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18 два ро вых тэ ры то рый, 
якія бы ло скла да на плана-
ва ачысціць ад снегу, дэ-
пу та ты пры бі ра лі ра зам 
з гра мад скас цю: удзель-
ні чаць у ак цыі вый шлі і 
жы ха ры шмат па вяр хо-
вак. На за клік ад гук ну ліся 
ка ля 200 ча ла век. Мі ха іл 
ПРУС, ды рэк тар КЖРЭ-
УП «Са вец кае» і дэ пу тат 
гар са ве та па су мя шчаль-
ніц тве, га во рыць, што для 
ачыст кі ад сне гу вы бра лі 
са мыя скла да ныя два ры. 
Тыя, дзе ўтва ры ла ся шмат 
на ле дзі і су мё таў:

— Перш за ўсё мы імк нём-
ся абу дзіць свя до масць на шых 
жы ха роў і мак сі маль на іх вы-
вес ці на гэ та ме ра пры ем ства. 
Ка лі яны вось так раз па збі ва-
юць лёд, менш по тым бу дуць 
па кі даць ма шы ны на ву лі цы 
пад час пры бор кі сне гу га рад-
ской тэх ні кай. З-за пры пар ка-
ва ных аў та ма бі ляў у два рах не 
мо жа пра ехаць тэх на ла гіч ны і 
спе цы я лі за ва ны транс парт. 

Ад на ча со ва ў два ры ідзе ба-
раць ба з ле дзя ша мі. Ка му наль-
ні кі для гэ тай мэ ты пры цяг ну лі 
ча ты ры спе цы я лі за ва ныя ма-
шы ны з вы шка мі. Між тым, 
іні цы я ты ву пад тры ма лі і прад-
стаў ні кі прад пры ем стваў усіх 
фор маў улас нас ці. Ра бот ні кі са-
мых роз ных уста ноў, ар га ні за-
цый, ме ды кі, пе да го гі, бан кі ры, 
пра ва ахоў ні кі, ганд ля ры вый-
шлі на ву лі цы, каб з ка рыс цю 
па ма хаць ла па тай і ле да ру бам. 
У асноў ным, снег чыс ці лі ка ля 
сва іх аб' ек таў. Дэ пу тат гар са-
ве та Ала РА БІ ЦА — на мес нік 
ды рэк та ра Го мель ска га дзяр-
жаў на га пра фе сій на га шмат-
про філь на га лі цэя — га во рыць, 
фі зіч ная пра ца для яе — яшчэ і 
рэ лак са цыя:

— Важ на, каб вый шаў кож-
ны ча ла век і зра біў доб рую 
спра ву ў тым два ры, дзе ён 
жы ве, у мес цы, дзе ён пра цуе. 
Нам усім бу дзе больш кам-
форт на на вед ваць гэ тыя ўста-
но вы і ар га ні за цыі. 

Са вец кі ра ён Го ме ля заў-
сё ды быў пры кла дам чыс ці ні і 
доб ра ўпа рад ка ван ня. Ме на ві та 
на яго заў сё ды ары ен та ва лі ся 
ін шыя. Пра гэ та свед чаць і пе-

ра мо гі ў ад па вед ных кон кур сах 
на пра ця гу апош ніх 20 га доў. 
Да та го ж трэ ба апраўд ваць 
наз ву, пад крэс лі вае Мі ха іл 
Прус:

— Ра ён у нас Са вец кі, прад-
пры ем ства ў нас «Са вец кае» і 
тра ды цыі ў нас у доб рым сэн-
се — тыя, што бы лі ўлас ці выя 
са вец кім ча сам. Ад на з та кіх 
тра ды цый — гэ та на шы су бот-
ні кі. Да рэ чы, і кар па ра тыў ны 
чыр во ны ко лер адзен ня як імі-
джа вы склад нік вы бра ны з улі-
кам гэ тых ака ліч нас цяў. Мы ж 

імк нём ся пад няць свя до масць 
су пра цоў ні каў на ша га прад-
пры ем ства і тых, ка го мы аб-
слу гоў ва ем. Без ка му наль ні каў 
вель мі скла да на ўя віць лю бое 
гра мад ства. Мы ёсць паў сюд-
на. Мы пры бі ра ем, мы чыс цім, 
мы спра бу ем зра біць, каб усім 
бы ло ўтуль на. Па коль кі мы ро-
бім гэ та для ін шых, то і са мі 
па він ны прык лад па да ваць — 
вы гля даць са ма ві та.

Ін жы нер на-тэх ніч ных су-

пра цоў ні каў прад пры ем ства 

КЖРЭ УП «Са вец кае» са праў-

ды не пе ра блы та еш — усе ў 
чыр во ных курт ках. Эка на міс-
там, юрыс там і ін жы не рам зу-
сім не со рам на ўзяць рыд лёў ку 
ў ру кі, пад крэс лі вае на чаль нік 
пла на ва-эка на міч на га ад дзе-
ла Свят ла на ЛЯШ КО ВА.

Да рэ чы, тут жа пры пар ка ва-
ла ся спе цы я лі за ва ная ма шы-
на Го мель ска га ін жы нер на га 
ін сты ту та МНС Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь. Яго сту дэн ты тут ка лі 
і вы ра тоў ва юць, то толь кі тых, 
хто кры ху за мёрз — раз лі ва-
юць га ра чую гар ба ту з вя лі-
кіх па ход ных тэр ма саў. Лю дзі 
ро бяць не вя ліч кі пе ра пы нак, 
каб са грэц ца і пе рад ых нуць, 
а по тым зноў бя руц ца за ле-
да ру бы.

Стар шы ня мяс цо ва га 
жыл лё ва га ка а пе ра ты ва 
№4 Але на ГЕ РА СІ МЁ НАК кі-
руе гэ тай уста но вай на пра-
ця гу 16 га доў. Са ма ця пер з 
рыд лёў кай, а на пя рэ дад ні 
абы шла ўсе ква тэ ры ў сва ёй 
шмат па вяр хоў цы, каб пе ра ка-
наць вый сці па пра ца ваць на 
све жым па вет ры:

— Мно гія ка тэ га рыч на су-
праць, на ват не хо чуць пры-
браць ка ля сва ёй ма шы ны, а 
мно гія з за да валь нен нем вы хо-
дзяць і да па ма га юць. Я доб ра 
ве даю як усіх сва іх жы ха роў, 
так і іх ма шы ны. Ха джу і пер-

са наль на ўсіх пра шу, ка лі трэ ба 
пры браць снег. Не ўсе, але ад-
клі ка юц ца. Ёсць тыя, хто лёг кі 
на пад' ём і лі чыць, што гэ та яго 
гра ма дзян скі аба вя зак.

У гэ ты дзень іні цы я та рам 
ак цыі прый шло ся час ад ча су 
звяр тац ца ў ДАІ і пра сіць пер-
са наль на апа вяс ціць ула даль-
ні каў асоб ных аў та ма бі ляў, што 
ка му наль ні кі хо чуць па чыс ціць 
снег ка ля іх ма шын — каб пры-
бра лі хоць бы на час. Да су бот-
няй ак цыі, між тым, пры цяг ну-
лі і ка мі тэ ты тэ ры та ры яль на га 
гра мад ска га са ма кі ра ван ня. 
Пры няць удзел у ак цыі вый шлі 
прад стаў ні кі два нац ца ці з іх. Па 
пры бліз ных пад лі ках, на ву лі-
цы вый шла па 5—7 ча ла век ад 
кож на га пад' ез да.

— Гэ та ўжо доб ра, — га-
во рыць Мі ха іл Прус. — Мы ж 
пры вез лі сю ды поў ны аў та ма-
біль да дат ко ва га ін вен та ру — 
дак лад на на ўсіх хо піць. Толь кі 
пад клю чай це ся!

У два ры тым ча сам мы су-
стрэ лі дзвюх ма ла дых ма туль 
Сня жа ну КЛІ МЯ НОК і На тал-
лю ГЕ РА СІ МА ВУ. Іх дзет кі Дзі-
ма і На дзея з ці ка вас цю на гля-
да лі за тым, як ва кол да рос лыя 
ак тыў на пра цу юць.

— Мы тут гу ля ем з дзець-
мі што дзень і ра зу ме ем, што 
гэ та ак цыя вель мі па трэб ная 
і ка рыс ная, — ка жуць жан чы-
ны. — Нас усіх па пра сі лі вый сці 
і да па маг чы. Па куль што ў нас 
ма лень кія дзе ці, а ін шым ра зам 
мы і са мі вый дзем па пра ца ваць 
ці сва я коў па про сім.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
іоst@zvіаzdа.bу

�

РЭ ЛАКС З КА РЫС ЦЮ
Чыс тую су бо ту іні цы я ва лі, ар га ні за ва лі і пра вя лі дэ пу та ты 

Го мель ска га га рад ско га Са ве та з пад трым кай ад мі ніст ра цыі Са вец ка га ра ё на Го ме ля

20 сту дзе ня інт ры га бе ла рус ка-
га ад бо ру на «Еў ра ба чан не-2017» 
за вяр шы ла ся — 13 фі на ліс таў 
вы сту пі лі жыў цом у пра мым эфі-
ры, а гле да чы і жу ры пас ля доў на 
зра бі лі вы бар, хто ім (і па жа да-
на Еў ро пе) да спа до бы. Сло вам, 
усё як звы чай на, ка лі б не ад но 
вя лі кае «але». Мер ка ван ні пуб лі-
кі і суд дзяў ра зы шлі ся ледзь не 
кар ды наль на.

Лі да ры гля дац ка га га ла са ван ня 
ду эт «Proвокация» атры ма лі 9238 га-
ла соў (а зна чыць, 12 ба лаў), на дру-
гім і трэ цім мес цы апы ну лі ся пра ек ты 
Napolі і ИЮЛЬ з 7271 і 7078 га ла са-
мі — 10 і 8 ба лаў ад па вед на, так са ма ў 
топ-5 увай шлі Анас та сія Шэ вя рэн ка (5361 
го лас) і NAVІBAND (3626). А вось пра фе-
сій нае жу ры на ча ле з са ліс там ан самб ля 
«Бе ла рус кія пес ня ры» Ва ле ры ем Дай не кам 
рас ста ві ла спіс пры яры тэ таў зу сім інакш: 
12 ба лаў — NAVІBAND, 10 — Nutekі, 8 — 
Іsaac Nіghtіngale, 7 і 6 атры ма лі Мі кі та Хо дас 
і Анас та сія Шэ вя рэн ка, у той час як лі да-
рам вер сіі гле да чоў да ста лі ся 0, 2 і 1. Праз 
ня хіт рую арыф ме ты ку скла дан ня га ла соў 
тэ ле гле да чоў і жу ры пе ра мож ца мі ста лі Ар-
цём Лук' я нен ка і Ксе нія Жук з NAVІBAND. 
І — уя ві це са бе, цу ды зда ра юц ца! — упер-
шы ню за 14 га доў удзе лу ў «Еў ра ба чан ні» 
бе ла ру сы, на рэш це, прад ста вяць на кон-
курс пес ню на род най мо ве. Пры нам сі, як 
за пэў ні лі са мі ва ка ліс ты і аў та ры, «мы не 

да ба вім ні вод на га слоў ца на анг лій скай». 
Да рэ чы, гурт NAVІBAND трой чы па да ваў 
за яў ку на на цы я наль ны ад бор да «Еў ра ба-
чан ня», і дру гі раз стаў фі на ліс там ад бо ру, 
пры чым кож ны раз — ме на ві та з бе ла рус-
ка моў ны мі кам па зі цы я мі.

Што ці ка ва, на пя рэ дад ні фі на лу Бел-
тэ ле ра дыё кам па нія зла дзі ла га ла са ван не 
між на род на га жу ры — свае ацэн кі прэ-
тэн дэн там вы стаў ля лі му зыч ныя экс пер ты 
з 9 кра ін: Ар ме ніі, Аў стра ліі, Бал га рыі, 
Грэ цыі, Із ра і ля, Іта ліі, Маль ты, Поль шчы і 
Укра і ны. У вы ні ку ме на ві та гурт NAVІBAND 
атры маў най боль шую коль касць ба лаў.

Пас ля пе ра мо гі Ар цём і Ксе нія, якія ад 
ра дас ці вы пад ко ва раз бі лі свой прыз — 
сты лі за ва нае шкля ное сэр ца,  эма цы я-
наль на па дзя ка ва лі пры хіль ні кам за пад-
трым ку: «Гэ та не ве ра год на! Без вас не бы-

ло б ні чо га, не бы ло б на шай му зы кі. 
Вы нас на тхня е це, мы бу дзем іс ці да-
лей, та му на пе ра дзе шмат ці ка ва га». 
Му зы кан ты рас ка за лі, што не пла ну-
юць мя няць пес ню на ін шую, за тое 
аба вяз ко ва хо чуць па кі нуць эт ніч ны 
скла даль нік у сцэ ніч ных кас цю мах.

Ма ла до му гур ту — ка лек тыў іс нуе 
кры ху больш за 3 га ды — упер шы ню 
за доў гі час уда ло ся вы клі каць ста-
ноў чае ўра жан не і ў ка лег па цэ ху — 
му зы каў, і ў між на род ных агля даль-
ні каў, і ў вя лі кай част кі па тэн цый най 
аў ды то рыі. Ка лі ж хто ўпік не іх вы ні-
ка мі гля дац ка га га ла са ван ня — маў-
ляў, гле да чы ж не пад тры ма лі — дык 
да вай це бу дзем шчы ры мі: да лё ка не 

ўся Бе ла русь ся дзе ла ў мі ну лую пят ні цу 
ка ля эк ра наў і пе ра жы ва ла за тое, хто па-
е дзе ад нас на «Еў ра ба чан не». На огул, 
агуль ны лік га ла соў, атры ма ных сё ле та 
фі на ліс та мі, — 40 700. Гэ та кры ху менш за 
на сель ніц тва Ваў ка выс ка ці Ка лін ка ві чаў, 
або, ска жам, ра зам узя тыя жы ха ры Мар' і-
най Гор кі і Па ста ваў. Што, зрэш ты, ні коль кі 
не пры ні жае пос пе ху гур та і ра дас ці слу ха-
чоў, якім не ўсё роў на, хто і як прад ста віць 
Бе ла русь. Да лі ку апош ніх на ле жу і я, та му 
шчы ра він шую NAVІBAND з пе ра мо гай у 
на цы я наль ным ад бо ры і жа даю ім уда чы 
на 62-м між на род ным кон кур се пес ні «Еў-
ра ба чан не», які прой дзе сё ле та ў Кі е ве з 
9 па 13 мая.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
tselyashuk@zviazda.by

ГЭ ТА БУ ДЗЕ ЎПЕР ШЫ НЮ!

Па боч ны эфектПа боч ны эфект  ��

Прад ба чыць 
не маг чы ма

11-га до вы хлоп чык пра цяг вае зна хо дзіц ца ў Ба-
ры саў скай цэнт раль най ра ён най баль ні цы пас ля 
ін' ек цыі ан ты бі ё ты ка «Цэфт ры як сон». Дзі ця па-
ча ло тра ціць пры том насць і за ды хац ца праз не-
каль кі хві лін пас ля ўвя дзен ня прэ па ра ту. Ра ней у 
су вя зі з гі бел лю пас ля та кой жа ін' ек цыі жы хар кі 
Ма ла дзе чан ска га ра ё на па ве дам ля ла ся аб пры-
пы нен ні про да жу па раш ка для ін' ек цый на га рас-
тво ру «Цэфт ры як сон» і рас тво ру для ін' ек цый 
«Лі да ка ін гід ра хла рыд» (звы чай на ан ты бі ё тык 
уво дзіц ца ме на ві та ў спа лу чэн ні з абяз боль валь-
ным). Ме ду ста но вам рэ ка мен да ва на ад да ваць 
пе ра ва гу таб ле та ва ным фор мам.

— Ана фі лак тыч ны шок ад но сіц ца да алер гіч ных рэ-
ак цый, а яны мо гуць су стра кац ца ў лю бым уз рос це ў 
лю бо га ча ла ве ка, які ўпер шы ню су тык нуў ся з тым ці 
ін шым рэ чы вам, — тлу ма чыць на мес нік га лоў на га ўра-
ча па ме ды цын скай част цы 17-й га рад ской дзі ця чай 
клі ніч най па лі клі ні кі Мін ска Ала ЗУ БА ВА. — Не маг-
чы ма за га дзя прад ба чыць, на што мо жа ўзнік нуць рэ ак-
цыя, — на ўкус на ся ко ма га, на пра дукт хар ча ван ня або 
пы лок рас лін, ле кі і г.д. Ана фі лак тыч ны шок — па та ло гія 
рэд кая, і гэ та сур' ёз ная па гро за жыц цю. Да ваць та кую 
рэ ак цыю мо жа не толь кі «Цэфт ры як сон», але і «Лі да ка-
ін», аб чым больш вя до ма ўра чам-ста ма то ла гам.

Ар се нал таб ле та ва ных ан ты бі ё ты каў, у тым лі ку 
но ва га па ка лен ня, до сыць вя лі кі, ад нак у ін' ек цый-
най фор ме іх коль касць аб ме жа ва ная, та му цал кам 
ад мо віц ца ад доб ра вя до ма га «Цэфт ры як со ну» не-
маг чы ма. Акра мя та го, рэ ак цыя мо жа ўзнік нуць і на 
таб лет ку. Але мы па він ны ля чыць, пры зна чаць ле кі, 
якія — і гэ та не сак рэт — ма юць па боч ныя эфек ты. 
Усе ўра чы ва ло да юць гэ тай ін фар ма цы яй, на ву ча ны 
пра віль на му ал га рыт му ака зан ня пер шай мед да па-
мо гі пры ўзнік нен ні ана фі лак тыч на га шо ку. Па кож-
ным та кім вы пад ку пра во дзіц ца дас ка на лы раз бор.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.by
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На двор'еНа двор'е  ��

З СЕ РА ДЫ — З СЕ РА ДЫ — 
РЭЗ КА ПА ХА ЛА ДАЕРЭЗ КА ПА ХА ЛА ДАЕ

А ўна чы на чац вер сі ноп ты кі 
праг на зу юць да мі нус 22 гра ду саў

На гэ тым тыд ні ў Бе ла ру сі ча ка ец ца ка рот ка-
ча со вае, але іс тот нае па ні жэн не тэм пе ра ту ры, 
па ве дам ляе 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.

Яшчэ сён ня бу дзе ад нос на цёп ла, але вет ра на. 
У аў то рак на двор' ем бу дзе кі ра ваць віль гот ная ня ў-
стой лі вая па вет ра ная ма са. У асоб ных ра ё нах кра і ны 
ча ка юц ца не вя лі кія апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу, 
ту ман, сла бы га ла лёд, на да ро гах га ла лё дзі ца. Мак-
сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе ад мі нус 2 
гра ду саў да 3 цяп ла. Ужо ў се ра ду ча ка ец ца рэз кае 
па ха ла дан не, бо на тэ ры то рыю кра і ны праг на зу ец ца 
ўвар ван не арк тыч на га па вет ра, та му ціск пач не рас-
ці, а тэм пе ра ту ра — па даць. На пра ця гу су так яна зні-
зіц ца да мі нус 3—9 гра ду саў, па паў ноч на-ўсход няй 
част цы кра і ны — да 10—12 ма ро зу, ад нак у паўд нё-
ва-за ход ніх ра ё нах бу дзе ад ну ля да мі нус 2 гра ду саў. 
Уна чы на боль шай част цы тэ ры то рыі, а ўдзень па 
поўд ні ў асоб ных ра ё нах ча ка ец ца ка рот ка ча со вы 
снег, уна чы па ўсхо дзе кра і ны — сла бая за ві ру ха. 
На асоб ных участ ках да рог — га ла лё дзі ца.

Са мым ха лод ным на гэ тым тыд ні ста не чац вер. 
Уна чы ма ра зы яшчэ ўзмоц няц ца, ка лі тэм пе ра ту ра 
па вет ра скла дзе мі нус 10—17 гра ду саў, пры пра яс-
нен нях — 18—22 ма ро зу. Удзень бу дзе 3—10 ма ро-
зу, у край ніх паў ноч ных ра ё нах — ад ну ля да мі нус 
2 гра ду саў. Апад каў на пра ця гу су так прак тыч на не 
бу дзе, толь кі ўдзень па паў ноч най част цы кра і ны 
ча ка ец ца ка рот ка ча со вы снег. На асоб ных участ ках 
да рог із ноў сліз ка.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў ай чын ных 
спе цы я ліс таў, по тым да вы хад ных ча ка юц ца па сту-
по вае па дзен не ат мас фер на га ціс ку і па воль ны рост 
тэм пе ра ту ры. На прык лад, у пят ні цу ў асоб ных ра ё нах 
праг на зу ец ца ка рот ка ча со вы снег, а ўдзень сла бы 
ту ман і га ла лёд, на асоб ных участ ках да рог — га-
ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе мі-
нус 3—10 гра ду саў, але па паў днё вым ус хо дзе пры 
пра яс нен нях — да 11—17 ма ро зу. Удзень бу дзе ад 
ну ля да мі нус 6 гра ду саў. Не вя лі кі мок ры снег, сла бы 
 ма роз  уна чы і да плюс 2 гра ду саў удзень праг на зу-
ец ца на вы хад ныя.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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Бе ла ру сы па вя зуць на «Еў ра ба чан не-2017»  
пес ню на род най мо ве

Інжынерна-тэхнічныя работнікі камунальнага прадпрыемства 
«Савецкае» апраўдваюць назву сваёй кампаніі.


