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Ча ка ец ца, што сё ле та ка ля 

160 ты сяч бе ла ру саў аку нец ца ў 

ва ду на пра ва слаў нае свя та Ва дох-

ры шча. У ста лі цы і Мін скім ра ё не 

гэ та мож на зра біць у вась мі спе-

цы яль на аб ста ля ва ных мес цах — 

на вы ра та валь ных стан цы ях на 

ва да схо ві шчах Кры ні ца, Мін-

скае мо ра (стан цыі За слаўе-1 і 

За слаўе-2), Вя ча, Пціч, Драз ды, 

Кам са моль скае во зе ра, Цнян-

скае. Як і ле тась, сё ле та з 19 да 

20 сту дзе ня прой дзе чэм пі я нат 

па спар тыў ным зі мо вым пла ван-

ні, па на зі раць за ўдзель ні ка мі 

яко га мож на з 11 да 17 га дзін.

Ку пан не без стрэ су
Па ўсёй кра і не пад рых та ва на 

90 бяс печ ных для аку нан ня мес цаў — 

на 54 вы ра та валь ных стан цы ях і 

36 вы ра та валь ных па стах. Там бу дуць 

дзя жу рыць  ра та валь ні кі Бе ла рус ка-

га рэс пуб лі кан ска га та ва рыст ва вы-

ра та ван ня на во дах (па кра і не 18 і 

19 сту дзе ня іх бу дзе за дзей ні ча на 

больш за 400), ме ды кі і су пра цоў ні кі 

мі лі цыі. Там жа бу дуць аб ста ля ва ны і 

цёп лыя па мяш кан ні, дзе мож на пе ра-

апра нуц ца і са грэц ца.

— Ужо ўве ча ры 18 сту дзе ня звы-

чай на пры хо дзяць пер шыя ах вот-

ныя аку нуц ца. Вы ра та валь ні кі кант-

ра лю юць ува ход і вы хад з ва ды, які 

ад бы ва ец ца па чар зе. Ка лі ча ла век 

пач не страч ваць пры том насць, мы 

ака жам да па мо гу. У ся рэд нім у ва-

ду ча ла век за хо дзіць на 15—20 се-

кун даў, — рас ка заў стар шы ня Бе-

ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га та ва-

рыст ва вы ра та ван ня на во дах Ан вар

ІГАМ БЕР ДЫ ЕЎ.

Пра ві лы пад рых тоў кі
Дзя ку ю чы ме рам бяс пе кі, якія пры-

ма юц ца, у апош нія пяць га доў не бы ло 

вы пад каў гі бе лі ці сур' ёз ных траў маў. 

Тым не менш ме ды кі па пя рэдж ва юць, 

што на ват у аб са лют на зда ро ва га ча-

ла ве ка з-за спаз мы ка ра нар ных ар-

тэ рый сэр ца мо жа ад быц ца яго спы-

нен не. Та му для аку нан ня ў ле дзя ную 

ва ду ар га нізм важ на пад рых та ваць.

— Па пя рэд няя пад рых тоў ка — гэ-

та за гар тоў ван не, аб лі ван не ха лод най 

ва дой. За не каль кі тыд няў да аку нан-

 ня важ на ад мо віц ца ад ал ка го лю. 

Ён дрэн на ўплы вае на са су ды, якія 

най перш па ку ту юць пры зна хо джан ні 

ў ха лод най ва дзе, — ка жа га лоў ны 

па за штат ны кам бус ці ё лаг Мі ніс-

тэр ства ахо вы зда роўя Аляк сей 

ЧАС НОЙЦЬ. — За не каль кі га дзін да 

пра цэ ду ры вар та доб ра па ес ці. Пе рад 

аку нан нем важ на раз мяц ца, вы ка наць 

не каль кі фі зіч ных прак ты ка ван няў. 

Апус кац ца ў ва ду вар та па шыю, бо 

пры аку нан ні з га ла вой мо жа ад быц-

ца спаз ма са су даў га лаў но га моз га. 

Вы хо дзіць з ва ды трэ ба аку рат на, каб 

не па сліз нуц ца і не атры маць траў му. 

Пас ля ху цень ка вы цер ці ся су хім руч ні-

ком, цёп ла апра нуц ца і па піць га ра чай 

гар ба ты.

Ні ў якім ра зе пе рад аку нан нем 

нель га ўжы ваць ал ка голь. 

Ён ства рае ілю зію ўяў на га цяп-

ла, пры чым на не пра цяг лы час, 

а за тым ад чу ван не хо ла ду толь-

кі ўзмац ня ец ца. 

Аку нан не ў па лон ку — пра цэ ду ра 

для зда ро вых лю дзей. Яна не па ды-

хо дзіць для тых, хто мае цяж кія хра-

ніч ныя хва ро бы, асаб лі ва ў ста дыі 

аб васт рэн ня. Не вар та пры му шаць 

ра біць яе род ных і бліз кіх, асаб лі-

 ва дзя цей і па жы лых лю дзей: яны 

больш схіль ныя да пе ра аха лодж ван-

ня. І па мя тай це, што аку нац ца лепш у 

пад рых та ва ных для гэ та га мес цах, дзе 

ёсць ра та валь ні кі і ме ды кі. Ці хоць бы 

ў кам па ніі, дзе ёсць маг чы масць ака-

заць вам пер шую да па мо гу.

Але на КРА ВЕЦ.

Аб ноў ле ны 
цір пры няў 

пер шыя спа бор ніц твы
Адзін з аб' ек таў ІІ Еў ра пей скіх гуль няў — 

спар тыў на-страл ко вы комп лекс імя Ці ма шэн кі — 
ад на віў сваю ра бо ту пас ля рэ кан струк цыі

Ця пер цір ад па вя дае вы со кім стан дар там і дае маг чы-

масць пра во дзіць са мыя буй ныя між на род ныя тур ні-

ры. Пад час ІІ Еў ра пей скіх гуль няў за ўзна га ро ды фо-

ру му тут па спра ча юц ца май стры ку ля вой страль бы. 

Ура чыс тую цы ры мо нію ад крыц ця аб' ек та на ве да лі 

афі цый ныя асо бы, у тым лі ку з Мі ніс тэр ства аба-

 ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь. На га да ем, аб' ект, які быў 

уз ве дзе ны ў Мін ску ў 1971 го дзе, раз мя шча ец ца на 

пра спек це Не за леж нас ці і но сіць імя двой чы Ге роя Са-

вец ка га Са ю за Ся мё на Кан стан ці на ві ча Ці ма шэн кі.

Спар тыў на-страл ко вы комп лекс вы га да ваў вя лі кую коль-

касць бе ла рус кіх страл коў, спарт сме на мі, якія вы рас лі ў 

гэ тых сце нах, за ва я ва на больш за 30 за ла тых ме да лёў на 

спа бор ніц твах су свет на га ўзроў ню.

У дзень ад крыц ця комп лек су пас ля рэ кан струк цыі стар-

та ва лі спа бор ніц твы на Ку бак Бе ла ру сі. У пер шым эта пе 

куб ка вых стар таў се зо на-2019 пры ня лі ўдзел 185 страл коў 

з роз ных рэ гі ё наў кра і ны. Ха рак тэр на, што не абы шлі яго 

сва ёй ува гай най мац ней шыя прад стаў ні кі на цы я наль най 

ка ман ды Бе ла ру сі — Ві таль Буб но віч, Юрый Шчар ба цэ віч, 

Ілья Чар гей ка, Свят ла на Шчар ба цэ віч, Ма рыя Мар ты на ва і 

ін шыя. Ад зна чым, што спа бор ніц твы з'яў ля лі ся ад бо рач ны мі 

да эта пу Куб ка све ту, які хут ка ад бу дзец ца ў Ін дыі.

На га да ем, удзель ні кі спа бор ніц тваў па страль бе ку ля вой 

на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях у Мін ску ра зы гра юць 13 кам плек-

таў ме да лёў. Пе ра мож цам у алім пій скіх ві дах пра гра мы 

да ста нуц ца кво ты на лет нія Алім пій скія гуль ні 2020 го да 

ў То кіа. Тэс та выя ме ра пры ем ствы да муль ты спар тыў на га 

фо ру му-2019 прой дуць у Мін ску ў маі. Пла ну ец ца, што ўдзел 

у іх возь муць і за меж ныя страл кі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На ша бяс пе ка

ПА ЛОН КА — НЕ ЗА БА ВА
Для аку нан ня на Ва дох ры шча пад рых та ва на 90 мес цаў

 Да вед ка
Гэ тай зі мой у Бе ла ру сі па та ну-

ла 18 ча ла век (пад час ры бал кі, ха-

джэн ня па лё дзе і інш.). Ра та валь-

ні кі па пя рэдж ва юць, што ў мно гіх 

мес цах лёд не тры ва лы. Ка лі на 

боль шас ці ва да схо ві шчаў Ві цеб-

скай воб лас ці ён скла дае 7 см і 

больш, што з'яў ля ец ца бяс печ-

ным для вы ха ду, то ў ас тат ніх рэ-

гі ё нах ён не на дзей ны. У пры ват-

нас ці, у Брэс це на ра цэ Му ха вец, 

у Го мель скай воб лас ці на Дняп ры 

і Пры пя ці, на Кам са моль скім во-

зе ры ў ста лі цы лёд з пра мы і на мі, 

што вель мі не бяс печ на.

 У тэ му
Фонд «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да» 

за клю чыў да гаворы аб су пра цоў ніц тве з тры ма ар га ні за цы-

я мі бе ла рус кай ды яс па ры з Літ вы і Іта ліі. Сваю да па мо гу 

ў спра ве ін фар ма цый на га пра соў ван ня і пры цяг нен ня 

ўва гі між на род най гра мад скас ці, у тым лі ку бе ла рус кай 

ды яс па ры за мя жой, да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да 

ака жуць Бе ла рус кі куль тур ны цэнтр «Крок» (Ві са гі нас, 

Літ ва), Бе ла рус кая аб шчы на «Кры ні ца» (Клай пе да, Літ ва) 

і куль тур ная аса цы я цыя «BЕLLАRUS» (Не апаль, Іта лія). 

Под пі сы пад ад па вед ны мі да ку мен та мі па ста ві лі кі раў нік 

«BЕLLАRUS» Тац ця на Пум пу ле ва, кі раў нік «Кро ка» Алег 

Да ві дзюк, стар шы ня «Кры ні цы» і га на ро вы кон сул Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь у Клай пе дзе Мі ка лай Лог він, а так са ма 

ды рэк тар Ды рэк цыі Ге ор гій Ка ту лін.

— Уда лым пры кла дам су пра цоў ніц тва з лі тоў скім бо кам 

з'яў ля ец ца пра ект па ар га ні за цыі між на род на га Ма ра фо на 

друж бы Грод на — Друс кі нін кай. Ён атры маў сваё раз віц-

цё, і ў вы ні ку стаў пра во дзіц ца ве ла пра бег па ана ла гіч ным 

марш ру це, які на бы вае ўсё боль шую па пу ляр насць. Што да 

ўза е ма дзе ян ня з італь ян скі мі парт нё ра мі, то з імі ў нас скла-

лі ся цес ныя су вя зі з ча соў пад рых тоў кі да зі мо вых Алім пій-

скіх гуль няў 2006 го да ў Ту ры не. Акра мя та го, штаб-ква тэ ра 

Еў ра пей скіх алім пій скіх ка мі тэ таў зна хо дзіц ца ў Ры ме, — 

звяр нуў ува гу ўдзель ні каў дзе ла вой су стрэ чы Ге ор гій Ка ту-

лін. — З да па мо гай ар га ні за цый бе ла рус кай ды яс па ры мы 

спа дзя ем ся па шы рыць да свед ча насць лю дзей у роз ных 

кра і нах аб та кім пра ек це, як ІІ Еў ра пей скія гуль ні.
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Зда рэн ні Не бяс печ нае по ле, 
не бяс печ ны сне га ход

Пад час ка тан ня на сне га хо дзе за гі нуў жы хар го ра да 

Ві цеб ска.

Тра ге дыя ад бы ла ся ў ра ё не вёс кі За ста рын не ў Бе шан-

ко віц кім ра ё не. Як па ве да мі лі ва УУС Ві цеб ска га абл вы кан-

ка ма, 42-га до вы ўла даль нік сне га хо да і яго зна ё мы ка та лі ся 

па за сне жа ным по лі. У ней кі мо мант сне га ход за нес ла ў ме-

лі я ра цый ны ка нал. У вы ні ку ўда ру аб руль кі роў ца атры маў 

сур' ёз ныя траў мы і па мёр на мес цы. Па са жыр сне га хо да 

так са ма па цяр пеў, яго да ста ві лі ў хі рур гіч нае ад дзя лен не 

Бе шан ко віц кай ЦРБ.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Як па ве да мі лі ва ўпраў-

лен ні ін фар ма цыі і гра-

мад скіх су вя зяў МУС, 

шэ раг па доб ных зла-

чын стваў ад быў ся ў 

сту дзе ні ў Го мель скай і 

Ма гі лёў скай аб лас цях.

Так, уве ча ры 14 сту дзе-

ня ў Глус кі РА УС звяр ну-

ла ся жан чы на с за явай аб 

знік нен ні 17 600 до ла раў, 

якія яна збі ра ла на жыл лё 

дзе цям. Вы свет лі ла ся, што 

ў вёс ку, дзе жы ве па цяр пе-

лая, пры еха лі тры жан чы ны. 

Яны ха дзі лі па ха тах, пры-

ду маў шы роз ныя зруч ныя 

пры чы ны, каб у іх тра піць. 

На ве да лі ча ты ры да мы, у 

трох з якіх ні чо га не пра па-

ла. Але ў апош нім вы пад ку 

за яў ні ца пры га да ла, што 

ад на гос ця за ста ла ся на ву-

лі цы, дру гая ад цяг ва ла яе 

ўва гу раз мо ва мі, а трэ цяя 

ха дзі ла па ха це. За тым на 

прось бу пры нес ці ва ды гас-

па ды ня ад лу чы ла ся, а пас ля 

яе вяр тан ня жан чы ны рэз ка 

стра ці лі ці ка васць да раз мо-

вы і сыш лі.

Па коль кі пра па жу па-

цяр пе лая вы яві ла толь кі 

ве ча рам, ар га ні за ваць апе-

ра тыў на-вы шу ко выя ме ра-

пры ем ствы па га ра чых сля-

дах не ўда ло ся. Рас па ча тая 

кры мі наль ная спра ва па 

ч. 4 арт. 205 (кра дзеж) КК РБ. 

Ха рак тэр ныя ры сы па да зра-

ва ных, пра якія рас ка за лі 

жы ха ры вёс кі: ад на з іх бы-

ла сла вян скай знеш нас ці, у 

двух ін шых смуг ля вая ску ра, 

чор ныя во чы і ва ла сы.

У Го ме лі 10 сту дзе ня дзве 

жан чы ны пад вы гля дам мед-

ра бот ні каў пра нік лі ў ква тэ-

ру да 80-га до вай па ры. Рас-

ка за лі пен сі я не рам гіс то рыю 

аб бяс плат ных ме ды цын скіх 

пра цэ ду рах. Па куль ад на 

гос ця ад цяг ва ла муж чы ну 

раз мо ва мі, дру гая ра бі ла 

ма саж яго не ві ду шчай жон-

цы ў ін шым па коі. З яко га і 

пра па лі 1450 до ла раў.

У кан цы мі ну ла га го да ў 

ста лі цы і Мін скім ра ё не бы-

ло за рэ гіст ра ва на пяць за-

яў аб пра нік нен ні ў жыл лё 

па жы лых гра ма дзян ні бы та 

ра бот ні каў «Мін га за». Пас ля 

іх ві зі таў збе ра жэн ні ў лю-

дзей зні ка лі.

Су пра цоў ні кі кры мі наль-

на га вы шу ку ўста на ві лі, што 

да зла чын стваў да тыч ныя 

гра ма дзя не Ра сій скай Фе-

дэ ра цыі 1992 і 1984 га доў 

на ра джэн ня, якія пе ры я дыч-

 на на вед ва лі ся ў Бе ла русь 

з Ра зан скай воб лас ці. 8 снеж-

ня фі гу ран ты бы лі злоў ле ныя 

з до ка за мі зла чын ства пас-

ля кра дзя жу ў Ка ло дзі шчах. 

Уста ноў ле на іх да чы нен не да 

здзяйс нен ня сямі ана ла гіч-

ных зла чын стваў у ста лі цы, 

Мін скім ра ё не і Ві цеб ску, 

фі гу ран ты арыш та ва ны і 

ўтрым лі ва юц ца ў СІ ЗА.

Па ўсёй кра і не ў не вя лі-

кіх га ра дах і вёс ках пе ры я-

дыч на з'яў ля юц ца пра даў цы 

роз ных та ва раў, якія пра па-

ну юць па жы лым лю дзям на-

быць «толь кі ця пер, толь кі 

для вас з ве лі зар най зніж-

кай» коў дры, по суд, бы та-

вую тэх ні ку, элект ра ін стру-

мент, кас ме ты ку, «цу да-ма зі 

ад усіх хва роб». Яны пра да-

юць свой та вар, на бы ты за 

ка пей кі на ап то вых рын ках, 

пад вы гля дам да ра го га. 

Пен сі я не ры па па да юц ца на 

кру чок афе рыс таў і ад да юць 

апош нія гро шы за шыр спа-

жыў. Ня рэд ка про даж та ва ру 

з'яў ля ец ца толь кі пад ста вай 

тра піць у дом і вы свет ліць, 

дзе за хоў ва юц ца гро шы.

У жыл лё да пен сі я не раў 

пра ні ка юць пад вы гля дам 

сац ра бот ні каў, мед ра бот ні-

каў, га заў шчы коў, пра даў-

цоў, вы пад ко вых лю дзей, якія 

про сяць піць, ес ці і г. д. Скла-

да насць рас крыц ця та кой ка-

тэ го рыі зла чын стваў у тым, 

што зла чын цы вы бі ра юць у 

ах вя ры па жы лых, хво рых, ін-

ва лі даў, адзі но кіх, якія вель мі 

да вер лі выя, спа гад ныя — але 

з пры чы ны ўзрос ту не мо гуць 

тол кам за пом ніць і апі саць 

па да зра ва ных.

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 

спраў рэ ка мен дуе гра ма-

дзя нам вы кон ваць не ка то-

рыя пра ві лы бяс пе кі ў ад-

но сі нах да не зна ём цаў.

 Перш чым упус ціць 

у жыл лё ча ла ве ка, які 

прад стаў ля ец ца ра бот-

ні кам дзярж ар га ні за цыі, 

не аб ход на пра ве рыць па 

тэ ле фо не ін фар ма цыю аб 

на кі ра ван ні су пра цоў ні ка.

 Трэ ба звяр таць ува гу 

на па да зро ныя аў та ма бі лі 

і лю дзей, якія пе ра хо дзяць 

ад до ма да до ма.

  Ка лі вы за ўва жы лі 

ка ля два ра адзі но ка га су-

се да пры пар ка ва ны аў та-

ма біль, які вы ні ко лі ра ней 

не ба чы лі, вар та спы таць, 

ці ўсё ў па рад ку, ці не па-

тра бу ец ца да па мо га.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Як нас ду раць

ПАД УДА РАМ — СТА РЫЯ І ХВО РЫЯ
Зла мыс ні кі, пры ду маў шы зруч ныя пры чы ны, пра ні ка лі ў да мы па жы лых лю дзей і аб кра да лі іх


