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Шы коў ны па да ру нак атры ма юць 
да Дня Не за леж нас ці Бе ла ру сі 
жы ха ры Пу ха віц ка га ра ё на — за 
бюд жэт ныя срод кі тут уз ве дзе ны 
шмат функ цы я наль ны спар тыў ны 
аб' ект — пла валь ны ба сейн. 
Ка рэс пан дэнт «МС» па бы ва ла ў 
Мар' і най Гор цы і азна ё мі ла ся з 
на ва бу дам.

Пла валь на га ба сей на ў Пу ха-
віц кім ра ё не ча ка лі даў но, як дзе-
ці, так і да рос лыя. Сва і мі фіз куль-
тур на-азда раў лен чы мі комп лек-
са мі аб за вя лі ся амаль усе ра ё ны 
Мін шчы ны, акра мя Уз дзен ска га і 
Ста ра да рож ска га.

Ге не раль ны план комп лек су 
рас пра ца ва ны з ўлі кам го ра да бу-
даў ні чай сі ту а цыі і пра сто ра вай 
кам па зі цыі, пры вяз кі да іс ну ю чай 
за бу до вы, эле мен таў ланд шаф ту. 
Раз ме шча ны бу ды нак у цэнт раль-
най част цы го ра да на ву лі цы Ус-
ход няй, і да бі рац ца сю ды бу дзе 
зруч на ўсім, у тым лі ку тым, хто 
жы ве на ўскра і нах.

Да дам, што бу даў ніц тва пла-
валь на га комп лек су не па кі ну-
ла абы яка вым ні вод на га жы ха-
ра рай цэнт ра, а мно гія пры ня лі 
ўдзел у гра мад скім аб мер ка ван ні 
пра ек та, вы ка за лі свае пра па но вы 
і за ўва гі, па бы ва лі на яго прэ зен-
та цыі.

Атры маў ся комп лекс, са праў-
ды, на зайз драсць: пра стор ны, 
свет лы, утуль ны. Яго агуль ная 
пло шча 4 294,59 квад рат на га мет-
ра, за зме ну ба сейн мо жа пры няць 
111 ча ла век.

На па ды хо дзе за ўва жаю, што 
ва кол бу дын ка кі піць ра бо та, ка-
му наль ні кі за кан чва юць доб ра-
ўпа рад ка ван не тэ ры то рыі. За ста-
лі ся апош нія штры хі. Ві даць, што 
тут да вя ло ся шмат па пра ца ваць: 
вы клас ці пліт кай, уста ля ваць 
пры го жыя лаў кі, раз біць га зо ны, 
пра ду маць ланд шафт ны ды зайн. 
Ка ля бу дын ка ўлад ка ва ныя аў та-
пар коў кі, гуль ня выя пля цоў кі для 
дзя цей і мес ца ад па чын ку для да-
рос лых.

У пра стор ным фае су стра ка-
ем ся з ды рэк та рам Пухавіцкай  
спецыялізаванай дзі ця ча-
юнац кай спар тыў най шко лы 
Алім пій ска га рэ зер ву Але най 
ЧА РА ТА Е ВАЙ. Але на Ула дзі мі-
ра ўна па га дзі ла ся пра вес ці для 
мя не не вя лі кую эк скур сію.

— На дру гім па вер се раз мес-
ціц ца ад мі ніст ра цый ны кор пус. 
Пра ду гле джа на так са ма не каль-
кі раз дзя ва лак — для хлоп чы каў і 
дзяў чы нак, жан чын і муж чын, для 
за лы ба раць бы, трэ на жор най за-
лы, — ка жа яна. — Бу дзе тут і ка фэ. 
Яго ад да дзім у арэн ду пры ват ні ку 
на кон курс най асно ве.

Апош нія пры га та ван ні да 
пры ёму спарт сме наў і на вед-
валь ні каў ідуць і ў пла валь най 
зо не. Яна раз дзе ле ная на дзве 
част кі: вя лі кая ча ша з не каль кі мі 
да рож ка мі для да рос лых і аква-
зо на для дзя цей, дзе яны бу дуць 
атрым лі ваць пер ша па чат ко выя 
на вы кі пла ван ня. Ба сей ны ўжо 
на поў не ны ва дой, пра вя ра ец ца 

сіс тэ ма філь тра цыі ва ды, вя дзец-
ца яе ачыст ка.

— У дзі ця чым ба сей не мі-
ні маль ная глы бі ня 40, а мак-
сі маль ная 70 сан ты мет раў, у 
да рос лым — ад па вед на — 120 і 
180 сан ты мет раў, — тлу ма чаць 
бу даў ні кі. — Ёсць уста ноў ка для 
гід ра ма са жу і ва да спад, уста ноў-
ле на трэ на жор нае крэс ла для лю-
дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас-
ця мі. Пра ду гле джа ны тут фін ская 
са ўна і ту рэц кі ха мам, а так са ма 
не вя лі кі ба сейн з ха лод най ва дой. 
Гэ та для ама та раў аку нуц ца пас ля 
лаз ні. Пас ля за ня ткаў спор там усе 
ах вот ныя змо гуць рас сла біц ца ў 
па коі для ад па чын ку.

— А ў га ле рэі вы ве ша ны парт рэ-
ты на шых спарт сме наў, якія за ва я-
 ва лі ме да лі на еў ра пей скім і су-
свет ным уз роў нях. Шко ла куль-
ты вуе пяць ві даў спор ту: бас кет-
бол, ба раць бу воль ную жа но чую, 
ба раць бу грэ ка-рым скую, лёг кую 

ат ле ты ку, фут бол. Акра мя та го, 
пла ну ец ца ад крыц цё ад дзя лен ня 
па пла ван ні, — кан ста туе Але на Ула-
дзі мі ра ўна. — У 2016 го дзе ДЮСШ 
атэс та ва ла ся як спе цы я лі за ва ная 
дзі ця ча-юнац кая спар тыў ная шко-
ла Алім пій ска га рэ зер ву. Ця пер 
22 на шы вы ха ван цы ву чац ца ў 
ву чы лі шчах Алім пій ска га рэ зер-
ву. За ча ты ры га ды 28 на шых 
выхаванцаў пе рай шлі ў вы шэй шае 
звяно падрыхтоўкі.

Но вы комп лекс пе ра да дзе ны 
на ба ланс упраў лен ня спор ту і ту-
рыз му Пу ха віц ка га рай вы кан ка-
ма. Тут бу дуць зай мац ца не толь-
кі вы ха ван цы спар тыў най шко лы, 
але і ін шыя дзе ці, якія хо чуць на-
ву чыц ца пла ваць, а так са ма вуч ні 
агуль на аду ка цый ных школ, дзе ў 
ву чэб най пра гра ме пра ду гле джа-
на та кая дыс цып лі на, як пла ван не. 
Гэ та му, вя до ма, яны бяз меж на ра-
ды, па коль кі ні ў ад ной з уста ноў 
аду ка цыі ра ё на ня ма ба сей на. 

Ця пер яны атры ма лі вы дат ную 
маг чы масць раз ві ваць свае на-
вы кі пад кі раў ніц твам на стаў ні каў 
па фі зіч ным вы ха ван ні, во пыт ных 
ін струк та раў.

Цэнтр бу дзе аказ ваць на сель-
ніц тву плат ныя па слу гі, па па пя-
рэд ніх пад лі ках кошт ад ной га дзі-
ны зна хо джан ня бу дзе на ўзроў ні 
пя ці руб лёў.

— Ці за да во ле ны вы плё нам 
сва ёй пра цы? — па ці ка ві ла ся ў 
вы ка наў цы ра бот уні тар на га 
прад пры ем ства «БУ № 20 ААТ 
«Мінск прам буд» Дзміт рыя 
ЗА РЫХ ТЫ.

— На ша ар га ні за цыя ўзво дзі ла 
шмат аб' ек таў у Мін ску і Бе ла ру-
сі. Мы заў сё ды га ран ту ем якасць, 
пры трым лі ва ем ся ай чын ных і за-
меж ных стан дар таў. Бу да ва лі мы 
аб' ек ты і ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 
Прэ тэн зій ад за каз чы каў не атрым-
лі вав лі. Асаб лі ва пры ем на бу да-
ваць та кія са цы яль ныя і спар тыў-
ныя аб' ек ты, як у Мар' і най Гор цы. 
Ад чу ва ем за да валь нен не, бо яны 
пры но сяць ра дасць і зда роўе лю-
дзям, — лі чыць Дзміт рый. — На ша 
ар га ні за цыя ўзвя ла гэ ты бу ды нак 
кры ху больш чым за год пад ключ. 
Апош ні час коль касць бу даў ні коў 
да хо дзі ла да 200, ста ра лі ся, каб 
свое ча со ва ўклас ці ся ў нар ма-
тыў ныя тэр мі ны. Ця пер пе рад аём 
па мяш кан не ўлас ні ку, зай ма ем ся 
пус ка на ла дач ны мі ра бо та мі, каб 
увес ці комп лекс у дзе ян не да кан-
ца ме ся ца.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

МІН ШЧЫ НА

БА СЕЙН ДЛЯ ДА РОС ЛЫХ І ДЗЯ ЦЕЙ, БА СЕЙН ДЛЯ ДА РОС ЛЫХ І ДЗЯ ЦЕЙ, 
ФІН СКАЯ СА ЎНА І ТУ РЭЦ КІ ХА МАМ,ФІН СКАЯ СА ЎНА І ТУ РЭЦ КІ ХА МАМ,
або Чым па ра да ва лі бу даў ні кі жы ха роў Пу ха віц ка га ра ё на

Ад крыц цё но вай шко лы 
ў ві цеб скім спаль ным 
мік ра ра ё не Бі ле ва, дзе 
па ча лі ўзво дзіць жыл лё 
пят нац цаць га доў та му, 
ста не доў га ча ка най 
і зна ка вай па дзе яй. 
Уста но ва аду ка цыі 
хут ка бу дзе зда дзе на ў 
экс плу а та цыю. Аб' ект гэ ты 
ўні каль ны, і не толь кі для 
Ві цеб шчы ны. Не за доў га 
да Дня Не за леж нас ці 
ка рэс пан дэнт «МС» 
па бы ваў на ці ка вай 
но ва бу доў лі.

Па-пер шае, шко ла на 
ву лі цы Ба га ты ро ва — са-
мая вя лі кая ў аб лас ным 
цэнт ры па коль кас ці бу ду-
чых вуч няў: яна раз лі ча на 
на 1020 чалавек у зме ну. 
Яшчэ яе не ар ды нар насць 
у тым, што ў шко ле бу дзе 
ба сейн, і не адзін, а ад ра зу 
два: даў жы нёй 25 мет раў 
у тры да рож кі і так зва ны 
жаб нік. Зна хо дзяц ца яны 
ў шы коў ным спар тыў ным 
комп лек се, які злу чае з 
ву чэб най част кай га ле рэя. 
Акра мя та го, у спар тыў най 
зо не ёсць цу доў ныя трэ на-
жор ныя за лы.

Да рэ чы, каб лю дзі з аб-
ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі 
маг лі тра піць на фіз куль ту-

ру, тут ёсць ліфт. Та кіх пры-
кла даў ва ўсёй кра і не ня-
мно га. Бу дзе ў шко ле і цір.

Пла ну ец ца, што спар-
тыў ныя за лы, як і ба сейн, 
бу дуць ак тыў на вы ка рыс-
тоў вац ца для ака зан ня 
плат ных па слуг мяс цо вым 
жы ха рам. Та кія мес цы для 
ак тыў на га ад па чын ку ў Бі-
ле ве даў но не аб ход ныя.

У гэ тай ся рэд няй шко-
лы па куль ня ма афі цый-
на га ну ма ра, бо яна яшчэ 
лі чыц ца бу доў ляй.

Па су сед стве зна хо дзіц-
ца СШ № 46, якая рас чы-
ні ла дзве ры ка ля дзе ся ці 
га доў та му. Гэ тая «ста рэй-

шая сяст ра» но вай шко лы, 
раз лі ча ная на ка ля 1000 
вуч няў, не маг ла пры няць 
усіх ах вот ных. Пад му рак 
но вай за кла лі ў 2012-м. 
По тым з-за праб лем з фі-
нан са ван нем аб' ект, на 
жаль, стаў даў га бу дам.

Ра зу ме ю чы ўсю важ-
насць і за па тра ба ва насць 
яшчэ ад ной на ву чаль най 
уста но вы ў гэ тым мік ра-
ра ё не, мяс цо вая ўла да 
па ста ра ла ся, каб бюд жэт-
ная кры ні ца фі нан са ван ня 
не вы чэрп ва ла ся і бы ла 
ста біль ная. Па чы на ю чы 
з 2017 го да, бу даў ніц тва 
ак тыў на пра цяг ну ла ся. 

Па мер ін вес ты цый з па чат-
ку ўзвя дзен ня склаў ка ля 
23,8 міль ё на руб лёў, у тым 
лі ку сё ле та — ка ля 3,5 міль-
ёна.

Пас ля та го як бу дуць 
пад пі са ны да ку мен ты аб 
пры ёме бу дын ку ў экс плу а-
 та цыю, у гар вы кан ка ме 
пры муць ра шэн не аб ства-
рэн ні шко лы і на дан ні ёй 
ну ма ра, пач нуць пры маць 
за явы баць коў на конт ву-
чо бы тут дзя цей.

Ды рэк тар на ву чаль най 
уста но вы Ар тур ЦЕ РАШ-
КОЎ ад зна чыў, што пла ну-
ец ца за пра сіць на ра бо ту 
ка ля 150 на стаў ні каў. А ўся го 
бу дзе ство ра на пры клад на 
250 ра бо чых мес цаў.

Ге не раль ны пад рад чык 
на аб' ек це — най буй ней шая 
ў воб лас ці ар га ні за цыя ААТ 
«Бу даў ні чы трэст № 9». Па-
вод ле слоў ды рэк та ра шко-
лы, бу даў ні кі пра цу юць 
доб ра сум лен на, як і суб пад-
рад чы кі. Усе не да хо пы вы-
праў ля юц ца апе ра тыў на.

У дзень пад рых тоў кі 
рэ парт ажу ра бо та кі пе ла 
як унут ры, так і звон ку. У 
кла сах збі ра лі і ўста наў лі-
ва лі пар ты, ша фы, ін шую 
мэб лю, ман ці ра ва лі ра-
зет кі, а на тэрыторыі ра бі лі 

азе ля нен не і доб ра ўпа рад-
ка ван не.

Яшчэ не быў цал кам га-
то вы ву ліч ны спар тыў ны га-
ра док. На прык лад, не ўста-
ля ва лі ва ро ты на фут боль-
ным по лі, якіх тут два — вя-
лі кае і ма лое. У гуль ня вых 
зо нах, як і на да рож ках 
для бе гу, — па крыц цё, якое 
пры па дзен ні аба ро ніць ад 
траў маў. Вель мі ці ка ва бу-
дзе дзят ве і на пля цоў цы, 
дзе на ву чаць пра ві лам да-
рож на га ру ху.

Да рэ чы, Бі ле ва — ра ён, 
які ак тыў на за бу доў ва ец-
ца. Тут бу дуць і на да лей 
раз ві ваць са цы яль ную 
інф ра струк ту ру. Па за ле-
тась тут ад кры лі дзі ця чы 
са док № 113 «Ва сі лёк», 
раз лі ча ны на ад на ча со-
вае зна хо джан не ка ля 
200 хлоп чы каў і дзяў чы нак. 
На цы ры мо ніі ад крыц ця га-
на ро вы госць, які доў гі час 

уз на чаль ваў Ві цеб скі абл-
вы кан кам, стар шы ня Па-
ла ты прад стаў ні коў На-
цы я наль на га схо ду Ула-
дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА 
на га даў, што бу даў ніц тва 
жыл ля ў мік ра ра ё не па ча-
ло ся ў кра са ві ку 2005 го да. 
Ад крыц цё ўста но вы аду ка-
цыі спі кер ніж няй па ла ты 
пар ла мен та на зваў та ды 
знач най па дзе яй не толь кі 
для го ра да, але і ў цэ лым 
для кра і ны.

Гу бер на тар Мі ка лай 
ШАРС НЁЎ пад лі чыў, што 
з кож ным го дам у Бі ле ве 
юных га ра джан ста но віц-
ца на ты ся чу больш. Між 
ін шым, гэ ты ра ён мож на 
на зваць са мым эка ла гіч на 
чыс тым ра ё нам Ві цеб ска, 
і ён ста но віц ца ад ным з 
са мых перс пек тыў ных для 
пра жы ван ня.
Аляк сандр ПУК ШАН СКІ, 

фо та аў та ра.

ВІ ЦЕБ ШЧЫ НА

ШКО ЛА З ЛІФ ТАМ

Но вая шко ла ў Бі ле ве.

Доб ра ўпа рад ка ван не шко лы ў Бі ле ве.


