
Сваю наз ву гас ці ніч ны комп-
лекс «Стру мень» атры маў ад ад-
най мен на га пры то ка Пры пя ці. 
Комп лекс уве дзе ны толь кі гэ тай 
вяс ной, але ўжо па спеў на быць 
па пу ляр насць як ся род ра сій скіх, 
так і ся род бе ла рус кіх ту рыс таў. 
І не дзіў на: кам фар та бель ная 
гас ці ні ца і два двух па вяр хо выя 
гас ця выя дам кі мес цяц ца ў ма-

ляў ні чым мес цы, ля ўні каль на га 
за каз ні ка «Ту раў скі луг».

— Кож ны да мок раз лі ча ны на 
7 спаль ных мес цаў, — рас каз вае 
і па каз вае стар шы ад мі ніст ра-
тар гас ці ніч на га комп лек су 
«Стру мень» Анд рэй ЦЕ РА ША-
ТАЎ. —  Гас ці ні ца змя шчае 7 
двух мес ных ну ма роў і два люк-
сы. Усе ну ма ры вы лу ча юц ца су-

час ным ды зай нам, аб ста ля ва ны 
сан вуз лом, ду ша вой ка бі най, тэ-
ле фо нам, тэ ле ві за рам, ха ла-
дзіль ні кам, кан ды цы я не рам. 
Част ка з іх мае ма ляў ні чы від на 
ра ку Пры пяць. Мы аказ ва ем клі-
ен там па слу гі не толь кі па пра-
жы ван ні, але і па хар ча ван ні. У 
бу дын ку гас ці ні цы ма ец ца бар на 
52 па са дач ныя мес цы. Тут мож на 

пра во дзіць кар-
па ра ты вы, вя сел-
лі. Ста ра ем ся 
пад ладж вац ца 
пад кож на га клі-
ен та: па да моў ле-
нас ці, яны мо гуць 
пры во зіць з са-
бой усе не аб ход-
ныя пра дук ты, 

якія мы з за да валь нен нем пры-
га ту ем. Акра мя та го, да ём на 
пра кат ман га лы, ры ба лоў ны 
рыш ту нак, чаў ны, ка та ма ра ны. 
Не за быў нае ўра жан не ў на вед-
ні каў па кі дае 2-га дзін нае па да-
рож жа па Пры пя ці на ма тор най 
лод цы ра зам з во пыт ным еге-
рам.

На ту раў скую зям лю з усіх кан цоў све ту едуць, каб па дзі віц ца на цу да-
дзей ныя кры жы, якія рас туць. Для та го, каб ту рыс там бы ло кам форт на 
і сыт на, у го ра дзе бу ду юц ца ары гі наль ныя гас ці ні цы, рэ ста ра ны... Вя лі-
кую леп ту ў гэ ту спра ву ўно сіць ААТ «Ту раў шчы на», якое, акра мя вы-
рошч ван ня і пе ра пра цоў кі сель ска гас па дар чай пра дук цыі, ак тыў на зай-
ма ец ца ту рыз мам. Ад ным сло вам, ро біць усё маг чы мае, каб гас цям го-
ра да ха це ла ся вяр нуц ца на Ту раў шчы ну яшчэ не адзін раз.

Пра да сяг нен ні і пла ны раз віц ця шмат-
про філь най гас па дар кі ААТ «Ту раў шчы-
на» рас па вёў яе ма ла ды і іні цы я тыў ны 
ды рэк тар Анд рэй КУЗЬ МЕН КА.
— Анд рэй Ула дзі мі ра віч, ве даю, што на 

Ту раў шчы не ўжо не каль кі га доў зай ма юц-
ца раз вя дзен нем мяс ной жы вё лы на па-
пла вах...

— Боль шая част ка сель гас угод дзяў ААТ 
«Ту раў шчы на» пры па дае на па пла вы. А за-
ліў ныя лу гі — ідэа льныя ўмо вы для па раў-
наль на тан на га вы рошч ван ня мяс ных па род 
буй на ра га тай жы вё лы. Ця пер, ка лі «лі му зі-
ны» пры жы лі ся, на ша га лоў ная за да ча — на-
рошч ваць па га лоўе і раз ві ваць пле мян ную 
жы вё ла га доў лю. У перс пек ты ве пла ну ем па-
стаў ляць эліт ную па ро ду на экс парт і за раб-
ляць на гэ тым гро шы. Што ты чыц ца вы твор-
час ці мар му ро ва га мя са, то гэ та да во лі перс-
пек тыў ны кі ру нак для ай чын най сель скай 
гас па дар кі...

— А праў да, што мар му ро ва га мя са ў 
ту шы «лі му зі на» — не больш за 8%?

— Так. Але яно вель мі да ра гое і ка рыс та-
ец ца по пы там у са праўд ных гур ма наў. Ас тат-
няе ж мя са ў ту шы «лі му зі наў» прак тыч на 
ні чым не ад роз ні ва ец ца ад звы чай най «чор-
на-пя рэс тай» яла ві чы ны.

— Лі чыц ца, што най боль шую вы га ду 
атрым лі ва юць тыя гас па дар кі, якія не 
толь кі га ду юць «сы ра ві ну», але вы раб ля-
юць і пра да юць га то вую пра дук цыю. Ча го 
ў гэ тым пла не ўда ло ся да сяг нуць ААТ «Ту-
раў шчы на»?

— Са праў ды, без улас най пе ра пра цоў кі 
гас па дар ка мае рэ грэ сіў ны шлях раз віц ця. 
Та му мы пад трым лі ва ем свой фі лі ял — Ту-
раў скі кан сер ва вы камбінат, цал кам за бяс-
печ ва ем яго сы ра ві най. Ка лі ка заць пра зя-
лё ны га ро шак і цук ро вую ку ку ру зу, то іх збыт 
па куль ажыц цяў ля ец ца пе ра важ на праз ап-
то выя ка на лы. Ёсць ад на фір мо вая кра ма ў 

Жыт ка ві чах, але яе ві да воч на не да стат ко ва. 
Та му вя дзём пе ра мо вы аб раз віц ці роз ніч най 
сет кі крам. Пла ну ем ад кры ваць ганд лё выя 
пунк ты ў рэ гі ё нах.

Так са ма ў пла нах — па бу да ваць за бой ны 
цэх і цэх раз бі ран ня на Ту раў скім кан сер ва-
вым кам бі на це, на ла дзіць там пе ра пра цоў ку 
мя са — вы раб ляць з яго роз ныя ві ды паў фаб-
ры ка таў, мя са-рас лін ных кан сер ваў...

Знач най па дзе яй для раз віц ця рэ гі ё на ста-
ла ад крыц цё Ту раў ска га ма лоч на га кам бі на-
та. Мы з'яў ля ем ся яго су за сна валь ні ка мі. Там 
уста ля ва на лі нія мяк кіх сы роў, адзі ная не 

толь кі ў Бе ла ру сі, але і на ўсёй пост са вец кай 
пра сто ры. І ўжо ак тыў на вы раб ля юц ца эліт-
ныя сы ры па італь ян скай тэх на ло гіі.

— А праў да, што на Па лес сі са мае леп-
шае ма ла ко для сы роў?

— Праў да. Для вы твор час ці італь ян скіх 
сы роў па тра бу ец ца ма ла ко вы ключ най якас-
ці. Асноў ную яго коль касць на но вы кам бі нат 
па стаў ляе на ша гас па дар ка. Італь ян цы, якія 
зай ма лі ся ўста ля ван нем лі ніі па вы твор час ці 
ма ца рэ лы, пра вя лі да сле да ван ні і афі цый на 
за яві лі, што на ша ма ла ко па ар га на леп тыч-
ных, фі зіч ных і бія ла гіч ных якас цях ідэа льна 
па ды хо дзіць для вы твор час ці сы роў.

— ААТ «Ту раў шчы на» ад роз ні ва ец ца ад 
ін шых сель ска гас па дар чых ар га ні за цый 
яшчэ і тым, што тут раз ві ва ец ца ту рызм. 
Гэ та і гас ці ніч ны комп лекс «Стру мень» з 
ві дам на за каз нік «Ту раў скі луг», і гас ці ні-
ца «Ту раў», і ўні каль ная плы ву чая гас ці ні-
ца. І па ляў ні чая гас па дар ка «Ла сі ны вост-
раў»...

— У кож ным рэ гі ё не ёсць свая іск рын ка, 
якую мож на вы гад на па даць. Ту раў шчы на 
— вель мі ці ка вы край. У нас тут не толь кі 
ўні каль ная пры ро да, Пры пяць, якую не бес-
пад стаў на на зы ва юць бе ла рус кай Ама зон-
кай, шмат ці ка вых у гіс та рыч ным, эт на гра-
фіч ным і па зна валь ным пла не мяс цін, але і 
ад на з леп шых кух няў. Та му не ска рыс тац ца 
гэ тым ба гац цем бы ло б зла чын ствам. Пры 
фі нан са вай пад трым цы Бе ла грап рам бан ка, 
да ччын ым прад пры ем ствам яко га мы з'яў ля-
ем ся, ад ра джа ем гэ тыя ба га тыя зем лі, уз во-
дзім ці ка выя аб' ек ты. Ту рыс ты, пе ра важ ная 
боль шасць якіх ра сі я не і бе ла ру сы, тэ ле фа-
ну юць, бра ні ру юць мес цы, пры яз джа юць. Мы 
ста ра ем ся ар га ні за ваць ад па чы нак на са мым 
вы со кім уз роў ні, каб ча ла век з'е хаў ад нас з 
бу рай ста ноў чых эмо цый. Усё ро біц ца для 
та го, каб лю дзі сю ды вяр та лі ся, пры во зі лі 
сва іх сяб роў.

Га рох са ста ра жыт ных ча соў 
лю бі мая ежа не толь кі ся лян, 
але і ма нар хаў. Фран цуз скія 
ка ра лі лю бі лі ес ці га рох, 
за сма жа ны сві ным са лам. 
Рус кі цар Аляк сей Мі хай ла віч 
больш за ўсё лю біў па ра ны га рох 
з топ ле ным мас лам 
і пі ра гі з га ро ха вай на чын кай.

НА АД НЫХ «ЛІ МУ ЗІ НАХ» ДА ЛЁ КА НЕ ЗА Е ДЗЕШ

У ТУ РАЎ «ПА КА РА ЛЯ ГА РО ХА»

Той, хто ад ной чы па спы таў ту раў скі 
зя лё ны кан сер ва ва ны га ро шак, бу дзе на-
бы ваць яго па ста ян на. Бо ён на са мрэч 
вель мі са ка ві ты і смач ны. І не дзіў на: як 
сцвяр джа юць спе цы я ліс ты, ту раў скія зем-
лі ідэа льна па ды хо дзяць для вы рошч ван-
ня гэ тай куль ту ры. Ды і на най леп шыя 
га тун кі тут не шка ду юць гро шай, бо не 
сак рэт — ад якас ці на сен на га ма тэ ры я лу 
шмат што за ле жыць.

Нам па шчас ці ла за ві таць на Ту раў-
шчы ну ў са мы раз гар убор кі. Перш, чым 
га рох тра піць у бун кер, ла ба ран ты за во да 
да сле ду юць яго на на яў насць пес ты цы-
даў, ра ды я цыі і сту пень спе лас ці. Час ад 
убор кі га рош ку і да па чат ку апра цоў кі на 
за вод зе не пе ра вы шае 2 га дзін, інакш, як 
сцвяр джа юць тэх но ла гі, ён стра ціць сма-
ка выя якас ці. За ліў ка — а гэ та ва да, соль 
і цу кар — так са ма ад па вя дае вы со кім 
стан дар там якас ці. І за гэ тым піль на со-

чаць у ла ба ра то рыі, якая ма ец ца на 
за вод зе. Да рэ чы, кан сер ва вы кам бі-
нат мае свае ар тэ зі ян скія свід ра ві ны.

— Пры ўбор цы і пе ра пра цоў цы га-
рош ку вы трым лі ва ем усе тэх на ло гіі, 
— ка жа на чаль нік вы твор час ці Ва-
лян ці на ВА СІЛЬ ЦО ВА. — Дзя ку ю чы 
гэ та му наш кан сер ва ва ны зя лё ны га-
ро шак за хоў вае боль шую част ку хар-
чо вых і ка рыс ных рэ чы ваў, у тым лі ку 
ві та мі наў. У ім ня ма кан сер ван таў: га-
ро шак стэ ры лі зу ем і па стэ ры зу ем. Што 
ты чыц ца мя не, то ўсё жыц цё на бы ваю 
толь кі ту раў скі га ро шак. На бы ваю, бо 
ве даю, што ён якас ны і смач ны.

Вы раб ля юць у Ту ра ве га ро шак як у 
бля шан цы, так і ў шкля ных сло і ках. 
За хоў ваць гэ тыя кан сер вы мож на да 
2 га доў. Але, як пра ві ла, да Но ва га 
го да зя лё на га га рош ку на скла дах за-
во да ўжо ня ма...

— Сё ле та пла ну ем вы ра біць 7 млн умоў-
ных сло і каў зя лё на га га рош ку, — ка жа ды-
рэк тар фі лі яла «Ту раў скі кан сер ва вы 
кам бі нат» ААТ «Ту раў шчы на» Ула дзі мір 
МЕЛЬ НІК. — Але гэ та не мя жа на шых маг-
чы мас цяў. З кож ным го дам і якасць, і аб'-
ёмы вы твор час ці бу дуць па вя ліч вац ца. У 
гэ тым да па мо жа но вае су час нае аб ста ля-
ван не, якое мы хо чам за ку піць.

Па знаць ту раў скі га ро шак на па лі цах 
у кра мах ся род шмат лі ка га ім парт на га 
мож на па за па мі наль ным гер бе ААТ «Ту-
раў шчы ны» — тур, які гар цуе... на бля-
шан цы. Але вар та ад зна чыць, што Ту раў-
скі кан сер ва вы кам бі нат га на рыц ца не 
толь кі га рош кам. Пра дук цыя за во да 
ўклю чае больш за 40 (!) най мен няў. Гэ та 
са лод кая ку ку ру за, са мыя роз ныя за-
кус кі, са тэ з ага род ні ны, па від ла, кет-
чуп, фа со ля, бу рач кі, та ма ты, агур кі, 
нек та ры, со кі. Да рэ чы, што ты чыц ца 
апош ніх, то тут для па куп ні коў рых ту ец ца 
пры ем ны сюр прыз... Не ўза ба ве ту раў скія 
со кі мож на бу дзе на быць не толь кі ў шкля-
ных сло і ках, але і ў больш зруч ных тэт ра-
па ке тах.

ЯКУЮ КА РЫСЦЬ МОЖ НА АТРЫ МАЦЬ 
АД ТРА ДЫ ЦЫЙ НА ГА ІН ГРЭ ДЫ ЕН ТУ 

ДЛЯ СА ЛА ТЫ «АЛІЎЕ»?
У га ро ху вя лі кая коль касць пра тэ і ну і 
не за мен ных амі на кіс лот (лі зі ну, ме ты я ні ну, 
трып та фа ну, цыс ты ну). Без гэ тых рэ чы ваў 
не маг чы мыя рост і ра зу мо вае раз віц цё ў 
дзя цей і нар маль ная жыц ця дзей насць у 
да рос лых. 
Зя лё ны га ро шак да па ма гае ад сто мы, 
ане міі, па ляп шае дзей насць моз гу, 
сон, зні жае ве ра год насць уз нік нен ня 
ін фарк ту, раз віц ця гі пер та ніі і 
ан ка ло гіі. Дэр ма то ла гі за ўва жы лі, 
што ста рэн не ску ры за па воль ва ец ца, 
ка лі рэ гу ляр на спа жы ваць зя лё ны 
га ро шак.

ТУ РАЎ — ВІЛЬ ЧА — ТУ РАЎ. Марш рут ад на дзён ны стан дарт-
ны, уклю чае 6 га дзін пла ван ня ўверх па ця чэн ні, нач лег на 
ра цэ, пік нік, ры бал ку.

ТУ РАЎ — ПА ГОСТ — ЗА ПЯ СОЧ ЧА — ТУ РАЎ. Марш рут ад на-
дзён ны стан дарт ны, уклю чае 6 га дзін пла ван ня ўверх і ўніз па 
ця чэн ні ра кі, 2 пік ні кі.

ТУ РАЎ — ВІЛЬ ЧА — ВО ЗЕ РА ГЛЫ БО КАЕ — ТУ РАЎ. Марш рут 
ад на дзён ны, уклю чае 9 га дзін пла ван ня ўверх па ця чэн ні, нач-
лег на ра цэ, пік нік, ры бал ку.

ТУ РАЎ — ВІЛЬ ЧА — КА НАЛ МІ КА ШЭ ВІ ЧЫ — ТУ РАЎ. Марш-

рут двух дзён ны (тур вы хад но га дня), уклю чае 12 га дзін пла-
ван ня ўверх па ця чэн ні, 2 на чоў кі на ра цэ, 2 пік ні кі, ры бал-
ку.

ТУ РАЎ — ВІЛЬ ЧА — ВА ЛЯН СКІЯ МАС ТЫ — ПІНСК — АСА-
БО ВІ ЧЫ — ТУ РАЎ. Марш рут трох дзён ны, уклю чае 38 га дзін 
пла ван ня ўверх па ця чэн ні, 3 на чоў кі на ра цэ, 3 пік ні кі, ры бал-
ку.

ТУ РАЎ — МА ЗЫР — ТУ РАЎ. Марш рут трох дзён ны, уклю чае 
32 га дзі ны пла ван ня ўніз па ця чэн ні ра кі, 3 на чоў кі на ра цэ, 
3 пік ні кі, ры бал ку.

КРУ І ЗЫ ПА РА ЦЭ ПРЫ ПЯЦЬ
— Мож на ар га ні за ваць на ват тыд нё вы кру-

із, — ка жа на мес нік ды рэк та ра па ту рыз ме 
ААТ «Ту раў шчы на» Дзміт рый ТА РА СЕ ВІЧ. 
— Усё за ле жыць ад жа дан ня і фі нан са вых 
маг чы мас цяў клі ен та. Зняць гас ці ні цу на су ткі 
на 20 ча ла век мож на за 5 млн. Мы пра па ноў-
ва ем клі ен там і сваю кух ню. Пры жа дан ні мож-
на прос та па ка тац ца па Пры пя ці на цеп ла хо-
дзе без гас ці ні цы, га дзі на абы дзец ца ў 600 

ты сяч. Гэ ты га тэль — прос та зна ход ка для 
ама та раў па ля ван ня і ры бал кі! Спе цы я ліс ты 
ААТ «Ту раў шчы на» да па мо гуць ім па да браць 
ап ты маль ныя мес цы для ама тар скага па ля-
ван ня або рыб най лоў лі згод на з па жа дан ня мі 
кож на га. Ка ман да плы ву ча га га тэ ля зро біць 
усё маг чы мае, каб ад па чы нак на ва дзе да ста-
віў ту рыс там мо ра ста ноў чых эмо цый і не за-
быў ных ура жан няў.

Ка лек тыў ныя за яў кі на пра-
жы ван не ў плы ву чай гас ці ні-

цы «Па лес се» пры ма юц ца па тэ ле-
фо нах 8 (02353) 76 2 14, 8 (029) 
1797560, е-mаіl: turоvtur@tut.bу ці 
пры да па мо зе сіс тэ мы ан лайн-бра-
ні ра ван ня пар та ла Бе лА гра тур. 

Хо ча це, каб вя сел ле, кар па ра тыў аль бо дзень на ро дзі наў за пом ні лі ся на доў га? 
Та ды звяр ні це ўва гу на гас ці ні цу на ва дзе. Плы ву чая гас ці ні ца з цеп ла хо дам-бук сі рам 
зна хо дзіц ца ў Ту ра ве і пра па нуе шы ро кі спектр па слуг для ад па чы валь ні каў.

Аб' ект гэ ты па-са праўд на му ўні каль ны. Пры яго ства рэн ні вы ка рыс тоў ва лі ся толь-
кі эка ла гіч на чыс тыя ма тэ ры я лы. Асоб на вар та спы ніц ца і на кам фар та бель ных ка-
ю тах, у якіх бу дуць пра жы ваць ту рыс ты. У іх рас па ра джэн ні ло жак, ша фа, су час ныя 
ду ша выя ка бі ны, кан ды цы я нер, тэ ле ві зар. Па ра цэ плы ву чую гас ці ні цу пе ра соў вае 
спе цы яль ны цеп ла ход «Пры пяць». Гэ ты плы ву чы дом цал кам аў та ном ны: на яго бор-
це зна хо дзяц ца два су час ныя ды зель-ге не ра та ры, якія вы пра цоў ва юць элект ра энер-
гію, за пас прэс най ва ды скла дае 14 тон. Усё гэ та ство рыць не аб ход ныя ўмо вы для 
кам форт на га і пры ем на га ад па чын ку на ра цэ.

«ПА ЛЕС СЕ» — ПЛЫ ВУ ЧАЯ ГАС ЦІ НІ ЦА, «ПА ЛЕС СЕ» — ПЛЫ ВУ ЧАЯ ГАС ЦІ НІ ЦА, 
АБО НЕ ЗА БЫЎ НЫЯ ПРА ГУЛ КІ ПА ПРЫ ПЯ ЦІАБО НЕ ЗА БЫЎ НЫЯ ПРА ГУЛ КІ ПА ПРЫ ПЯ ЦІ

На вы со кім уз роў ні на Пры пяц кім Па лес сі для бе ла ру саў і за-
меж ных гас цей аказ ва юц ца па слу гі па ар га ні за цыі па ляў ні чых і 
ры ба лоў ных ту раў. Фі лі ял ААТ «Ту раў шчы на» па ляў ні чая гас па-
дар ка «Ла сі ны вост раў» зна хо дзіц ца на тэ ры то рыі трох ра ё наў 
(Жыт ка віц ка га і Лель чыц ка га Го мель скай воб лас ці і Сто лін ска га 
Брэсц кай воб лас ці).

Агуль ная пло шча гас па дар кі — больш як 128 ты сяч гек та раў па-
ляў ні чых угод дзяў, у тым лі ку 31 кі ла метр ра кі Пры пяць, 280 гек та раў 
пой мен ных ва да ёмаў і во зе ра Бе лае пло шчай 189 гек та раў. На тэ ры-
то рыі па ляў ні чай гас па дар кі жы ве 52 ві ды мле ка кор мя чых, ка ля 
250 ві даў пту шак, 42 ві ды рыб, 7 ві даў рэп ты лій і 11 ві даў зем на-
вод ных. Для па ля ван ня тут пра па ноў ва юц ца лось, дзік, ка зу ля, 
воўк, лі сі ца, яно та па доб ны са ба ка, выд ра, аме ры кан ская нор ка, 
ку ні ца ляс ная, ку ні ца ка мен ная, тхор чор ны, гар на стай, лас ка, 
рач ны ба бёр, ан дат ра, за яц-ру сак, за яц-бя ляк, глу шэц, це ця рук, 
раб чык, ба кас, гусь шэ рая, гусь бе ла ло бая, кры жан ка, шэ рая 
кач ка, шы ра ка нос ка, чы рок-трас ку нок, чы рок-свіс ту нок, вя лі кая 
па ган ка, вя лі кі бак лан, ба кас, шэ рая ку ра пат ка, пе ра пёл ка...

— У за леж нас ці ад се зо на і ві ду па ля ван ня мы пра па ноў ва ем клі-
ен ту ўсё са мае леп шае, — ка жа на чаль нік па ляў ні чай гас па дар кі 
«Ла сі ны вост раў» Аляк сандр БА ГАЙ. — Пра да стаў ля ем па слу гі 
транс пар ту, зда ём у арэн ду зброю. На ват ка лі ча ла век па ту рыс тыч-
най ві зе пры яз джае ў Бе ла русь па спра вах, мы мо жам за клю чыць з 
ім да га вор і вы даць яму стрэль бу для па ля ван ня. Гэ та вель мі зруч на. 
Пад кож на га клі ен та ста ра ем ся пад ладж вац ца, зра біць так, каб яму 

яшчэ ха це ла ся пры ехаць сю ды. І на ра кан няў па куль не атрым лі ва лі. 
На ад ва рот, лю дзям па да ба ец ца, ёсць па ста ян ныя клі ен ты, якія пры-
яз джа юць па не каль кі ра зоў на год.

Не так даў но на тэ ры то рыі «Ла сі на га вост ра ва» з'я віў ся валь ер для 
дзі кіх жы вёл пло шчай 1850 гек та раў. Ужо за пус ці лі ту ды ла сёў, ка зуль, 
дзі коў, 60 але няў, якіх за ку пі лі ў На цы я наль ным пар ку «Пры пяц кі».

Аляк сандр Ба гай — сам заў зя ты па ляў ні чы і ры бак, та му спа дзя-
ец ца, што сё ле та ўсё ж та кі ўвя дуць у дзе ян не да паў нен ні ў пра ві лы 
вя дзен ня па ляў ні чай гас па дар кі, і та ды се зон на ла ся мож на бу дзе 
ад крыць не 1 ве рас ня, а 20 жніў ня. А па куль што на чаль нік па ляў ні-
чай гас па дар кі за пра шае чы та чоў «Звяз ды» па па ля ваць на ка зу лю 
і дзі ка.

На быць пу цёў кі на плат нае ама тар скае ры ба лоў ства на ра-
цэ Пры пяць і во зе ры Бе лым мож на ў на ступ ных пунк тах 

про да жаў:
— Жыт ка віц кі ра ён, в. Азя ра ны, вул. Мо ла дзе вая, 1, фі лі ял 

«Ла сі ны вост раў», што дня з 8-00 да 17-00 акра мя вы хад ных і свя-
точ ных дзён; тэл. 8 (02353) 95 8 46;

— г. Ту раў, вул. Ле нін ская, 10 (круг ла су тач на ў бу дын ку гас ці-
ні цы «Ту раў»); тэл. 8 (02353) 75 1 64;

— Жыт ка віц кі ра ён, в. Гра да; тэл. 8 (029) 8372894;
— Жыт ка віц кі ра ён, ту рыс тыч ны комп лекс «Бе лае» (ка ля 

в. Бе лае Жыт ка віц ка га ра ё на); тэл. 8 (02353) 93 3 49.
Па пы тан нях ар га ні за цыі і пра вя дзен ня па ля ван ня тэ ле фа нуй-

це па ну ма ры 8 (02353) 95 8 46.

«ЛА СІ НЫ ВОСТ РАЎ» — 
РАЙ ДЛЯ ПА ЛЯЎ НІ ЧЫХ І РЫ БА КОЎ!

Га лоў ны аг ра ном Ва лян ці на МАР КЕ ВІЧ пра вя рае, 
ці га то вы га ро шак да на рых тоў кі.

Пра дук цыя 
фі лі яла 

«Ту раў скі кан сер ва вы кам бі нат».

Анд рэй КУЗЬ МЕН КА, 
ды рэк тар ААТ «Ту раў шчы на».

Якасць га ро ху вы шэй ша га га тун ку кант ра лю ец ца 
на ўсіх эта пах яго вы твор час ці.

Ту раў ская пры ро да.

Пом нік Кі ры лу Ту раў ска му.

СЭРЦА ПРЫПЯЦКАГА ПАЛЕССЯ

Алена ДАЎЖАНОК, На дзея ДРЫ ЛА. Любоў БЯЛЯЕВА (фота). УНП 490526759

Ту раў скі луг, або Ба лон ні, як яго на зы ва юць мяс цо выя жы ха ры 
— гэ та вост раў пло шчай ка ля 400 гек та раў, раз ме шча ны ў 
цэнт ры Ту ра ва. Ад га рад ской на бя рэж най яго ад дзя ляе ра ка 
Стру мень. Сто я чы на на бя рэж най або на маст ку праз Стру мень, 
мож на ба чыць сот ні і ты ся чы пту шак, якія пра ля та юць над 
ра кой вяс ной. Ка ля 40 ві даў пту шак за ста юц ца гнез да вац ца 
на Ба лон ні. З іх 16 ві даў — «чыр ва на кніж ні кі»! Шчыль насць 
гнез да ван ня тут мо жа да ся гаць у асоб ныя га ды звыш 1000 пар 
на ад ным гек та ры. У 2009 го дзе па ра шэн ні Жыт ка віц ка га 
рай вы кан ка ма Ту раў скі луг быў аб ве шча ны за каз ні кам.

Гас ці ніч ны комп лекс «Стру мень» з ві дам на ра ку.

Але на РАЙ, бар мен 
гас ці ніч на га комп лек су 

«Стру мень», час туе гас цей 
смач най ка вай.

За бра ні ра ваць 
мес цы ў 
гас ці ніч ным 
комп лек се 
«Стру мень» 
мож на па 
ну ма ры: маб. 
+375 29 3285721.

ГАС ЦІ НІЧ НЫ КОМП ЛЕКС «СТРУ МЕНЬ» — 
КАМ ФОРТ НЫ АД ПА ЧЫ НАК НА БЕ РА ЗЕ РА КІ!
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