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Прэ па ра ты з ёдам хут ка 

ста лі дэ фі цы там. Ка за лі, што 
ад на кроп ля на шклян ку ма-
ла ка цал кам нейт ра лі зуе не-
бяс пе ку. Але хут ка да ве да лі-
ся, што ма ла ко на за па швае 
ра ды я цыю. На сель ніц тва па-
ча ло ма са ва збы ваць ка роў. І 
гэ та так са ма бы ло ня прос та. 
У Ма гі лё ве, на прык лад, ад-
маў ля лі ся іх пры маць. Та ды 
лю дзі мы лі сва іх ця лу шак 
і ад праў ля лі ў Баб руйск ці 
Кры чаў, дзе па тра ба ван ні 
бы лі менш жорст кі мі.

У той год жы ха рам ра ё на 
на огул прый шло ся цал кам 
пе ра гле дзець свой ра цы ён. 
Вель мі ка рыс ны мі ака за лі ся 
па ра ды аме ры кан ска га док-
та ра Ро бер та Гей ла — та го 
са ма га, які да па ма гаў апе ры-
ра ваць у Маск ве па цяр пе лых 
ад атам най ра ды я цыі ра та-
валь ні каў. Яго пад ра бяз ныя 
рэ ка мен да цыі, што мож на 
ес ці, а што нель га, у ра ё не 
пе ра піс ва лі на ват ад ру кі. Ад-
ра зу вы клю чы лі з дзі ця ча га 
хар ча ван ня бу лё ны з кас цей 
— там на за па шваў ся строн-
цый, а мя са, каб зні зіць на-
яў насць цэ зію, вы моч ва лі ў 
са ля ных рас тво рах. Кож ны 
імк нуў ся ўжы ваць чыс тыя 
пра дук ты, якія за во зі лі ў кра-
мы. Не ка то рыя на огул спра-
ба ва лі ад мо віц ца ад ўся го 
бе ла рус ка га, але гэ та бы ло 
вель мі цяж ка.

Ха па ла і та кіх, якія не да-
аца ні лі не бяс пе ку. Тац ця-
на Гу ры на ра зам з ін шы мі 
спе цы я ліс та мі ез дзі ла па 
на ва коль ных вёс ках пра-
вя раць са ні тар ныя ўмо вы 
і пра во дзіць ін струк таж, як 
жыць на за бру джа ных тэ ры-
то ры ях, і на гля дзе ла ся ўся-
ка га. За пом ні ла, як ад ной чы 
пры еха лі да ме ха ні за та раў у 
ін тэр нат, а там усю ды бруд, 
пя сок. Са ні тар ны ўрач на ват 
абу рыў ся: што ж вы, хлоп цы, 
сваё зда роўе не гля дзі це?

ПА ХА ВА НЫЯ ВЁС КІ
— Па мя таю, як вы ся ля лі 

Чыр во ную Сла ба ду. Гэ та быў 
жах, — ус па мі нае стар шы ня 
Ла па ціц ка га сель вы кан ка-
ма Сця пан Бай цоў. — Адзін 
пад пал коў нік за ме раў ра ды-
я цыю і ахнуў: дык тут жа 65 
Кю ры! Лю дзі пла ка лі, па ні ка 
бы ла ад ня ве дан ня: як, ку-
ды, на вош та? У Чыр во най 
Сла ба дзе жы лі 240 ча ла век, 
яшчэ ў ад ной вёс цы — Ка ша-
леў, якая тра пі ла пад вы ся-
лен не, — 18. Збі ра лі схо ды, 
тлу ма чы лі лю дзям. Ду ма лі 
ра зам, ку ды пе ра се ляц ца. 
Жы ха ры ба я лі ся кі даць на-
жы тыя мес цы, але ка лі дзве 
жан чы ны пе ра еха лі, ры зык-
ну лі і ін шыя. Па мя таю, да 
апош ня га за ста ва лі ся толь кі 

дзве сяст ры, але ка лі па ча лі 
за коп ваць да мы, яны так-
са ма не вы тры ма лі і пе ра-
ся лі лі ся ў Ма лую Ба роў ку, 
што пад Ма гі лё вам. У мя не 
там сяст ра жы ла. Пры ехаў 
ад ной чы да яе і гэ тых жан-
чын су стрэў. Яны як уба чы лі 
мя не — за пла ка лі, кі ну лі ся 
аб ды мац ца, быц цам да род-
на га. Я на ват сам за пла каў. 
Сэр ца і ця пер ба ліць па тых 
вёс ках. Чыр во ная Сла ба да 
вель мі пры го жая бы ла. Да мы 
ста я лі на бе ра зе Про ні, за-
мож ныя та кія, жы ха ры бы лі 
скрозь гас па да ры. Доб рая 

фер ма ме ла ся, зу сім яшчэ 
но вая, шко ла, клуб... Ця пер 
на гэ тым мес цы лес рас це. 
Толь кі мо гіл кі і за ста лі ся. 
Лю дзі пры яз джа юць на Ра-
даў ні цу.

СТРАШ НЕЙ ШЫ 
ЗА РА ДЫ Я ЦЫЮ 
ТОЛЬ КІ СТРЭС

Ад на за ад ной знік лі з тва-
ру зям лі слаў га рад скія вёс кі 
За па лян не, пер шая і дру гая 
Ку лі коў кі, Куль ша чы, Клі-
ны... Куль ша чы, на прык лад, 
цал кам пе ра ся лі лі ся ў вёс ку 
За елі ца Глус ка га ра ё-
на. Лю дзі ства ры лі там 
кал гас «Слаў га рад скі». 
Але не ка то рыя ўсё роў-
на імк ну лі ся вяр нуц ца 
на ра дзі му.

Тац ця на Гу ры на ра-
зам з сям' ёй вы ра шы ла 
за стац ца ў Слаў га ра-
дзе. А вось іх блі жэй-
шыя су се дзі па еха лі ў 
Гро дзен скую воб ласць, 
але праз 2 га ды вяр-
ну лі ся на зад. Яны так 
і не ста лі там сва і мі. 
Доб рых і ра зум ных лю-
дзей, зра зу ме ла, шмат, 
але зна хо дзі лі ся і та кія, 
якія ба лю ча па пра ка лі: 
вы ж ад ра ды я цыі све-
ці це ся...

На зда роўе су раз-
моў ца не скар дзіц ца, 
але лі чыць, што ра-

ды я цыя ўсё ж паў плы ва ла 
на іму ні тэт. Пра студ ныя за-
хвор ван ні ця жэй пе ра но сяц-
ца. Па мя тае, што ў шко ле, 
дзе яна пра ца ва ла ў 1990-я 
га ды, ву чы ла ся дзяў чын ка, 
якой цал кам вы да лі лі шчы та-
па доб ную за ло зу, яшчэ адзін 
хлоп чык хва рэў на лей ке мію. 
Але сцвяр джаць, што па між 
за хвор ван ня мі і ра ды я цы яй 
ёсць ней кая ўза е ма су вязь, 
мо гуць толь кі спе цы я ліс ты.

— Мя не так са ма за пра-
ша лі на пра цу ў Дры бін, 
— ус па мі нае 1990-я га ды 
Сця пан Бай цоў. — Пры ехаў, 

па гля дзеў на той не да бу да-
ва ны дом, які мне пра па на-
ва лі, — го лыя сце ны, ва кол 
глі на — і сэр ца ад мо ві ла ся, 
за пра сі ла ся на зад, у Ла па ці-
чы, дзе ў мя не бы ло ўжо ўсё. 
Ра ды я цыя, вя до ма, ус клад ні-
ла жыц цё. Па мя таю, пры еха-
лі да нас япон цы, «пра гна-
лі» праз свае спект ро мет ры 
вы пра мень ван ня ча ла ве ка 
і праз 10 дзён я быў ужо ў 
Кіс ла вод ску. Ні хто ні чо га не 
тлу ма чыў, ад пра ві лі — і ўсе. 
І та кіх нас на збі ра ла ся 8 ча-
ла век. Я быў ма ла дым, 29 га-
доў уся го, ба лю ча ста віў ся 
да ўсіх за ба рон. А іх іс на ва ла 

шмат: ра до на выя і гра зе выя 
ван ны нель га, фі зі яп ра цэ ду-
ры так са ма, са ля рый і на ват 
звы чай нае сон ца — ні ў якім 
вы пад ку.

— Ад ной чы да нас у шко-
лу пры еха лі псі хо ла гі для 
вы ву чэн ня ўзроў ню тры-
вож нас ці ся род на стаў ні каў 
і вуч няў. Ва ўсіх нас ён быў 
па вы ша ны, — ад зна чае Тац-
ця на Гу ры на. — Мы ду ма лі, 
што за бы ва ем, але на ўзроў-
ні пад свя до мас ці неш та ўсё 
роў на за ста ло ся. Толь кі і тыя, 
хто з'е хаў, так са ма не вы ра-
та ва лі ся. Шмат хто па мёр. 
Не здар ма ка жуць, што стрэс 
страш ней шы за ра ды я цыю.

АД РА ДЖЭН НЕ
Для хат ніх гас па да рак 

Слаў га ра да і ра ё на тым са-
мым вы ра та валь ным ко лам 
ста лі пра ек ты па ад ра джэн ні 
за бру джа ных тэ ры то рый, якія 
пра вод зяц ца як дзяр жа вай, 
так і гра мад скі мі ар га ні за цы-
я мі. Та кі мі, як фонд раз віц ця 
сель скіх тэ ры то рый «Ад ра-
джэн не-Аг ра». У Слаў га ра дзе 
апош нія 4 га ды яго ўзна чаль-
ва ла Тац ця на Гу ры на. Яшчэ да 
та го, як стаць ды рэк та рам, яна 
ў скла дзе ін шых ак тыў ных яго 
чле наў ву чы ла ся вы рошч ваць 
эка ла гіч на чыс тую пра дук цыю 
на атру ча най ра дые нук лі да мі 
гле бе. Ка жа, што гэ та са праў-
ды ме ла плён. Ка лі ўно сіш на-
ву ко ва аб грун та ва ныя нор мы 
ўгна ен няў, та ды рас лі на за-
мест ра дые ак тыў на га цэ зію 
па чы нае па глы наць ка лій, а 
за мест строн цыю — каль цый. 
У вы ні ку атрым лі ва еш чыс ты 
пра дукт. «А на огул мы ажыц-
ця ві лі 8 ка рыс ных пра ек таў, 
— ад зна чы ла Тац ця на Аляк се-
еў на. — Ад ным з іх ста ла ства-
рэн не пяр віч най ар га ні за цыі 
«Сяль чан ка,» якая аб' яд на ла 
іні цы я тыў ных жан чын і да зво-
лі ла ім су мес ны мі на ма ган ня мі 
ства рыць год ныя ўмо вы жыц-
ця ў вёс цы. Мы мо жам га на-
рыц ца тым, што зра бі лі свой 

унё сак ва ўстой лі вае раз-
віц цё сва ёй тэ ры то рыі».

Да рэ чы, «за жа но чую 
крэ а тыў насць у сель скім 
жыц ці» Тац ця на Гу ры-
на, адзі ная ў Бе ла ру сі і 
дру гая ў маш та бах СНД, 
атры ма ла ў 2012 го дзе 
між на род ную прэ мію 
ад жа но ча га фон ду Су-
свет на га са мі ту (WWSF). 
Гэ тая ад зна ка на між на-
род ным уз роў ні яшчэ раз 
пе ра ка на ла ў пра віль нас-
ці абра на га шля ху.

«Так што бы лой раз-
губ ле нас ці ў нас ня ма, 
— ап ты міс тыч на ка жа 
Тац ця на Гу ры на. — Ця-
пер мы ве да ем, як жыць 
да лей. А ўпэў не насць 
заў сё ды дае сі лы».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. 
Фо та аў та ра.

«ЧАР НО БЫЛЬ 
ВЫ БРАЎ НАС...»

РЫ БУ НА РА ДЫ Я ЦЫЮ 
ПРА ВЕ РАЦЬ У ШКО ЛЕ

Усе жы ха ры Роў ка ві чаў і су сед ніх вё сак доб ра ве да-
юць, што пра дук цыю, вы ра шча ную на пад вор ках ці 
са бра ную ў ле се, аба вяз ко ва трэ ба пра ве рыць — «на 
ра ды я цыю». І ехаць у рай цэнтр — Ча чэрск — для гэ-
та га зу сім не аба вяз ко ва. Трэ ба прос та прый сці ў мяс-
цо вую ся рэд нюю шко лу. Больш за тое, дак лад ную ін-
фар ма цыю ім прад ста вяць вуч ні, якія пад кі раў ніц твам 
да рос лых апра цу юць ма тэ ры ял, пра вя дуць на гляд нае 
да сле да ван не на ад па вед ным пры бо ры і вы да дуць 
да звол або за ба ро ну на ўжы ван не пра дук ту.

Вось і ця пер ву ча ні ца вось ма га кла са Ла на Мел ка зё ра ва 
пры нес ла ў шко лу ры бу, якую на пя рэ дад ні вы ла віў яе баць ка 
ў ра цэ Ча чо ры. Пра вер ку дзяў чы на ро біць ра зам з сяб роў кай 
Ак са най Даў га це лес і вы клад чы кам хі міі і бія ло гіі Сяр ге ем 
Кас цю ко вым. Ён, да рэ чы, адзін з кі раў ні коў аб' яд нан ня па ін-
та рэ сах «Аз бу ка ра ды я цый най бяс пе кі» — ра зам з на стаў ні кам 
ін фар ма ты кі Ва сі лём Ру да бель цам. Уво гу ле ж та кія ка рыс ныя 
во пы ты ста ла маг чы мым пра во дзіць дзя ку ю чы ад крыц цю ле-
тась у гэ тай уста но ве аду ка цыі цэнт ра прак тыч най ра дые-
ла гіч най куль ту ры, ство ра на му ў ме жах пра ек та між на род-
най тэх ніч най да па мо гі «Women's Federatіon for World Peace, 
Іnternatіonal». Пра ект рэа лі зу ец ца Ін сты ту там ра ды я цый най 
бяс пе кі «Бел рад».

Тэ ма ра ды я цый най бяс пе кі за ста ец ца для Ча чэр шчы ны 
вель мі ак ту аль най — гэ ты рэ гі ён зна хо дзіц ца на за бру джа най 
у вы ні ку ава рыі на Чар но быль скай АЭС тэ ры то рыі.

Тут з пер ша га кла са вуч ням рас каз ва юць пра асаб лі вас ці 
жыц ця на зям лі, за бру джа най ра дые нук лі да мі. І ўжо ў па чат ко-
вай шко ле дзет кі ве да юць пра ўплыў ня бач най во кам ра ды я цыі 
на ар га нізм ча ла ве ка. Але ін фар ма цыя па да ец ца не для та го, 
каб за пу жаць — каб на ву чыць жыць пра віль на і ўжы ваць толь кі 
чыс тыя пра дук ты хар ча ван ня. Школь ні кі доб ра ары ен ту юц ца, 
якія ра дые нук лі ды ўяў ля юць са мую вя лі кую не бяс пе ку, да якіх 
на ступ стваў для пры ро ды Бе ла ру сі пры вя ло за брудж ван не 
на ва коль на га ася род дзя пра дук та мі чар но быль ска га вы кі ду, 
зна ё мяц ца са спо са ба мі зні жэн ня ра ды я цый на га ўздзе ян ня на 
ар га нізм ча ла ве ка... На мес нік ды рэк та ра па на ву чаль на-вы-
ха ваў чай ра бо це УА «Роў ка віц кі яс лі-сад—ся рэд няя шко ла» 
Тац ця на Ант ро па ва рас каз вае, што ўсе жы ха ры на ва кол ля 
доб ра ве да юць шлях у шко лу — ме на ві та з мэ тай пра вер кі 
сю ды ня суць да ры ля соў і па лёў — у за леж нас ці ад се зо на:

— Пры но сяць ма ла ко, мя са, мёд, бя ро за вік, гры бы, яга-
ды, на ват се на, якое да юць свой скай жы вё ле. Да во лі час та 
вы свят ля ец ца пас ля та кой пра вер кі, што коль касць ра дые-
нук лі даў у пра дук це ў не каль кі дзя сят каў ра зоў пе ра вы шае 
да пу шчаль ную нор му. Час цей за ўсё гэ та — яга ды і гры бы. 
Ле тась адзін наш ву чань пры нёс для пра вер кі буль бу са свай го 
ага ро да, які зна хо дзіц ца ў су сед няй вёс цы Кру тое — гэ та 5 км 
ад Роў ка ві чаў. Вы свет лі ла ся: ага род ні на вель мі за бру джа ная. 
Мы звя за лі ся з баць ка мі і рас тлу ма чы лі, што нель га са джаць 
буль бу на тым по лі. Мно гія сем'і пры слу хоў ва юц ца да на шых 
па рад і зні шча юць за бру джа ныя пра дук ты хар ча ван ня.

Стар ша клас ні кі і на стаў ні кі па спе цы яль ных таб лі цах да-
пу шчаль ных нор маў да па мо гуць ад на вяс коў цам пра ве рыць 
ін фар ма цыю. На прык лад, за ўва жа на, што ма ла ко ад вяс ко вых 
ка роў ка лі і змя шчае ра дые нук лі ды, дык у ме жах да пу шчаль-
ных нор маў. А вось на чар ні цы лепш не мар на ваць час — да-
вя дзец ца вы кі нуць, бо вель мі час та яны за бру джа ныя.

У ме жах ра бо ты цэнт ра прак тыч най ра дые ла гіч най куль ту-
ры на ла джа на су пра цоў ніц тва з за меж ны мі парт нё ра мі. Уста-
но ву аду ка цыі на вед ва лі фран цуз ская і япон ская дэ ле га цыі. Яе 
ўдзель ні каў ці ка ві лі праб ле мы пра жы ван ня лю дзей на за бру-
джа ных ра дые нук лі да мі тэ ры то ры ях. Вы ні кам су пра цоў ніц тва 
стаў аб мен до све дам ра бо ты ў гэ тым кі рун ку.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Ву ча ні цы вось ма га кла са Ла на МЕЛ КА ЗЁ РА ВА і Ак са на ДАЎ ГА ЦЕ ЛЕС 
пад кі раў ніц твам на стаў ні ка хі міі і бія ло гіі Сяр гея КАС ЦЮ КО ВА пра вя ра юць 

ры бу, вы лаў ле ную ў ра цэ Ча чо ры.

Тац ця на Гу ры на ад зна ча на за крэ а тыў насць 
на між на род ным уз роў ні.

«Ад ра джэн не-Аг ра» аб' яд на ла іні цы я тыў ных лю дзей. 
Сця пан Бай цоў дру гі зле ва.

ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»
извещает акционеров о проведении  8 мая 2014 года

внеочередного общего собрания    акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О приобретении Обществом акций собственного выпуска.
Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Лещинская, 

49. Регистрация участников собрания с 13.30 до 13.55 по 
месту проведения собрания.  При себе иметь: акционеру 
– паспорт, представителю акционера – паспорт и доверен-
ность. Начало работы собрания – 14.00.  Справки по теле-
фону:  44-10-17.

С материалами к собранию можно ознакомиться в рабо-
чие дни (понедельник-пятница) с 28 апреля по 08 мая 2014 
года в ПЭО с 9.00 до 16.00. 

Генеральный директор  Ю.В. Главатский

Главный бухгалтер  С.М. Мелещева
УНП 400078768

У Ва ло жын скім ра ё не для бе ла рус-
кіх і за меж ных ту рыс таў пад рых та-
ва лі пры ем ны сюр прыз. Ве ла тур па 
«Ва ло жын скіх гас цін цах» мож на бу-
дзе здзейс ніць, па чы на ю чы з мая.

— Ідэя ства рэн ня асоб на га ве ла-
марш ру ту па Ва ло жын скіх гас цін цах 
лу на ла даў но, — рас па вя дае стар шы-
ня праў лен ня гра мад ска га аб' яд нан ня 
«Ад па чы нак у вёс цы» Ва ле рыя КЛІ-
ЦУ НО ВА. — Пер шы не вя лі кі раз ме ча-
ны каль ца вы ве ла марш рут пра цяг лас цю 

20 кі ла мет раў з'я віў ся ўжо ў 2010 го дзе 
ва кол ся дзі бы «Мар ці но вы Гусь». А ў 
2013-м ула даль ні кі не каль кіх аг ра ся дзіб, 
прад стаў ні кі БГА «Ад па чы нак у вёс цы» 
пры пад трым цы Мінск ага ве ла сі пед на га 
та ва рыст ва і Ва ло жын ска га рай вы кан-
ка ма вы ра шы лі пра клас ці ве ла марш рут 
ад стан цыі Баг да наў праз увесь Ва ло-
жын скі ра ён да стан цыі Ра даш ко ві чы.

Гэ тая іні цы я ты ва ста ла раз ві вац ца 
дзя ку ю чы пра ек ту «Раз віц цё ту рыс тыч-
ных клас та раў у Бе ла ру сі». Пра цяг ласць 
марш ру ту — ка ля 150 кі ла мет раў. Ства-

раль ні кі марш ру ту па ста ра лі ся ўклю чыць 
у яго са мыя ці ка выя мес цы Ва ло жын ска га 
краю: эка му зеі, аг ра ся дзі бы, пры род ныя 
і гіс та рыч ныя сла ву тас ці. Ва лан цё ры-ве-
ла сі пе дыс ты раз ме ці лі тра су. Уста ля ва ны 
аль тан кі для ад па чын ку і ін фар ма цый ныя 
стэн ды.  «Ва ло жын скія гас цін цы» — гэ та 
пер шы і па куль адзі ны ма дэль ны ту рысц-
ка-эк скур сій ны марш рут па сель скім ту-
рыз ме ў Бе ла ру сі. Ён, спа дзя ец ца Ва ле-
рыя Клі цу но ва, па слу жыць пры кла дам для 
ства рэн ня ін шых па доб ных марш ру таў.

На дзея ДРЫ ЛА.

ПА ВА ЛО ЖЫН СКІХ ГАС ЦІН ЦАХ НА ВЕ ЛА СІ ПЕ ДАХ
Актыўны адпачынакАктыўны адпачынак  ��


