру мен таль на га 

фальк ло ру, ра мёст ваў вя дзец ца 

ўста но ва мі куль ту ры Гро дзен шчы-

ны. Кож ным рэ гі ё нам на за па ша ны 

ста ноў чы і ці ка вы во пыт, а цэнт ры 

і да мы ра мёст ваў ак цэн ты ў сва ёй 

спра ве ро бяць на раз віц цё май-

стэр стваў, якія іс ну юць са ста ра-

жыт ных ча соў. Ме на ві та ў На ва-

груд скім ра ён ным цэнт ры ра мёст-

ваў бы ло ад ноў ле на мас тац тва 

вы ці нан кі-вы бі ван кі.

У му зеі пі сан кі ў аг ра га рад-

ку Са по цкін Гро дзен ска га ра ё на 

мож на па зна ё міц ца з рэд кай тэх-

ні кай рос пі су яек, паў дзель ні чаць 

у май стар-кла сах, на быць су ве нір-

ную пра дук цыю.

Пры кла дам бе раж лі вых ад но сін 

на Гро дзен шчы не да бе ла рус кіх 

тра ды цый з'яў ля ец ца твор часць 

май строў па вы ра бе на цы я наль-

ных му зыч ных ін стру мен таў. Ад-

ным з уні каль ных май строў з'яў-

ля ец ца Мар' ян Скрамб ле віч з аг-

ра га рад ка Ад эльск.

Яск ра вы прык лад рэ гі я наль ных 

тра ды цый у ткац тве Гро дзен шчы-

 ны — пяць эле мен таў не ма тэ ры яль-

 най куль тур най спад чы ны, якія бы-

лі ўклю ча ны ў Дзяр жаў ны спіс гіс-

то ры ка-куль тур ных каш тоў нас цяў 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ад ным са шля хоў вы яў лен ня та кіх 

эле мен таў з'яў ля ец ца пра вя дзен не 

фальк лор ных фес ты ва ляў, яск ра-

вае та му па цвяр джэн не — аб лас ны 

фес ты валь рэ гі я наль на га фальк ло-

ру «Па ня мон ня жы ва твор ныя кры-

ні цы», свя ты ра мес ні каў «Гро дзен-

скія тра ды цыі да свя та Вя лі ка дня» 

і «Ка зю кі», а так са ма рэ гі я наль ны 

фес ты валь тра ды цый най куль ту ры 

«Скар бы Гро дзен шчы ны», які ад-

быў ся ў кан цы лі пе ня ў Свіс ла чы. 

Гэ тая куль тур ная пра ява пад крэс лі-

вае ад мет насць на ша га пры гра ніч-

на га рэ гі ё на, свед чыць пра адзі ную 

гіс та рыч ную спад чы ну бе ла ру саў, 

па ля каў, лі тоў цаў.

Да рэ чы, на Гро дзен шчы не жы-

вуць прад стаў ні кі ка ля 30 на цы я-

наль ных су поль нас цяў, якія за ха-

ва лі і за хоў ва юць свае эт ніч ныя 

ад мет нас ці. Раз віц цё эт на куль тур-

на га ту рыз му — эт на гра фіч ныя 

вёс кі, ву лі цы май строў з ад па вед-

най аў тэн тыч нас цю ці сты лі за цы яй, 

шмат ве ка выя тра ды цыі на ро даў і 

эт на саў шмат лі кіх кра ін све ту пры-

цяг ва юць знач ную ўва гу за меж ных 

і ай чын ных ту рыс таў. Эт ніч ны ту-

рызм — гэ та па да рож жы ў мэ тах 

вы ву чэн ня, да лу чэн ня да тра ды-

цый най куль ту ры на ро даў, іх бы-

та во га ўкла ду і спо са бу жыц ця.

Шмат на цы я наль насць і шмат-

кан фе сій насць воб лас ці азна чае, 

што куль тур ныя ад роз нен ні іс ну-

юць і ўнут ры яе — та му дыя лог 

куль тур не па збеж ны, ён з'яў ля ец-

ца важ ным фак та рам вы пра цоў-

кі но вых каш тоў нас цяў і но вых 

стра тэ гій раз віц ця. Рэ гі я наль ная 

па лі ты ка ў га лі не куль ту ры па він на 

быць на кі ра ва на на фар мі ра ван-

не ў лю дзей рэ гі ё на ра зу мен ня і 

ўза е ма па ва гі па між на цы я мі, куль-

ту ра мі, рэ лі гі я мі на ра зу мен не не 

толь кі пра воў, але і аба вяз каў у 

да чы нен ні ад но да ад на го. Гэ тая

ўсталёў ка па він на з'яў ляц ца да-

мі нан тай рэ гі я наль най па лі ты кі ў 

га лі не куль ту ры.

— І на пры кан цы: што б вы па-

жа да лі Пры нё ман ню і яго жы ха-

рам з на го ды юбі лей най да ты?

— Каб наш рэ гі ён быў заў сё ды 

квіт не ючы і пра цяг ваў утрым лі ваць 

лі дар скія па зі цыі ў кра і не. Ня хай 

у ім ка ла су юць ні вы, усмі ха юц ца 

дзе ці і яр ка све ціць сон ца! З на-

го ды 75-год дзя воб лас ці ха чу па-

жа даць усім яе жы ха рам моц на га 

зда роўя, ся мей на га даб ра бы ту і

здзяйс нен ня ўсіх ма раў. Няхай 

упэў не насць і ста біль насць нат хня-

юць на но выя здзяйс нен ні! А кож-

ны но вы дзень бу дзе на поў не ны 

шчас цем і ра дас цю!

Воль га АНУФ РЫ Е ВА. 

ДЛЯ ЎМА ЦА ВАН НЯ ЛІ ДАР СТВА

Гро дзен шчы на: 
ЛІЧ БЫ 

І ФАК ТЫ
  20 ве рас ня спаў ня ец-

ца 75 га доў са дня ства рэн ня 

Гро дзен скай воб лас ці.

 Сён ня Пры нё ман скі рэ гі-

ён скла да юць аб лас ны цэнтр, 

14 га ра доў ра ён на га зна чэн ня, 

16 га рад скіх па сёл каў, 17 ра ё-

наў, 155 сель са ве таў і 4295 сель-

 скіх на се ле ных пунк таў.

 Гро дзен ская воб ласць 

зай мае 25,1 ты ся чы квад рат-

ных кі ла мет раў (ці 12,1 % агуль-

най пло шчы кра і ны) і з'яў ля-

ец ца са май ма лой па пло шчы 

воб лас цю ў Бе ла ру сі.

 Ся род ра ё наў са мым вя-

лі кім па тэ ры то рыі з'яў ля ец ца 

Гро дзен скі (10,3 % пло шчы воб-

лас ці), са мым ма лым — Бе рас-

та віц кі (уся го 3 %).

 На па ча так 2019 го да ў 

рэ гі ё не жы ло 1 міль ён 39,3 ты-

ся чы ча ла век (11 % ад агуль-

най коль кас ці на сель ніц тва 

кра і ны).

 Кож ны трэ ці жы хар воб-

лас ці пра жы вае ў Грод не.

 На 1000 муж чын на Гро-

дзен шчы не пры хо дзіц ца 1142 

жан чы ны: у га ра дах — 1162, 

на вёс цы — 1083 прад стаў ні-

цы пры го жай па ло вы ча ла-

вец тва.

 У 2018 ча ка ная пра цяг-

ласць жыц ця скла ла 74 га ды: 

у муж чын — 68,6, у жан чын — 

79,2 го да.

  На па ча так 2019 го да 

коль касць дзя цей да 17 га доў 

скла ла 210,8 ты ся чы ча ла век 

(20,3 % ад агуль най коль кас ці 

на сель ніц тва). На 1000 дзяў-

чы нак пры хо дзі ла ся 1053 

хлоп чы кі.

 У 2018 го дзе на Гро дзен-

шчы не на ра дзі ла ся 5,5 ты ся чы 

хлоп чы каў і 5,1 ты ся чы дзяў чы-

нак. Ста ла больш на ра джац ца 

трэ ціх і на ступ ных дзя цей.

 За апош нія 10 га доў у 

га лі не аду ка цыі ўве дзе ны ў 

экс плу а та цыю 21 дзі ця чы 

сад-яс лі і 9 школ.

 На па ча так го да ў Пры нё-

ман ні функ цы я на ва ла 297 біб лі я -

тэк, 19 му зе яў, 10 кі на тэ ат раў, 

тры тэ ат ры і заа парк.

  Зай мац ца фі зіч най 

куль ту рай і спор там да зва ля-

юць 3,4 ты ся чы фіз куль тур на-

спар тыў ных збу да ван няў, якія 

функ цы я ну юць у рэ гі ё не.

 У эка но мі цы воб лас ці за-

ня та 436 ты сяч ча ла век (10,7 % 

ад агуль най коль кас ці за ня тых 

у эка но мі цы кра і ны).

 Больш за па ло ву за ня-

та га на сель ніц тва воб лас ці 

ле тась пра ца ва ла ў сфе ры 

па слуг.

  У агуль най коль кас ці 

ра бо чых да мі ну юць муж чы ны 

(56,5 %), ся род слу жа чых — на-

ад ва рот, больш жан чын (71,4 %). 

Пры гэ тым кі раў ні коў-муж чын 

больш, чым кі раў ні коў-жан чын, 

на 3,1 %.

 Ся рэд ні ўзрост пра цу ю -

чых на ка нец 2018 го да — 

42,5 го да.
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«Якар ны» пра ект уся го рэ гі ё на — 
бу даў ніц тва АЭС


