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У На ва по лац ку, дзе ка ля 
98,8 ты ся чы жы ха роў, як і 
ў По лац кім ра ё не ў цэ лым, 
ак тыў на рэа лі зу ец ца 
комп лекс ны план па ско ра на га 
раз віц ця. У гэ тым го ра дзе 
аб лас но га пад па рад ка ван ня, 
ад ным з са мых ма ла дых 
у кра і не за пры клад на 
паў та ра го да рэа лі за цыі 
ме ра пры ем стваў мно гае 
зроб ле на для больш ба га та га, 
кам форт на га, ад па вед на га 
па трэ бам ча су жыц ця.

На ва по лацк вя до мы як цэнтр 
бе ла рус кай наф та хі міі, адзін з са-
мых раз ві тых у пра мыс ло вым і 
на ву ко вым ас пек тах у Бе ла ру сі. 
Тут ад ра зу кі да ец ца ў во чы ін шы 
тэмп жыц ця. На ва по лац ку ўся го 
толь кі 62 га ды, а для го ра да — 
гэ та ўзрост не маў ля ці. Вель мі 
пра стор ны, у якім да во лі цяж ка 
за блу дзіц ца. Як жар ту юць ту тэй-
шыя, га лоў нае, за пом ніць наз ву 
са май цэнт раль най ву лі цы — Ма-
ла дзёж ная, а ас тат нія по бач...

Тут жы ве шмат мо ла дзі і лю-
дзей, якім да лё ка да пен сіі...

Што здзіў ляе гас цей — гэ-
та трам вай, які да во лі рэд кая 
з'я ва для па раў наль на не вя лі ка га 
го ра да.

Трэ ба ска заць, што доб рыя 
пе ра ме ны ад бы ва юц ца лі та раль-
на кож ны ме сяц, і гэ та ад чу ва ец-
ца га ра джа на мі. На ват скеп ты кі 
кан ста ту юць, што «ма лод шы 
брат По лац ка» мя ня ец ца ў леп-
шы бок, па трэ бы, па жа дан ні, 
ма ры яго жы ха роў уліч ва юць і 
ста ра юц ца рэа лі за ваць. На конт 

гэ та га, да рэ чы, стар шы ня На-
ва по лац ка га гар вы кан ка ма 
Дзміт рый ДЗЯ МІ ДАЎ пад крэс-
лі вае, што, каб зра зу мець, што ў 
пер шую чар гу не аб ход на га ра-
джа нам, пра во дзі лі ся апы тан ні і 
не толь кі. Уваж лі ва вы ву ча юц ца 
пра па но вы і за ўва гі, да паў нен ні 
пад час су стрэч у пра цоў ных ка-
лек ты вах, пра мых тэ ле фон ных 
лі ній, аса біс тых пры ёмаў.

Дэ пу та ты роз ных уз роў няў (ад 
га рад ско га да пар ла менц ка га)
тут бра лі пад ува гу кож ны сіг нал, 
фак ты не за да во ле нас ці, ар гу-
мен ты, якія, на дум ку не раў на-
душ ных лю дзей, вар та бы ло ўлі-
чыць пры рэа лі за цыі за ду ма на га 
ўла дай.

У комп лекс ным пла не раз віц-
ця го ра да (свое асаб лі вай «да-
рож най кар це») на ліч ва ец ца 
16 раз дзе лаў. І ў іх ка ля 180 ме-
ра пры ем стваў.

Ня даў на ў Ві цеб скім абл вы-
кан ка ме аб мяр коў ваў ся ход рэа-
лі за цыі так зва най пе ра за груз кі.

Пер шы на мес нік стар шы ні Ві-
цеб ска га абл вы кан ка ма Алег 
Мац ке віч ак цэн та ваў ува гу мяс-
цо вай ула ды на энер гіч ны по шук 
кры ніц фі нан са ван ня для рэа лі-
за цыі пла наў. Трэ ба эфек тыў ней 
пры цяг ваць ін вес ты цыі, спры яць 
ства рэн ню но вых вы твор час цяў 
і ад па вед на ра бо чых мес цаў. Пры 
гэ тым, ка неш не, не трэ ба за бы-
вац ца, што ак цэнт — на бу даў ніц-
тве за во даў, цэ хаў, дзе кан чат ко-
вая пра дук цы я бу дзе не звя за ная 
з пе ра пра цоў кай наф ты. Да рэ чы, 
адзін з ці ка вых ас пек таў во пы ту — 

дзей насць дзяр жаў на га прад пры-
ем ства, якое сар туе смец це і пе ра-
пра цоў вае яго. Ро бяць там у лі ку 
ін ша га і пліт ку для ву ліц.

Пры гэ тым на ААТ «Наф тан» 
сёлета пла ну ец ца скон чыць ма-
дэр ні за цыю, вы ні кам якой ста не 
па ве лі чэн не глы бі ні пе ра пра цоў-
кі наф ты. Ад па вед на па вы сіц ца 
якасць вы раб ля е май пра дук-
цыі.

Боль шай ак тыў нас ці ча кае ад 
кі раў ніц тва гар вы кан ка ма і па-
моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар 
па Ві цеб скай воб лас ці Ана толь 
Лі не віч. Ён на гад вае, што рэа-
лі за цыя комп лекс ных пла наў 
па ско ра на га раз віц ця на аса біс-

тым кант ро лі кі раў ні ка дзяр жа вы. 
Ме на ві та Прэ зі дэнт стаў іні цы я-
та рам на дан ня но ва га ды хан ня 
на се ле ным пунк там, дзе жы ве 

80 ты сяч і больш ча ла век. Па ра-
лель на трэ ба пад цяг нуць да га-
рад ско га ўзроў ню і глы бін ку.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ДОБ РА ЎПА РАД КА ВАН НЕ

Для кам форт на га 
жыц ця

Якія ву лі цы Ор шы і ра ё на 
пры вод зяць у па ра дак?

У рай цэнт ры і на се ле ных пунк тах ра ё на Ар шан-
ская спец аў та ба за пра во дзіць за пла на ва ныя ра бо ты 
па ра мон це да рож на га па крыц ця ву ліц, па ве дам ляе 
«Ар шан ская га зе та».

Ад ра ман та ва на грун та вое па крыц цё ву лі цы Пра-
цоў най, 4-га за вул ка Іва на Мі чу ры на ў Ор шы, ву ліц 
Со неч най і Ма ла дзёж най у вёс цы Дач ная За ба лац-
ка га сель са ве та. У Вы со кім пра ве дзе ны грэй дзі ра-
ван не грун та вых да рог і ямач ны ра монт на да ро гах 
з ас фаль та бе тон ным па крыц цём. У Ба ра ні ад ра ман-
та ва ны грун та выя да ро гі з част ко вым да дан нем но-
ва га ма тэ ры я лу па ву лі цах Гер ма на Ці то ва і Але га 
Ка ша во га.

Ра бо ты па ра мон це ву ліц у Анд рэ еў шчы не за пла-
на ва ны сёлета на ве ра сень.

Да рож ні кі пад сы па лі дру зам 3-і за ву лак Ус ход ні 
і вя дуць ра монт грун та вой да ро гі па ву лі цы Мі ха і ла 
Ка лі ні на. Так са ма ўлад коў ва юц ца тра ту а ры па ву лі-
цы Паш то вай у аг ра га рад ку Ба бі ні чы.

Змя няе вы гляд і Пры дняп роў скі парк у ра ё не 
льно кам бі на та, дзе ка му наль ні кі ўжо ад ра ман та ва лі 
лес ві цу на цэнт раль ным ува хо дзе і пра кла лі пер шую 
па ло ву пе ша ход ных да ро жак.

Ува со біў воб раз у брон зе вя до мы 
гро дзен скі скульп тар Ула дзі мір 
ПАН ЦЯ ЛЕ ЕЎ. А ўста ноў ле ны пом-
нік у са мым цэнт ры го ра да, ка ля 
пло шчы Са вец кай.

Ра бо та над эс кі за мі па ча ла ся ў са-
ка ві ку. Сю жэт пра па на ваў сам аў тар: 
свя ты Гу берт ста іць по бач з але нем, 
аб ня ўшы яго ру кой. На па чат ку бы ла 
вы раб ле на фі гу ра з плас ты лі ну, якая 
«адзе ла» ме та ліч ны кар кас. Па сту по ва 
бу ду чы воб раз на быў не аб ход ны аб'-
ём. Са мым га лоў ным, як лі чыць аў тар, 
бы ло за ха ваць ад па вед ныя пра пор цыі, 
каб кам па зі цыя не згу бі ла ся з-за вы со-
ка га па ста мен та.

— Пом нік бу дзе ўста ноў ле ны на 
ка ло не вы шы нёй 2 мет ры 20 сан ты-
мет раў, — рас ка заў Ула дзі мір Пан ця-

ле еў. — Вы зна ча ны і па мер са мой пля-
цоў кі — 50 на 50 сан ты мет раў. З гэ та га 
вы ні ка лі і па ра мет ры са мой кам па зі-
цыі, та му да вя ло ся за няц ца ма тэ ма-
тыч ны мі пад лі ка мі. Урэш це рост фі гу-
ры склаў ка ля мет ра, з кап' ём — кры ху 
больш.

Свя ты Гу берт — ка та ліц кі свя ты, які 
жыў у VІІ—VІІІ ста год дзях у Фран цыі. 
Яго звы чай на ад люст роў ва юць ра зам 
з але нем, бо пад час па ля ван ня Гу берт 
уба чыў але ня з за ла тым кры жам па між 
ро гаў. Алень Свя то га Гу бер та, які ска ча 
праз ага ро джу, зме шча ны на гер бе го-
ра да Грод на і з'яў ля ец ца яго сім ва лам.

Па сло вах скульп та ра, вы яў Свя то-
га Гу бер та іс нуе да во лі шмат. Тут га-
лоў нае — не паў та рыц ца, ра зам з тым 
не ады сці ад ка но наў. Аў тар імк нуў ся 

да біц ца та го, каб гэ тая по стаць ста ла 
но вым сім ва лам Грод на. Для ажыц цяў-
лен ня ідэі спат рэ бі ла ся не каль кі ме ся-
цаў. У вы ні ку атры маў ся ве ліч ны ма ну-
мент у брон зе з гра ніт най ка ло най.

— Пра па но ва но ва га пом ні ка ўзнік-
ла яшчэ год та му, ка лі на яго мес цы 
ста я ла драў ля ная скульп ту ра ту рыс та. 
Вя до ма, бы ло зра зу ме ла, што яна ча-
со вая. Та му я вы ка заў дум ку: уста на-
віць на гэ тым мес цы вы яву ахоў ні ка 
го ра да — свя то га Гу бер та з але нем. 
Га рад скія ўла ды па га дзі лі ся, і пра ект 
быў за цвер джа ны экс перт ным са ве-
там, — за зна чыў скульп тар.

Да рэ чы, уліч ва лі ся не толь кі па-
ра мет ры са мой кам па зі цыі, але і тое, 
як яна бу дзе гля дзец ца ў вы зна ча-
най пра сто ры. Та кую пра цэ ду ру пра-
хо дзіць кож ны арт-аб' ект воб лас ці. 
Тыя, што атры моў ва юць уз гад нен не, 
зна хо дзяць сваё мес ца ў га рад скім 
ася род дзі. Боль шасць з іх вы ка на ны 
Ула дзі мі рам Пан ця ле е вым. Ся род яго 
ра бот — постаць га ра джа ні на ка ля 
пар ку Жы лі бе ра, ста туя «Па кроў» ка-
ля са бо ра, жаб ка-ванд роў ні ца, па мят-
ная дош ка гро дзен ска му гу бер на та ру 
Пят ру Ста лы пі ну, кам па зі цыя на мес цы 
бы лой Фа ры Ві таў та.

Мер ка ва ла ся, што но вы ма ну мент 
ста не яшчэ ад ным па да рун кам да чар-
го ва га ХІ ІІ фес ты ва лю на цы я наль ных 
куль тур. На ват пля цоў ка ка ля па ста-
мен та зроб ле на ў вы гля дзе сім ва ла 
фес ты ва лю. Але свя та вы ра шы лі пе-
ра нес ці на бу ду чы год. Між тым свя ты 
Гу берт з але нем зай ме сваё мес ца ка ля 
са май ажыў ле най пло шчы го ра да ўжо 
сён ня, 28 жніў ня.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ДРАЙ ВЕ РЫ РОС ТУ

У АБ ДЫМ КУ З АЛЕ НЕМ
У Грод не з'я віў ся пом нік ахоў ні ку го ра да — свя то му Гу бер ту

Су вязь ча соў
Но вы мост па між са мым ста ра жыт ным 
го ра дам кра і ны По лац кам і На ва по лац кам — 
доў га ча ка ны не ад ным па ка лен нем жы ха роў 
двух га ра доў. Сё ле та пла ну ец ца яго зда ча.

Ці ка ва, што на кан струк цыі пра ду гле джа на і 
ве ла сі пед ная да рож ка. Та кім чы нам, мож на бу-
дзе «за каль ца ваць» рух на «двух ко лах» у По-
лац ку і зра біць больш пры ваб ным для ама та раў 
не шкод най для пры ро ды яз ды ў наф та град...

Да рэ чы, два га ра ды ста лі пер шы мі ў Бе ла ру сі, 
для якіх рас пра ца ва лі адзі ны план устой лі вай 
га рад ской ма біль нас ці. У вы ні ку По лацк і На-
ва по лацк змо гуць стаць «агуль най пля цоў кай» 
для су мес на га вы ра шэн ня рэ гі я наль ных праб-
лем гра мад ска га транс пар ту, вя лі кай на груз кі 
да рог з-за вя лі кай коль кас ці і ак тыў на га вы ка-
ры стан ня аў та транс пар ту...

 У ТЭМУ
На зда роўе!
На го дай для го на ру лю дзей з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі ста ла рэа лі за цыя дзя сят каў 
ме ра пры ем стваў. У го ра дзе мно гае створана, каб 
не бы ло бар' е раў для тых, хто не мо жа ха дзіць, або 
ро біць гэ та з цяж касцю.

Па спя хо ва рэа лі зу ец ца пра ект «На ва по лацк — ад 
ін клю зіў най шко лы да ін клю зіў на га го ра да». Ся род 
пра па ноў — з'яў лен не ў ву чэб най уста но ве ліф та.

У На ва по лац кай цэнт раль най га рад ской баль ні-
цы ства ры лі цэнтр алер га ло гіі. Зроб ле на яшчэ шмат 
ін ша га, каб ме ды цы на бы ла на ўзроў ні най леп шых 
су свет ных стан дар таў.

Між ін шым, усё больш раз ві ва ец ца кі ру нак ме ды-
цын ска га ту рыз му.

Па цвяр джэн нем та го, што ў пя ці год цы зроб ле на 
шмат вель мі ка рыс на га, з'яў ля ец ца за ня сен не На-
ва по лац ка ў 2020 го дзе на Рэс пуб лі кан скую дош ку 
Го на ру. Гэ та — вы со кая ад зна ка, пры знан не да сяг-
нен няў, пра віль нас ці дзе ян няў мяс цо вай ула ды.
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