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Што год на па чат ку лі пе ня ў аг ра га рад ку 
Будс лаў, што на Мя дзель шчы не, збі ра юц ца на 
фэст па лом ні кі, каб па кла ніц ца іко не Бо жай 
ма ці, якая зна хо дзіц ца ў ад ным са ста рэй шых 
кас цё лаў Бе ла ру сі. Будс лаў скі фес ты валь — 
ві зіт ная карт ка Мін скай воб лас ці, свой ад лік ён 
вя дзе з XVІІ ста год дзя. Ле тась ЮНЕС КА ўнес ла 
яго ў рэ прэ зен та тыў ны спіс не ма тэ ры яль най 
куль тур най спад чы ны ча ла вец тва.

— Вёс ку Па лес се на зы ва юць ва ро та мі да свя ты-
ні, ме на ві та праз яе пра ля гае шлях па лом ні каў, — 
рас каз вае стар шы ня Будс лаў ска га сель ска га 
Са ве та дэ пу та таў Ге ор гій ШЧАЎ ЛІК. — Сё ле та 
пра свой удзел ва ўра чыс тас цях за яві лі больш за 
трыц цаць ты сяч ча ла век. Та му да пры ёму гас цей 
рых ту ем ся за га дзя. У пры ват нас ці, у Па лес сі мя-
ня ем ага ро джу за кошт бюд жэ ту. Спа дзя ём ся, што 
на да па мо гу прый дуць улас ні кі до ма ўла дан няў: з 
імі пра вя лі не аб ход ную ра бо ту. Шмат ува гі ад да ём 
на вя дзен ню па рад ку, азе ля нен ню як аг ра га рад ка 
Будс лаў, так і на се ле ных пунк таў сель са ве та.

Гэ тай вяс ной у Будс ла ве з'я віў ся віш нё вы і ча рэш не вы 
сад, дзе вы са джа на ча ты рыс та са джан цаў. На кож ным з іх — 
імян ная таб ліч ка з проз ві шчам та го, хто па са дзіў дрэў ца.

— У па са дцы са да ўдзель ні ча лі жы ха ры аг ра га рад ка, 
на стаў ні кі, прад стаў ні кі ар га ні за цый і ўста ноў, — ка жа 
Ге ор гій Ула дзі мі ра віч. — Пла до выя дрэў цы Будс ла ву па-
да рыў ксёндз-про башч Чыр во на га кас цё ла Ула дзі слаў 
За валь нюк, які ста ра ец ца ў нас бы ваць як ма га час цей. 
На огул мы пра цу ем у цес ным звя зе з мяс цо вым ду ха вен-
ствам, на ста я це лем кас цё ла ай цом Дзміт ры ем. На прык-
лад, з яго іні цы я ты вы на бе ра зе ра кі Сэр веч рас чыс ці лі 
звал ку. Доб рых слоў за слу гоў ва юць і на шы дэ пу та ты.

Ге ор гій Ула дзі мі ра віч за пра шае нас на бе раг рэч кі, дзе 
з са ма га ран ку шчы руе дэ пу тат сель ска га Са ве та Іван 
ПЯТ РОЎ СКІ.

— У гэ тым уро чы шчы мы пра ца ва лі та ла кой тры дні за-
пар, — кан ста туе Іван Пят роў скі. — Рас чыс ці лі тэ ры то рыю 
ад смец ця, па ба ра на ва лі, са бра лі ка мя ні. З іх вы кла лі ко ла, 
та кі наш будс лаў скі стоў нхэндж, у ся рэ дзі не па са дзім дуб. 
Мес ца за се ем тра вой. А ў перс пек ты ве па сту по ва бу дзем 
пра цяг ваць улад коў ваць зо ну ад па чын ку, па ста вім лаў кі, 
ма лыя ар хі тэк тур ныя фор мы, аль тан кі.

Яшчэ ня даў на ў гэ тым уро чы шчы на су праць кас цё ла 
ста яў дом. З ця гам ча су бу ды нак прый шоў у ня год насць, 

і яго знес лі. А вось пры го жыя туі не спі ла ва лі. Як са праўд-
ныя гас па да ры, што кла по цяц ца пра сваю ма лую ра дзі му, 
пе ра са дзі лі. І яны ра ду юць вяс коў цаў і гас цей.

— На шы жы ха ры вель мі па лю бі лі свя ты вёс кі, про сяць, 
каб пра во дзі лі іх кож ны год, кар пат лі ва рых ту юц ца, су мес-
на на вод зяць па ра дак, — рас каз вае Іван Пят роў скі. — Пра-
во дзім яго звы чай на ў Дзень чы гу нач ні ка на чы гу нач най 
стан цыі Будс лаў. Яна ўмоў на дзе ліц ца на дзве част кі: не-
па срэд на са ма стан цыя і Ра за рвар. Ча му наз ва та кая дзіў-
ная? Ды та му, што тут ра ней бы ло бен за схо ві шча — па лі ва 
за хоў ва ла ся ў рэ зер ву а рах. Ле тась свя та ар га ні зоў ва лі 
ра за рвар цы, сё ле та гас цей бу дуць пры маць стан цы ён-
ныя. І вар та ска заць, што кож ны год тут неш та змя ня ец ца 
да леп ша га. На прык лад, па ста ві лі па мят ныя крыж, знак 
у го нар бы лой па чат ко вай шко лы, якая да ла пу цёў ку ў 
жыц цё мно гім жы ха рам.

— У вёс цы Па лес се ка лісь ці бы ла ся дзі ба па ме шчы ка 
Ас кер кі. Там за ха ваў ся пры го жы парк са ста рым кед рам. 
Адзін кор пус ся дзі бы пры ве дзе ны ў па ра дак. Ця пер у ім 
мес ціц ца ам бу ла то рыя. А вось рэшт кі тэ ра сы, якая злу ча-
ла ся з бу дын кам, пла ну ем рэ стаў ра ваць. Ды гэ та спра ва 
ад да ле най перс пек ты вы, бо на ад наў лен не па трэб ны вя-
лі кія гро шы. Шу ка ем іх, пра ліч ва ем роз ныя ва ры ян ты, — 
да дае Ге ор гій Шчаў лік.

Не па да лё ку ад па мес ця зна хо дзіц ца бы лы аэ ра-
дром — ця пер тут вя лі кі пус тыр, які доб ра ўпа рад-
ка ва лі. Пад час фэс ту на ім вы стаў ля юц ца па лат кі, 
вя лі кая сцэ на. У асноў ным тут спы ня юц ца на нач-
лег лю дзі ма ла дзей ша га ўзрос ту — пя юць пес ні, 
тан цу юць, сма жаць шаш лы кі.

За ўва жу, што Будс лаў — вель мі друж ны аг ра га-
ра док. Усё тут ро біц ца вя лі кай та ла кой: жы ха ры, 
дэ пу та ты, свя та ры, кі раў ні кі ўста ноў, ар га ні за цый, 
на стаў ні кі, школь ні кі. Асаб лі вая ўва га ад да ец ца 
цэнт ру го ра да, дзе рас кі нуў ся пры го жы парк. По-
бач зна хо дзіц ца і кас цёл. Ксёндз Дзміт рый пад-
час служ бы заў сё ды за клі кае пры ха джан пры няць 
удзел у су бот ні ках, доб ра ўпа рад ка ван ні. І лю дзі 
ах вот на ад клі ка юц ца.

— У нас шмат пла наў, каб зра біць па сё лак яшчэ 
больш утуль ным і кам форт ным для жыц ця. Хо чац-
ца, на прык лад, улад ка ваць дзі ця чую пля цоў ку з 
ат рак цы ё на мі. Вя до ма, для та го каб ажыц ця віць 
усе за ду мы, па трэб ны не ма лыя фі нан сы. Мы не 
спа дзя ём ся толь кі на бюд жэт. Ду ма ем, як пры цяг-

нуць срод кі з роз ных кры ніц. Хо чам паў дзель ні чаць у пра-
гра ме ЕС/ПРА АН «Са дзей ні чан не раз віц цю на мяс цо вым 
уз роў ні ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь». Бяс спрэч на, для гэ та га 
трэ ба рас пра ца ваць ці ка выя іні цы я ты вы, пра па но вы, аб-
грун та ваць іх і аба ра ніць. Пры сель скім Са ве це ство ра на 
іні цы я тыў ная гру па, ку ды ўва хо дзяць дэ пу та ты, ста рас ты, 
прад пры маль ні кі, кі раў ні кі прад пры ем стваў і ар га ні за цый, 
ак тыў ныя гра ма дзя не. Пер шыя кро кі зроб ле ны, бу дзем 
пра цяг ваць ра бо ту ў гэ тым кі рун ку.

Спа дзя юц ца тут так са ма за ра біць гро шы на доб ра ўпа-
рад ка ван не і ад про да жу зя мель ных участ каў. У ста дыі 
рас пра цоў кі ўжо тры ўчаст кі. На ву лі цы Паш то вай ста іць 
ста ры дом. Як ка жуць мяс цо выя ста ра жы лы, гэ та пом-
нік яў рэй ска га дой лід ства. Яго вы ку піў ча ла век, ха цеў 
рэ стаў  ра ваць, але неш та пай шло не так, і бу ды нак хут ка 
раз бу ра ец ца — ва ляц ца цэг ла, дах.

— Пра сцей яго знес ці і па бу да ваць тут но вы. Ёсць ах вот-
ныя на на быц цё ўчаст ка. Та му мы па да ём да ку мен ты ў суд 
на знос гэ та га бу дын ка, — ска заў на пры кан цы стар шы ня 
сель вы кан ка ма.

ДОБ РА ЎПА РАД КА ВАН НЕ

САД З ІМЯН НЫ МІ ТАБ ЛІЧ КА МІ

Ад ме ды цын ска га 
да рэ лі гій на га ту рыз му

— У нас шмат уні каль ных пры-
род ных комп лек саў, не кра ну тых 
ча ла ве кам: ля сы, ба ло ты, якія 
ўяў ля юць вя лі кую ці ка васць для 
эко ла гаў. І са ма пры ро да На ра-
чан ска га краю на тхняе ча ла ве ка 
на ак тыў ны паў на вар тас ны ад-
па чы нак, — лі чыць стар шы ня 
Мя дзель ска га ра ён на га Са ве-
та дэ пу та таў Алег БА РОЎ КА. — 
Ра ён склаў ся як ку рорт ны па-

чы на ю чы з 1960-х га доў. У нас 
дзей ні ча юць адзі нац цаць са-
на тор на-ку рорт ных уста ноў. 
Ле тась у здраў ні цах ад па чы лі і 
па пра ві лі зда роўе 78 ты сяч ча-
ла век. Со рак пра цэн таў ад гэ тай 
коль кас ці — ін ша зем цы: ра сі я-
не, лі тоў цы, ла ты шы, эс тон цы, 
укра ін цы. У 2018 го дзе здраў ні-
цы, аг ра ся дзі бы, гас ці ні цы экс-
пар та ва лі па слуг на 15,1 міль ё-
на до ла раў — 120 % ад уз роў ню 
2017-га. Так што ту рызм па чаў 
раз ві вац ца і да ваць ад да чу.

— Алег Але га віч, на коль кі 
ве даю, ра ней ад па чы валь ні кі 
скар дзі лі ся на не зда валь ня -
ючую інф ра струк ту ру, маў ляў, 
не да стат ко ва пунк таў гра мад-
ска га хар ча ван ня, не най леп-
шыя ўмо вы пра жы ван ня. Як 
вы ра ша ец ца гэ тая праб ле ма?

— Што да ты чыц ца інф ра струк-
ту ры і па тра ба ван няў ту рыс таў, 
то на мяс цо вым уз роў ні пра іх 
ве да лі. Апош нія га ды мы бы лі ў 
фо ку се па ста ян най ува гі аб лас-
ных улад у пра цэ се пад рых тоў кі 
да аб лас но га свя та-фес ты ва лю 
пра цаў ні коў ся ла «Да жын кі», 
якое ад бы ло ся ле тась. На пя рэ-
дад ні свя та ў Мя дзе ле ад крыў ся 
гас ці ніч ны комп лекс. Гэ та, лі-
чу, знач ны крок да вы ра шэн ня 
праб лем, на якія на ра ка лі ту-
рыс ты. Акра мя та го, па пра гра-
ме раз віц ця На ра чан скай зо ны 
на 2011—2015 га ды ў ку рорт ным 
па сёл ку На рач па бу да ва лі гас ці-
ні цу, кож ная здраў ні ца ад кры ла 
па пяць гас ця вых до мі каў. Для 
са на то ры яў на бы лі су час нае ме-
ды цын скае аб ста ля ван не, перш 
за ўсё ды яг нас тыч нае. Так што ў 
ра ё не пра цу юць над па ляп шэн-
нем якас ці па слуг. А да за ўваг 
ту рыс таў мы пры слу хоў ва ем ся, 
яны пад штур хоў ва юць да пры-
няц ця не аб ход ных ра шэн няў і да 
па зі тыў ных зру хаў.

Са праў ды, з кож ным го дам на 
Мя дзель шчы не, ад зна ча юць ту-
рыс ты, ад бы ва юц ца пе ра ме ны да 

леп ша га, а здраў ні цы аказ ва юць 
усё больш якас ныя па слу гі. Гэ та 
ўплы вае на пры ток ме ды цын скіх 
ту рыс таў.

— У ра ё не ёсць усе пад ста вы і 
для на ладж ван ня рэ лі гій на га ту-
рыз му, па коль кі пра цу юць восем 
ка та ліц кіх і дзевяць пра ва слаў-
ных хра маў, — ад зна чае Алег Ба-
роў ка. — А Будс лаў скі фэст уне-
се ны ЮНЕС КА ў спіс каш тоў нас-
цяў не ма тэ ры яль най спад чы ны. 
Што год фес ты валь збі рае ка ля 
30 ты сяч па лом ні каў.

Ар га ніч нае 
зем ля роб ства 
ў ста дыі ста наў лен ня

— Алег Але га віч, у ра ё не ро-
бяц ца за ха ды, каб на ла дзіць 
ар га ніч нае зем ля роб ства. На 
мой по гляд, гэ та так са ма мо-
жа пры цяг нуць ту рыс таў.

— Гэ тая спра ва па куль у ста дыі 
ста наў лен ня. У вёс цы Ка ма ро ва 
мы ства ры лі на ба зе ву чы лі шча 
пля цоў ку па ар га ніч ным зем ля-
роб стве. Але, на жаль, на ву чаль-
ная ўста но ва за кры ла ся. Ра зам з 
тым ра бо та пра цяг ва ец ца, перш 
за ўсё ў пла не вы зна чэн ня стан-
дар таў ар га ніч на га зем ля роб-
ства і тэх на ло гій. Мы ра зу ме ем, 
што пе рад сель скай гас па дар кай 
раё  на гэ тая за да ча па ўста не. Та-
му ця пер рас пра цоў кі ідуць на 
тэ а рэ тыч ным уз роў ні. Ха ця ўжо 
вы зна ча ны дзве сель гас ар га ні-
за цыі, якія ў перс пек ты ве змаг лі б 

за няц ца ар га ніч ным зем ля роб-
ствам, па чы на ю чы з вы рошч-
ван ня пра дук цыі рас лі на вод ства 
і па сту по ва пе ра хо дзя чы да вы-
твор час ці пра дук цыі жы вё ла га-
доў лі. Гэ тае пы тан не зна хо дзіц ца 
пад кант ро лем Ка мі тэ та па сель-
скай гас па дар цы і хар ча ван ня 
Мі набл вы кан ка ма. Ся лян ская 
гас па дар ка «Ан тэй-Сад» у Мя-
дзель скім ра ё не ва ўро чы шчы 
Вы трас кі ўжо два га ды зай ма ец-
ца вы рошч ван нем жы та і алей-
най рэ дзькі па тэх на ло гіі ар га ніч-
на га зем ля роб ства. Гэ тая пра дук-
цыя мо жа быць за па тра ба ва ная 
на рын ках кра ін Еў ра са ю за. 
У 2020 го дзе пла ну ец ца атры-
маць ад па вед ны сер ты фі кат.

— Як вы ду ма е це, фер ме ры, 
пры ват ныя прад пры ем ствы 
бу дуць да лу чац ца да іні цы я-
ты вы ар га ніч на га зем ля роб-
ства больш ак тыў на?

— Мяр кую, яны да лу чац ца ў 
тым вы пад ку, ка лі мы дак лад на 
вы зна чым роз ні цу ў ца не і тое, 
на коль кі гэ та вы гад на. Ужо ця пер 
зра зу ме ла, што кошт ар га ніч ных 
пра дук таў бу дзе вы шэй, чым звы-
чай ных. Трэ ба ра зу мець так са ма, 
што ар га ніч нае зем ля роб ства па-
тра буе пэў ных на ма ган няў, за-
трат. І на пер ша па чат ко вым эта пе 
не заў сё ды акуп ля ец ца. У ра ё не 
ўжо ёсць кам па нія «Каля трох 
азёр», якая вы рошч вае эка ла гіч-
на чыс тыя ле ка выя рас лі ны з да-
лей шай пе ра пра цоў кай на чай.

ЭКА НА МІЧ НЫ ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ

НА РА ЧАН СКІ КРАЙ ВА БІЦЬ ТУ РЫС ТАЎНА РА ЧАН СКІ КРАЙ ВА БІЦЬ ТУ РЫС ТАЎ

Мя дзель скі ра ён — гэ та са праўд ная жам чу жы на Бе ла ру сі, 
мож на ска заць, рай скі ку то чак для ад па чын ку. Ме на ві та тут 
зна хо дзіц ца са мае вя лі кае во зе ра на шай кра і ны — На рач. А ўся го 
іх на ліч ва ец ца 51. Не па да лё ку ад рай цэнт ра ка ля вёс кі Ні коль цы 
па між азё ра мі На рач і Мяст ра на 16 гек та рах рас кі нуў ся ўні каль ны 
дэнд ра ла гіч ны сад, дзе рас це 400 ві даў дрэў і кус тоў, ха рак тэр ных для 
роз ных клі ма тыч ных зон. Тут мож на на ве даць і адзі ны ў кра і не му зей 
ле су. Над звы чай ці ка вы аб' ект — Ап тэ кар скі сад, дзе вы рошч ва юць 
ле ка выя рас лі ны. А ства раў ся ён на пры кла дзе ма нас тыр скіх са доў 
Ся рэд ня веч ча. У фі та гас цёў ні вар та па каш та ваць чай ныя кам па зі цыі 
на тра вах. Ёсць тут і ха цін ка ба бу лі-траў ні цы, якая прад каз вае 
бу ду чы ню.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.
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Матэрыялы паласы падрыхтавала 
Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.


