
КАР ЦІН КІ З ГЛЫ БІН КІ10 жніўня 2018 г.16

24

РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ № 15 
ад 17 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi: Са вет Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Па ла та прад стаў нi коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, рэдакцыйна-выдавецкая 
ўстанова «Выдавецкі дом «Звяз да».

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
Ад каз ны за вы пуск: АНУФРЫЕВА В. А. 
Гра мад скi са вет: ПА ПКОЎ А.А., стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні; ЦУП РЫК Л.А., стар шы ня Па ста-
ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па дзяр жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг-
ла мен це; ПА ПКО В.М., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па між на род-
ных спра вах; БЕ ЛЯ КОЎ А.Э., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са-
ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па аду ка цыі, 
на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці; ПА НА СЮК В.В., стар шы ня 
Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў; ДРЫ ЛЁ НАК Т.Л., стар шы ня 
Лёз нен ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў; СУ ШЧАН КА М.Л., стар шы ня 
Глу шан ска га па сял ко ва га Са ве та дэ пу та таў Баб руй ска га ра ё на.

АД РАС РЭ ДАК ЦЫI: 
220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10-а.

КАН ТАКТ НЫ ТЭ ЛЕ ФОН 292 44 12; 
e-mail: info@zviazda.by
Га зе та ад дру ка ва на ў Рэс пуб лi кан скiм унi тар ным 
прад пры ем стве «Вы да вец тва «Бе ла рус кi Дом дру-
ку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мiнск, 
пр. Не за леж нас цi, 79. 
Ты раж 20.008.  Ну мар пад пi са ны ў 19.30

9 жніўня 2018 года.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 1-й стар. «МС».)

Та кі ад па чы нак у ма ляў-
ні чай зо не вель мі ка рыс ны 
для дзя цей, лі чыць стар-
шы ня аб лас ной аса цы я цыі 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та-
таў Ана толь Ні кі цін. На яго 
дум ку, та кіх лет ні каў мо жа 
быць больш, але не ўсе яны 
пра цу юць. У іх лі ку ве да-
мас ны лет нік «Ар ля ня», які 
на ле жаў УУС. За раз аб' ект 
на 100 мес цаў пус туе, хоць 
і зна хо дзіц ца не па да лёк ад 
«Су зор'я». Ана толь Ні кі цін 
пра па на ваў ад на віць лет-
нік агуль ны мі на ма ган ня мі, 
каб прад пры ем ствы і сель-
скія гас па дар кі ад ра ман та-
ва лі па до мі ку.

АБ'ЁМЫ
РАСТУЦЬ

У воб лас ці на зі ра ец ца 
вя лі кі по пыт ме на ві та на 
ста цы я нар ныя лет ні кі, але 
мес цаў не ха пае, хоць яны і 
пра цу юць у ча ты ры зме ны. 
Та му ў Гро дзен скай воб-
лас ці два га ды та му рас-
па ча лі пра ект па вы ка ры-
стан ні пад круг ла су тач ныя 
лет ні кі ўста ноў аду ка цыі. 
Ба зу пад бі ра лі ў эка ла гіч на 
чыс тых мес цах, дзе на се ле-
ныя пунк ты ма юць ма ляў ні-
чыя края ві ды. Та кім чы нам 
за два се зо ны коль касць 
азда раў лен чых баз вы рас-
ла з 35 да 65. Ад па вед на, і 
дзе так у іх ад па чы ла знач на 
больш. Па сло вах пер ша-
га на мес ні ка на чаль ні ка 
га лоў на га ўпраў лен ня 
аду ка цыі Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма Га лі ны 
КУР ГАН СКАЙ, у рэ зер ве 
яшчэ 15 та кіх школ, усе яны 
зна хо дзяц ца ка ля ля соў і 
азё раў.

— Аб' ёмы азда раў лен-
ня рас туць, — пад крэс лі ла 
яна. — Сё ле та мы азда-
ра вім 60 ты сяч дзя цей 
ад 6 да 16 га доў. Гэ та на 
12 % больш, чым ле тась. 
Усе лет ні кі пра цу юць на 
поў ную ма гут насць. На-
ле та пла ну ем азда ра віць 
70 ты сяч дзе так. Рэ зерв 
ёсць. Бу дзем пра па ноў-
ваць гро дзен цам ехаць на 
азда раў лен не ў ін шыя ра ё-
ны, а не ства раць ажы я таж 
у пры га рад ных лет ні ках.

ЗМЕ НА З РО БА ТА МІ, 
ПА ГРА НІЧ НЫ АТРАД 
І ЮНЫЯ ЛЯС НІ ЧЫЯ

На са мрэч у школь ні каў 
воб лас ці ёсць ня ма ла аль-
тэр на тыў у вы ба ры лет ня га 

ад па чын ку. Мно гія ад да-
юць пе ра ва гу про філь на му 
кі рун ку.

На прык лад, у Лой каў-
скай ся рэд няй шко ле пра-
цуе па ла тач ны пе ра со вач-
ны лет нік «Сле да пыт». Сё-
ле та яго ўдзель ні кі за дзе-
вяць дзён прай шлі амаль 
80 кі ла мет раў. Са сва іх па-
хо даў яны пры нес лі экс па-
на ты ў школь ны му зей.

Гро дзен скі ра ён — пры-
гра ніч ны. Школь ні кі ах-
вот на едуць у лет ні кі, якія 
пра цу юць на па гра ніч ных 
за ста вах. Іх ство ра на 19. 
Як рас ка заў ды рэк тар 
па тры я тыч на га лет ні-
ка Ра ціц кай СШ Мак сім 
ЦЯ ЦЕР СКІ, перш-на перш 
сю ды бя руць праб лем ных 
дзя цей і дзя цей з ма ла за-
бяс пе ча ных сем' яў. Па лат кі 
ста вяц ца на са мой тэ ры то-
рыі за ста вы, дзе ці ву чац ца 

раз бі раць і збі раць зброю, 
ава лод ва юць на вы ка мі 
сле да пы таў. Для мно гіх гэ-
та пер шы крок у бу ду чую 
пра фе сію.

У Скі дзе лі пры школь ны 
лет нік аб' яд наў 60 ама та-
раў ро ба та тэх ні кі. Школь-
ні кі ста лі пе ра мож ца мі пер-
ша га аб лас но га кон кур су і 
пры ня лі ўдзел у фес ты ва лі 
ў Мін ску. Важ на, што лет-
нік з ІТ-ухі лам пра цуе на 
бюд жэт най асно ве.

У рам ках лет няй зме ны 
ар га ні за ва ны атрад юных 
ляс ні чых у аг ра га рад ку Ін-
ду ра Гро дзен ска га ра ё на. 
Тра піць у яго не прос та, бо 
мяс цо вае ляс ніц тва пла-
ціць школь ні кам за па сад-
кі і роз ныя ін шыя ра бо ты. 

Гэ та і за ро бак, і азда раў-
лен не ад на ча со ва.

Про філь ны лет нік «На-
ву ка» са браў школь ную 
ін тэ ле кту аль ную элі ту 
воб лас ці ў Па рэ цкай шко-
ле-ін тэр на це. Да рэ чы, аб'-
ект за дзей ні ча ны на ўвесь 
се зон.

Про філь ныя лет ні-
кі ста но вяц ца ўсе больш 
пры ваб ны мі, бо дзя цей 
аб' яд ноў ва юць агуль ныя 
ін та рэ сы і ці ка выя спра вы. 
Гэ та перс пек тыў ны на пра-
мак, і ён бу дзе раз ві вац-
ца, за пэў ні лі спе цы я ліс ты 
аду ка цыі.

ПА ЛЕП ШЫЦЬ 
АБ СТА ЛЯ ВАН НЕ 

І АД КРЫЦЬ БА СЕЙН
У лі ку «бо ле вых» пунк-

таў дэ пу та ты ад зна чы лі не-
каль кі мо ман таў.

Дэ пу  тат  га  рад ско-
га Са ве та, га лоў ны ўрач 
1-й дзі ця чай па лі клі ні кі 
Грод на Іры на Лу кан ская 
звяр ну ла ўва гу на азда-
раў лен не дзя цей, якія ма-
юць хра ніч ную па та ло гію. 
Яна пра па на ва ла ўвес ці 
са на тор ныя зме ны ў спе-
цы я лі за ва ных шко лах-
ін тэр на тах. На прык лад, 
у Азёр скай са на тор най 
шко ле-ін тэр на це мож на 
пры маць дзе так са ска-
ліё зам. У шко ле пяць га-
доў не пра цуе ба сейн, 
а ва да вель мі спры яль-
на дзей ні чае на мыш цы. 
Бы ла агу ча на пра па но ва 
яго ад ра ман та ваць. Ужо 
не каль кі га доў аб' ект не 
трап ляе ў аб лас ную ін-
вест праг ра му, маг чы ма, 

дэ пу та там удас ца ўклю-
чыць яго ў спіс. Ёсць па-
трэ ба і ў ме ды цын скім 
пе ра аб ста ля ван ні спе-
цы я лі за ва ных школь ных 
уста ноў.

Стар шы ня Гро дзен-
ска га аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў Ігар ЖУК звяр-
нуў ува гу на ўдас ка на лен-
не дзі ця ча га ад па чын ку.

— Сё ле та на пад рых-
тоў ку азда раў лен ча га се-
зо на ў воб лас ці за тра ча на 
больш за міль ён руб лёў. 
Пра цуе ка ля ты ся чы лет ні-
каў роз ных ты паў. Мы цал-
кам аха пі лі дзя цей-сі рот, 
але ёсць ка тэ го рыя, якая 
па тра буе боль шай ува гі, — 
гэ та дзе ці-ін ва лі ды. З іх 
пра хо дзіць азда раў лен не 
толь кі 24 %. У «Су зор'і» 
бу дзе азда роў ле на 15 ча-
ла век. Трэ ба ўдас ка наль-
ваць гэ ты кі ру нак. Дэ пу та-

ты па він ны са дзей ні чаць 
раз віц цю сіс тэ мы азда раў-
лен ня, пра ду гледж ваць на 
гэ та срод кі пры раз мер ка-
ван ні бюд жэ ту ў ра ё нах, — 
пад крэс ліў ён.

Чле ны аб лас ной аса-
цы я цыі мяс цо вых Са ве таў 
вый шлі з іні цы я ты вай за-
бес пя чэн ня бяс плат на га 
пра ез ду школь ні кам, якія ў 
лет ні час на вед ва юць пры-
школь ныя лет ні кі. Та кое 
па жа дан не вы ка за лі мно гія 
баць кі. На сён няш ні дзень 
бяс плат ны пра езд дзей ні-
чае па 30 чэр ве ня. У не ка-
то рых рэ гі ё нах, у тым лі ку 
ў ста лі цы, та кія льго ты для 
школь ні каў ужо дзей ні ча-
юць.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Каб лет нік 
пры нёс ра дасць

НА ЧЫ ГУН ЦЫ
Стан цыя «Дра гі чын» ста ла лі да рам у Брэсц кім 
ад дзя лен ні Бе ла рус кай чы гун кі па вы ні ках пра цы за 
паў год дзе. Ка рэс пан дэнт «Дра гі чын ска га вес ні ка» 
за пы таў на чаль ні ка стан цыі Паў ла Са віц ка га, як 
атры ма ла ся да сяг нуць та ко га ўзроў ню.

Асноў ным «ла ка ма ты вам» рос ту ста ла па ве лі чэн не 
аб' ёмаў па груз кі і вы груз кі на 5 %. «Мы жы ва ці ка вім ся 
пла на мі і да рож ні каў, і бу даў ні коў, ра ду ем ся, ка лі да вед-
ва ем ся аб ра мон це ці бу даў ніц тве да рог, жы лых да моў, 
ін шых буй ных аб' ек таў. Зна чыць, і чы гу нач ная стан цыя 
бу дзе за бяс пе ча на пра цай! Па чы гун цы да стаў ля ец ца 
цу кар на прад пры ем ства «Эк зон», шы фер, цэ мент і ін-
шыя буй на га ба рыт ныя бу даў ні чыя ма тэ ры я лы фі лі яла 
«Гас торг» ра ён на га спа жы вец ка га та ва рыст ва. Мы з за-
да валь нен нем су пра цоў ні ча ем з усі мі, хто да нас звяр-
та ец ца», — ка мен туе Па вел Са віц кі.

НА ЖА ЛЕЗ НЫМ 
КА НІ

Упер шы ню ў Ваў ка выс ку прай шлі між на род ныя 
спа бор ніц твы па мо та кро се «Mасес сuр». Па драйв 
і энер гію на пля цоў ку ад пра віў ся ка рэс пан дэнт ра ён най 
га зе ты «Наш час».

За пер шае мес ца зма га лі ся спарт сме ны з Бе ла ру сі, 
Ра сіі і Укра і ны. Да апош ня га мо ман ту не зра зу ме лы быў 
лёс гэ тых спа бор ніц тваў: прой дуць яны ці не. І ўся го 
за не каль кі дзён бы ла пад рых та ва на тра са мо та кро-
су, у чым вя лі кая за слу га ў пер шую чар гу кі раў ніц тва 
і на ву чэн цаў Ваў ка выс кай шко лы ДТСА АФ, а так са ма 
ра бот ні каў ка му наль най гас па дар кі. Стар шы ня Бе ла-
рус кай фе дэ ра цыі ма та цык лет на га спор ту Аляк сандр 
Дра гун ад зна чыў вы со кую ар га ні за цыю спар тыў ных ме-
ра пры ем стваў, па дзя ка ваў рай вы кан ка му за пад трым-
ку і да па мо гу ў іх пра вя дзен ні і па абя цаў у на ступ ным 
се зо не пра вес ці яшчэ ад но еў ра пей скае пер шын ство ў 
Ваў ка выс ку. Спа бор ніц твы дзя лі лі ся па пя ці кла сах ма-
та цык лаў. Ва ўсіх ві дах пе ра маг лі бе ла ру сы, пры чым у 
трох — ваў ка вы ча не.

ПЯ ШЧОТ НЫ БІЗ НЕС
Ка лі сяст ра Ве ры Бур ла ко вай збі ра ла ся куп ляць рэ чы 
для свай го бу ду ча га не маў ля ці, яна пе ра гле дзе ла 

не маг чы ма вя лі кую коль касць сай таў з та кі мі ж 

не маг чы ма вы со кі мі кош та мі. І тут Ве ра зра зу ме ла, 

што маг ла б ра біць та кія ж пры го жыя рэ чы тан ней 

і ра да ваць бу ду чых ма туль. Так у яе з'я віў ся свой біз нес, 

пра які рас каз вае га зе та «Пу ха віц кія на ві ны».

Усе экс пе ры мен таль ныя ма дэ лі ра зы шлі ся па знаё -
мых і сяб рах у якас ці па да рун каў. Ка лі на бі ла ру ку, 
Ве ра за рэ гіст ра ва ла ся ў якас ці ра мес ні ка. Па поў ні ла 
свой «ма шын ны парк» су час ны мі швей ны мі ма шын-
ка мі. За раз у асар ты мен це пле ды, па ду шач кі і цац кі. 
Вы бі ра ла та кі за ня так для ся бе ў тым лі ку для та го, каб 
пра ца ваць і ўдзя ляць шмат ча су сям'і. Да рэ чы, у яе двое 
дзе так. Шыць і вы шы ваць ву чы ла ся ў дзя цін стве з ма-
ту ляй і ба бу ляй, так са ма да па маг лі і школь ныя ўро кі 
пра цы. Лі чыць, што гэ та ка рыс ныя на вы кі. Вось яны і 
спат рэ бі лі ся.

На дзея АНІ СО ВІЧ.
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