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РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ № 15 
ад 17 лю та га 2009 го да вы да дзе на 
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«Ад ра ман ту ем 
баль ні цу 
ра зам!»
Ак цыя пад та кой наз вай 
пра хо дзіць на Кры чаў шчы не
Яе мэ та — збор срод каў на за вяр шэн не 
ра мон ту ста ро га ля чэб на га кор пу са 
цэнт раль най ра ён най баль ні цы, пі ша 
ра ён ная га зе та «Кры чаў скае жыц цё».

Знач ныя срод кі з бюд жэ ту на кі роў ва юц-
ца на ўдас ка на лен не сіс тэ мы ахо вы зда роўя 
ра ё на. Дзя ку ю чы гэ та му з'я віў ся но вы ля чэб-
на-ды яг нас тыч ны кор пус, ад ра ман та ва ная 
част ка ста ро га ля чэб на га кор пу са. Пра во-
дзіц ца па ста ян ная ра бо та па ўма ца ван ні ма-
тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы і асна шчэн ні но-
вым, су час ным аб ста ля ван нем ад дзя лен няў 
уста но вы ахо вы зда роўя ра ё на.

За вяр шэн не ра мон ту ста ро га ля чэб на га 
кор пу са да зво ліць, на прык лад, ад на віць ра-
бо ту ра дзіль на-гі не ка ла гіч на га ад дзя лен ня. 
У ста рым ля чэб ным кор пу се так са ма пла ну-
ец ца ўста на віць кам п'ю тар ны та мог раф, што 
да зво ліць па леп шыць якасць ме ды цын скіх 
па слуг, ад пад зе не аб ход насць па ез дак у аб-
лас ны цэнтр.

Жур на ліс ты ра ён кі за клі ка юць чы та чоў ах-
вя ра ваць хоць бы не вя лі кую су му гро шай на 
ра монт ста ро га ля чэб на га кор пу са, ад ча го 
вый гра юць усе жы ха ры Кры чаў шчы ны.

Па звест ках на 14 са ка ві ка гэ та га го да, на 
даб ра чын ным ра хун ку — 1721 ру бель. Знач-
ную су му пе ра лі чыў ка лек тыў ра ён на га вы-
ка наў ча га ка мі тэ та (775 руб лёў). Зра бі лі свой 
унё сак і ка лек ты вы СШ № 8, яс ляў-са да № 19, 
упраў лен ня па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро не рай вы кан ка ма, фі лі яла ААТ «Ма-
гі лёў са юзд рук». Не за ста лі ся ўба ку і жы ха-
ры го ра да: двое ах вя ра ва лі па 100 руб лёў, 
адзін — 85... Кож нае ах вя ра ван не на блі жае 
ўвя дзен не ў экс плу а та цыю ста ро га ля чэб на га 
кор пу са. Збор срод каў пра цяг ва ец ца.

С р о д  к і  м о ж  н а  п е  р а  л і -
ч ы ц ь  н а  д а б  р а  ч ы н  н ы  р а  х у  н а к 
B Y 3 4 A K B B 3 6 4 2 0 0 0 7 7 2 3 8 7 7 3 0 0 0 0 0 , 
ад кры ты ў фі лі яле 714 ААТ «АСБ Бе ла рус-
банк», БІК AKBBBY21714, УНП 700087775.

Ад ра ман ту ем баль ні цу ра зам! Гэ та бу дзе 
год ны па да ру нак усім жы ха рам Кры чаў шчы-
ны і ма лой ра дзі ме.

У су бо ту 
ў Асі по ві чах — 
чэм пі я нат 
кра і ны

З 22 да 24 са ка ві ка ў мяс цо вым ФАК 
«Юнац тва» прой дуць пер шын ство і ад кры ты 
чэм пі я нат кра і ны ў доў гім цык ле па гі ра вым 
ма ра фо не, а так са ма ад кры ты Ку бак Асі по віч 
па гі ра вым спор це. Ужо за раз за яў кі на ўдзел 
па да ло больш за 120 ча ла век з Бе ла ру сі, Ра сіі, 
Укра і ны і Літ вы, пі ша ра ён ная га зе та «Асі по-
віц кі край».

Рэ гіст ра цыя ўдзель ні каў — 23 са ка ві ка з 9 
да 10 га дзін, ура чыс тае ад крыц цё спа бор ніц-
тваў — у 11.00.

Як па ве дам ляе га зе та «Свят ло Каст-
рыч ні ка», ра ён ва ло дае вя лі кім ту рыс-
тыч ным па тэн цы я лам. Аб гэ тым свед-
чы ла ра бо чая су стрэ ча па рас пра цоў цы 
но ва га ту рыс тыч на га марш ру ту на Мсці-
слаў шчы не, якая ад бы ла ся ў рай вы кан-
ка ме. Удзел у яе ра бо це пры няў пер шы 
на мес нік стар шы ні рай вы кан ка ма 
Вік тар КА СА ЛА ПАЎ, ды рэк тар уста-
но вы «Рэ гі я наль ны цэнтр раз віц ця» 
Яў ген ЗУ ЕЎ, ула даль нік аг ра эка ся-
дзі бы Ва ло жын ска га ра ё на Ана толь 
ГА НЕЦ, прад стаў ні кі аг ра эка ту рыз му, 
ра мес ні кі.

Ад кры ва ючы ме ра пры ем ства, на-
мес нік ды рэк та ра Рэ гі я наль на га цэнт ра 
раз віц ця Аляк сандр Ся мё наў ад зна чыў, 
што во пыт ра бо ты па раз віц ці ту рыз му 
ў ін шых рэ гі ё нах кра і ны па каз вае, што 
на Мсці слаў шчы не вы ка рыс тоў ва ец ца 
да лё ка не ўвесь іс ну ю чы па тэн цы ял, 
хоць яна з'яў ля ец ца вель мі пры ваб най 
для ама та раў па да рож жаў. У раз віц ці 
ту рыс тыч най га лі ны па він ны быць за ці-
каў ле ны і тыя, хто зай ма ец ца ра мес ніц-
твам, за ня тыя і са ма за ня тыя жы ха ры.

Ці ка вым і ак ту аль ным бы ло вы ступ-
лен не прад стаў ні ка Ва ло жын шчы ны. 
Ана толь Га нец, які з'яў ля ец ца ўла даль-
ні кам аг ра ся дзі бы «Ся дзі ба Ган ка», па-
дзя ліў ся сва ім ба чан нем раз віц ця ту-
рыз му ў ра ё не.

— Мсці слаў шчы на, на ват пры бег-
лым зна ём стве з яе вы дат ны мі мяс ці-
на мі, пры род ны мі ланд шаф та мі, прос та 

здзіў ляе, — пры знаў ся прад пры маль-
нік. — У вас за ха ва лі ся не толь кі вы дат-
ныя пом ні кі ар хі тэк ту ры, куль ту ры, на 
якія вы ро бі це ак цэн ты, скла да ю чы ту-
рыс тыч ныя марш ру ты. Ма гу вас за пэў-
ніць, што ўва гу пры цяг ва юць і мно гія 
пры ват ныя да мы, якія ма юць ар хі тэк-
тур ныя асаб лі вас ці, якія не ўба чыш ні ў 
ад ным рай цэнт ры Бе ла ру сі.

— Вяс ко вы ту рызм як адзін з кі рун-
каў ту рыс тыч най га лі ны ста но віц ца ўсё 
больш па пу ляр ным, — рэ зю ма ваў вы нік 
ра бо чай су стрэ чы Вік тар Ка са ла паў. — 

На Мсці слаў шчы не за рэ гіст ра ва ны сем 
аг ра ся дзіб. Зы хо дзя чы з во пы ту ра ё наў, 
дзе ка а пе ра цыя му зей ных ра бот ні каў, 
сель скіх ся дзіб, ра мес ні каў, ар га ні за-
та раў ак тыў на га ту рыз му ро біць яго 
больш эфек тыў ным, нам так са ма вар-
та за ду мац ца аб ства рэн ні па доб на га 
аб' яд нан ня. Гэ та, не су мнен на, па він на 
ста ноў ча ад біц ца на пры цяг нен ні ту рыс-
таў, са дзей ні чаць раз віц цю са ма за ня-
тас ці на сель ніц тва і пры нес ці да дат ко вы 
да ход усім, хто за ці каў ле ны ў раз віц ці 
ту рыз му ў ра ё не.

Дня мі ад бы ла ся чар го вая адзі нац ца тая се сія 
Дры бін ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 
двац цаць вось ма га склі кан ня.

У ёй пры ня лі ўдзел стар шы ня Ма гі лёў ска га аб лас но га Са-
ве та дэ пу та таў Дзміт рый Ха ры тон чык, стар шы ня Дры бін ска га 
ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та Дзміт рый Га тоў чык, а так са ма 
дэ пу та ты ра ён на га Са ве та дэ пу та таў, стар шы ні сель вы кан ка маў, 
кі раў ні кі ар га ні за цый ра ё на, пі ша ра ён ная га зе та «Са вец кая 
вёс ка».

На се сіі на раз гляд дэ пу та таў рай са ве та бы лі вы не се ныя 
спра ва зда чы Дры бін ска га ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та аб 
ра бо це па са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці ра ё на ў 2018 го дзе 
і аб ра бо це прэ зі ды у ма ра ён на га Са ве та дэ пу та таў па вы ні ках 
мі ну ла га го да. На два нац ца тай па за чар го вай се сіі рай са ве та 
га лоў ным на па рад ку дня бы ло пы тан не аб да тэр мі но вым вы-
зва лен ні стар шы ні Дры бін ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Лі-
дзіі Ду бі коў скай ад па са ды. 
Лі дзія Са вель еў на за яві ла 
аб да тэр мі но вым зняц ці з 
ся бе паў на моц тваў стар-
шы ні рай са ве та.

На па са ду стар шы ні 
рай са ве та Дзміт рый Ха-
ры тон чык пра па на ваў 
кан ды да ту ру Дзміт рыя 
Пі ма шэн кі, дэ пу та та Ка-
тэдж най вы бар чай акру гі 
№ 9, на мес ні ка стар шы ні 
рай вы кан ка ма.

Тай ным га ла са ван нем 
дэ пу та ты ра ён на га Са ве-
та дэ пу та таў боль шас цю 
га ла соў пра га ла са ва лі за 
пра па на ва ную кандыда-
туру на па са ду стар шы ні 
Дры бін ска га ра ён на га Са-
ве та дэ пу та таў.

У Дры бін скім ра ён ным Са ве це 
дэ пу та таў — но вы стар шы ня

Аб' яд нац ца, 
каб атры маць пос пех

У Мсці сла ве аб мер ка ва лі раз віц цё ту рыз му і но вы ту рыс тыч ны марш рут

Дзміт рый ПІ МА ШЭН КА.
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