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Уво гу ле, на гэ тым тыд ні ча-
ка ец ца ма роз нае на двор'е. 
А да вы хад ных ма ра зы яшчэ 
і ўзмоц няц ца. Не абы дзец ца 
і без сне гу, але ён бу дзе ўжо 
не та кі пра цяг лы і ін тэн сіў ны, 
па ве да міў на чаль нік служ бы 
гід ра ме тэа ра ла гіч ных пра гно-
заў Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 
па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 
ра дые ак тыў на га за брудж ван-
ня і ма ні то рын гу на ва коль на га 
ася род дзя Мінп ры ро ды Дзміт-
рый РА БАЎ.

У аў то рак (на Ва дох ры шча) мес-
ца мі прой дзе не вя лі кі снег. У не ка-
то рых ра ё нах ча ка ец ца ту ман. На 
да ро гах мес ца мі за ха ва ец ца га ла-
лё дзі ца. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўдзень скла дзе мі нус 4—10 гра ду-
саў. Спа кой нае зі мо вае на двор'е праг на-
зу ец ца ў се ра ду і чац вер. Так, уна чы ў 
се ра ду мес ца мі, а ўдзень — на боль шай 
част цы тэ ры то рыі прой дзе ка рот ка ча со-
вы снег. На не ка то рых участ ках да рог 
за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы скла дзе мі нус 7—14 гра-
ду саў, пры пра яс нен нях — да 19 ма ро зу. 
Удзень праг на зу ец ца мі нус 5-12 гра ду-
саў. Амаль паў сюд на па кра і не бу дзе 
іс ці ка рот ка ча со вы снег і ў чац вер. На 
асоб ных участ ках да рог за ха ва ец ца га-

ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе мі нус 7—14 гра ду саў, пры пра-
яс нен нях — 15—17 ма ро зу. Удзень ча-
ка ец ца ад мі нус 5 да мі нус 12 гра ду саў, 
ад нак мес ца мі — ужо да 14 ма ро зу.

А вось з пят ні цы з рос там ат мас фер на га 
ціс ку ў Бе ла русь пач не па сту паць больш ха-
лод нае па вет ра з паў ноч ных шы рот. Ма ра-
зы ўзмоц няц ца. У пят ні цу мес ца мі прой дзе 
ка рот ка ча со вы снег, на да ро гах за ха ва ец ца 
га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе ўжо мі нус 11—18 гра ду саў, а пры 
пра яс нен нях бу дзе ўжо да мі нус 19—23.  
Удзень праг на зу ец ца мі нус 7—14 гра ду саў, 
мес ца мі — да 16 ма ро зу.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў 
ай чын ных спе цы я ліс таў, у су бо ту і 
ня дзе лю мес ца мі прой дзе ка рот ка-
ча со вы снег, на да ро гах за ха ва ец ца 
га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе мі нус 13—20 гра ду саў, 
а вось пры пра яс нен нях бу дзе ўжо да 
21—26 ма ро зу. Удзень ча ка ец ца 7-14,  
мес ца мі — да 17 ма ро зу.

Дзміт рый Ра баў ад зна чае, што 
фак тыч на на Хры шчэн не не заў сё ды 
бы вае ма роз нае на двор'е. Звы чай на 
ў Мін ску ся рэд няя су тач ная тэм пе ра-
ту ра па вет ра 19 сту дзе ня скла дае 
мі нус 7,2 гра ду са. Пры клад на адзін 
раз на 6-7 га доў яна вы шэй шая за 
нуль, раз на ча ты ры га ды — ні жэй-
шая за мі нус 10 гра ду саў. «А вось 
ні жэй за мі нус 20 гра ду саў ся рэд ня-

су тач ная тэм пе ра ту ра апус ка ец ца вель мі 
рэд ка — пры клад на адзін раз на 25-30 
га доў. Але за пе ры яд гла баль на га па цяп-
лен ня, які па чаў ся з кан ца 80-х га доў мі-
ну ла га ста год дзя, на гэ та свя та асаб лі ва 
хо лад на бы ло ў 1995 го дзе, ка лі ся рэд няя 
су тач ная тэм пе ра ту ра бы ла ні жэй шай за 
мі нус 10 гра ду саў (мі нус 11,7) і ў 2006 
го дзе — ся рэд няя су тач ная тэм пе ра ту ра 
та ды бы ла ні жэй шая за 20 ма ро зу (мі нус 
22,6 гра ду са). 

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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На двор'еНа двор'е  ��

МА РОЗ ПРЫ ПЯ ЧЭ НА ПОЎ НІ ЦУ
У вы хад ныя тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы бу дзе да ся гаць мі нус 26 гра ду саў

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

Сплаў до све ду і ці каў нас ці
У кра і не вы бра лі най леп шых жур на ліс таў, 

якія пі шуць пра на ву ку. Ся род іх — ад ра зу два звяз доў цы!
На цы я наль ная ака дэ мія на вук Бе ла ру сі пад вя ла вы ні кі кон-

кур су на най леп шае прад стаў лен не на ву ко вых да сяг нен няў 
2015 го да ў срод ках ма са вай ін фар ма цыі. Ён пра во дзіў ся ў 
шос ты раз па ча ты рох на мі на цы ях: «Най леп шая пуб лі ка цыя», 
«Най леп шы сю жэт (пра гра ма) на ра дыё і тэ ле ба чан ні», «Най-
леп шае прад стаў лен не да сяг нен няў НАН у сет цы ін тэр нэт» 
і «Най леп шая пуб лі ка цыя ў на ву ко ва-па пу ляр ным вы дан ні». 
Апош няя на мі на цыя сё ле та бы ла ўпер шы ню. Па кож най з 
на мі на цый пры су джа ны тры прэ міі. У кон кур се бра лі ўдзел як 
пра фе сій ныя жур на ліс ты, так і не пра фе сій ныя аў та ры. Уся го 
бы ло прад стаў ле на больш за 90 ра бот 25 аў та раў.

У су бо ту 16 сту дзе ня на па ся джэн ні Бю ро Прэ зі ды у ма НАН 
Бе ла ру сі бы ло вы ра ша на пры су дзіць прэ міі кон кур су ў на мі на-
цыі «Най леп шая пуб лі ка цыя»: рэ дак та ру ад дзе ла аду ка цыі 
Над зеі НІ КА ЛА Е ВАЙ і спе цы яль на му ка рэс пан дэн ту ад-
дзе ла на він і рэ парт ажаў Яра сла ву ЛЫС КАЎ ЦУ — за цыкл 
ар ты ку лаў аб да сяг нен нях бе ла рус кай на ву кі. Што ці ка ва, у 
на ша га ма ла до га ка ле гі гэ та ўжо дру гая за пар вы со кая ўзна-
га ро да ў гэ тай жа на мі на цыі. Так тры маць!

Шчы ра він шу ем ка лег з за слу жа най уз на га ро дай і зы чым 
да лей шых пос пе хаў на ні ве жур на ліс ты кі!

Звяз доў цы.
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Блізкая ўладаБлізкая ўлада  ��

ЗА ПА ЗЫ ЧА НАСЦЬ ПА ЗА РОБ КАХ 
АБЯ ЦА ЛІ ПА ГА СІЦЬ ДА ЛЮ ТА ГА

У мі ну лую су бо ту пад час «пра мой тэ ле фон най лі ніі» на-
мес нік стар шы ні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Алег МАЦ-
КЕ ВІЧ на га даў чы ноў ні кам, што трэ ба ста віць ся бе на 
мес ца ра да вых гра ма дзян.

З Шу мі лін ска га ра ё на не раз зва ні лі на конт за трым кі за роб-
каў. Шмат дзет ная ма ці па ве да мі ла, што трэ ці ме сяц сям'я вы-
му ша на жыць без зар пла ты тых яе чле наў, якія пра цу юць. Пры 
зва ро це ў рай вы кан кам жан чы не па ра і лі... жыць на «дзі ця чую» 
да па мо гу. Маў ляў, гро шы ня дрэн ныя... Яе зям ляч ка так са ма 
па ве да мі ла, што з ве рас ня ча кае зар пла ту. Ві цэ-гу бер на тар 
жорст ка па раз маў ляў з прад стаў ні ком ра ён най вер ты ка лі ўла-
ды. Ад зна чыў, што за абы яка васць трэ ба ка раць: у пры ват нас ці, 
мож на па ні зіць клас дзярж слу жа ча га. Чы ноў ні кам бы ло да ру ча-
на зняць праб ле му да 1 лю та га. На конт «па ра ды» шмат дзет най 
ма ці бу дзе пра ве дзе на служ бо вае рас сле да ван не.

З Чаш ніц ка га ра ё на так са ма па ве да мі лі пра за па зы ча-
насць па за роб ках. У ад ным з ра ё наў не мо гуць вы пла ціць 
гро шы жан чы не ў дэ крэт ным вод пус ку. Ві цэ-гу бер на тар даў 
ка ман ду вы пла ціць дзі ця чую да па мо гу на на ступ ным тыд ні.

Скла да ная сі ту а цыя і на не дзяр жаў ным прад пры ем стве ў 
Бе шан ко віц кім ра ё не. Яно пры зна нае банк ру там, і па за ко не 
вы пла ціць лю дзям за ро бак маг чы ма толь кі ў вы ні ку рэа лі за-
цыі ма ё мас ці.

На «пра мую лі нію» тра ды цый на па сту пі лі і ка му наль ныя пы-
тан ні. Па ка заль на, што на дрэн ную прыбор ку сне гу па скар дзі-
лі ся толь кі двое. Амаль усе ас тат нія — на праб ле мы, звя за ныя 
з во да за бес пя чэн нем і ацяп лен нем. У пры ват нас ці, у ад ной з 
вё сак Ар шан ска га ра ё на ня ма ва ды ў ка лон цы, а да су сед няй 
іс ці да лё ка. З По лац ка га ра ё на — ана ла гіч ная скар га. Не каль кі 
гра ма дзян кан ста та ва лі, што ў іх да мах хо лад на.

Па коль кі на «лі ніі» пры сут ні чаў кі раў нік ка му наль най служ-
бы воб лас ці, ён ад ра зу ж вы хо дзіў на су вязь з пад на ча ле ны мі ў 
глы бін цы. Да ваў за дан ні на пра ця гу дня аса біс та ўнік нуць у сут-
насць праб лем і па ста рац ца не за цяг ваць з іх вы ра шэн нем.

Вель мі эма цы я наль ным быў зва рот адзі но кай ма ці з Ор шы. 
Яна рас па вя ла, што жы ве ў ін тэр на це, ра бо ту па сва ёй спе цы яль-
нас ці пра даў ца знай сці не мо жа. Алі мен ты атрым лі вае не заў сё ды 
свое ча со ва. Ума ля ла па спры яць у вы ра шэн ні яе праб лем.

Жы хар ка Ві цеб ска па пра сі ла паў плы ваць на ня доб ра сум-
лен на га прад пры маль ні ка, які няякас на ўста ля ваў ме та ліч ныя 
дзве ры.

Пад час трох га дзін на га «дзя жур ства пры тэ ле фо не» ві цэ-
гу бер на тар вы слу хаў ка ля 30 гра ма дзян.

— Ней кіх вя лі кіх праб лем сён ня не агу чы лі. Пы тан ні бы лі 
тра ды цый ны мі: ацяп лен не і га ра чая ва да, ра бо та транс пар-
ту, вы пла та да па мог, у тым лі ку і «дзі ця чых» ... Ка му наль ныя 
пы тан ні, якія не вы ра ша юц ца га да мі, — над гэ тым трэ ба 
за ду мац ца. Неабходна на мес цы раз бі рац ца. І ка лі хут ка 
праб ле му вы ра шыць нель га, так і трэ ба ска заць лю дзям. Пры 
гэ тым удак лад ніць, ка лі яна бу дзе вы ра ша на, — па дзя ліў ся 
ўра жан ня мі Алег Мац ке віч.

Ад каз ва ю чы на пы тан не ка рэс пан дэн та «Звяз ды» на конт 
ад сут нас ці зван коў ад ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў, 
ска заў, што ня даў на су стра каў ся з імі.

— Ці га то вая ўла да да па раў наль на вя лі кай коль кас ці па тэн-
цый ных бес пра цоў ных, ка лі ганд ля ры не змо гуць рэа лі зоў ваць 
та ва ры з сер ты фі ка та мі? Так! У нас у воб лас ці сён ня ка ля 4 ты сяч 
ва кан сій. І нам ёсць што пра па на ваць у пы тан ні ўлад ка ван ня на 
пра цу. І на не дзяр жаў ных прад пры ем ствах не ха пае пра цаў ні коў. 
Ёсць маг чы масць бяс плат на атры маць но вую спе цы яль насць (па 
на кі ра ван ні «бір жы пра цы»). Прос та трэ ба ха цець пра ца ваць. Ка лі 
ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі бы лі ў мя не на пры ёме, я ўсё гэ-
та ка заў... А што ты чыц ца на дзей на змя нен не «пра ві лаў гуль ні»: 
ад ме ны ўка за, які так ак тыў на аб мяр коў ва ец ца, Прэ зі дэнт сваё 
мер ка ван не агу чыў. І яшчэ вяс ной мі ну ла га го да прад пры маль ні кі 
ведалі, што без ад па вед ных да ку мен таў пра дук цыю нельга будзе 
рэа лі зоў ваць, — пад крэс ліў Алег Мац ке віч.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. pukshanski@zviazda.by
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АЎТАЎЛАДАЛЬНІКАМ 
«ПРА ПІ ШУЦЬ» СВОЕ ЧА СО ВА 
АД КОП ВАЦЬ УЛАС НАЕ АЎ ТО

Та кім чы нам, у на шай кра і не пла ну ец ца ўвес ці ад-
каз насць за не пры бра ны снег ва кол аса біс та га 
аў та транс пар ту, па ве да міў мі ністр жыл лё ва-ка му-
наль най гас па дар кі Аляк сандр ЦЕ РА ХАЎ.

На гэ ты конт ця пер рас-
пра ца ва ны пра ект нар ма-
тыў на-пра ва во га ак та, які 
пра ду гледж вае кам пе тэн-
цыю мяс цо вых ор га наў 
ула ды за цвяр джаць пра ві-
лы доб ра ўпа рад ка ван ня, у 
якіх бу дуць вы зна ча ны па-
тра ба ван ні да ўтры ман ня 

тэ ры то рый. Атрым лі ва ец ца, што сяб роў ства з ла па тай 
для кі роў цаў ад доб ра ах вот на га па ры ву пя рой дзе ў раз-
рад аба вяз каў, удак лад няе сваю па зі цыю мі ністр.

А праб ле ма прыбор кі два роў ад сне гу за ста ец ца ак ту-
аль най і сён ня. «Ма гіст раль ныя ву лі цы ўжо ў прын цы пе 
ачы шча ны, не бы ло да пу шча на сур' ёз ных збо яў у ру ху 
гра мад ска га транс пар ту. Але два ро выя тэ ры то рыі, ста-
ян кі аў та транс пар ту ўяў ля юць для нас пэў ную праб ле му. 
Асаб лі ва вост ра яна ста іць у Мін ску», — ка жа кі раў нік 
мі ніс тэр ства.

У сва ёй боль шас ці лю дзі па чу лі за клік і вый шлі на рас-
чыст ку. Але, на жаль, за ста лі ся і ня дбай ныя га ра джа не, да 
якіх не аб ход на вы ка рыс тоў ваць ме ры ад мі ніст ра цый на га 
ўздзе ян ня. «Ёсць аў та ма бі лі, якія не прос та па кі да юць 
уна чы па ста яць у два рах, але кі да юць іх на тры ці на ват 
сем дзён, а асоб ныя не вы яз джа лі з па чат ку зі мо ва га пе-
ры я ду», — рас тлу ма чыў сі ту а цыю мі ністр.

Но выя нор мы не на кі ра ва ны на тое, каб па-мак сі му му 
штра фа ваць па ру шаль ні каў. «Мы хо чам, каб гра ма дзя не 
вы хо дзі лі і пры бі ра лі тэ ры то рыю ва кол сва іх аў та ма бі ляў. 
І тым са мым зра бі лі жыц цё пра сцей шым і са бе, і сва ім 
су се дзям», — ска заў Аляк сандр Це ра хаў.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

АД ПА ДЗЕН НЯ НА ЛЕ ДЗІ 
ПА ЦЯР ПЕ ЛІ ДЗЕ ЦІ

Пер шы вы па дак ад быў ся ў Ле нін скім ра ё не на пра спек це Ра ка-
соў ска га. З ка зыр ка бал ко на жы ло га шмат ква тэр на га до ма на ледзь 
упа ла на ру ку дзі ця ці 2007 го да на ра джэн ня. У вы ні ку яно атры ма ла 
пе ра лом паль ца ле вай ру кі і бы ло шпі та лі за ва на. Дру гі вы па дак меў 
мес ца ў Фрун зен скім ра ё не па ву лі цы Га рэц ка га. На гэ ты раз ад бы ло ся 
па дзен не сне гу з эле мен таў бу дын ка гі пер мар ке та «Гі па» на га ла ву 
дзі ця ці 2002 го да на ра джэн ня. Яго так са ма шпі та лі за ва лі з уда ра мі 
мяк кіх тка нак га ла вы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

ТА ЛА КОЙ СУ ПРАЦЬ СУ МЁ ТАЎ
У Го ме лі су пра цоў ні кі дзяр жаў на га прад пры ем ства «Гар САП», 
якое ад каз вае за са ні тар ны стан ву ліц, вый шлі на рас чыст ку 
да рог у га дзі ну но чы з пят ні цы на су бо ту. Удзень у су бо ту на 
рас чыст цы да рож на га па лат на ў ста лі цы рэ гі ё на пра ца ва лі ча-
ты ры звя ны, ці 24 адзін кі спе цы яль най тэх ні кі. Гэ та бы ла ўжо 
дру гая зме на: кі роў цаў пер шай змя ні лі прос та на марш ру тах.

Да та го ж, рас ка заў ды рэк тар «Гар СА Па» Аляк сандр СІ ВА КОЎ, 
уруч ную снег на ву лі цах аб лас но га цэнт ра пры бі ра лі 134 су пра цоў ні-
кі прад пры ем ства, у да па мо гу якім на кі ра ва лі 50 бай цоў вай ско вай 
час ці 5525.

У ня дзе лю ў Го ме лі з-за моц ных апад каў кі раў ні кі не ка то рых 
ін шых ар га ні за цый так са ма ад мя ні лі вы хад ны дзень. Ка му наль нае 
жыл лё вае экс плу а та цый на-ра монт нае прад пры ем ства «Са вец кае» 
звяр ну ла ся да жы ха роў го ра да.

— Мы раз мяс ці лі аб' явы з кан такт ны мі тэ ле фо на мі і ад ра са мі, 
дзе мож на атры маць ін вен тар для пры бор кі ву ліц. Лю дзі ўзя лі ся за 
ла па ты і ста лі да па ма гаць, — рас ка заў ды рэк тар КЖЭРП «Са вец-
кае» Мі ха іл ПРУС.

Доб ра ах вот ні кі з лі ку ак ты віс таў Го мель скай га рад ской ар га ні-
за цыі ГА «БРСМ» — больш за 100 ча ла век — да па ма га лі ўбі раць 
снег у два рах пры ват ных жы лых да моў і на пры ся дзіб ных участ ках. 
У мяс цо вай прэ се змяс ці лі тэ ле фон «га ра чай лі ніі» і пры ма лі за яў кі 
ад га ра джан, якім па тра бу ец ца да па мо га ў пры бі ран ні сне гу. Тэ ле-
фа на ва лі га лоў ным чы нам ін ва лі ды, ве тэ ра ны Вя лі кай Ай чын най 
вай ны і адзі но кія пен сі я не ры.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by

�

Зімовыя нюансыЗімовыя нюансы  ��

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

ТРЭ НА ЖО РЫ, 
КАМ П'Ю ТА РЫ 
І МАЙ СТЭР НЯ

У дзень са цы яль на га ра бот ні ка цу-
доў ны па да ру нак атры ма лі ў Ка рэ-
лі чах су пра цоў ні кі цэнт ра са цы яль-
на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва і 
яго на вед валь ні кі.

У рэ кан стру я ва ным, фак тыч на но вым 
бу дын ку цэнт ра (бюд жэт ныя за тра ты 
скла лі ка ля 7 міль яр даў руб лёў) раз мяс-
ці лі ся 6 ад дзя лен няў, у тым лі ку дзён на-
га зна хо джан ня для па жы лых лю дзей і 
ін ва лі даў. Ця пер тут не толь кі пры го жыя 
ін тэр' еры, але і су час нае аб ста ля ван не, 
не аб ход ныя эле мен ты без бар' ер на га 
ася род дзя. Да па слуг на вед валь ні каў — 

трэ на жор ная за ла, кам п'ю тар ны клас, 
май стэр ня для пра цоў най адап та цыі ін-
ва лі даў, па кой рэ лак са цыі. Акра мя та го, 
на ба зе цэнт ра бу дуць пра ца ваць гурт кі 
і клу бы па ін та рэ сах.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

ДНІ АД ЧЫ НЕ НЫХ 
ДЗВЯ РЭЙ — 
У ХРА МЕ НА ВУ КІ

У рам ках свя точ ных ме ра пры ем-
стваў, пры све ча ных Дню бе ла рус-
кай на ву кі, з 18 па 31 сту дзе ня Му-
зей гіс то рыі На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Бе ла ру сі пра во дзіць «Дні ад-
чы не ных дзвя рэй». З 9.30 да 13.00 
і з 14.00 да 17.30 што дня ўсе ах вот-
ныя мо гуць яго на ве даць.

У му зеі на пло шчы ка ля 250 кв. м. раз-
ме шча на больш за 3,5 тыс. экс па на таў, 
якія ад люст роў ва юць гіс то рыю ста наў лен-
ня і раз віц ця на ву кі ў Бе ла ру сі, ства рэн не і 
раз віц цё на ву ко вых на прам каў, ста наў лен-
не ака дэ міч ных на ву ко вых школ у га лі не 
пры ро да знаў чых, тэх ніч ных, ме ды цын скіх і 
гу ма ні тар ных на вук, да сяг нен ні бе ла рус кіх 
ву чо ных, між на род ныя на ву ко выя су вя зі, 
пы тан ні дзяр жаў на га кі равання на ву кай.

Му зей гіс то рыі НАН Бе ла ру сі раз ме-
шча ны ў ста лі цы на пра спек це Не за леж-
нас ці, 66. На вед ван не бяс плат нае. Для 
пра вя дзен ня гру па вых эк скур сій па тра-
бу ец ца па пя рэд няя да моў ле насць.

Па пад ра бяз ную ін фар ма цыю і для 
па пя рэд ня га за пі су мож на звяр тац ца па 
тэ ле фо нах: +375 17 2841452, +375 17 
2842456.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


