
Тое, што кра і на ў апош няе дзе ся ці год дзе ўсё час цей 
ста но віц ца гас па ды няй буй ных спар тыў ных спа бор ніц-
тваў, куль тур ных фэс таў, дзе ла вых фо ру маў, вы му шае 
ўдзя ляць раз віц цю ту рыз му ўсё боль шую ўва гу, каб 
пры маць гас цей роз на га ўзроў ню да хо даў, прад стаў ні-
коў роз ных на цы я наль нас цяў і куль тур і ар га ні зоў ваць 
іх воль ны час так, каб яны ўсё час цей 
вяр та лі ся ў Бе ла русь. Ра зам з гэ-
тым ад бы ва юц ца сур' ёз ныя зру хі 
ў раз віц ці інф ра струк ту ры.

Б
ОЛЬШ як дзве з па ло вай га дзі ны доў жы ла ся 
су стрэ ча мяс цо вых ула даў і жы ха роў вёс кі Дроз да ва 
Мінск ага ра ё на ў До ме куль ту ры аг ра га рад ка 

Ляс ны — лю дзей хва ля ва ла да лей шае раз віц цё 
жыц це за бес пя чэн ня і ўдас ка на лен не ўмоў бы ту ў гэ тым 
на се ле ным пунк це.

Што ёсць і што бу дзе
Стар шы ня Ба раў лян ска га сель вы кан ка ма Жан на 

ВА РА БЕЙ пра па на ва ла ўсе пы тан ні раз гля даць у комп-
лек се, кан тэкс це перс пек тыў і змен, якія ад бы лі ся на тэ ры-
то рыі сель са ве та, Мінск ага ра ё на і цэнт раль на га рэ гі ё на 
ў цэ лым, па коль кі яны да ты чац ца не па срэд на і жы ха роў 
Дроз да ва. З гэ тай мэ тай Жан на Аляк санд раў на за пра сі ла 
на аб мер ка ван не ўсіх за ці каў ле ных асоб, прад стаў ні коў 
ра ён най ула ды, дэ пу та таў роз ных уз роў няў, кі раў ні коў 
прад пры ем стваў і ар га ні за цый. Яны рас ка за лі аб пла нах 
на перс пек ты ву, ад ка за лі на пы тан ні.

На мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту ры, 
ся мей най і ма ла дзёж най па лі ты цы На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі Ва лян ці на КУР СЕ ВІЧ, якая ба ла та ва ла ся 
па За слаў скай вы бар чай акру зе № 77, па чы на ла дзей-

насць ме на ві та ў Мін скай цэнт раль най ра ён най баль ні цы 
ў 1988 го дзе. Та ды на сель ніц тва пры ста ліч на га рэ гі ё на 
скла да ла 126 ты сяч, сён ня — звыш 220 ты сяч ча ла век. 
І што год пры рас тае амаль на сем ты ся ч. Сён ня за зме ну 
ўра чы пры ма юць 1200 па цы ен таў. Акра мя та го, на ба зе 
«да рос лай» па лі клі ні кі аб слу гоў ва ец ца 13 ты сяч дзя цей. 

І, вя до ма, на спе ла па трэ ба ў но вай ме ды цын скай уста но-
ве, у тым лі ку і дзі ця чай. У трэ цім квар та ле ўвой дзе ў строй 
но вы тэ ра пеў тыч ны кор пус Мін скай ра ён най цэнт раль най 
баль ні цы з рэ ані ма цый ным, пе ды ят рыч ным, кар дыя ла гіч-
ным, ін суль тным ад дзя лен ня мі.

Га лоў ны ўрач Мін скай аб лас ной клі ніч най баль-
ні цы, дэ пу тат Мінск ага аб лас но га Са ве та Анд рэй 
КА РОЛЬ КА кан ста та ваў, што ў цэнт раль ным рэ гі ё не 
пра цу юць над ства рэн нем буй ных ра ён ных ме ды цын-
скіх спе цы я лі за ва ных цэнт раў. Адзін з іх з'я віц ца на ба зе 
ра ён най баль ні цы і пач не пры маць жы ха роў ра ё наў, якія 
пры ля га юць да Мінск ага. Гэ тыя ўста но вы бу дуць асна-
шча ны су час ным аб ста ля ван нем, цал кам укам плек та ва ны 
ме ды цын скі мі кад ра мі.

У сту дзе ні 2018 го да на се сіі аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
за цвер джа на ін вес ты цый ная пра гра ма бу даў ніц тва ў Мін-
скай воб лас ці. З 60 за пла на ва ных аб' ек таў 11 пра ду гле джа ны 
на тэ ры то рыі Ба раў лян ска га сель са ве та. У тым лі ку бу даў-
ніц тва кан суль та тыў най па лі клі ні кі з кар дыя ло гі яй, 
дыс пан се рам пры аб лас ной баль ні цы, а так са ма 
па лі клі ніч на га кор пу са на 800 на вед ван няў у 
зме ну пры Мін скай ра ён най баль ні цы.
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ПРАБ ЛЕ МЫ І РА ШЭН НІ

ВЫ СЛУ ХА ЛІ, ПА ЧУ ЛІ. БУ ДЗЕМ РЭ АГА ВАЦЬВЫ СЛУ ХА ЛІ, ПА ЧУ ЛІ. БУ ДЗЕМ РЭ АГА ВАЦЬ
Кан струк тыў ны дыя лог да па ма гае знай сці па ра зу мен не

Н
Е зва жа ю чы на кры зі сы, вой ны і ка та стро фы, у лю дзей заў сё ды 
бу дзе жа дан не па да рож ні чаць. Ця га да зме ны мес цаў, 
ад чу ван няў і ўра жан няў — не ад' ем ная част ка ча ла ве чай іс то ты. 
Бе ла русь, геа гра фіч на зна хо дзя чы ся ў цэнт ры еў ра пей ска га 
кан ты нен та, не мо жа не ка рыс тац ца ста но ві шчам і не раз ві ваць 

ту рызм. Пры ем на, што ўсё час цей мы з'яў ля ем ся ў раз на стай ных рэй тын гах 
кра ін, най больш пры ваб ных для ту рыс таў. На прык лад, па вы ні ках 2017 го да 
Бе ла русь за ня ла трэ цяе мес ца ў на мі на цыі «Гаст ра на міч ны і аг ра ту рызм» 
у рэй тын гу «Nаtіоnаl Gеоgrарhіс Trаvеlеr Аwаrds» ся род най леп шых 
ту рыс тыч ных дэ сці на цый.

ТУ РЫС ТЫЧ НАЯ ТУ РЫС ТЫЧ НАЯ 
БЕ ЛА РУСЬБЕ ЛА РУСЬ

Ці шу ка ем мы свае ці ка він кі і чым пры цяг ва ем гас цейЦі шу ка ем мы свае ці ка він кі і чым пры цяг ва ем гас цей


