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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
Ла гер, доб ра зна ё мы яшчэ 

са вец кім школь ні кам, зна хо-
дзіц ца не па да лёк ад па сёл ка 
Ра даш ко ві чы, за 40 кі ла мет-
раў ад ста лі цы. Тут улет ку ад-
па чы ва юць дзе ці су пра цоў ні-
каў не толь кі прад пры ем ства 
«ГА РЫ ЗОНТ», але і яшчэ 
больш чым 700 ар га ні за цый 
Мін ска і Мін скай воб лас ці.

Праз да ро гу — ла гер «Ма-
як», які цу дам па збег нуў за-
крыц ця.

— Ён быў на ба лан се ін ша-
га прад пры ем ства хол дын га. 
Не акуп ляў ся. І ле там 2015 го-
да прос та не ад крыў ся. З 

мі ну ла га го да мы да лу чы лі 
яго да ся бе. Ця пер за зме ну 
мо жам пры няць 1080 дзя-
цей, — рас каз вае ды рэк-
тар Са цы яль на га комп-
лек су «Кі ру ю чай кам па ніі 
хол дын га «ГАРЫЗОНТ» 
і на чаль нік азда раў лен ча га 
ла ге ра Воль га ІЛЬ І НА.

Су сед ні «Ма як» пры ня лі 
ў да стат ко ва сціп лым ста не. 
Ла гер больш за год не пра-
ца ваў, і яго тэ ры то рыя ста ла 
за рас таць. Ле тась там па ча лі 
ра монт. Аб на ві лі ак та вую за-
лу, ста ло вую, адзін з жы лых 
кар пу соў. Ця пер у па мяш-
кан нях знач на кам форт ней. 
Тут па ста ві лі но вую мэб лю, 

«пе ра шы лі» столь, аздо бі лі 
сце ны ў хо ле дэ ка ра тыў най 
тын коў кай.

— Ін тэр' ер у па ко ях бу дзем 
уз мац няць тэкс ты лем, — да-
дае на чаль нік ла ге ра. — Нам 
у Грод не ця пер шы юць што-
ры і па кры ва лы.

Ра бо ты на да лу ча най тэ ры-
то рыі яшчэ шмат. За тое вы ра-
шы ла ся праб ле ма дэ фі цы ту 
па мяш кан няў для гурт коў. Пе-
да го гі бу дуць за да во ле ны.

Ідзём у га лоў нае мес ца 
ла ге ра — ста ло вую. Па куль 
без сту ку лы жак і па ху бар-
шчу. Для дзя цей бу дзе ар га-
ні за ва на пя ці ра зо вае хар ча-
ван не, да га во ры на па стаў ку 
пра дук таў даў но пад пі са ны.

— За асно ву мы бра лі двух-
тыд нё вае ме ню, рэ ка мен да ва-
нае Рэс пуб лі кан скім цэнт рам 
гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра-
мад ска га зда роўя. Школь ні кі 
што дзень бу дуць атрым лі ваць 
фрук ты, ма лоч ныя пра дук ты. 
У ра цы ён аба вяз ко ва ўва хо-
дзяць ка шы, су пы, мя са, — 
рас каз вае Воль га Іль і на.

За зме ну ў ла ге ры вы пі ва-
ец ца амаль дзве ты ся чы літ-
раў ке фі ру, з'я да ец ца 6,5 ты-
ся чы апель сі наў і 12,5 ты ся-
чы кат лет. На тэ ры то рыі бу-
дзе пра ца ваць бу фет. Та му ў 
спя ко ту дзе ці змо гуць ку піць 
са бе ва ду і ма ро жа нае.

Пы тан не бяс пе кі так са ма 
пад кант ро лем. На ва ро тах 
заў сё ды ста іць вар таў нік, 
плюс на лет ні час у ла гер 
ка ман дзі ру юц ца два су пра-
цоў ні кі мі лі цыі.

Па сло вах Воль гі Іль і ной, 
по пыт на азда раў лен чыя пу-

цёў кі рас це дру гі год за пар. 
У све це сі ту а цыя не спа кой-
ная, вось баць кі і ад да юць 
пе ра ва гу ад па чын ку до ма. 
На дру гую і трэ цюю зме-
ны ўжо ў кра са ві ку не бы ло 
мес цаў. Яшчэ па сто ча ла век 
за пі са лі ў чар гу на той вы-
па дак, ка лі хтось ці ад бро ні 
ад мо віц ца.

Да за ез ду дзя цей ла гер 
рых туе не толь кі ма тэ ры яль-
ную ба зу, але і вы ха ваў ча-
за баў ляль ную пра гра му. Для 
школь ні каў пры дум ва юць 
роз ныя пра ек ты. На прык лад, 
дзе цям ста рэй ша га ўзрос ту ў 
мі ну лыя га ды пра па ноў ва лі 
па спра ба ваць ся бе ў якас ці 
ані ма та раў, прай сці пра фе-
сій на-ары ен та цый нае тэс ці-
ра ван не. Сё ле та ах вот ных 
бу дуць ву чыць біз нес-мыс-
лен ню.

Утрым лі ваць дзі ця чы ла-
гер прад пры ем ству сён ня 

ня прос та, пры зна ец ца су-
раз моў ні ца.

— Але наш ге не раль ны 
ды рэк тар Юрый Прад ко пад-
трым лі вае раз віц цё са цы яль-
най сфе ры. Вель мі да па ма-
га юць га рад скія ўла ды.

Ла гер так са ма ста ра ец ца 
за раб ляць. Пра па нуе плат-
ныя пра ек ты — за ня ткі па ро-
ба та тэх ні цы, кі тай скай мо ве, 
курс для дзяў чат па эты ке це, 
ма кі я жы і сты лі, анг ла моў ную 

зме ну (су мес на з бры тан скі мі 
дзець мі). А ў між се зон не, ка лі 
тэ ры то рыя пе ра ўтва ра ец ца ў 
азда раў лен чы комп лекс для 
да рос лых і дзя цей, пры мае ў 
ся бе спар та кі я ды і турз лё ты. 
Каб да но ва га се зо на мець 
маг чы масць аб на віць яшчэ 
кор пус.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

Мінск — Ра даш ко ві чы — 
Мінск.

ДА ЗА ЕЗ ДУ 
ГА ТО ВЫ!

Лі чыль нік
За пу цёў ку для дзі ця ці ў спар тыў на-азда раў лен чы ла-

гер з круг ла су тач ным зна хо джан нем баць кам да вя дзец-
ца ад даць у ся рэд нім 269 руб лёў (су мы пры вод зяц ца з 
улі кам да та цый), з дзён ным зна хо джан нем — 23 руб лі. 
Зме на ў круг ла су тач ным азда раў лен чым ла ге ры бу дзе 
каш та ваць 235 руб лёў (у дзён ным — 18 руб лёў), у про-
філь ным азда раў лен чым з круг ла су тач ным зна хо джан нем 
не менш за дзе вяць дзён — 25, у дзён ным ла ге ры пра цы і 
ад па чын ку — 15. Па ме ры да та цый на пу цёў кі па вя лі ча ны 
ў ся рэд нім на 9 пра цэн таў.

У тэ му
 З 2003 го да Фе дэ ра цыя праф са юзаў Бе ла ру сі вы-

дат коў вае гро шы на лет няе азда раў лен не дзя цей у за га-
рад ных круг ла су тач ных ла ге рах. Срод кі ідуць на зні жэн не 
кош ту пу цё вак для школь ні каў са шмат дзет ных, ня поў ных, 
ма ла за бяс пе ча ных сем' яў, дзя цей-ін ва лі даў. Сё ле та на 
гэ тыя мэ ты ФПБ на кі ра ва ла 110 ты сяч руб лёў. Ле тась — 
100 ты сяч, што да зво лі ла на льгот ных умо вах азда ра віць 
2178 дзя цей.
 У цэ лым ма тэ ры яль ная да па мо га з праф са юз на га 

бюд жэ ту на куп лю пу цё вак у мі ну лым го дзе скла ла больш 
за 1,5 міль ё на руб лёў. На кі роў ва ец ца так са ма фі нан са ван-
не на на быц цё мэб лі ў ла ге рах, гуль ня во га і спар тыў на га 
ін вен та ру.
 Каб га ран та ваць бяс печ ныя ўмо вы зна хо джан ня дзя-

цей у лет ні ках, пра фі лак ты ку траў ма тыз му, тэх ніч ныя 
ін спек та ры пра цы пра вя ра юць ла ге ры да па чат ку се зо-
на. Асаб лі вая ўва га ўдзя ля ец ца гуль ня вым і спар тыў ным 
пля цоў кам.
 Спар тыў ны клуб ФПБ ак тыў на азда раў ляе пад час 

лет ніх ка ні кул школь ні каў са спе цы я лі за ва ных ву чэб на-
спар тыў ных уста ноў. Ле тась у ад мыс ло вых ла ге рах (круг-
ла су тач ных і дзён ных) ад па чы лі і па вы сі лі сваё май стэр-
ства 21 ты ся ча дзя цей.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Тое, што гэ та ме на ві та тая трыц цаць чац вёр-
ка, свед чаць не толь кі да ку мен ты, а і пра бо і-
ны на кор пу се — во раг су стрэў вы зва лі це ляў 
жорст кім су пра ціў лен нем.

Ужо прай шло столь кі ча су, а танк па-ра ней-
ша му на ха ду. Стар шы лей тэ нант Дзя ніс Зя ва-
ліч, які пад час па ра да з'яў ля ец ца ка ман дзі рам 
тан ка, свой удзел у га лоў най ура чыс тас ці кра-
і ны тры мае ў сак рэ це на ват ад род ных. Аказ-
ва ец ца, яго дзед, Яра слаў Зя ва ліч, у да лё кім 
1944-м вы зва ляў Мінск. Ды яшчэ і на тан ку 
Т-34! Праў да, ін шай ма ды фі ка цыі.

Уся го на па ра дзе бу дзе за дзей ні ча на 
звыш 280 адзі нак ба я вой тэх ні кі — у па раў-
нанні з па пя рэд нім го дам коль касць па рад-
ных раз лі каў па вя лі ча на амаль у два ра зы! 
Ме ха ні за ва ная ка ло на рас цяг нец ца пры клад-
на на тры кі ла мет ры.

— Для ўдзе лу ў па ра дзе ада бра ныя са мыя 
леп шыя, дыс цып лі на ва ныя ва ен на слу жа чыя, 
якія пад час пад рых тоў кі бу дуць па вы шаць 
сваё май стэр ства кі роў цы, удас ка на льваць 
улас ныя ве ды па тэх ніч най част цы ўзбра-
ен ня і ва ен най тэх ні кі, у тым лі ку мар ша вую 
пад рых тоў ку, — ад зна чыў на мес нік ка ман-
ду ю ча га вой ска мі Паў ноч на-за ход ня га 

апера тыў на га ка ман да ван ня Уз бро е ных 
Сіл пал коў нік Ула дзі мір КУ ЛА ЖЫН, які 
ад каз вае за пад рых тоў ку ме ха ні за ва най ка-
ло ны да па ра да. — Па рад ныя раз лі кі скла-
да юць ка ля 30% узо раў уз бра ен ня і ва ен най 
тэх ні кі, якія ство ра ны і ма дэр ні за ва ны на ай-
чын ных прад пры ем ствах.

У пры ват нас ці, ра кет ныя сіс тэ мы зал па-
ва га агню «Па ла нэз». Го нар ай чын на га аба-
рон на-пра мыс ло ва га комп лек су ўжо двой чы 
ўдзель ні чаў у па ра дзе, але ме на ві та сё ле-
та ён упер шы ню бу дзе пра дэ ман стра ва ны 
шы ро кай пуб лі цы як са ма стой ны ды ві зі ён 
Уз бро е ных Сіл. Па сло вах экс пер таў, зброя 
ўні каль ная. Але, як пры зна юц ца тыя, хто не-
па срэд на кі руе «Па ла нэ зам», ён на столь кі 
прос ты, што да стат ко ва два-тры тыд ні, каб 
асво іць тэх ні ку.

— У па ра дзе бу дуць удзель ні чаць ма шы ны 
ба я во га кі ра ван ня, ба я выя ма шы ны і транс-
парт на-за ра джа ю чыя ма шы ны комп лек су 
«Па ла нэз» — уся го 6 ма шын, — рас каз вае 

ка ман дзір 77-га асоб на га рэ ак тыў на га 
ар ты ле рый ска га ды ві зі ё на 336-й ар ты ле-
рый скай бры га ды Мі ха іл КРЫ ВА ШЭЙ. — 
Яшчэ тры ма шы ны бу дуць прад стаў ле ны для 
пра гля ду гра ма дзян скаму на сель ніц тву на 
ар га ні за ва най вы стаў цы.

Экс клю зіў сё лет ня га па ра да дня мі рас-
крыў мі ністр аба ро ны. Пас ля та го як прой-
дуць па рад ныя раз лі кі і скон чыц ца афі цый-
ная ўра чыс тасць, гле да чы па ра да змо гуць 
блі жэй па зна ё міц ца з тэх ні кай: раз гле дзець 
яе, сфа та гра фа вац ца і на ват да кра нуц ца. 
У тым лі ку і да най ноў шых рас пра цо вак бе ла-
рус ка га ВПК — упер шы ню на мін скі пра спект 
вы едуць бра ні ра ва ныя ма шы ны «Кай ман» і 
«Во лат», ра дыё рэ лей ныя стан цыі, ма біль ныя 
зе ніт ныя ар ты ле рый скія комп лек сы «Зе ніт», 
вы ра та валь ная і ме ды цын ская тэх ні ка.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kanyuta@zvіazda.by

На тан ку Пе ра мо гі — 
на шча дак пе ра мож цы
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