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На двор'еНа двор'е  ��

ПА СВЯ ЖЭ ЛА 
ДА ВО ЛІ РЭЗ КА

Сі ноп ты кі ад зна ча юць, што ся рэд ня су тач ная тэм пе ра ту ра 
на гэ тым тыд ні бу дзе на 2-4 гра ду сы ні жэй шай за нор му

А ўво гу ле на тэ ры то рыі Бе ла ру сі гэ ты мі дня мі ўста-
лю ец ца ня ўстой лі вае на двор'е, якое пры ня суць да нас 
паў ноч ныя вет ры, па ве дам ляе на чаль нік служ бы гід ра-
ме тэа ра ла гіч ных пра гно заў Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па 
гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж-
ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры-
ро ды Дзміт рый РА БАЎ.

Ча ка ец ца, што ў пер шай па ло ве тыд ня ў нас бу дзе гас па да-
рыць зо на па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку, якая бы ла сфар мі-
ра ва на ў ха лод най па вет ра най ма се. Ад нак моц ныя даж джы, 
як у кра і нах Еў ро пы, у Бе ла русь не прый дуць. Спра ва ў тым, 
што на тэ ры то рыю на шай кра і ны моц ныя апад кі не пус ка юць 
ха лод ныя ан ты цык ло ны. Та му на гэ тым тыд ні бу дзе ха лад на-
ва та, а больш цёп лае, лет няе на двор'е вер нец ца блі жэй да 
ся рэ дзі ны чэр ве ня, лі чыць спе цы я ліст.

А сён ня ў кра і не бу дзе пе ра важ на без апад каў. Мак сі маль-
ная тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе ад 14 да 20 цяп ла. Ужо ў 
се ра ду мес ца мі, пе ра важ на па паў ноч най па ло ве кра і ны, прой-
дуць ка рот ка ча со выя даж джы, а ўдзень маг чы мы на валь ні цы. 
Уна чы бу дзе да во лі хо лад на, ка лі тэм пе ра ту ра па вет ра зні зіц ца 
да 2—9 цяп ла, але ўдзень праг на зу ец ца плюс 17—23 гра ду сы, 
а па паў днё вым за ха дзе — да 25 цяп ла. Сі ноп ты кі праг на зу юць, 
што ў чац вер праз тэ ры то рыю Бе ла ру сі бу дзе пе ра мя шчац ца з 
Бал тый ска га мо ра ат мас фер ны фронт, які пры ня се на боль шую 
част ку кра і ны ка рот ка ча со выя даж джы, мес ца мі на валь ні цы. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы кры ху па вя лі чыц ца і скла дзе плюс 
6—13 гра ду саў, удзень бу дзе ад плюс 13 да плюс 20 гра ду саў, а 
па паў днё вым ус хо дзе — да 23 цяп ла. Ка рот ка ча со выя даж джы 
і на валь ні цы праг на зу юц ца і ў пят ні цу. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы ча ка ец ца ў ме жах ад 4 да 9 цяп ла, па паў днё вым ус хо-
дзе — да плюс 12 гра ду саў, удзень — плюс 14—21.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс таў, ха-
лод нае на двор'е за ха ва ец ца і ў вы хад ныя. Ча ка ец ца, што ў 
су бо ту ўна чы мес ца мі, а ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыі 
прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна-
чы скла дзе 5—12 цяп ла, удзень бу дзе ад плюс 12 да плюс 19 
гра ду саў. 

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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— Мі ха іл Кан стан ці на віч, што ці ка-
ва га ўба чыць сён ня ту рыст, які за ві тае 
ў лід скі край?

— Ві зіт най карт кай го ра да з'яў ля ец-
ца за мак XІV ста год дзя, ар хі тэк тур ная і 
гіс та рыч ная каш тоў насць яко га ўяў ляе 
між на род ную знач насць. Ёсць у рэ гі ё не і 
пом ні кі ар хі тэк ту ры на цы я наль на га зна-
чэн ня: кас цёл Уз ві жан ня Свя то га Кры жа, 
Ар хі стра ты га-Мі хай лаў скі ка фед раль ны 
са бор, Мі хай лаў скі кас цёл у вёс цы Бе ла-
гру да, бу ды нак пош ты.

Ужо доб рай тра ды цы яй ста ла пра вя-
дзен не ў ра ё не куль тур ных ме ра пры ем-
стваў з вы ка ры стан нем гіс то ры ка-куль-
тур най спад чы ны. Най боль шай па пу-
ляр нас цю ся род жы ха роў і гас цей го ра-
да ка рыс та юц ца ры цар скі тур нір «Меч 
Лід ска га зам ка», гіс та рыч ныя ім прэ зы з 
удзе лам ры цар скіх клу баў, на род нае свя-
та «Ку пал ле» ка ля сцен Лід ска га зам ка, 
Ка ляд ны фэст у Лід скім за мку, му зыч ныя 
ве ча ры і тэ ат раль ныя па ка зы.

У ра ё не ство ра ны ўсе ўмо вы для 
куль тур на га ад па чын ку. На шы твор чыя 
ка лек ты вы пра цу юць у аг ра ся дзі бах, са-
на то ры ях, свае ра бо ты прад стаў ля юць 
ра мес ні кі, ва ўста но вах ад кры ты кра мы 
па про да жы су ве нір най пра дук цыі. Пад-
час ту рыс тыч на га марш ру ту «Жыц цё і 
твор часць Ва лян ці на Таў лая ў на шым 
го ра дзе» пра па ну ем на ве даць ха ту, дзе 
жыў па эт, дру кар ню і рэ дак цыю, дзе ён 
пра ца ваў. Ка рыс та ец ца па пу ляр нас цю 
ту рыс тыч ны марш рут «Хрыс ці ян скія свя-
ты ні го ра да Лі ды» — пе ша ход ная эк скур-
сія пра цяг лас цю ў 4 кі ла мет ры, пад час 
якой мож на азна ё міц ца з хра ма мі го ра-
да. У Лід скім за мку па спя хо ва пра цу юць 

пра ек ты Лід ска га гіс то ры ка-мас тац ка га 
му зея, якія спры я юць па пу ля ры за цыі гіс-
то ры ка-куль тур най спад чы ны і раз віц цю 
ўяз но га ту рыз му.

Шмат ме ра пры ем стваў ад бы ва ец ца і 
ў сель скай мяс цо вас ці. На прык лад, рас-
пра ца ва ны куль тур на-ту рыс тыч ны марш-
рут «Ад Лі ды да Бер даў кі», які ўклю чае 
на вед ван не Бер даў ска га цэнт ра куль ту ры 
і воль на га ча су, які раз мя шча ец ца ў бы-
лым па ла цы Аляк санд ра Дам ба вец ка га. 
Ту рыс там пра па ну ец ца пра гра ма, якая 
ад наў ляе гіс то ры ка-куль тур ную сі ту а цыю 
ХІХ ста год дзя, пры гэ тым гле да чы ста но-
вяц ца не па срэд ны мі ўдзель ні ка мі ін тэр ак-
тыў на га пра цэ су.

— Ад мет ны рэ гі ён і на пра мыс ло вай 
кар це Бе ла ру сі. Якія прад пры ем ствы 
ўтва ра юць эка но мі ку Лід чы ны, мо жа 
быць, на ват кра і ны?

— Су час ная Лі да — гэ та най буй ней шы 
пра мыс ло вы цэнтр Гро дзен скай воб лас ці. 
Лі да рам рэ гі ё на з'яў ля ец ца пра мыс ло вы 
комп лекс. Сель ская гас па дар ка вы сту пае 
яго плат фор май і зай мае важ нае мес ца 
ў эка но мі цы. Яск ра вым па цвяр джэн нем 
вы ні ко вай ра бо ты па раз віц ці пра мыс-
ло вас ці ста ла ад крыц цё но вых за во даў і 
вы твор час цяў. Ся род іх — за вод ме та ла-
тка ных се так «ХА ВЕР-бай», ма ка рон ная 
фаб ры ка на прад пры ем стве «Лі дах ле-
бап ра дукт», за вод га ра ча га ацын ка ван-
ня «Ко нус», вы твор часць шкла ва ты на 
шкло за вод зе «Нё ман». Да лё ка за ме жа мі 
кра і ны вя до мая пра дук цыя та кіх ар га ні за-
цый ра ё на, як «Лід ская му ка», «Лід скае 
пі ва», «Лід ская ла ка фар ба», «Лід кон», 
«Мі Лі да», «Лід скія аў то бу сы». Прад пры-
ем ствы ма шы на бу да ван ня — «Лід сель-

маш», «Лі даг рап рам маш» і «Мі ной таў скі 
ра монт ны за вод» — ма юць больш чым 
паў ве ка вы до свед па вы пус ку пе ра да вой 
сель ска гас па дар чай тэх ні кі.

— Не ўза ба ве кра і на ад зна чыць сум-
ную да ту — 75-год дзе па чат ку Вя лі-
кай Ай чын най вай ны. Коль кі ве тэ ра-
наў жы ве ў Лід скім ра ё не, якім чы нам 
аб іх кла по ціц ца ўла да і ўво гу ле, што 
ро біц ца ў рэ гі ё не ў спра ве за ха ван ня 
па мя ці?

— У ця пе раш ні час у Лід скім ра ё не 
пра жы вае 78 ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын-
най вай ны. Што год у вяс но ва-во сень скі 
пе ры яд пра во дзіц ца аб сле да ван не гэ тай 
ка тэ го рыі гра ма дзян спе цы я ліс та мі тэ ры-
та ры яль на га цэнт ра са цы яль на га аб слу-
гоў ван ня на сель ніц тва, ва ен на га ка мі са-
ры я та, ме ды цын скі мі ра бот ні ка мі, служ бай 
МНС, ЖКГ і ін шы мі ар га ні за цы я мі. Усе 
вы яў ле ныя за яў кі і пра па но вы па ака зан-
ні да па мо гі ў ра мон це жы лых па мяш кан-
няў, доб ра ўпа рад ка ван ні два роў і па са дцы 
ага ро даў вы кон ва юц ца ў са мыя ка рот кія 
тэр мі ны. Толь кі за сту дзень — май гэ та га 
го да рэа лі за ва на 148 за явак. За ўсі мі ве-
тэ ра на мі Вя лі кай Ай чын най за ма ца ва ны 
прад пры ем ствы го ра да і ра ё на, якія ве да-
юць іх на дзён ныя праб ле мы, да па ма га юць 
вы ра шаць іх. На прык лад, да Дня Пе ра мо гі 
прад пры ем ства мі і ар га ні за цы я мі Лід ска га 
ра ё на ім ака за на роз на га ві ду да па мо га на 
су му 92,8 міль ё на руб лёў.

На тэ ры то рыі Лід ска га ра ё на зна хо-
дзіц ца 79 ме ма ры яль ных до шак, пом ні-
каў, абел іс каў, брац кіх ма гіл во і наў, пад-
поль шчы каў, пар ты зан, мір ных жы ха роў, 
якія за гі ну лі ў га ды Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў. Усе 
яны за ма ца ва ны за 80 прад пры ем ства мі, 
уста но ва мі і ар га ні за цы я мі Лід чы ны, якія 
ад каз ва юць за іх доб ра ўпа рад ка ван не.

У мэ тах за ха ван ня па мя ці аб тых па дзе-
ях на пра ця гу ўся го го да ў па мят ныя дні і 
да ты пра вод зяц ца мі тын гі з удзе лам гра-
мад скас ці, ура чыс тыя ме ра пры ем ствы. У 
на ву чаль ных уста но вах — тэ ма тыч ныя за-
ня ткі, пры све ча ныя Дню Пе ра мо гі, су стрэ-
чы з ве тэ ра на мі Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі. 

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kanyuta@zvіazda.by
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ШЧЫ РА, ПА-ЗВЯЗ ДОЎ СКУ
На гэ тым тыд ні кры ху па ха ла да ла, ад нак 

кап ры зы на двор'я, зра зу ме ла, зу сім не паў плы ва лі на ак-
тыў насць на шых па да рож жаў па род най Бе ла ру сі. Геа гра фія 
су стрэч звяз доў цаў са сва і мі чы та ча мі ўвесь час па шы ра ец ца. 
Мы пры яз джа ем да вас у гос ці, а вы нас ча ка е це з не цярп лі-
вас цю і су стра ка е це, быц цам даў ніх зна ё мых і доб рых су се-
дзяў. Вя до ма, гэ та так і ёсць, па коль кі жур на ліс ты — лю дзі 
не абы яка выя, ня ўрымс лі выя і за хоп ле ныя сва ёй лю бі май 
спра вай, га то выя пры не аб ход нас ці прый сці на да па мо гу. 
Не здар ма нас на зы ва юць чац вёр тай ула дай.

Як па каз вае прак ты ка, ці ка васць да «Звяз ды» ў са мых 
роз ных кут ках Бе ла ру сі вя лі кая. Лю дзі чы та юць на шу га зе ту, 
пад піс ва юц ца на яе, пра па ну юць зра біць гэ та сва ім род ным 
і зна ё мым. Атрым лі ва ец ца та кая свое асаб лі вая звяз доў ская 
са цы яль ная сет ка, праў да, з ад ной знач най ад мет нас цю — 
мы су стра ка ем ся і раз маў ля ем не праз ін тэр нэт, а гле дзя чы 
адзін ад на му ў во чы. Па-люд ску.

І су стрэ чы са сва і мі чы та ча мі (не толь кі з ця пе раш ні мі, а 
і з ты мі, хто мяр куе імі стаць) мы пра цяг ва ем і на да лей. На 
мі ну лых вы хад ных па бы лі ў Грод не, учо ра — на Го мель шчы не, 
а сён ня ру шым на Ма гі лёў шчы ну. Су стрэ чы ад бу дуц ца 
ў са ма быт ным і пра ца ві тым краі — на Дры бін шчы не. 7 
чэр ве ня Дзень пад піс чы ка га зе ты «Звяз да» з 11 да 14 
га дзін прой дзе на ра ён ным вуз ле паш то вай су вя зі. За ві-
тай це — бу дзе шчы ра, па-звяз доў ску!

Гэ та адзін са ста рэй шых ку точ каў го ра да, які па чаў 
ак тыў на раз ві вац ца ў XVI ста год дзі. Наз ву та по ні му 
да ла Уз ня сен ска-Па кроў ская царк ва, якая ка лісь ці тут 
раз мя шча ла ся. Паз ней гэ тую част ку ста лі на зы ваць 
яшчэ і Шко лі шчам — бо ў ХVІІ ста год дзі тут уз вод зяц-
ца драў ля ная ха лод ная сі на го га і ешы ва — яў рэй ская 
рэ лі гій ная ўста но ва аду ка цыі. Квар тал па сту по ва ста-
но віц ца цэнт рам рэ лі гій на га яў рэй ска га жыц ця.

За раз гэ тае мес ца ў ста дыі бу даў ніц тва — на тэ ры то рыі 
ства ра ец ца га рад скі парк ад па чын ку, а по бач вя дзец ца рэ кан-
струк цыя Дняп роў ска га мос та. Мяс цо выя ўла ды за ці каў ле ны, 
каб зра біць гіс та рыч ны ку то чак ля Дняп ра са праўд ным упры-
га жэн нем Ма гі лё ва.

Аў тар скі ка лек тыў Бе ла рус ка га доб ра ах вот на га та ва-
рыст ва ахо вы пом ні каў гіс то рыі і куль ту ры дас ка на ла вы-
ву чыў ар хіў ныя ма тэ ры я лы і пла ны за бу до вы гіс та рыч на га 
мес ца. Ма тыў — зра біць яго як ма га больш зруч ным для 
га ра джан і ці ка вым для ту рыс таў.

У мі ну лыя ста год дзі прад мес це зна хо дзі ла ся за ме жа мі га-
рад скіх аба рон чых ума ца ван няў і су вязь з ім ажыц цяў ля ла ся 
праз бра му. Су час ны яе ва ры янт ёсць і на эс кі зе рас пра цоў-
шчы каў кан цэп цыі. На по гляд стар шы ні та ва рыст ва Ан то на 
Аста по ві ча, бы ло б ла гіч на, каб пад час рэ кан струк цыі пры лег-
лай да мос та тэ ры то рыі зра біць пад зем ны пе ра ход у вы гля дзе 
бра мы. Па-пер шае, мож на бу дзе ад ра зу ж з пло шчы Сла вы 
спус ціц ца да Дняп ра, па-дру гое, гэ та свое асаб лі вы на па мін 
пра тую бра му, якая тут ка лісь ці бы ла.

Што да ты чыц ца са мой тэ ры то рыі Па кроў ска га па са да, то 
аў та ры кан цэп цыі пра па ноў ва юць па дзя ліць яе ўмоў на на тры 
част кі. Блі жэй шая да Дняп ра, на іх по гляд, па ды хо дзіць для раз-
мя шчэн ня пор та і пры ста са ва най для ад па чын ку на бя рэж най. 
Як ва ры янт, пра па ноў ва ец ца ад на віць ці ка вы па ар хі тэк ту ры 
бу ды нак пар то ва га скла да і ад крыць у ім му зей вод на га транс-
пар ту. Па су сед стве (гэ та част ка № 2) ня бла га бу дуць гля дзец ца 
куль та выя па бу до вы. Уз ня сен ска-Па кроў скую царк ву, пад мур кі 
якой бы лі тут зной дзе ны, ужо ад наў ля юць. Ка лісь ці Па кроў скі 
па сад упры гож ва лі кас цёл у го нар свя то га Ан то нія і кляш тар 
бер нар дзін цаў. Іх рас пра цоў шчы кі лі чаць па трэб ным так са ма 
ад на віць. Трэ цюю част ку пра па ноў ва ец ца пе ра даць пад шэ ра го-
вую за бу до ву вы шы нёй не больш за 3 па вер хі — жы лыя да мы, 
аб' ек ты гра мад ска га хар ча ван ня, офі сы і гэ так да лей.

Кан цэп цыя мае пра ва на жыц цё, лі чаць ма гі лёў скія гіс то-
ры кі. Ім спа да ба ла ся, што аў та ры па ста ра лі ся за ха ваць гіс-
та рыч ную част ку і доб ра спа лу чы лі яе з су час ны мі па трэ ба мі 
го ра да. За ста лі ся пы тан ні, як гэ та бу дзе ста са вац ца з ін шы мі 
бу дын ка мі і як ва ўсё гэ та «ўпі шац ца» парк.

Ан тон Аста по віч пад крэс ліў, што прад стаў ле ная кан цэп-
цыя — гэ та не кан чат ко вы ва ры янт. Для ства рэн ня пра ек та 
не аб ход на пра вес ці ар хеа ла гіч ныя да сле да ван ні і шэ раг ін шых 
пра цэ дур. Па куль зроб ле на ін вен та ры за цыя та го, што на гэ-
тым мес цы ёсць на сён няш ні дзень. Ця пер трэ ба ду маць, як 
пра віль на гэ та вы ка рыс таць. На пе ра дзе — раз гляд кан цэп цыі 
з больш вуз кі мі спе цы я ліс та мі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by
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Пад піс ка-2016Пад піс ка-2016  ��Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  ��

СЭР ЦА ГРО ДЗЕН ШЧЫ НЫ

Мі ну лае — бу ду чаеМі ну лае — бу ду чае  ��

ПРЫ СТАНЬ, БРА МА І МУ ЗЕЙ
У Ма гі лё ве прэ зен та ва лі кан цэп цыю за бу до вы Па кроў ска га па са да

НА «ГРОД НА АЗОТ» 
ЗА ГІ НУ ЛІ ДВА РА БО ЧЫЯ

Яшчэ два ра бот ні кі шпі та лі за ва ныя
Па ін фар ма цыі прэс-сак ра та ра Гро дзен ска га аб лас но га 

ўпраў лен ня МНС На тал лі Жы ва леў скай, ава рыя адбылася 
ў цэ ху ад наў лен ня ед ка га на тру. Мяр ку ец ца, што тра ге дыя 
зда ры ла ся пад час пра вя дзен ня аг ня вых ра бот, ка лі іск ра па-
тра пі ла на гід ра ксі ла мін суль фат. Па ча ло ся тэр міч нае рас кла-
дан не рэ чы ва, што су пра ва джа ла ся за дым лен нем. У вы ні ку два 
ра бо чыя па мер лі з-за атру чэн ня па ра мі, а два бы лі шпі та лі за-
ва ныя. На прад пры ем стве пра ца ва ла 16 адзі нак тэх ні кі МНС, 
ра та валь ні кі па да ва лі ва ду для аха ла джэн ня кан струк цый цэ ха 
і аса джэн ня пра дук таў рас кла дан ня. Эва ку а цыя на прад пры ем-
стве не пра во дзі ла ся, не бяс пе кі для жыц ця ра бо чых ня ма. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Лід скі ра ён па пра ве лі чыц ца 
сэр цам Гро дзен шчы ны. І не толь кі та му, 
што зна хо дзіц ца ён у цэнт раль най част цы воб лас ці. 
Лід чы на — адзін з най пры га жэй шых 
і най ста ра жыт ней шых ку точ каў Бе ла ру сі. 
Яе гіс то ры ка-куль тур най спад чы не мо жа 
па зайз дрос ціць лю бы рэ гі ён. Пра мыс ло вы, 
бу даў ні чы і сель ска гас па дар чы па тэн цы я лы краю 
вя до мы да лё ка за ме жа мі на шай кра і ны. 
Што ро біц ца ў рэ гі ё не, каб і да лей па спя хо ва 
ру шыць на пе рад, рас ка заў 
стар шы ня Лід ска га рай вы кан ка ма Мі ха іл КАР ПО ВІЧ.


