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Вянчанне
караля і... салют!

Запрашальнік

У кастрычніку адсвяткуе
свой 975-гадовы юбілей
былая сталіца Вялікага
Княства Літоўскага, цудоўны сучасны Навагрудак.
Адметна, што мерапрыемствы святкавання прадумваюцца ўжо сёння —
больш за тое, праграма
ўрачыстасці амаль падрыхтавана.
— Важ на, што буду чае
свята атрымаецца цікавым
не толькі для жыхароў Гродзеншчыны, але і для гасцей
з іншых абласцей і нават для
замежнікаў, — упэўнены намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкама Віктар
ЛІСКОВІЧ. — Мы прапануем
штосьці цікавае для кожнага
госця, выразна акрэслім і пастараемся данесці гэта праз
СМІ, створым свайго роду
магніты для наведвальнікаў.
Не лішне падумаць і над стварэннем талісмана свята, які і
пасля яго завяршэння будзе
асацыявацца менавіта з Навагрудчынай.
Адметна, што мерапрыемствы, прысвечаныя першай
летапіснай згадцы пра Навагрудак, ужо распачаліся.
У студзені быў урачыста дадзены старт святочнаму году.

У лютым пасол Украіны ў Беларусі Ігар Кізіма перадаў тры
факсімільныя асобнікі ўнікальнага Лаўрышаўскага Евангелля — для краязнаўчага музея,
бібліятэкі і Лаўрышаўскага манастыра. А 5 кастрычніка самыя розныя мерапрыемствы
разгорнуцца ажно на 12 пляцоўках горада.
— Падключыцца да святкавання павінны ўсе бібліятэкі і музеі, каб яшчэ загадзя
нагадаць гасцям і жыхарам
гісторыю Навагрудка, расказаць пра гіс тарычных асоб,
творчы і жыццёвы шлях якіх
звязаны з гэтай зямлёй, —
мяркуе начальнік галоўнага ўпраўлен ня ідэа ла гічнай рабо ты і па справах
мо ла дзі абл вы кан ка ма
Аляк сандр ВЯР СОЦ КІ. —
У свой час горад быў адным з
самых важных геаграфічных
пунктаў сучаснай Еўропы —
з'яўляўся пер шай ста лі цай
Вялікага Княства Літоўскага.
Плануем запрасіць на святкаванне знамянальнай даты
таксама прадстаўнікоў дыпламатычнага корпуса суседніх
дзяржаў. Анансуючы мерапрыемства, будзем арыентавацца ў тым ліку і на замежнага госця — англамоўныя матэрыялы з'явяцца на сайтах.

Пра тое, якія цікавінкі прапа нуюць гас цям буду ча га
свята, расказала намеснік
стар шы ні На ва груд скага рай вы кан ка ма Святла на КА РАЛЬ КО. Апоўд ні
5 кастрычніка ўсе храмы горада зліюцца ў меладычных
пералівах сваіх звонаў. На
галоўнай сцэне на плошчы
дзейства пачнецца з тэатральнага пралога. Адбудуцца
і аркестровыя плац-парады
«Фанфары над Навагрудкам»
і канцэрт «У рытме — 975».
А самымі яркімі момантамі
вечаровай праграмы стануць
вогненна-піратэхнічнае шоу з
хадулістамі і салют.
Натуральна, што адной з
самых відовішчных пляцовак
свята стане тая, што месціцца
каля замка. Гледачы змогуць
убачыць тут рэканструкцыю
вяселля караля Ягайлы і Соф'і
Гальшанскай, якая адбывалася ў 1422 годзе, а таксама іх
вянчанне ў Фарным касцёле.
— Рыцарская тэма стане галоўнай для ўсіх святочных мерапрыемстваў, — расказала
начальнік упраўлення культуры Гродзенскага аблвыканкама Алена КЛІМОВІЧ. —
Ка ля На ва груд ска га замка пройдуць конныя і пешыя
рыцарскія баі, майстар-класы па сярэднявечных танцах
і стральбе з лука, выступяць
вулічныя артыс ты і размесцяцца рады рамеснікаў, якія
па це шаць гас цей ці ка вы мі

«Тры сястры» прыхарошацца
Эскіз рэканструкцыі тэрыторыі вакол манумента Дружбы на мяжы Беларусі, Расіі і
Украіны прадстаўлены ў Гомельскім аблвыканкаме. Па
даручэнні Прэзідэнта Беларусі памятны знак будзе сёлета комплексна добраўпарадкаваны.
Манумент Дружбы, вядомы як
«Тры сястры», быў узведзены ў
1975 годзе. Стэлы выкананы па
праекце гомельскага архітэктара
Леаніда Стукачова. Велічнае збудаванне стваралі сумесна прадстаўнікі трох рэспублік. Па ацэнцы
спецыялістаў, нясучыя канструкцыі стэл, абліцаваныя інкерманскім каменем, не патрабуюць капітальнага рамонту — трэба толькі

аднавіць абліцоўку. Рэканструкцыя закране падыходы да манумента з трох бакоў.
— Плітка будзе выкладзена малюнкам нацыянальных арнаментаў
трох краін, — расказала галоўны
архітэктар Гомельскай вобласці
Святлана КУХАЦКАВОЛЕЦ. —
За аснову ўзята канцэпцыя, прапанаваная праектным інстытутам
«Гомельграмадзянпраект».
Таксама ў планах — рамонт асфальтаваных пад'язных шляхоў,
аднаўленне і пашырэнне зялёнай
зоны. Рамонт будзе зроблены і
на тэрыторыях, адведзеных пад
тэматычныя выстаўкі і кірмашы.
Добраўпарадкаванне манумента
Дружбы плануюць завяршыць да
пачатку чэрвеня.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

майстар-класамі, напрыклад
кавальскім.
Пла ну ец ца, што на ведванне асноўнай «рыцарскай»
пляцоўкі будзе платным. Пра
яе цікавінкі ўжо з сярэдзіны
кра са ві ка рас па вя дзе спецы яль на ство ра ны сайт з
падрабязнай праграмай і інтэрактыўнай картай. Кошт наведвання, запэўніваюць арганізатары, будзе даступным і
дынамічным — можна будзе
набыць, напрыклад, агульны
білет для ўсёй сям'і. Прычым
для зручнасці гасцей зрабіць
гэ та мож на будзе за га дзя
праз інтэрнэт.
Тэ рыторыя каля помніка
Адаму Міцкевічу стане месцам збору мастакоў і цэнтрам
прыцягнення для гасцей самых
розных нацыянальнасцяў. Тут
пройдзе вернісаж «Навагрудскі
Манмартр» і фестываль нацыянальных культур «Палітра дыяспар». Гарадскі парк па традыцыі стане тэрыторыяй для
самай юнай аўдыторыі — будзе
працаваць дзіцячая пляцоўка,
малыя змогуць паўдзельнічаць у тэматычным квэсцегульні. У цэнтры ўвагі будуць
і людзі сталага ўзрос ту —
для іх рыхтуюць культурна-забаўляльную праграму «Мой
горад — мой лёс». І гэта далёка не ўсё, чым здзівіць на свой
юбілей адзін з найстаражытнейшых беларускіх гарадоў.
Завітаць — варта!
Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.

Будзь у курсе!
На дарогах —
абмежаванні нагрузак
Міністэрства транспарту і камунікацый з 25 сакавіка да 20 красавіка ўводзіць сезонныя абмежаванні нагрузак ад 6 тон да 9 тон на адзіночную вось аўтамабіляў на некаторых участках
рэспубліканскіх дарог.
Гэта прадугледжана пастановай Мінтранса № 10
ад 6 сакавіка 2019 года «Аб увядзенні ў 2019 годзе часовых абмежаванняў нагрузак на восі транспартных
сродкаў, самаходных машын у адносінах рэспубліканскіх аўтамабільных дарог агульнага карыстання».
Летні перыяд будзе доўжыцца з 23 мая да 31 жніўня. У гэты час максімальна дапушчальная нагрузка на
адзіночную вось складзе не больш за 6 тон на рэспубліканскіх дарогах з асфальтабетонным пакрыццём з
11.00 да 20.00 уключна пры дзённай тэмпературы
паветра вышэй за 25 градусаў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
NАSА прыме ў красавіку рашэнне
аб адпраўцы станцыі да астэроіда Палада
Магчымасць адпраўкі
аўтаматычнай станцыі для
даследавання астэроіда
Палада вывучае Нацыяналь нае ўпраўлен не па
аэранаўтыцы і даследаванні касмічнай прасторы (NАSА). Як паведаміў
учора інтэрнэт-партал Sрасе.соm, рашэнне аб адпраўцы
станцыі да гэтага нябеснага цела, якое знаходзіцца ў
2,4 раза большай аддаленасці ад Сонца, чым Зямля, можа
быць прынята ўжо ў сярэдзіне красавіка.
Палада дыяметрам 512 кіламетраў — адзін з найбуйнейшых астэроідаў у Сонечнай сістэме, які саступае па
памерах толькі Весце, быў адкрыты ў 1802 годзе і аж да
сярэдзіны ХІХ стагоддзя лічыўся планетай.
У выпадку прыняцця рашэння аб фінансаванні адпраўкі
станцыі да астэроіда яна можа быць выведзена на арбіту ў жніўні 2022 года. Выкарыстоўваючы гравітацыйнае

поле Марса для паскарэння, станцыя зможа дасягнуць
астэроіда Палада прыкладна праз год пасля запуску.
Наблізіўшыся да астэроіда, станцыя зробіць падрабязнае
даследаванне і фотаздымку яго паверхні.

Эрдаган: заява Трампа па Галанах
паставіла рэгіён на мяжу новага крызісу
Намер прэзідэнта ЗША Дональда Трампа прызнаць
суверэнітэт Ізраіля над Галанскімі вышынямі паставіла
рэгіён Блізкага Усходу на грань новага крызісу. Пра гэта заявіў прэзідэнт Турцыі Рэджэп Таіп Эрдаган падчас
выступлення на надзвычайным пасяджэнні выканаўчага
камітэта Арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва (АІС) на
ўзроўні міністраў замежных спраў.
«Прыкрая заява прэзідэнта ЗША Трампа па Галанскіх
вышынях паставіла рэгіён на мяжу новага цяжкага крызісу. Турцыя ніколі не дапусціць, каб незаконная акупацыя
Ізраілем Галанскіх вышынь была легітымізавана», — падкрэсліў турэцкі лідар.
Надзвычайнае пасяджэнне выканкама АІС у Стамбуле
выклікана неабходнасцю абмеркаваць рост насілля, заснаванага на ісламафобіі, расізме і ксенафобіі, а таксама
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Я зноў выбіраю «Звязду»

«ГАЗЕТА НАВУЧЫЛА
МЯНЕ ЦАНІЦЬ
РОДНАЕ СЛОВА»
Марыя Лешка,
вёска Аксакаўшчына:
— Я вырасла ў сельскай мясцовасці на Брэстчыне. У нашым рэгіёне практычна ў кожнай вёсцы
быў свой асаблівы дыялект. Але ў дзяцінстве я
імкнулася размаўляць правільна, па-беларуску,
як пішуць у кнігах і газетах. Гэтая любоў, відаць,
на генетычным узроўні перадалася мне ад майго
дзядулі — вясковага настаўніка. Калі падрасла,
прасіла тату, каб выпісваў менавіта «Звязду». Так
і прызвычаілася да газеты, з якой сябрую шмат
гадоў. Я з задавальненнем чытаю ўсе публікацыі.
Яны тэматычна разнапланавыя. Радуюся, што Беларусь з кожным годам становіцца прыгажэйшай,
больш утульнай і камфортнай для пражывання,
што тут шмат увагі аддаюць навядзенню парадку
на зямлі і гаспадарліва выкарыстоўваецца кожны
лапік зямлі. Пра гэта вы шмат пішаце. Мне падабаецца і «Чырвоная змена», якую я чытала ў дзяцінстве і юнацтве, і да гэтага часу мяне цікавяць
маладзёжныя пытанні: чым жывуць, займаюцца
сучасныя беларускія юнакі і дзяўчаты. Радуе іх
аптымізм, актыўнасць у грамадскім жыцці, неабыякавасць да ўсяго, што адбываецца навокал. Вельмі добра, што ў «Звяздзе» шмат публікацый пра
культуру, гісторыю, абрады і звычаі беларусаў,
пераемнасць традыцый.
Шмат ёмістых слоў, якія чую ўпершыню, чэрпаю з рубрыкі «Размаўляем па-беларуску». Вельмі
добра, што ёсць і такая рубрыка, як «Радзіннае»,
якая знаёміць з сутнасцю нацыянальных абрадаў,
свят, што былі забытыя або нашы сучаснікі не так
разумеюць іх прызначэнне і сэнс.
Запісала Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

 Мінскі гарадскі савет дэпутатаў на чарговай
сесіі прыняў рашэнне аб назве праектуемых
вуліц і зялёных зон сталіцы, паведамілі БелТА
ва ўпраўленні культуры Мінгарвыканкама. Так,
праектуемы праезд № 3 у раёне вуліцы Зацань
стане вуліцай Банцараўскай, праектуемыя вуліцы № 3 і № 5 на тэрыторыі комплексу «МінскМір» — вуліцамі Ніколы Тэслы і Бялградскай.
Зялёная тэрыторыя ў межах вуліцы Прытыцкага
названа імем Ефрасінні Полацкай.
 У Мінску ў 2019 годзе будзе праводзіцца
капітальны рамонт 170 жылых дамоў. Найбольшыя аб'ёмы работ трэба будзе выканаць у Першамайскім і Фрунзенскім раёнах — 32 і 41 будынак адпаведна. У Заводскім раёне ў пералік
уключана 19 аб'ектаў, у Ленінскім — 18, Маскоўскім — 7, Кастрычніцкім — 11, Партызанскім —
16, Са вец кім — 10, Цэнт раль ным — 16.
Усяго сёлета плануецца ўвесці пасля капітальнага рамонту 965 тысяч квадратных метраў жылля,
што складае 2,7 працэнта жылфонду, які абслугоўваецца. Таксама трэба будзе замяніць звыш
2 тысяч ліфтаў.

напад на дзве мячэці ў Новай Зеландыі, які прывёў да
шматлікіх ахвяр.

Масква выказвае шкадаванні ў сувязі
з перакідкай у Еўропу амерыканскіх B-52
Перакідванне Злучанымі Штатамі шасці стратэгічных
бамбардзіроўшчыкаў В-52 у Еўропу выклікае дадатковую
напружанасць, упэўненыя ў Крамлі.
«Безумоўна, падобныя дзеянні ЗША не вядуць да ўмацавання атмасферы бяспекі і стабільнасці ў тым рэгіёне,
які прылягае непасрэдна да межаў Расійскай Федэрацыі», — заявіў журналістам прэс-сакратар прэзідэнта РФ
Дзмітрый Пяскоў. Ён упэўнены: «Хутчэй наадварот — гэта
выклікае дадатковую напружанасць».
«Мы шкадуем у сувязі з такімі дзеяннямі Вашынгтона», — падкрэсліў прадстаўнік Крамля. Ён дадаў, што
перакідванне бамбардзіроўшчыкаў «з ваенна-тактычнага
пункту гледжання» могуць каментаваць толькі расійскія
ваенныя.
Як паведаміла тэлекампанія СNN, шэсць стратэгічных
бамбардзіроўшчыкаў ВПС ЗША B-52, дыслакаваных на
базе ў штаце Луізіяна, былі перакінуты ў Еўропу для «інтэграцыі на тэатры дзеянняў і ўдзелу ў паветраных вучэннях» сумесна з саюзнікамі і партнёрамі па НАТА.

