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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Ся род доб ра ах вот ні каў ёсць і на віч кі, 

і тыя, для ка го гэ тае зім няе дзя жур ства 
да лё ка не пер шае. Воль га Чар ток, на прык-
лад, у ва лан цё рах ужо чац вёр ты год. Яна 
ця пер у дэ крэ це. Па кі ну ла ма ло га пад на-
гля дам ста рэй шай дач кі, а са ма ра зам з 
му жам Аляк се ем пры еха ла на да па мо гу. 
Мы зайз дрос цім сі ле во лі ва лан цё раў (па-
га дзіц ца вы брац ца з до му ў та кі ма роз!), 
а жан чы ны жар ту юць: у дэ крэт ным і не на 
та кое пой дзеш.

Ка лі пы та ем ся пра скла да ныя сі ту а цыі, 
з які мі доб ра ах вот ні кам да во дзі ла ся мець 
спра ву, амаль усе згад ва юць 2014 год, 
ка лі ў Мінск пры вез лі Да ры ве шчу ноў. Та-
ды, каб уба чыць свя ты ню, лю дзі па во сем 
га дзін ста я лі ў чар зе. Па грэц ца ў па лат ку — 
а яна раз лі ча на на 30—40 ча ла век — 
вер ні каў за пус ка лі гру па мі. Хоць праб ле ма 
бы ла не толь кі ў маг чы мым аб ма ра жэн ні. 
Мно гія ў чар зе па во дзі лі ся бе агрэ сіў на, 
бо не бы лі га то выя да та го, што бу дуць 
так доў га ча каць.

— Жур на ліс ты хо чуць па-
чуць страш ныя гіс то рыі? — 
да лу ча ец ца да раз мо вы 
Дзміт рый РУ СА КОЎ, кі раў-
нік ад дзе ла па рэ ага ван ні 
на над звы чай ныя зда рэн ні і 
вы шу ку та ва рыст ва. Ён рас-
каз вае, што ра та ваць час цей 
да во дзіц ца аў та ма бі ліс таў, 
якія за глух лі ў да ро зе: — Быў 
вы па дак: за ўва жы лі на тра се 
дзяў чы ну. Яе ма шы на не за во-
дзі ла ся. Пра па на ва лі ад вез ці 
кі роў цу ў го рад, але яна ад-
мо ві ла ся, ска за ла, што па яе 
хло пец хут ка пад' е дзе. Праз 
коль кі ча су вяр та ем ся — яна 
ўсё ста іць. Ка лі да ста ві лі ў 
баль ні цу, там ужо кал гот кі ра-

зам са ску рай зды ма лі. Яшчэ б кры ху па-
бы ла на ма ро зе — не ўра та ва лі б...

У пункт аба грэ ву між ін шым за гляд ва-
юць пра хо жыя. Га лі на і яе ся бар Гхейф 
зай шлі праз ці каў насць. Гхейф, аказ ва-
ец ца, з Іар да ніі. 40 га доў та му ву чыў ся 
ў Мін ску, у ар хі тэк тур на-бу даў ні чым тэх-
ні ку ме, а ця пер пры яз джае ў ста лі цу па 
пра цоў ных пы тан нях.

— У Іар да ніі цяпер, на пэў на, го ра ча?
— Не, хо лад на. Плюс 10, — усмі ха ец ца 

Гхейф, але бе ла рус кія ма ра зы яму па да-
ба юц ца: — Цу доў нае на двор'е!

Га лі на да пі вае чай. «Не ве даю, як да 
мет ро дай шла б, ка лі б не вы», — дзя куе 
ва лан цё рам.

— Тут што, Дзед Ма роз жы ве? — за хо-
дзіць у па лат ку ін шая кам па нія.

Анд рэй, Свят ла на і яе ма ці Ва лян ці на 
Іва наў на пры еха лі з Ра сіі. Ха лод нае на-
двор'е ім зу сім не за мі нае па да рож ні чаць.

— Мы з Пско ва, — рас каз вае Анд рэй. — 
Ка лі вы яз джа лі, там бы ло мі нус 17, а за 

го ра дам — мі нус 19. Ну што, — звяр та ец ца 
да дам, — пой дзем гу ляць да лей?

— А цук ру мож на коль кі ха чу па клас-
ці? Ой, як доб ра, — бя рэ шклян ку з ча ем 
ад на з жан чын у бла кіт ным па но ша ным 
па лі то.

Раз га ва ры лі ся. За вуць яе На тал ля. 
Апош нія не каль кі дзён хар чу ец ца ў пунк-
тах бяс плат най раз да чы ежы. До ма ў жан-
чы ны ня ма.

— А на чу е це дзе? — пы та ем ся. — На 
ву лі цы ж ма роз страш ны!

— Вось сён ня да род ных пай ду, — не як 
ня ўпэў не на ад ка за ла На тал ля. — А ў вас 

ёсць што пра па на ваць? Я, ка-
лі што, маю па трэ бу ў жыл лі.

У па кет з лус тай хле ба 
жан чы на склад вае не каль кі 
ку бі каў цук ру. Ця пер збі ра ец-
ца на су стрэ чу з сяб роў кай. 
Пой дуць у «Цэнт раль ны», да-
лей грэц ца.

Уся го ў ста лі цы бы лі ад кры-
ты два ма біль ныя пунк ты аба-
грэ ву Бе ла рус ка га Чыр во на га 
Кры жа. Дру гі зна хо дзіў ся по-
бач з хра мам іко ны Бо жай Ма-
ці «Усіх га рот ных Ра дасць», на 
ву лі цы Пры тыц ка га. А па го ра-
дзе на пра ця гу дня дзя жу ры ла 
ка ля 40 ва лан цё раў.

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

Да слоў на
Але на ФА ДЗЕ Е ВА, стар шы ня Мін скай га рад ской ар га ні-

за цыі Бе ла рус ка га та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа:
— Ма біль ныя пунк ты аба грэ ву раз горт ва юц ца, ка лі ў гэ тым 

ёсць не аб ход насць. За га дзя ста вім па лат ку там, дзе ча ка ец ца 
вя лі кая коль касць лю дзей. Ста ра ем ся пра ду хі ліць аб ма ра-
жэн ні. Акра мя гэ та га, у Мін ску рэ гу ляр на пра цу юць 9 офі саў 
ра ён ных ар га ні за цый, дзе ў ма ра зы так са ма мож на па грэц ца. 
Бяз до мным вы да ём там пра дук то выя і гі гі е ніч ныя на бо ры, цёп-

лае адзен не. Як пра ві ла, лю дзі, што зна хо дзяц ца ў скла да най 
жыц цё вай сі ту а цыі, ве да юць пра да па мо гу, якую мы аказ ва ем 
у пе ры яд ана маль ных з'яў.

На шы спе цы я лі за ва ныя ма шы ны па тру лю юць го рад: рап там 
зла маў ся транс парт, і лю дзі доў га ста яць на пры пын ку?

Чыр во ны Крыж пра цуе толь кі дзя ку ю чы ва лан цё рам, та му 
што штат ных су пра цоў ні каў у нас вель мі ма ла. Не ка то рыя з доб-
ра ах вот ні каў бя руць ад гу лы на ра бо це, і кі раў ніц тва звы чай на 
ідзе на су страч, ве да ю чы пра гра мад ска-ка рыс ную дзей насць 
сва іх су пра цоў ні каў.

Што па чымШто па чым  ��

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» прай шоў ся па ву лі-
цах ста лі цы і знай шоў спо са бы зра біць для 
ся бе зі му больш цёп лай.

Ад но з мес цаў, якія ста но вяц ца па пу ляр ны мі 
пад час ха ла доў, — лаз ня. Як сцвяр джае за гад чык 
ста ліч най лаз ні №7 Сяр гей УСЯ НОК, коль касць 
клі ен таў у пад на ча ле най яму ўста но ве ў зім ні час 
па вя ліч ва ец ца ў ра зы. У гэ ты пе ры яд па рыл кі пра-
цу юць з 8 да 23 га дзін. Рас цэн кі да стат ко ва дэ ма-
кра тыч ныя: дзве га дзі ны ў агуль ным ад дзя лен ні 
абы дуц ца ах вот ным па грэц ца ў 8 руб лёў (ка лі не 
ма е це ўлас на га ве ні ка, на быць яго мож на тут жа 
за 4 руб лі), звы чай ны душ — 5 руб лёў за той жа 
час. Пра па ноў ва юць і гру па выя ну ма ры з фін скай 
са ўнай і мі ні-ба сей нам, арэн да та ко га па мяш кан ня 
на тры ча ла ве кі каш туе 56 руб лёў, на пяць — 60. 
Ка лі па ра вам не да спа до бы, мож на скі ра вац ца, 
на прык лад, у аран жа рэю ба та ніч на га са ду, бі лет 
каш туе 3 руб лі. У лі ма на рый, які зна хо дзіц ца тут 
жа, мож на тра піць за 5 руб лёў.

Са грэц ца — са грэ лі ся, але што дзень ха вац ца 
ў лаз ні не бу дзеш. Трэ ба ўцяп ляц ца, та му кро чым 
у ста ліч ныя ўні вер ма гі. У абут ко вым ад дзе ле ста-
ліч на га ЦУ Ма со чаць за трэн да мі — ка ля са ма га 

ўва хо да ўста ля ва лі віт ры ну з ва лён ка мі. Су пра-
цоў ні цы кра мы сцвяр джа юць, што ця пер гэ та ці не 
са мы ха да вы та вар. Як раз пад час на ша га ві зі ту 
«ўзбро іц ца» зім нім абут кам пры хо дзіць цэ лая сям'я. 
У пер шую чар гу вар та звяр нуць ува гу на ай чын ны 
пра дукт — смі ла віц кія пры га жу ны пры ваб лі ва юць 
па куп ні коў не вы со кай ца ной. Ка рыч не выя жа но-
чыя ва лён кі каш ту юць 35 руб лёў, тро хі да ра жэй-
 шыя — вы бе ле ныя муж чын скія, за іх про сяць
41 ру бель. Ёсць вы бар і па па дэ швах: мож на спы-
ніц ца на звы чай най бе лай, а мож на вы браць ва-
ры янт для са праўд ных сты ляг — чыр во ную. Са мы 
тан ны ва ры янт — ва лён кі без па дэ швы, яны каш-
ту юць уся го 25 руб лёў. Знач на да ра жэй абы дуц ца 
ра сій скія ана ла гі — у ся рэд нім ка ля 100 руб лёў. 
По бач мож на на быць тэр ма бя ліз ну: ба ваў ня ныя 
спод ні кі за 20 руб лёў ці ва да лаз ку за 30. Яшчэ 
адзін «хіт се зо на» — шап ка з фут рам, цэ ны на іх 
па чы на юц ца ад 200 руб лёў.

Каб узяць з са бой у да ро гу цёп лы на пой, нам 
спат рэ біц ца тэр мас. Гэ та той та вар, ца на на які 
ма ла за ле жыць ад кра і ны па хо джан ня: што бе ла-
рус кія, што ім парт ныя літ ро выя ёміс тас ці мож на 
на быць у ся рэд нім за 40—45 руб лёў. За паў літ ро-
выя про сяць ка ля 30 руб лёў. Мож на спы ніц ца на 

ва ры ян це з тэр ма-
куб кам — за іх трэ-
ба ад даць ад 20 да 
25 руб лёў.

За ста ец ца толь-
кі на поў ніць тэр-
мас на по ем. Для 
гэ та га ня дрэн на 
па ды дзе чай ці ка-
ва, але, ка лі пра-
цоў ны дзень ужо 
скон ча ны, мож на 
ад даць пе ра ва гу, 
на прык лад, па пу ляр на му ўзім ку глінт вей ну. Ад но 
з най леп шых мес цаў ста лі цы, дзе мож на яго па-
каш та ваць, — ка ляд ны кір маш на Каст рыч ніц кай 
пло шчы. На пой з ві на, цук ру і пры праў пра па ну юць 
ад ра зу ў не каль кіх пунк тах. Ся рэд ні кошт — ка ля 
руб ля за 100 гра маў, але ра ім вы бі раць той, што 
га ту юць прос та на мес цы, а не раз лі ва юць з па ке-
таў. На прык лад, у кі ёс ку ГУ Ма, дзе за 200 гра маў 
га ра ча га глінт вей ну про сяць 1,7 руб ля.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by

�

Транс парт 
не вы трым лі ваў...

Эк скур сій ны аў то бус зла-
маў ся 7 сту дзе ня з-за 
моц на га ма ро зу ка ля вёс-
кі Сла га ві шча Ла гой ска га 
ра ё на: за мерз ла пнеў ма-
сіс тэ ма.

Пра па лом ку ста ла вя до ма 
блі жэй да ве ча ра, ка лі тэм пе-
ра ту ра па вет ра скла да ла ка-
ля мі нус 26 гра ду саў. Як па-
ве да мі лі ў Мін скім аб лас ным 
упраў лен ні МНС, ту рыс тыч ны 
«Не аплан» на ле жаў ра сій скай 
ар га ні за цыі, у гэ ты дзень ён 
вяр таў ся з Мін ска ў Пскоў. У 
са ло не зна хо дзі лі ся 52 па са-
жы ры (з іх ся мё ра дзя цей) і 
два кі роў цы — усе гра ма дзя-
не Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Яны 
бы лі раз ме шча ны ў гас ці ні цы 
спар тыў на-ту рыс тыч на га комп-
лек су ў Ла гой ску, а ран кам 
на ступ на га дня на пра да стаў-
ле ным пе ра воз чы кам да дат ко-
вым аў то бу се пра доў жы лі свой 
шлях у пункт пры зна чэн ня.

Праз су ткі да па мо гу ін шым 
па са жы рам аказ ва лі ўжо ра бот-
ні кі ДАІ Ар шан ска га ра ё на. Так-
са ма блі жэй да ве ча ра за глух 
аў то бус з 40 па са жы ра мі, якія 
на кі роў ва лі ся з Маск вы ў на-
шу ста лі цу. Рэ ані ма ваць сва і мі 
сі ла мі па ліў ную сіс тэ му, якую 
«пры ха пі ла» з-за ма ро зу, не 
атры ма ла ся. Су пра цоў ні кі Ар-
шан ска га АДАІ ар га ні за ва лі 
пад воз гар ба ты, ка вы, а так са-
ма да ста ві лі не ка то рых па са-
жы раў на блі жэй шую АЗС, дзе 
мож на бы ло ада грэц ца. Праз 
тры га дзі ны пры быў дру гі аў то-
бус, а ня спраў ны ад бук сі ра ва лі 
ў ста лі цу.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by

Вы хад ныя пад зна кам мі нус...

На двор'еНа двор'е  ��

ХОЛАД АД ПУС ЦІЦЬ
А з пят ні цы сі ноп ты кі ча ка юць 

мес ца мі на ват не вя лі кі плюс
Ужо ў дру гой па ло ве тыд ня на тэ ры то рыю Бе ла ру сі 
пас ля моц ных ма ра зоў за ві тае больш мяк кі ат лан-
тыч ны цык лон са сне гам і за ве я мі, 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.

Ужо гэ ты мі дня мі арк тыч ныя ма ра зы пач нуць па сту по-
ва сла бець, але ў пер шай па ло ве тыд ня на двор' ем бу дзе 
кі ра ваць яшчэ зо на па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку, 
якая бы ла сфар мі ра ва на ў ха лод най па вет ра най ма се, ад-
зна чыў спе цы я ліст. Та му ў аў то рак бу дзе пе ра важ на без 
апад каў, толь кі па паў днё вым ус хо дзе прой дзе не вя лі кі 
снег. У не ка то рых ра ё нах маг чы мы сла бы ту ман, на да ро-
гах 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 ад мі нус 6 да мі нус 12 гра ду саў. 
Пе ра важ на без апад каў бу дзе і ў се ра ду, ка лі 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 12—19 ма ро зу, а пры пра яс нен нях — 
на ват да мі нус 20 — мі нус 23 гра ду саў, у не ка то рых
ра ё нах па паў днё вым ус хо дзе — 9—11 ма ро зу. Удзень 
ча ка ец ца ўжо толь кі ад мі нус 5 да мі нус 10 гра ду саў.

Са праўд ны пе ра лом на двор'я праг на зу ец ца ў чац вер, 
ка лі да нас за ві тае цык лон з цэнт рам над Скан ды на ві яй 
і яго ат мас фер ныя фран ты, якія бу дуць пра хо дзіць праз 
тэ ры то рыю кра і ны. Паў ноч ны ве цер зме ніц ца на паў-
д нё ва-за ход ні. Уста лю ец ца сы рое, вет ра нае і з апад ка мі
на двор'е. У ноч на чац вер у не ка то рых ра ё нах, а ўдзень 
паў сюд на прой дзе ка рот ка ча со вы снег. Маг чы ма мя це-
лі ца, на да ро гах за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы ноч чу 7—12 ма ро зу, ад нак удзень бу дзе 
ўжо толь кі ад мі нус 2 да мі нус 8 гра ду саў, а ў за ход ніх 
ра ё нах ча ка ец ца на ват ад ну ля да 1 ма ро зу.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс-
таў, у пят ні цу ча ка ец ца да лей шае па гар шэн не на двор'я, 
але ста не яшчэ цяп лей. Ча ка ец ца, што 13 сту дзе ня амаль 
паў сюд на па кра і не прой дзе снег, у не ка то рых ра ё нах — 
мя це лі ца, маг чы ма ўзмац нен не вет ру па ры ва мі да 15—17 
м/с, 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 ад мі нус 1 да мі нус 7 гра ду саў, 
пры пра яс нен нях ча ка ец ца да 13 ма ро зу, удзень — ад 
мі нус 5 гра ду саў да 1 цяп ла. Снег і не вя лі кі ма роз праг-
на зуюц ца і ў вы хад ныя.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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БЯС ПЛАТ НЫ ЧАЙ...БЯС ПЛАТ НЫ ЧАЙ...

Фо та Над зеі БУЖАН.

Фо
 та

 Б
ЕЛ

ТА
.

Па вод ле ін фар ма цыі Цэнт ра эк стран-

най ме ды цын скай да па мо гі, уся го з траў-

ма мі ад хо ла ду ў гэ тыя дні ў ме ду ста но вы

толькі Ма гі лёў скай воб лас ці звяр ну лі ся

36 гра ма дзян, з іх 20 шпі та лі за ва лі. Га ла-

лёд ныя траў мы атры ма лі 70 ча ла век, з іх 

во сем дзя цей. Моц ны ма роз стаў пры чы-

най смер ці ча ла ве ка ў Баб руй ску: за гі ну-
ла га знай шлі ран кам 7 сту дзе ня.

Па звест ках «Ма гі лёў э нер га», з 6 па 9 сту дзе ня ад бы ло ся ад клю чэн не ад 
элект рыч нас ці 37 на се ле ных пунк таў і ад ной ка цель ні. Ава рый ны мі бры га да мі 
энер га за бес пя чэн не апе ра тыў на ад наў ля ла ся. А ў цэ лым па кра і не за гэ ты ж 

пе ры яд нярэдка па ру ша ла ся элект ра за бес пя чэн не 76 на се-
ле ных пунк таў. Най боль шая коль касць та кіх ад клю чэн няў ад 
элект ра энер гіі ад бы ло ся ў Ла гой скім і Гро дзен скім ра ё нах.

У Шчу чын скім ра ё не на да ро зе на смерць за мерз муж чы на 1960 го да на-
ра джэн ня. Вы ра та валь ні кам пра страш ную зна ход ку па блі зу вёс кі Доў гая 
па ве да мі лі ран кам 8 сту дзе ня. Згод на з па пя рэд няй экс пер ты зай, смерць 
на сту пі ла ў вы ні ку агуль на га пе ра аха ла джэн ня.

У Мін скай воб лас ці за су ткі аб ма ра жэн ні атры ма лі 12 да рос лых і ад но дзі ця. 
А за пе ры яд з 1 па 8 сту дзе ня пе ра аха ла джэн ні атры ма лі 32 гра ма дзя ні ны, 
тры ча ла ве кі за гі ну лі, па ве да мі лі ў Мін скім аб лас ным упраў лен ні МНС.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

�

ІДЗІ ЦЕ ВЫ Ў ЛАЗ НЮ,
або Коль кі каш туе са грэц ца ў ма ра зы

Фо та Анатоля КЛЕШЧУКА.

Ма ра зы за бра лі жыц ці пяці ча ла век


