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КА ЛЯ ДЫ СКОН ЧЫ ЛІ СЯ, 
ЧАС ПА ДА РУН КАЎ — НЕ!

Доб рая на ві на: дня мі ў сце нах рэ дак цыі ад быў ся чар го вы 
ро зыг рыш пры зоў

Аў тоАў то  

Лёс іх, як заўж ды, вы ра ша лі гос ці 
— пе да гог-ар га ні за тар ста ліч на га 
Цэнт ра да дат ко вай аду ка цыі дзя-
цей і мо ла дзі «Кан такт» Тац ця на 
Вік та раў на КАМ ЧЫЦ і ін струк тар 
РУП «Бел са юз друк» Зоя Іва наў на 
САН КО ВІЧ (на здым ку).

Яны ж, пад піс чы цы «Звяз ды», ме лі 
маг чы масць пе ра ка нац ца, што ўсе да-
сла ныя ў рэ дак цыю карт кі за рэ гіст ра ва-
ны, раз мер ка ва ны па аб лас цях і асоб на 
па го ра дзе Мін ску. А га лоў нае, што ўсе 
яны, так бы мо віць, прай шлі праз ча роў-
ны звяз доў скі ка пя люш, з яко га па чар зе 
трэ ба бы ло вы цяг нуць шчас лі выя.

Па тра ды цыі гэ ту га на ро вую мі сію рэ-
дак цыя так са ма да вя рае гас цям — пад-
піс чы ка м, дзе ла вым парт нё рам.

Та кім чы нам, з лёг кай ру кі Тац ця ны 
Вік та раў ны і Зоі Іва наў ны

мік ра хва ле вую печ ку Horіzont вый-
гра лі:

Пётр Сця па на віч КОЎ ШЫК, в. Га-
лы Бор Лу ні нец ка га ра ё на Брэсц кай 
воб лас ці;

Ала Мі ка ла еў на ПРА КАП НЁ ВА, 
г. Ві цебск;

На тал ля Ге на дзеў на КА ВА ЛЕН-
КА, в. Ла ма ві чы Ак цябр ска га ра ё на 
Го мель скай воб лас ці;

Іры на Кан стан ці наў на КУН ЦЭ ВІЧ, 
в. Дуб но Мас тоў ска га ра ё на Гро дзен-
скай воб лас ці;

Зоя Іва наў на СА МЕЦ, г. Клі чаў Ма гі лёў-
скай воб лас ці;

Фё дар Фё да ра віч ВА СІ ЛЕЎ СКІ, 
в. Гу шчы на Уз дзен ска га ра ё на Мін скай 
воб лас ці;

Га лі на Ста ні сла ваў на СА РА ГА ВЕЦ, 
г. Мінск.

Су пер прыз — плі ту га за вую Gefest — 
вый гра ла Люд мі ла Ба ляс ла ваў на РО МАН 
з в. Ка мень Ва ло жын ска га ра ё на Мін скай 
воб лас ці.

Він шу ем шчас ліў чы каў! Тым жа, ка го 
ўда ча гэ тым ра зам аб мі ну ла, ска жам: вы не 
вый гра лі? Але ж ні чо га і не прай гра лі, бо 
да кож на га, хто пад пі саў ся, пяць ра зоў на 
ты дзень бу дзе пры хо дзіць (без пе ра больш-
ван ня, ві даць) род ная га зе та...

У па цвяр джэн не — ма лень кі штрых: на до-
ечы ад на з пад піс чыц «Звяз ды» па скар дзі ла ся, 

што не мо жа ку піць га лё шы... Дру гая, пра чы-
таў шы пра гэ та ў га зе це, удак лад ні ла ад рас, 
каб вы слаць пер шай па трэб ны абу так.

Так што час па да рун каў пра цяг ва ец ца, 
і да лу чыц ца да іх атры маль ні каў аль бо ад-
праў ні коў да чы та чоў-пад піс чы каў «Звяз ды» 
са праў ды ні ко лі не поз на.

Афі цый на
Ар га ні за та рам рэ клам най гуль ні «Звяз доў скія» 

па да рун кі для ва шых па час тун каў» з'яў ля ец ца рэ-
дак цый на-вы да вец кая ўста но ва «Вы да вец кі дом 
«Звяз да» (УНП 100155376), раз ме шча ная па ад ра се: 
220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10 А.

Рэ клам ная гуль ня «Звяз доў скія» па да рун кі для 
ва шых па час тун каў» за рэ гіст ра ва на Мі ніс тэр ствам 
ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь 28.11.2017 г. (па свед-
чан не № 3164) і пра во дзілася на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь з 1 снеж ня па 31 са ка ві ка 2017 го да ўключ на 

ся род пад піс чы каў га зе ты «Звяз да» на пер шы квар-
тал або пер шае паў год дзе 2017 го да. Уся го ў гуль ні 
ўзя лі ўдзел 302 пад піс чы кі. Пры за вы фонд гуль ні ра-
зы гра ны цал кам.

Тэ ле фон для да ве дак па пы тан нях пра вя дзен ня 
рэ клам най гуль ні і атры ман ня пры зоў: 8 (017) 337 44 04.

Фо та Кан стан ці на ДРО БА ВА.

Дык якім чы нам лепш 
кі ра ваць аў то на сліз кай і 
за сне жа най да ро зе? «Ка лі 
ад бы ва юц ца рэз кія зме ны 
на двор'я, мно гія кі роў цы не 
мо гуць адап та вац ца, та му 
што эле мен тар на ад вы ка-
юць ад за сне жа ных трас, — 
ад зна чае стар шы ін спек тар. 
— Лю дзі пры вык лі да чыс-
та га ас фаль ту і ўстой лі вай 
яз ды, та му ў та кой сі ту а цыі 
рэ ка мен ду ец ца ба наль на зні-
зіць хут касць ру ху. Так, гэ та 
вар та зра біць на ват у тым 

вы пад ку, ка лі транс парт ны 
па ток здоль ны ру хац ца з да-
зво ле най хут ка сцю. Да ро га 
мо жа быць сліз кай — а што, 
ка лі да рож ныя служ бы не 
па спе лі апра ца ваць па лат но 
ад па вед ны мі рэ чы ва мі? Трэ-
ба быць мак сі маль на са бра-
ным і ўваж лі вым, за хоў ваць 
дыс тан цыю, бо на та кой да-
ро зе тар маз ны шлях па вя ліч-
ва ец ца ў ра зы».

Так са ма Аляк сандр Бруй 
рэ ка мен дуе цал кам чыс ціць 
аў та ма біль ад сне гу пе рад 

па езд кай, а асаб лі вую ўва гу 
ўдзя ліць шклу. На ват ка лі вы 
спаз ня е це ся на ра бо ту, лепш 
па тра ціць ліш нюю хві лі ну і 
прай сці ся па ўсёй па верх ні 
шклен ня, — на жаль, ме на ві-
та не да стат ко вая бач насць 
ста но віц ца час тай пры чы най 
ава рый. Акра мя та го, ДАІ 
рэ ка мен дуе не спрак ты ка ва-
ным кі роў цам па маг чы мас ці 
ад мо віц ца ад кі ра ван ня аў то 
ў та кія дні — гэ та абы дзец ца 
тан ней і спа кай ней.

Ка лі ваш аў та ма біль на 
да ро зе ўсё ж за нес ла, маг-
чы масць па збег нуць ДТЗ 
іс нуе, упэў не ны стар шы ін-
спек тар. «Ка лі ў вас пя рэд-
ні пры вад, то трэ ба кру ціць 
руль у бок за но су і па сту по-
ва на ціс каць на пе даль га-
зу — та ды ма шы на бу дзе 
вы раў ноў вац ца. Ка лі ў аў то 
зад ні пры вад, то трэ ба плаў-
на тар ма зіць ру ха ві ком і кру-
ціць руль у бок, про ці лег лы 
за но су. Што даты чыц ца ма-
шын з поў ным пры ва дам, то 

ні ко лі не вар та спа дзя вац ца 
толь кі на аў та ма біль, та му 
што гэ та сі ту а цыя мо жа зда-
рыц ца з кож ным», — да дае 
Аляк сандр Бруй.

На жаль, ня рэд ка з'яў ля-
юц ца на ві ны пра тое, як аў-
та ма бі лі глух нуць на ад да ле-
ных тра сах і не за вод зяц ца, 
на ву лі цы — моц ны ма роз і 
снег, а да па мо гі ча каць ня ма 
ад куль. Што ра біць у та кой сі-
ту а цыі? На дум ку Аляк санд-
ра Бруя, па доб ныя зда рэн ні 
трэ ба па пя рэдж ваць за га дзя 
і ра біць усё, каб аў та ма біль 
не за глух. «Пе рад лю бой 
да лё кай па езд кай трэ ба 
пра ве рыць сваю ма шы ну, 
каб быць упэў не ным у яе 
спраў нас ці, — пад крэс лі вае 
Аляк сандр. — Ка лі ўжо та кое 
ад бы ло ся, то трэ ба мець з 
са бой за ра джа ны ма біль ны 
тэ ле фон, каб у лю бы мо мант 
вы клі каць пад мо гу — МНС 
ці мі лі цыю. Ні хто не па кі не 
зва нок без ува гі, а су пра-
цоў ні кі аба вяз ко ва ака жуць 

лю бую па сіль ную да па мо гу». 
Ён так са ма ад зна чыў, што 
па да па мо гу пра фе сій ных 
ве дам стваў лепш звяр тац ца 
толь кі ў са праў ды сур' ёз ных 
сі ту а цы ях, па коль кі ка лі кож-
ны ста не вы клі каць на рад, то 
су пра цоў ні каў па прос ту на 
ўсіх не хо піць.

Што да ты чыц ца тэх ніч-
най част кі, то кі роў цам вар та 
пра ве рыць стан аку му ля та ра 
і сіс тэ мы асту джэн ня, у якой, 
да рэ чы, трэ ба вы ка рыс тоў-
ваць спе цы яль ныя вад ка сці, а 
не ва ду. Ка лі ў вас ды зель ны 
аў та ма біль, то рэ ка мен ду ец-
ца за праў ляць спе цы яль нае 
па лі ва, раз лі ча нае на мі ну-
са выя тэм пе ра ту ры. Мож на 
так са ма ўцяп ліць ру ха вік, каб 
уз дзе ян не ма ра зоў ад чу ва ла-
ся не ў поў най ме ры.

Кож ны кі роў ца, які зі мой 
ад праў ля ец ца ў да лё кую 
па езд ку, па ві нен мець у ма-

шы не на бор не аб ход ных 
рэ чаў — у пер шую чар гу 
бук сі ро вач ны трос. Акра мя 
та го, па жа да на мець за пас 
ан ты фры зу, каб быць га то-
вым да маг чы мых праб лем 
у вы пад ку раз гер ме ты за цыі 
сіс тэм асту джэн ня. Кі роў цам 
вар та са чыць за ўзроў нем 
шкло ачы шчаль най вад ка-
сці, па коль кі пры моц ным 
сне зе бач насць мо жа стаць 
кры тыч най — асаб лі ва гэ та 
да ты чыц ца за га рад ных трас 
з вы со кім хут кас ным аб ме-
жа ван нем. У да ро гу мож на 
пры ха піць пры бор для на гра-
ван ня ва ды — на прык лад, 
кі пя ціль нік, які пра цуе ад 
пры паль валь ні ка, а мож на 
прос та ўзяць тэр мас з га ра-
чай гар ба тай.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

 lukashevich@zvіazda.by
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ПАД УРА ЖАН НЕМ 
ДОБ РА ЗЫЧ ЛІ ВАС ЦІ І... СНЕ ГУ

Ужо дру гі раз па за пра шэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы 
ў Бе ла русь пры еха лі дзе ці з Сі рыі

Фо
 та

 Б
ЕЛ

 ТА
.

Ця пер у На цы я наль ным 
дзі ця чым аду ка цый на-
азда раў лен чым цэнт-
ры «Зуб ра ня» ад па чы-
ва юць не сі ро ты і тыя, 
хто па цяр пеў пад час 
уз бро е на га кан флік ту, 
а та ле на ві тыя і адо ра-
ныя юныя сі рый цы.

Та му не дзі ва, што, ня-
гле дзя чы на ўзрост, пе ра-
мож цам алім пі яд, дзе цям 
з твор чы мі здоль нас ця мі 
і тым, хто мае вы со кія да-
сяг нен ні ў спор це, асаб лі-
ва ці ка ва бы ло па бы ваць у 
эпі цэнт ры бе ла рус кай на ву-
кі. Ву чо ныя На цы я наль най 
ака дэ міі на вук рас ка за лі ім 
пра гіс та рыч ны шлях вя ду-
чай на ву ко вай ар га ні за цыі 
кра і ны, па зна ё мі лі са сва і мі 
апош ні мі рас пра цоў ка мі і да-
сяг нен ня мі.

— Гэ та, без умоў на, но-
вы во пыт для дзя цей, мы 
ўра жа ны, што ў Бе ла ру сі на 
дзяр жаў ным уз роў ні на да ец-
 ца вя лі кае зна чэн не на ву цы, — 
пе ра ка на ны ды рэк тар 
На цы я наль на га цэнт ра для 
адо ра ных дзя цей у Сі рыі 
Іс кан дэр МА НІФ. — Пад-
лет кі як раз пла ну юць сваю 
бу ду чы ню, і мно гія з іх хо-
чуць пра цяг нуць аду ка цыю 
за мя жой, у тым лі ку ў Бе ла-
ру сі. Учо ра мы на ве да лі Бе-
ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер-
сі тэт, дзе нам прэ зен та ва лі 
ўсе фа куль тэ ты і спе цы яль-
нас ці. У ва чах мно гіх я раз-
гле дзеў ці ка васць і жа дан не 
тут ву чыц ца, і мы ўдзяч ны, 
што та кая маг чы масць ёсць. 
Уво гу ле Бе ла русь вель мі ад-
кры та для сі рый цаў.

Як па цвер дзіў стар шы ня 
Са ве та ма ла дых ву чо ных 
ад дзя лен ня гу ма ні тар ных
на вук і мас тац тваў На цы я -
наль най ака дэ міі на вук
Ста ні слаў ЮРЭЦ КІ, у гэ тых 

дзя цей вы со кія шан цы па-
сту піць у ВНУ на шай кра і ны. 
«У дзяр жа ве ство ра на цэ лая 
сіс тэ ма на ву ко вай пад рых-
тоў кі не толь кі для бе ла рус-
кіх, але і за меж ных сту дэн-
таў, — га во рыць на ву ко вец. 
— Ка лі ж яны вы ра шаць 
аба ра ніць у нас або кан-
ды дац кую, або док тар скую 
ды сер та цыю, гэ та бу дзе вя-
лі кі ўклад і ў бе ла рус кую, і ў 
су свет ную на ву ку. Уво гу ле 
мы ад кры ты да між на род-
на га су пра цоў ніц тва з усі мі 
кра і на мі. У гэ ты скла да ны 
для Сі рыі час пра цяг ва ем 
ру ку да па мо гі дзе цям, якія 
по тым бу дуць ад наў ляць 
сваю кра і ну, па ды маць яе з 
па пя лі шча».

Па езд ка ў Бе ла русь Ама-
ру Фа я ду з Ла та кіі за пом ніц-
ца на ўсё жыц цё. Па-пер шае, 
та му, што ён упер шы ню за 
мя жой. Па-дру гое, ён ні ко-
лі да гэ туль не ба чыў сне гу. 
Бе лае по кры ва, якое гэ ты мі 
днямі аху та ла на шу кра і ну, 
да рэ чы, здзі ві ла ўсіх сі рый-
цаў. А яшчэ мно гія з дзя цей 
ад зна ча юць на шу ад кры-
тасць і доб ра зыч лі васць. Ха-
зе ма Афі фа ўра зі лі ве ліч ныя 

бу дын кі, пры го жыя ву лі цы і 
імк лі вы рух на іх. А Ма ха мед 
Ба кар пры знаў ся, што ў Сі-
рыі не ўба чыш як па доб най 
ар хі тэк ту ры, так і та ко га вы-
со ка га ўзроў ню ме ды цы ны і 
раз віц ця на на тэх на ло гій.

На пра ця гу двух тыд няў, 
якія яны пра вя дуць у на шай 
кра і не, дзя цей з Сі рыі пла ну-
юць як ма га блі жэй па зна ё-
міць з бе ла рус кай куль ту рай. 
У най блі жэй шы час дэ ле га-
цыя з Бліз ка га Ус хо ду на ве-
дае Мір скі і Ня свіж скі за мкі, 
На цы я наль ны парк «На ра-
чан скі». Ма лень кія ту рыс ты 
ўжо па бы ва лі ў На цы я наль-
ным ака дэ міч ным тэ ат ры 
опе ры і ба ле та. Не за бы лі ся 
ар га ні за та ры і пра тое, што 
ў пер шую чар гу гэ та дзе ці, 
та му за пра сі лі іх у аква парк. 
У сваю чар гу, у «Зуб ра ня ці» 
сі рый цы па зна ё мяць бе ла-
рус кіх та ва ры шаў, з які мі, 
да рэ чы, вель мі хут ка знай-
шлі агуль ную мо ву, з тра ды-
цы я мі і на цы я наль ны мі ад-
мет нас ця мі свай го на ро да.

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



НЕ ЎПЭЎ НЕ НЫ —
 НЕ СЯ ДАЙ!

Га лоў ныя па ра ды 
па ва джэн ні 

ў га ла лё дзі цу 
і сне га пад

Мі ну лая се ра да ста ла для аў та ама та раў са праўд ным 
каш ма рам: за адзін дзень толь кі ў ста лі цы ад бы ло ся 
196 да рож на-транс парт ных зда рэн няў, а гэ та амаль у 
два ра зы больш, чым у ся рэд нім за су ткі ў гэ тую па ру 
го да, та ды як уся го па кра і не за фік са ва на больш за 
500 ДТЗ. Скла да ныя ўмо вы на двор'я — га ла лёд і сне-
га пад — ста лі пры чы най ава рый як для не да свед ча ных 
кі роў цаў, так і для спрак ты ка ва ных. На прык лад, у ава-
рыю не да лё ка ад стан цыі мет ро «Мас коў ская» тра піў 
муж чы на з 25-га до вым аў та ста жам, та му ў та кой сі-
ту а цыі до свед не заў сё ды ра туе. Як па во дзіць ся бе ў
па доб ных умо вах за ру лём і не стаць ах вя рай на двор'я — 
на гэ тыя пы тан ні ад ка заў стар шы ін спек тар па асаб-
 лі вых да ру чэн нях УДАІ МУС Аляк сандр БРУЙ.

18 студзеня сірыйскія школьнікі наведалі 
Нацыянальную акадэмію навук Беларусі 

і азнаёміліся з апошнімі распрацоўкамі беларускіх вучоных.


