
«За кошт срод каў 
рэс пуб лі кан ска га бюд-
жэ ту, якія на кі ра ва ны на 
пе ра адо лен не на ступ-
стваў ава рыі на Чар но-
быль скай АЭС, ідзе бу-
даў ніц тва спар тыў най 
за лы. Нам яе вель мі не 
ха па ла. Мы пла ну ем, што 
яна знач на па леп шыць 
якасць па слуг, якія мы 
аказ ва ем. Так са ма мы 
ча ка ем, што ска лад ром 
пры цяг не ўва гу мно гіх 
дзя цей як з Бе ла ру сі, 
так і з бліз ка га за меж жа 
для за ня ткаў ска ла ла-

жан нем. У нас для гэ та-
га бу дуць ство ра ны ўсе 
ўмо вы. Мы за бяс пе чым 
як трэ ні ра валь ны пра-
цэс з ква лі фі ка ва ны мі 
ін струк та ра мі, так і пра-
жы ван не», — рас ка за ла 
Ва лян ці на Бе ге ба.

У на ступ ным го дзе 
ў цэнт ры збі ра юц ца 
ўлад ка ваць па ла тач-
ны ла гер, які да зво ліць 
больш шы ро ка прад ста-
віць ту рыс тыч ны кі ру нак 
ад па чын ку. Бу дуць рас-
пра ца ва ны спе цы яль ныя 
зя лё ныя марш ру ты, пра-

па на ва на мност-
ва ак тыў ных ме-
ра пры ем стваў.

У цэ лым сён ня 

дзі ця чы рэ абі лі-

та цый на-азда раў-

лен чы цэнтр «Сві-

та нак» ары ен та ва-

ны на пра вя дзен не 

ля чэн ня, азда раў-

лен ня і псі ха ла гіч-

най рэ абі лі та цыі 

дзя цей на пра ця гу 

ўся го го да без ад-

ры ву ад школь на-

га на ву чан ня. Тут 

ство ра ны ўмо вы як 

для сем' яў, так і для 

груп дзя цей. Сю ды 

пры яз джа юць ад-

па чы ваць па пра-

гра ме Са юз най дзяр жа вы 

з Ра сіі, а таксама з Гер ма ніі 

і бліз ка га за меж жа.

Цэнтр раз ме шча ны 

па блі зу во зе ра Па гост. 

Ёсць маг чы масць пра-

гу ляц ца па мяс ці нах з 

уні каль най пры род най 

эка сіс тэ май. Су пра цоў ні-

кі цэнт ра ар га ні зоў ва юць 

ту рыс тыч ныя па хо ды ў 

лес з нач ле гам, на ву ча-

юць раз вя дзен ню вог ні-

шча, уста ля ван ню па ла-

так. Цэнтр пра па нуе ту ры 

вы хад но га дня, пе шыя 

і ве ла сі пед ныя пра гул кі.

Сю ды мож на пры ехаць 
і ад па чыць з дзець мі зі мой. 
Ёсць маг чы масць ар га ні-
за ваць ка тан не на кань-

ках, лы жах, сан ках 
і паў дзель ні чаць 
у тра ды цый ных 
снеж ных за ба вах. 
Спектр ак тыў на га 
ад па чын ку вель мі 
шы ро кі. Маг чы ма 
ака зан не па слуг 
па ін ды ві ду аль ных 
за пы тах.

Цэнтр асна-
шча ны су час ным 
ме ды цын скім аб-
ста ля ван нем най-
леп шых за меж-
ных вы твор цаў — 
з Япо ніі, Із ра і ля, 
Гер ма ніі, Сла ва кіі. 

Асноў ныя кі рун кі ды яг-
нос ты кі і ля чэн ня: за хвор-
ван ні шчы та па доб най за-
ло зы, апор на-ру халь на га 
апа ра ту, ор га наў ды хан-
ня, сар дэч на-са су дзіс тай 
і нер во вай сіс тэм, страў-
ні ка ва-кі шач на га трак ту, 
скур ных по кры ваў.

Фі зі я тэ ра пія прад стаў-
ле на элект ра свят ло ля-
чэн нем, цеп ла ля чэн нем, 
ла зе ра тэ ра пі яй. Го на рам 
цэнт ра з'яў ля ец ца во да ля-
чэб ні ца. Тут мож на на са-
бе вы пра ба ваць зна ка мі-
ты пад вод ны душ-ма саж. 
У цэнт ры так са ма ама-
лодж ва юць ску ру і па-
збаў ля юць ад шмат лі кіх 
хва роб у фі та са ўне «Кед-

ра вая боч ка». Асоб най 
ува гі за слу гоў вае ак тыў-
ная ра бо та па ўка ра нен ні 
спа-тэх на ло гій.

У цэнт ры ёсць ста ло вая 
на 400 па са дач ных мес цаў 
з вя лі кай і ся рэд няй абе-
дзен ны мі, а так са ма ма-
лой бан кет най за ла мі. Тут 
забяспечваюць шас ці ра-
зо вае зба лан са ва нае хар-
ча ван не. У асно ве ме ню 
тра ды цый ная бе ла рус кая 
кух ня. У ра цы ён так са ма 
ўклю ча ны мо рап ра дук ты, 
со кі, све жая га род ні на, 
пра дук ты з ра дые пра тэк-
тар ны мі ўлас ці вас ця мі.

Ад па чы валь ні кам пра-
па ноў ва юц ца 2-3-4-мес-
ныя жы лыя па коі. Акра-
мя та го, ёсць корт для 
вя лі ка га тэ ні са, дзі ця-
чая гуль ня вая пля цоў ка, 

да рож кі для пра бе жак, 
пра вод зяц ца эк скур сіі. 
Маг чы ма ска рыс тац ца 
па слу га мі лаз ні і са ўны, 
біб лі я тэ кай і до сту пам 
у ін тэр нэт праз Wі-Fі.

Цэнтр «Сві та нак» з'яў-
ля ец ца ад ной з най леп шых 
рэ абі лі та цый ных уста-
ноў кра і ны для дзя цей. 
Тут ство ра ны вы ключ ныя 
ўмо вы для ля чэн ня і ад-
па чын ку. Су час ныя ме-
ды цын скія тэх на ло гіі і аб-
ста ля ван не еў ра пей ска га 
ўзроў ню ра зам з ква лі-
фі ка ва ным ме ды цын скім 
пер са на лам і якас ным сэр-
вісам здоль ныя за да во ліць 
гус ты лю бо га спа жыў ца.
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Но вы ска лад ром аб ста лю юць на ба зе дзі ця ча га рэ абі лі та цый на-азда раў лен ча га цэнт ра 

«Сві та нак», што зна хо дзіц ца за 40 кі ла мет раў ад го ра да Пін ска. Ён з'я віц ца ў спар тыў най 

за ле, якая ця пер бу ду ец ца ў цэнт ры за кошт срод каў рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту. Па сло вах 

ды рэк та ра Ва лян ці ны БЕ ГЕ БЫ, ска лад ром бу дзе зай маць пло шчу ў 175 кв. мет раў і ста не 

вель мі пры ваб ным для дзя цей, якія зай ма юц ца ад па вед ны мі ві да мі спор ту.

У ін га ля то рыі мед сяст ра На тал ля ЛЯ ПЕШ КА 
пра во дзіць се анс фі зі я тэ ра піі. Са ля ная пя чо ра. 

Бу ды нак но вай спар тыў най за лы.

Кі раў нік гурт ка «Вя сё лая ман ка» 
Воль га БУД-ГУ СА ІМ пра во дзіць за ня ткі.

СЯ МЕЙ НЫ АД ПА ЧЫ НАК 
КРУГ ЛЫ ГОД

У азда раў лен чым цэнт ры «Сві та нак» 
з'я віц ца ўлас ны ска лад ром

Пад ра бяз ную ін фар ма цыю 
мож на атры маць на сай це: 
swіtаnаk.bу

Зда бы так 
кра і ны

«Сён ня мы ста ра ем ся 

ра біць усё, каб за бяс пе-

чыць доб рае жыц цё на шых 

жы ха роў. Пін скі ра ён — 

гэ та эка ла гіч ны і куль тур ны 

зда бы так кра і ны. Мы ро-

бім усё, каб жы ха ры краю 

ме лі ўсе не аб ход ныя ўмо-

вы для жыц ця і пра цы, не 

гор шыя, чым у су час ным 

го ра дзе. Якасць аду ка цыі 

ў ра ён най шко ле ні чым не 

са сту пае га рад ской. Доб-

ры спе цы я ліст бу дзе мець 

тут доб рую зар пла ту. І дом 

па бу дуе на шмат хут чэй за 

кошт на шых пра грам, чым 

у ста лі цы. У нас сён ня ёсць 

пры быт ко выя прад пры ем-

ствы, дзе мож на рэа лі-

за ваць свой па тэн цы ял 

і жыць год на на Па лес кай 

зям лі», — рас ка заў Ва ле-

рый Рэб ка вец.

Так са ма ён ба чыць кроп-

ку рос ту для ра ё на ў ту рыс-

тыч ным кі рун ку. На Пін шчы-

не мност ва вы дат ных мяс цін 

для лю бо га ві ду ад па чын ку. 

Тут мож на сплаў ляц ца па 

рэ ках, ры ба чыць. Функ цы я-

нуе больш за 20 аг ра ся дзіб. 

На тэ ры то рыі ра ё на ёсць 

два са на то рыі: «Ясель да» 

і «Сві та нак», дзе пра па ну-

юць кам форт ныя ўмо вы для 

ад па чын ку і шы ро кі спектр 

ме ды цын скіх па слуг. Так са-

ма на тэ ры то рыі Пін ска га 

ра ё на ёсць адзі ны ў кра і не 

кру із ны лай нер, які хо дзіць 

па ра цэ Пры пяць з Брэс та 

да Ма зы ра.

«У нас ёсць чым пры цяг-

нуць ту рыс таў. Ту рыс тыч ны 

кі ру нак раз ві ты і га то вы су-

стра каць гас цей. Ёсць і пры-

род ныя, і інф ра струк тур ныя 

маг чы мас ці. Ра зам з тым 

нас не ўклю чы лі ў пра гра му 

бяз ві за ва га рэ жы му, які за-

раз па спя хо ва функ цы я нуе 

ў не ка то рых га ра дах Брэсц-

кай і Гро дзен скай аб лас цей. 

Ця пер мы пра пра цоў ва ем 

гэ тае пы тан не. Бязвізавы 

рэжым пацягнуў бы пэў ныя 

зру хі ў ту рыс тыч ным біз не се 

для раз віц ця рэ гі ё на», — ад-

зна чыў Ва ле рый Рэб ка вец.

Адзі ны 
турклас тар

А па куль 

бу дзе раз гля-

дац ца пы тан не 

ўез ду за меж-

ных гра ма дзян 

на тэ ры то рыю 

ра ё на без віз, 

на Пін шчы не 

вы ра шы лі сур' ёз на за няц ца 

пе ра тва рэн нем раз роз не ных 

ту рыс тыч ных аб' ек таў і ар га-

ні за цый у адзіны ме ха нізм. Па 

сло вах на мес ні ка стар шы ні 

Пін ска га рай вы кан ка ма 

Дзміт рыя ПА ЛХОЎ СКА ГА, 

у Пін скім ра ё не ця пер пра цу-

юць над ства рэн нем адзі на га 

ту рыс тыч на га клас та ра.

«Мы пла ну ем уклю чыць у 

клас тар усе суб' ек ты ту рыз му 

ра ё на. У яго бу дуць ува хо дзіць 

аг ра ся дзі бы, ла гіс ты ка, эк скур-

сіі, куль тур на-гіс та рыч ныя цэнт-

ры і су пра ва джаль ныя сэр ві сы. 

Гэ та да зво ліць пра па на ваць ту-

рыс там мност ва па слуг ад ра зу. 

У нас шы ро кі спектр кі рун каў ту-

рыз му. Мы мо жам ар га ні за ваць і 

на сталь гіч ны ту рызм, і гіс та рыч-

ны, і пры род ны. Але ўсе гэ тыя 

кі рун кі па куль вуз ка спе цы я лі-

за ва ныя. Мы хо чам па шы рыць 

іх маг чы мас ці», — пад крэс ліў 

Дзміт рый Па лхоў скі.

Ад ным з важ ных фак та раў 

для раз віц ця клас та ра бу дзе 

вы ка ры стан не ін фар ма цый ных 

тэх на ло гій, якія б спрас ці лі бра-

ні ра ван не ну ма роў у гас ці ні цах, 

а так са ма больш пад ра бяз на рас-

каз ва лі аб ту рыс тыч ных марш-

ру тах. Так са ма ця пер вя дзец ца 

ак тыў ная ра бо та над сай там, які 

бу дзе свое асаб лі вым да вед ні кам 

па Пін шчы не ту рыс тыч най.

«Ка лі аб' яд наць усе на шы 

ту рыс тыч ныя аб' ек ты ў клас тар 

і тра піць пад пра гра му бяз ві за-

ва га рэ жы му, то гэ та ста ла б 

іс тот ным штурш ком для раз віц ця 

Пін ска га ра ё на. Ту рыс ты змаг лі б 

час цей і пра сцей нас на вед ваць. 

Гэ та бы ло б зруч на і для жы ха-

роў Поль шчы, якія па ста ян на 

сю ды пры яз джа юць. Акра мя та-

го, і прад стаў ні кі між на род на га 

біз не су вы ра ша лі б свае пы тан ні 

на шмат зруч ней», — рэ зю ма ваў 

Дзміт рый Па лхоў скі.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

КУЛЬ ТУ РА, ЭКА ЛО ГІЯ, ТУРЫЗМ — 
ЧЫМ ПРЫ ЦЯГ ВАЕ ПІН ШЧЫ НА

Жам чу жы на на Дняп роў ска-Буг скім вод ным 

шля ху, край ба лот, зям ля ба га тая гіс то ры ка-

куль тур най спад чы най, дзе на пра ця гу ста год дзяў 

мір на ўжы ва лі ся роз ныя кан фе сіі і на цы я наль нас ці. 

Ме на ві та так мож на аха рак та ры за ваць Пін шчы ну — 

са ма быт ны край у са мым сэр цы Бе ла рус ка га 

Па лес ся, край, які заў сё ды ды на міч на раз ві ва ец ца, 

дзе ба чаць маг чы мас ці. Аб пры яры тэ тах і 

перс пек ты вах раз віц ця Пін ска га ра ё на «Звяз дзе» 

рас ка заў стар шы ня Пін ска га ра ён на га вы ка наў ча га 

ка мі тэ та Ва ле рый РЭБ КА ВЕЦ (з 18.09.2018 го да 

ўзгод не ны Прэ зі дэн там на па са ду пер ша га 

на мес ні ка стар шы ні Брэсц ка га абл вы кан ка ма).

Па сло вах за гад чы ка сек та ра ідэа ла гіч-
най ра бо ты і па спра вах мо ла дзі Пін ска га 
рай вы кан ка ма Сяр гея ПАД ШЫ ВА ЛА ВА, 
Пін скае Па лес се бу дзе пры ця галь ным для 
ту рыс таў і ама та раў даў ні ны і з пунк ту гле-
джан ня куль тур на га вы ву чэн ня.

«У цэнт ры тра ды цый най куль ту ры і по бы ту 
«Спад чы на Па лес ся», што зна хо дзіц ца ў вёс цы 
Мер чы цы, лю бы госць мо жа тра піць у мі ну лае 
па лес кай глы бін кі. У нас за ха ва ла ся мност ва 
ўні каль ных аб ра даў і звы ча яў, ха рак тэр ных 
толь кі для на шай мяс цо вас ці. Акра мя та го, 

у Асне жыц кім до ме ра мёст ваў мож на ўба чыць і ўзо ры на род на га дэ ка ра тыў на-пры клад но га 
мас тац тва: вы шыў ку, ткац тва, па лес кую «вы ці нан ку», — рас ка заў Сяр гей Пад шы ва лаў.


