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Як па вы сіць ту рыс тыч ную 
пры ваб насць 
На ра чан ска га 
краю? Пра гэ та іш ла 
раз мо ва на вы яз ным 
па ся джэн ні аб лас но га 
Са ве та па раз віц ці 
прад пры маль ніц тва 
ў вёс цы Ка ма ро ва 
Мя дзель ска га ра ё на.

На до лю са на тор на-
ку рорт ных уста ноў у раёне 
пры па дае больш за 87 пра-
цэн таў ад агуль на га экс пар ту 
па слуг. Для гас цей ад кры ты 
97 аб' ек таў аграр на га і эка-
ла гіч на га ту рыз му, 50 пунк-
таў гра мад ска га хар ча ван-
ня, 15 ту рыс тыч ных і ад на 
ста ян ка для кем пін гу. Па-
чы нае раз ві вац ца ар га ніч-
нае зем ля роб ства, вы пус-
ка ец ца эка ла гіч на чыс тая 
пра дук цыя. Па мер ка ван ні 
стар шы ні ра ён на га Са ве-
та па раз віц ці прад пры-
маль ніц тва Аляк санд ра 
БРА ЗОЎ СКА ГА, не аб ход на 
ак тыў ней пры цяг ваць ін вес-
ты цыі ў ту рыс тыч ную сфе-
ру, за бяс печ ваць гас цей не 
толь кі ту рыс тыч ны мі па слу-
га мі, але і па слу га мі ганд лю, 

гра мад ска га хар ча ван ня, 
па ляп шаць інф ра струк ту ру, 
па вя ліч ваць экс парт па слуг. 
І, бяс спрэч на, больш ува гі 
ўдзяляць рэ кла ме, ін фар-
ма цый на му пра соў ван ню 
маг чы мас цяў ту рыс тыч най 
га лі ны.

Удзель ні кі па ся джэн ня 
вы каз ва лі так са ма пра па-
но вы па ства рэн ні агуль на га 
брэн ду рэ гі ё на. Да кан ца 
го да пла ну ец ца ства рыць 
аб лас ны ін фар ма цый-
на-ту рыс тыч ны цэнтр, які 
бу дзе да ваць уяў лен не аб 
ту рыс тыч ным па тэн цы я-
ле Мін шчы ны, у тым лі ку і 
пра мыс ло вым, па ве да міў 

на мес нік стар шы ні Мі-
набл вы кан ка ма Мі ка лай 
РА ГА ШЧУК.

Кі раў ні ком дзяр жа-
вы па стаў ле на за да ча 
ў 2025 го дзе да сяг нуць 
100 міль яр даў до ла раў 
унут ра на га ва ла во га пра-
дук ту, на га даў ён. Ту рыс-
тыч ны па тэн цы ял па ві нен 
«кро чыць» у кан тэкс це 
са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця, што да зво ліць 
за бяс пе чыць лю дзей пра-
цоў ны мі мес ца мі, да стой-
ны мі за роб ка мі, па вы сіць 
іх даб ра быт. Прык лад та-
му — біз нес-ін ку ба тар «Ка-
ма ро ва». У вёс ку ў мі ну лым 
го дзе пе ра еха лі ча ты ры ча-

ла ве кі з Мін ска, збі ра юц ца 
на ма лую ра дзі му яшчэ не-
каль кі сем' яў. І гэ та зра зу-
ме ла: для лю дзей тут ёсць 
ра бо та, ад кры тыя пя кар ня, 
сы ра вар ня, пі ва вар ня. Тут 
збі ра юц ца за рэ гіст ра ваць 
фран шы зу — хлеб па ка-
ма роў скіх рэ цэп тах ма юць 
на мер пя чы ў су сед ніх ра ё-
нах Гро дзен скай воб лас ці. 
У пла нах — ад крыць шко-
лу біз не су для жан чын. 
Біз нес-ін ку ба тар мае на 
мэ це пад рых тоў ку кад раў 
для сель скай мяс цо вас ці, 
а зна чыць, і раз віц цё тэ ры-
то рый — для та го каб уз ро-
вень жыц ця ў не вя лі кіх на-
се ле ных пунк тах не ад роз-
ні ваў ся ад га рад ско га.

Акра мя та го, пра гу ча ла 
пра па но ва пра да ваць ня-
вы ка ры ста ныя бу дын кі не 
па ка мер цый ных цэ нах, а за 
ад ну ба за вую ве лі чы ню пры 
ўмо ве ства рэн ня ўла даль-
ні кам но вых ра бо чых мес-
цаў. Пад тры ма лі пры сут ныя 
і ідэю ўклю чэн ня Мя дзель-
ска га ра ё на ў зо ну спро шча-
на га ві за ва га рэ жы му.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ЗЯ ЛЁ НЫ ШУМ

На па мяць 
аб ты ся ча год дзі

За мі ну лы год у Брэс це з'я ві лі ся дзя сят кі 
но вых алей, са доў, скве раў, зя лё ных зон

Ду маю, праз ней кіх дзе сяць-пят нац цаць га доў мы 
ўсвя до мім, што гэ та бы ла, мо жа, най леп шая спра ва, 
зроб ле ная да юбі лею го ра да. Ма ец ца на ўва зе 
азе ля нен не. Яшчэ на пя рэ дад ні юбі лей на га мі ну ла га 
го да бы ла аб' яў ле на ак цыя «1000 дрэў да 1000-год дзя 
Брэс та». Ак тыў на са дзіць дрэ вы па ча лі з во се ні 2018-га 
і пра цяг ва лі ўвесь мі ну лы год.

— Прой дзе час, ма ла дыя дрэў цы пад рас туць, уз-
мац не юць, на сы цяць го рад кіс ла ро дам. Бо за апош нія 
дзе ся ці год дзі ін тэн сіў най за бу до вы лю дзі толь кі і ра бі лі, 
што вы ся ка лі дрэ вы, каб вы зва ліць пля цоў ку для но вых 
квар та лаў ды ганд лё вых цэнт раў. А ле тась са праў ды 
па ста ра лі ся вы пра віць ста но ві шча.

У пар ку 1000-год дзя прай шлі ар га ні за ва ныя па сад кі 
дрэў пад роз ны мі наз ва мі. На прык лад, па са дзіць «Ся-
мей нае дрэ ва» прый шлі цэ лы мі сем' я мі, бы лі і шмат дзет-
ныя баць кі, і тыя, хто га дуе пер шын ца. Са дзі лі свае алеі 
ве тэ ра ны і мыт ні кі, жур на ліс ты і дзяр жаў ныя слу жа чыя. 
У мік ра ра ё не Ус ход спарт сме ны вы са дзі лі «Спар тыў-
ную» алею, у цэнт ры го ра да з'я ві лі ся сквер «бан кі раў» 
і алея «ад ва ка таў». І ўсе гэ тыя пры го жыя ак цыі ста ві лі 
мэ тай пры цяг нуць ува гу гра мад скас ці, пад штурх нуць 
га ра джан да ўдзе лу ў агуль най спра ве. Вя до ма, асноў-
ную ра бо ту па азе ля нен ні ро біць КУП ЖКГ, але ж ка лі 
пра хо дзіць су бот нік ці ак цыя, то гэ та ста но віц ца па доб-
ным на свя та, няхай і не вя лі кай гру пы лю дзей.

Вар та ска заць, што да во лі час та та кія ак цыі ўзна чаль-
ваў стар шы ня Брэсц ка га гар вы кан ка ма Аляк сандр 
РА ГА ЧУК. Так бы ло ў адзін з вы хад ных дзён вяс ны, 
ка лі пра цоў ны дэ сант на ча ле з мэ рам са дзіў алею на 
ра гу ву ліц Вал га град скай і Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі. 
Ра ней там бы ла прос та пуст ка, якую жы ха ры блі жэй-
шых да моў пры звы ча і лі да вы гу лу са бак. А ця пер там 
па ды ма юц ца ма ла дыя дрэў цы.

— Но вы сквер з'я віў ся і па ву лі цы Міц ке ві ча, дзе 
ў кан цы го да па ста ві лі пом нік Пуш кі ну. Кры ху да лей, 
у мік ра ра ё не Паў ноч ны дрэ вы па са дзі ла ад мі ніст ра цыя 
Ле нін ска га ра ё на. Ак цыю та ды пад тры ма лі кі раў ні кі 
ўста ноў і прад пры ем стваў ра ё на. За адзін дзень на тэ-
ры то рыі бы ло га Паў ноч на га ва ен на га га рад ка з'я ві ла ся 
больш за 60 ра бін, бя роз і ду боў.

А на На бя рэж най Фран цыс ка Ска ры ны ў пер шую 
су бо ту чэр ве ня за кла лі сад бес пе ра пын на га цві цен ня. 
Клі мат у нас, як вя до ма, змя ніў ся ў бок па цяп лен ня, 
та му спе цы я ліс ты па лі чы лі маг чы мым вы рошч ваць у 
Брэс це на ват тыя рас лі ны, якія ра ней вы гля да лі для 
нас эк за тыч ны мі.

Уся го за юбі лей ны год, па вод ле пад лі каў спе цы я ліс-
таў, у аб лас ным цэнт ры па са дзі лі ка ля 22 ты сяч дрэў. 
Па дзе яй на гэ тым фо не мож на на зваць так са ма ўлад-
ка ван не Га рад ско га са ду. Га вор ка ідзе пра ста ра даў ні 
парк у цэнт ры го ра да, які ра ней на зы ва лі га рад скім 
са дам. Ён быў за кі ну ты і за рос кус тоў ем, аж па куль у 
2015 го дзе сю ды не прый шлі за ці каў ле ныя га ра джа не, 
каб рас чыс ціць тэ ры то рыю. Уз на ча ліў пер шыя су бот ні кі 
мэр го ра да. А по тым быў зроб ле ны пра ект і па ча ло ся 
ад ра джэн не са ду. Яго ўра чыс та ад кры лі ле тась у пер-
шыя дні ве рас ня. Ця пер у го ра дзе з' яві ла ся яшчэ ад на 
сла ву тасць і пры ем ны ці хі ку ток для ад па чын ку.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

У Мін ску прай шоў стар та вы 
се мі нар па рэа лі за цыі пра ек та 
«TANDEM — V». Су пра цоў ніц тва 
для ўдзе лу гра ма дзян і раз віц ця 
мяс цо вых су поль нас цяў у Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь».

Пад час яго прэ зен та ва лі ся пра ек-
ты, якія пе ра маг лі ў кон кур се «Гра-
ма дзян скія іні цы я ты вы ў вы ра шэн ні 
пы тан няў мяс цо ва га зна чэн ня». Тра-
ды цый на іх фі нан суе Еў ра пей ская 
Аса цы я цыя мяс цо вай дэ ма кра тыі 
ALDA з удзе лам гра мад ска га аб' яд-
нан ня «Фон д імя Льва Са пе гі». Сё ле та 
ў кра і не бу дуць рэа лі за ва ны 12 іні цы-
я тыў.

У се мі на ры пры ма лі ўдзел стар шы-
ня Па ста ян най ка мі сіі па дзяр жаў ным 
бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван-
ні і рэг ла мен це Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Ва лян цін Се мя ня ка, стар шы ня 
праў лен ня Фон ду імя Льва Са пе гі Мі-
ра слаў Ко ба са, ка ар ды на тар пра ек-
таў Еў ра пей скай аса цы я цыі мяс цо вай 
дэ ма кра тыі (ALDA) Вік тар Кат ру та. 
Так са ма пры сут ні ча лі прад стаў ні кі 
мяс цо вых ор га наў ула ды ба за ва га і 
пяр віч на га ўзроў няў, гра мад скіх ар-
га ні за цый роз ных рэ гі ё наў кра і ны — 
аў та ры і пе ра мож цы гра ма дзян скіх 
іні цы я тыў. Ме на ві та яны прэ зен та ва лі 
свае ла каль ныя пра ек ты.

Ды рэк тар Ві цеб ска га аб лас но га 
ад дзя лен ня Бе ла рус ка га дзі ця ча га 
фон ду Воль га ОБУ ХА ВА рас ка за ла 

аб іні цы я ты ве «Доб ры спорт», які бу-
дзе рэа лі за ва ны ў аг ра га рад ку Аль-
го ва Ві цеб ска га ра ё на. «У жы ха роў 
ні ко лі не бы ло нар маль най спар тыў-
най пля цоў кі. Гэ та і па слу жы ла сты му-
лам для рэа лі за цыі пра ек та. На мес цы 
сель ска га клу ба зро бім ве ла пар коў кі, 
па ста вім аб ста ля ван не без бар' ер на га 
ўва хо да, лаў кі і ін шае. Ра бо ты зболь-
ша га бу дуць вы ка на ныя сі ла мі жы-
ха роў. Уза е ма дзе ян не на ла джа на з 
Ві цеб скім рай вы кан ка мам, Ві цеб скім 
ра ён ным Са ве там дэ пу та таў, прад-
стаў ні ка мі ма ло га біз не су. Да га вор аб 
су мес най рэа лі за цыі бу дзе за клю ча ны 
з сек та рам спор ту і ту рыз му Ві цеб ска-
га рай вы кан ка ма».

Стар шы ня Крэ мя ніц ка га сель-
ска га Са ве та Зэ львен ска га ра ё на 
Аляк сандр ДЗЕ РА ЧЭ НІК па дзя ліў ся 
іні цы я ты вай «Ад па чы нак у Кня зе ва», 
што рэа лі зоў ва ец ца ў аг ра га рад ку з 
ад най мен най наз вай. «На яго тэ ры-
то рыі доб рая інф ра струк ту ра, ад нак 
пяць гек та раў пар ка вай зо ны на гад-
ва лі толь кі пры род ны лан шафт. Уз нік-
ла ідэя пе ра ўтва рыць яе ў мес ца ад па-
чын ку для жы ха роў і гас цей Кня зе ва. 
Яны, да рэ чы, гэ та вель мі пад тры ма лі. 
Мы ўжо зра бі лі пер ша сныя ра бо ты. 
Пас ля ад крыц ця комп лек су тут мож-
на бу дзе пра во дзіць роз ныя свя ты: 
Да жын кі, Ку пал ле і ін шыя. На ра э лі-
за цыю пра ек та ад во дзім ка ля вась мі 
ме ся цаў і за дзей ні ча ем пры клад на 
15—20 ты сяч до ла раў».

Так са ма пад час се мі на ра бы лі 
прад стаў ле ны пра ек ты «Нас аб' яд-
наў Ясе не вы гай», што бу дзе рэа лі-
зоў вац ца ў аг ра га рад ку Го ры Крас-
на поль ска га ра ё на, «Ад ра джэн не 
гіс то ры ка-куль тур най каш тоў нас ці — 
пар ку XІX ста год дзя» ў аг ра га рад ку 
Чыр во ны Бе раг Жло бін ска га ра ё на, 
«Дыя лог гіс то рыі і мас тац тва ў пуб ліч-
най пра сто ры» ў Коб ры не, «Рэа лі зу ем 
стра тэ гію ра зам! 2.0.» у вёс цы Здзі-
та ва Бя рэ зін ска га ра ё на, «Тэ ры то рыя 
аб' яд нан ня» ў Ча ву сах і ін шыя.

На га да ем, што пра ект «TANDEM» 
мае на мэ це ўстой лі вае су пра цоў ніц-
тва па між гра мад скі мі аб' яд нан ня мі і 
мяс цо вы мі ор га на мі ўла ды для ак ты-
ві за цыі ўдзе лу гра ма дзян у мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні і раз віц ця мяс цо вых су-
поль нас цяў у кра і не. Пра ект ныя за яў кі 
мо гуць да ты чыц ца роз ных тэ ма тыч-
ных на прам каў: куль ту ры, аду ка цыі, 
спор ту, аг ра эка ту рыз му, эка ло гіі, 
са цы яль най інф ра струк ту ры, доб ра-
ўпа рад ка ван ня, устой лі ва га раз віц ця 
і ін ша га. Тэр мін рэа лі за цыі пра ек таў 
скла дае 18 ме ся цаў — іх ад крыц цё 
ад бу дзец ца 31 каст рыч ні ка. Ся рэд ні 
па мер фі нан са вай пад трым кі пра гра-
мы што год скла дае сем ты сяч еў ра. 
Аба вяз ко вай умо вай рэа лі за цыі мі ні-
пра ек таў з'яў ля ец ца іх рэ гіст ра цыя ў 
Дэ парт амен це па гу ма ні тар най дзей-
нас ці Кі раў ніц тва спра ва мі Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

КОН КУРС ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ

МЫ СА МІ!МЫ СА МІ!

ТУ РЫЗМ Бяз меж ны па тэн цы ял Бяз меж ны па тэн цы ял 
На ра чан ска га краюНа ра чан ска га краю

Па сад ка дрэў 
на ся мей най алеі.


