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Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  

Грод на ў мі ні я цю ры, 
«вод нае так сі» 

па Нё ма не і рэ ста ран 
пад ад кры тым не бам

Якія ці ка він кі рых туе чар го вы, 

12-ы па лі ку, рэс пуб лі кан скі 

фес ты валь на цы я наль ных 

куль тур, які ад бу дзец ца ў 

Грод не 1-2 чэр ве ня? Аб гэ-

тым ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 

за пы таў кі раў ні ка га рад ской 

вер ты ка лі ўла ды Ме чы сла ва 

ГОЯ.

— Ме чы слаў Бра ні сла ва віч, 

чым пла ну е це здзіў ляць шмат-

лі кіх гас цей фес ты ва лю і га ра-

джан?

— Па-пер шае, здзі вім коль кас цю на вед валь ні каў. 
Я мяр кую, што па гля дзець і паў дзель ні чаць у свя це змо-
жа рэ корд ная коль касць ча ла век (бе ру чы ліч бы па пя-
рэд ня га фэс ту і маг чы масць пры ехаць у Грод на ў ме жах 
бяз ві за ва га рэ жы му, а так са ма тую дзей насць па па пу-
ля ры за цыі фес ты ва лю, што за га дзя бы ла пра ве дзе на), 
ці ка васць у гас цей па він на быць вя лі кай. Што для гэ та га 
ро бім? Ме на ві та да фес ты ва лю пры мер ка ва лі ад крыц-
цё тэ ма тыч на га му зея, які бу дзе на зы вац ца «Куль тур ны 
цэнтр «Фес ты валь ны». Кож ны год мы бу дзем на сы чаць 
яго экс па зі цыю но вы мі прад ме та мі. За час свай го іс на-
ван ня (а фес ты валь з'я віў ся 24 га ды та му) на за па ша на 
вя лі кая коль касць ці ка вых рэ чаў, звя за ных з фэс там, 
па да рун каў, част ку экс па на таў пе рад адуць на цы я наль-
ныя ды яс па ры.

На пер шым па вер се, мяр кую, гас цям і га ра джа нам 
бу дзе не менш ці ка ва: тут пач не пра ца ваць му зей ар-
хі тэк ту ры Грод на. Усю гіс та рыч ную за бу до ву го ра да — 
а гэ та 302 гек та ры — перададуць мі ні я цю ры, вы ка на ныя 
ў маш та бе 1:200. На вед валь ні кі па зна ё мяц ца з аў тэн-
тыч ны мі бу дын ка мі XVІІІ—XІX ста год дзяў. Да рэ чы, тут 
мож на бу дзе ўба чыць шмат па бу доў, якія не за ха ва-
лі ся да на шых дзён, та му ў пер шую чар гу экс па зі цыя 
прынясе карысць у якас ці на гляд на га ма тэ ры я лу для 
аду ка цый ных мэт.

Акра мя та го, на па ста ян най асно ве не па да лёк ад тэ-
ат ра ля лек з'я віц ца ме ха ніч ная дыя ра ма: ляль кі, якія 
кру цяц ца ды тан цу юць па кру зе. У пер шы дзень фес ты-
ва лю куль мі на цы яй свя та, лі чу, ста не ад крыц цё пом ні ка 
Да вы ду Га ра дзен ска му. Аб гэ тым шмат пі са лі гіс то ры кі 
і даў но ма ры лі гро дзен цы. Дзя ку ю чы не стан дарт ным 
ідэ ям, спон са рам, не абы яка вым лю дзям та кі пом нік у 
на шым го ра дзе на рэш це з'я віц ца.

Яшчэ да фес ты ва лю на цы я наль ных куль тур пачне 
працаваць на зі раль ная пля цоў ка. Да рэ чы, яна ўжо пад-
рых та ва ная для вы ка ры стан ня, у да ро зе толь кі ап тыч ная 
пры ла да, якая дазволіць гля дзець з су праць лег ла га бе-
ра га Нё ма на на гіс та рыч ную част ку го ра да.

Між ін шым, у го ра дзе з'я віц ца і шмат не вя лі кіх аб' ек-
таў, у тым лі ку «вод нае так сі», якое пач не кур сі ра ваць 
па Нё ма не. Пяць пер шых ма ла літ раж ных ка ра бель чы каў 
змо гуць пе ра во зіць ту рыс таў і га ра джан. Пер шыя два 
пры ча лы з'я вяц ца ў го ра дзе, да лей на ба зе ад па чын ку 
«Пры вал» і аж но да са май мя жы з Літ вой мож на бу дзе 
пра ка ціц ца па рач ных хва лях.

— Упер шы ню Грод на за пра шае бяз ві за вых ту рыс-

таў. Ці ро бі це на гэ тым ак цэнт?

— Гэ та свя та на цы я наль ных куль тур, і ту рыс ты да 
нас пры яз джа юць на пра ця гу го да. Мы ба чым ста тыс ты-
ку — у асноў ным гэ та прад стаў ні кі 20 кра ін све ту. Ка лі 
па гля дзець на ўдзель ні каў фэс ту, то гэ тыя ды яс па ры і 
на цы я наль нас ці так са ма ёсць у на шай кра і не. Я лі чу, што 
яны за про сяць сва іх зем ля коў. Уліч ва ю чы, што пас ля мі-
ну ла га фес ты ва лю пай шла да стат ко ва шы ро кая рэ клам-
ная дзей насць, бу дзе шмат гас цей, да та го ж пры едуць 
дэ ле га цыі з на шых га ра доў-па бра ці маў...

— Інф ра струк ту ра да зво ліць пры няць та кую коль-

касць гас цей?

— Так, мы змо жам гэ та зра біць: сё ле та за дзей ні ча ны 
ўсе дзі ця чыя азда раў лен чыя лет ні кі, ін тэр на ты, са на-
то рыі. І ба чым доб рую тэн дэн цыю: у апош нія два га ды 
ад кры ва ец ца шмат хос тэ лаў, не вя лі кіх га тэ ляў. Так са ма 
за дзей ні ча ны ква тэ ры, якія зда юц ца па су тач на. У го ра-
дзе ёсць да стат ко ва ня дрэн ныя апарт амен ты, там бу дзе 
вель мі кам фор тна ту рыс там і гас цям.

Што да ты чыц ца маг чы мас ці пад сіл ка вац ца, прак ты ка 
мі ну ла га фес ты ва лю па ка за ла, што рэ ста ран пад акры-
тым не бам, дзе бы ло ство ра на 1500 мес цаў, ка рыс таў ся 
вя лі кім по пы там. Ця пер гэ ты во пыт мы паў то рым: на 
цэнт раль най пло шчы го ра да — Ле ні на — ар га ні зу ем ужо 
ка ля дзвюх ты сяч мес цаў, каб мож на бы ло кам форт на 
па гля дзець кан цэрт (на сцэ ніч най пля цоў цы на пра ця гу 
дру го га дня нон-стоп бу дзе іс ці пра гра ма), а так са ма 
па час та вац ца стра ва мі бе ла рус кай на цы я наль най кух ні. 
І прос та доб ра ад па чыць.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА 



Бу даў ні кі ўно сяць апош нія штры хі, 

і не ўза ба ве но вае аб ліч ча ле ген-

дар на га спар тыў на га аб' ек та бу дзе 

кан чат ко ва сфар мі ра ва нае. Ар га-

ні за цый ны ка мі тэт Еў ра пей скіх 

гуль няў па ве дам ляе, што ня даў на 

на га лоў най арэ не і трэ ні ро вач ным 

по лі ста ды ё на бы ла за вер ша на 

ўклад ка ру лон на га га зо на, якая 

за ня ла пры клад на ты дзень.

Га зон ра сій скай кам па ніі з Вал га гра-
да рас кат ва лі на пад рых та ва ны дрэ-
наж лі та раль на «з ко лаў». Па свед чан ні 
спе цы я ліс таў, на трэ ні ро вач ным по лі ён 
ужо пры жыў ся. Фак тыч на тое ж мож на 
на зі раць і на га лоў най арэ не. Ха рак-
тэр на, што асноў нае і трэ ні ро вач нае 
па лі ста ды ё на «Ды на ма» ма юць ад-
ноль ка выя па ме ры — 105х68 м. Адзі-
нае ад роз нен не ў коль кас ці бе га вых 
да ро жак: на асноў ным іх 9, а на трэ ні-
ро вач ным — 4.

Па коль кі га лоў ная арэ на Еў ра пей-
скіх гуль няў — 2019 акра мя афі цый ных 
цы ры мо ній ад крыц ця і за крыц ця бу дзе 
пры маць лёг ка ат ле тыч ны тур нір, ар га-
ні за та ры па кла па ці лі ся і аб інф ра струк-
ту ры для гэ тых стар таў. Вы сту паць ат-
ле ты бу дуць на сін тэ тыч ных бе га вых 
да рож ках італь ян скай вы твор час ці, 
вы раб ле ных фір май Mоndо. Ме на ві та 
гэ тая кам па нія з'яў ля ец ца афі цый ным 
па стаў шчы ком лёг ка ат ле тыч на га аб-
ста ля ван ня і ін вен та ру для Алім пій скіх 
гуль няў.

Уз вы ша юц ца над ста ды ё нам і но выя 
мач ты асвят лен ня, якія так са ма ўжо 
га то выя да ра бо ты. За раз за вяр ша ец-
ца ман таж LЕD-па нэ ляў па пе ры мет-
ры арэ ны. Два вя лі кія эк ра ны так са ма 
не ўза ба ве зой муць вы зна ча ныя для 
іх пра ек там рэ кан струк цыі мес цы. Не 
вы клю ча на, што ад ной са сла ву тас цяў 
ста ды ё на «Ды на ма» ста не алім пій ская 

ча ша, у якой бу дзе га рэць агонь ІІ Еў-
ра пей скіх гуль няў.

Умя шчаль насць ста ды ё на пас ля рэ-
кан струк цыі скла дзе 22 246 гле да чоў. 
Спар тыў ны аб' ект на 70—80 % за кры ты 
ка зыр ком. На тры бу не для прэ сы змо-
гуць раз мяс ціц ца больш за 800 прад-
стаў ні коў срод каў ма са вай ін фар ма цыі. 
Для ра бот ні каў ра дыё і тэ ле ба чан ня 
пра ду гле джа ны 150 ка мен та тар скіх 
ка бі нак.

У цэ лым аб' ект зна хо дзіц ца ў вы со-
кай сту пе ні га тоў нас ці, ак тыў на пра цяг-
ва ец ца доб ра ўпа рад ка ван не яго тэ ры-
то рыі.

Ад зна чым, што пер шыя афі цый ныя 
спа бор ніц твы на рэ кан стру я ва ным ста-
ды ё не «Ды на ма» прой дуць 22 чэр ве ня. 
Гэ та бу дзе між на род ны лёг ка ат ле тыч ны 
матч Бе ла русь — Бал кан скія кра і ны — 
Бал тый скія кра і ны і Укра і на.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ВЫ БУХ У БУ ДЫН КУ 
Ў МІН СКІМ РА Ё НЕ

Учо ра ў 8.55 ра та валь ні кам па-

сту пі ла па ве дам лен не аб вы бу ху 

ў ад мі ніст ра цый на-вы твор чым бу-

дын ку на ву лі цы Ляс ной у вёс цы 

Ка ра лёў Стан Мінск ага ра ё на.

Па ін фар ма цыі МНС, ка лі да мес ца 
вы клі ку пры бы лі пад раз дзя лен ні, вы-
свет лі ла ся, што ў бу дын ку па вы твор-
час ці бі тум най гід ра іза ля цыі пло шчай 
2400 квад рат ных мет раў ад быў ся вы-
бух з на ступ ным га рэн нем.

У 9.18 па жар ныя ла ка лі за ва лі па-
жар. На па чат ку па ве дам ля ла ся, што 
траў ма ва ны тры ча ла ве кі. Су пра цоў ні кі 
МНС пра цяг ва лі ра бо ты па лік ві да цыі 
па жа ру. У 10.09 з'я ві ла ся аб ноў ле ная 
ін фар ма цыя: ён лік ві да ва ны, па цяр пе лі 
ча ты ры ча ла ве кі, іх шпі та лі за ва лі.

Прэс-служ ба Мі ніс тэр ства ахо вы зда-
роўя па ве да мі ла, што гра ма дзя не атры-
ма лі траў мы роз най сту пе ні цяж кас ці. 
Усіх іх да ста ві лі ў га рад скую клі ніч ную 
баль ні цу хут кай ме ды цын скай да па мо гі 
ста лі цы. Два па цы ен ты тра пі лі ў цяж кім 
ста не ў апё ка вую рэ ані ма цыю, у ад на го 
па цяр пе ла га траў мы ся рэд няй сту пе ні 
цяж кас ці, яшчэ ў ад на го — лёг кай.

На мес цы зда рэн ня ця гам уча раш ня-
га дня пра ца ва ла след ча-апе ра тыў ная 
гру па.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗМА ГА ЛІ СЯ 
ЗА ЖЫЦ ЦЁ ДВА ТЫД НІ

У Брэсц кай аб лас ной баль ні цы па-

мер ла 10-га до вая дзяў чын ка, якая 

па цяр пе ла 9 мая пад час ура га ну. 

Ве ча рам школь ні ца з сяб роў ка мі 
пай шла гу ляць у парк, дзе бы ло шмат 
лю дзей. А ка ля 17 га дзін на ля цеў моц-
ны ве цер, які зла маў дрэ ва. Вя лі кая га-
лі на ўпа ла на ганд лё вую па лат ку і пе-
ша ход ную да рож ку. На бя ду, у той жа 
мо мант по бач ака за ла ся дзяў чын ка. 
Амаль два тыд ні ўра чы зма га лі ся за 
яе жыц цё. Але вы ра та ваць дзі ця не 
ўда ло ся.

Пас ля гэ та га вы пад ку ў Брэс це па-
ча ло ся паў тор нае аб сле да ван не дрэў. 
Там, дзе яны мо гуць нес ці не бяс пе ку, 
іх спі лу юць. А ў мес цах ма са ва га ад-
па чын ку лю дзей на пя рэ дад ні ме ра-
пры ем стваў дрэ вы бу дуць агля даць 
да дат ко ва.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ВЕ ЛА СІ ПЕД СХА ВАЎ 
ЗА «ТА ЛЕР КАЙ»

Зла дзюж кам быў су сед па до ме
У Мас коў скі РУ УС ста лі цы з за явай 

звяр нуў ся мін ча нін: у яго з там бу-

ра пад' ез да знік лі ве ла сі пед і бе га-

вел агуль ным кош там 250 руб лёў. 

Пер шы не быў 

за кры ты на за-

мок, і зла мыс-

нік без цяж-

кас цяў украў 

яго.

Мі лі цы я не ры 
ўста на ві лі, што 
гэ та — спра-
ва рук жы ха ра 
гэ та га ж до ма. 
Пад час па ква-

тэр на га аб хо ду апе ра тыў нік звяр нуў 
ува гу на па да зро на га жыль ца дру го га 
па вер ха. Муж чы на па ве да міў мі лі цы я-
не ру, што толь кі што вы кід ваў смец це 
і ка ля смец цеп ра во да ўба чыў па кі ну ты 
не кім бе га вел. Скра дзе ная ма ё масць 
са праў ды зна хо дзі ла ся ва ўка за ным 
мес цы. Ка лі пра ва ахоў нік вяр нуў ся 
да гра ма дзя ні на, каб апы таць яго, то 
заўва жыў, што муж чы на тры мае ў ру-
ках па кет са смец цем, які быц цам бы 
ня даў на вы кі нуў. Апе ра тыў нік за па-
до зрыў, што гра ма дзя нін да тыч ны да 
кра дзя жу. Скра дзе ны ве ла сі пед быў 
зной дзе ны сха ва ным за спа да рож ні-
ка вай ан тэ най-«та лер кай», якая бы ла 
пры ма ца ва на да фа са да до ма. Мін ча-
нін 1979 го да на ра джэн ня не пра цуе, 
ра ней да кры мі наль най ад каз нас ці не 
пры цяг ваў ся. Яго да тыч насць да зла-
чын ства па цвер дзі ла экс пер ты за.

РЫ БА ЧЫ ЛІ СЕТ КА МІ 
Ў МЕ ЖАХ ГО РА ДА

Двух жы ха роў Стоўб цаў за тры ма-

лі дзярж ін спек та ры на га рад скім 

во зе ры ўна чы. Муж чы ны зня лі 

тры сет кі, у якіх бы лі 22 кі ла гра-

мы ры бы (34 асо бі ны).

За ля шчоў і ка ра сёў, вы лаў ле ных 
за ба ро не ны мі пры ла да мі ў пе ры яд не-
рас ту, ры ба кам-не ле га лам прый дзец ца 
за пла ціць больш за 5 ты сяч руб лёў, ім 
па гра жае кры мі наль ная ад каз насць, 
па ве да мі лі ў Дзярж ін спек цыі.

З дзвю ма сет ка мі вый шаў на не за-
кон ны про мы сел баб руй ча нін — ла віў 
ледзь ве не ка ля са май на бя рэж най Бя-
рэ зі ны. Пры за тры ман ні па ру шаль нік 
ака заў не пад па рад ка ван не ра бот ні ку 
Баб руй скай між рай інс пек цыі. У да-
чы нен ні да яго ўжо за ве дзе на кры мі-
наль ная спра ва. 15 кі ла гра маў ры бы 
(61 асо бі на) абы дуц ца бра кань е ру 
амаль у 6 ты сяч руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

АПОШ НІЯ ШТРЫ ХІ 
ДЛЯ ГА ЛОЎ НАЙ АРЭ НЫ

Да афі цый на га ад крыц ця мінск ага ста ды ё на «Ды на ма» пас ля рэ кан струк цыі за ста юц ца лі ча ныя дні
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ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

У Га рад ку дня мі ад кры лі пом нік двой чы Ге рою Са вец-

ка га Са ю за, мар ша лу Іва ну Хрыс та фо ра ві чу Баг ра мя-

ну. Вой скі пер ша га Пры бал тый ска га фрон ту, якім ён 

ка ман да ваў, вы зва ля лі гэ ту зям лю. Да рэ чы, пер шую 

Зор ку Ге роя Баг ра мян атры маў у 1944 го дзе за вы-

зва лен не Бе ла ру сі.

У га на ро вай цы ры мо ніі ад крыц ця пом ні ка ўдзель ні ча лі яго 
на шчад кі. У пры ват нас ці, унук і поў ны цёз ка Іван Баг ра мян. 
У рай цэнтр у гэ ты дзень так са ма пры еха лі Над звы чай ны 
і Паў на моц ны Па сол Рэс пуб лі кі Ар ме нія ў Бе ла ру сі Алег 
Еса ян, стар шы ня Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
Ула дзі мір Ця рэнць еў, стар шы ня Рэс пуб лі кан скай ка мі сіі па 
ўве ка ве чан ні па мя ці за гі ну лых, ах вяр і аба рон цаў Ай чы ны 
Бе ла рус ка га гра мад ска га аб' яд нан ня ве тэ ра наў Сяр гей Аза-
ро нак і ін шыя.

Пом нік зна хо дзіц ца ў ма ляў ні чым скве ры ў па чат ку ву лі-
цы, якая но сіць імя Баг ра мя на. Іні цы я та рам уве ка ве чан ня 
па мя ці мар ша ла стаў Фонд раз віц ця і пад трым кі ар мя наз наў-
чых да сле да ван няў «АНІЎ» (у пе ра кла дзе — «ко ла»).

Як пад крэс ліў стар шы ня Га ра доц ка га ра ён на га вы-

ка наў ча га ка мі тэ та Пётр КА РА БАЧ, ад крыц цё пом ні ка — 
важ ная па дзея для го ра да. Ён бу дзе спры яць ва ен на-па тры-
я тыч на му вы ха ван ню ту тэй шай мо ла дзі.

Спе цы яль на да ад крыц ця пом ні ка ге рою ў го ра дзе ар га-
ні за ва лі свя точ ны кан цэрт, а так са ма экс па зі цыю ра ён на га 
му зея ба я вой сла вы і тэ ма тыч ную вы стаў ку «Пал ка вод цы 
Вя лі кай Пе ра мо гі». Яна спе цы яль на бы ла пад рых та ва на 
Дзяр жаў ным му зе ем ва ен най гіс то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
да 120-год дзя з дня на ра джэн ня мар ша ла.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Пом нік маршалу
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