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ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

Пра цяг ан та ло гіі друж быПра цяг ан та ло гіі друж бы  

Кніж ная се рыя 
«Ад ра сы Бе ла ру сі ў све це» 

зай ме ла пра цяг
Толь кі што Вы да вец-
кі дом «Звяз да» па да-
ра ваў чы та чу трэ цюю 
кні гу ў зга да ным твор-
чым пра ек це: «Свет-
лы мі да ро га мі бра тэр-
ства». Пад ад ной вок-
лад кай — рас каз пра 
бе ла рус ка-ўкра ін скае 
яд нан не ў роз ных яго 
пра явах, пра тое, дзе 
пра ца ва лі і жы лі ўра-
джэн цы Бе ла ру сі ва 
Укра і не, якую ўва гу 
пра яў ля юць укра ін цы 
да бе ла рус кай куль-
ту ры, да са мой Бе ла-
ру сі. Аў та ры не толь кі 
вы ка рыс тоў ва юць ра-
ней вя до мыя фак ты, але і су стра ка юц ца са мно-
гі мі пры яз ны мі да Бе ла ру сі людзь мі. Пра гэ та 
свед чаць зме шча ныя ў кні зе гу тар кі, дыя ло гі з 
укра ін скі мі пісь мен ні ка мі роз ных па ка лен няў — 
Яра сла вай Паў лыч кай, Аляк се ем Ка на нен кам, 
Іга рам Сі ча ві ком, Га лі най Та ра сюк, Вік та рам 
Ба ра на вым...

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
вя до мы лі та ра ту раз наў ца, гіс та рыч ны пра за ік Алесь 
Мар ці но віч пра па нуе ўва зе чы та чоў на ры сы пра бе ла-
ру саў, ура джэн цаў Бе ла ру сі Мі ха і ла Слёз ку, Міт ра фа-
на Доў на ра-За поль ска га, Сяр гея Па лу я на, Бра ні сла ва 
За лес ка га, Іо сі фа Гу зі ка ва, Еву Фя лін скую, Іо сі фа 
Са ка лоў ска га, Мен дэ ле Мой хе ра-Сфо ры на, чые жыц-
цё выя, на ву ко выя, твор чыя лё сы спраў дзі лі ся ў Кі е ве, 
Адэ се, Ва лы ні, ін шых га ра дах, мяс ці нах Укра і ны.

Асоб на ў кні зе рас кры ва ец ца тэ ма бе ла рус кіх лі-
та ра тур ных ад ра соў у Кі е ве, Хар ка ве, Адэ се, Льво ве. 
Доб рым упры га жэн нем са праўд най ан та ло гіі друж-
бы Бе ла ру сі і Укра і ны з'яў ля ец ца пуб лі ка цыя вер шаў 
укра ін скіх паэ таў пра Бе ла русь: пра іх змест га во раць 
са мі наз вы — «Яб лы кі Ку па лы», «Сня гі Бе ла ру сі» 
Ра ма на Луб кіў ска га, «Ча кан не ў Зэ льве» Ак са ны Се-
на то віч, «Па ча так Яку ба Ко ла са» Ула дзі мі ра Лу чу ка.
Пе ра клад чы ка мі шчы ра га пе сен на га ліс та ван ня ўкра ін -
скіх паэ таў з бе ла рус кай ста рон кай вы сту па юць
Ва сіль Зу ё нак, Ян ка Сі па коў, Ула дзі мір Ка рат ке віч, 
Вя ча слаў Ра гой ша, Сяр гей Па ніз нік.

З прад мо вай да кні гі «Свет лы мі да ро га мі бра тэр-
ства: зна ём ствы, ад крыц ці, дыя ло гі» вы сту пае вя до-
мы ра сій скі і бе ла рус кі пісь мен нік, на мес нік стар шы ні 
ФНКА «Бе ла ру сы Ра сіі» Ва ле рый Ка за коў. Ён жа 
з'яў ля ец ца і стар шы нёй рэ дак цый на га са ве та се рыі 
«Ад ра сы Бе ла ру сі ў све це».

Сяр гей ШЫЧ КО. shychko@zviazda.by



19 сту дзе ня ў кра і не ад зна ча-

ец ца пра ва слаў нае свя та Ва-

дох ры шча. Мно гія ўжо ця пер 

рых ту юц ца да аку нан ня ў па-

лон ку.

Ра та валь ні кі за клі ка юць ра біць 
гэ та ў спе цы яль на ар га ні за ва ных 
мес цах. Ра бот ні кі МНС на гад ва юць: 
каб не ста віць сваё жыц цё пад па-
гро зу, ні ў якім ра зе нель га ку пац ца 
ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня, ны-
раць і пла ваць пад ва дой, па да ваць 
кры кі лжы вай тры во гі, збі рац ца гру па мі 
на лё дзе ка ля краю па лон кі, за хо дзіць за 
ага ро джы. Асаб лі вую ўва гу спе цы я ліс ты 
звяр та юць на тое, што ку пан не дзя цей да-
пус ка ец ца толь кі з баць ка мі ці да рос лы мі 
сва я ка мі. Дзе ці заў сё ды па він ны быць на 
ад лег лас ці вы цяг ну тай ру кі.

Рэ ка мен да цыі па ку пан ні
ў па лон цы:

1. Аку нац ца (ку пац ца) трэ ба ў спе цы-
яль на аб ста ля ва ных па лон ках ка ля бе-
ра га, па жа да на па блі зу вы ра та валь ных 
стан цый, пад на гля дам ра та валь ні каў.

2. Пе рад ку пан нем у па лон цы не аб ход-
на ра за грэць це ла, зра біў шы раз мін ку, 
пра беж ку.

3. Да па лон кі не аб ход на па ды хо дзіць 
у зруч ным, не сліз кім абут ку, які лёг ка 
зды ма ец ца, каб пра ду хі ліць стра ту ад-
чу валь нас ці ног. Лепш вы ка рыс тоў ваць 
ча ра ві кі ці ваў ня ныя шкар пэт кі для та го, 
каб дай сці да па лон кі. Маг чы ма вы ка ры-
стан не ад мыс ло вых гу мо вых та па чак, якія 
так са ма аба ра ня юць но гі ад вост рых ка-
мя нёў і не да дуць сліз гаць на лё дзе. Іду чы 
да па лон кі, па мя тай це, што да рож ка мо жа 
быць сліз кая. Ідзі це па воль на і ўваж лі ва.

4. Аку нац ца лепш за ўсё па шыю, 
не за ма чыў шы га ла ву, каб па збег нуць 
рэ флек тор на га зву жэн ня са су даў га-
лаў но га моз га. Ні ко лі не кі дай це ся ў
па лон ку на пе рад га ла вой. Скач кі 
і апус кан не ў ва ду з га ла вой не рэ ка-
мен ду юц ца, бо гэ та па вя ліч вае стра ту 
тэм пе ра ту ры і мо жа пры вес ці да шо ку 
ад хо ла ду.

5. Пры ўва хо дзе ў ва ду пер шы раз 
ста рай це ся хут ка да сяг нуць па трэб-
най вам глы бі ні, але не пла вай це. 
Па мя тай це, што ха лод ная ва да мо жа 

вы клі каць зу сім нар маль нае бяс печ нае 
па ча шча нае ды хан не.

6. Не зна ходзь це ся ў па лон цы больш 
за ад ну хві лі ну, каб па збег нуць агуль на га 
пе ра аха ла джэн ня ар га ніз ма.

7. Пас ля ку пан ня ра за тры це ся бе мах ро-
вым руч ні ком і над зень це су хую воп рат ку.

8. Для ўма ца ван ня іму ні тэ ту і зні жэн ня 
маг чы мас ці пе ра аха ла джэн ня не аб ход на 
вы піць га ра чы чай, лепш за ўсё з ягад, 
са да ві ны і ага род ні ны, з па пя рэд не пад-
рых та ва на га тэр ма са.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



Ка рыс ныя па ра дыКа рыс ныя па ра ды  

Лекавацца ду шой і це лам, але ду маць га ла вой
Рэ ка мен да цыі ра та валь ні каў пры аку нан ні ў па лон ку ў свя та Ва дох ры шча

БЯС ПЕЧ НАЯ ПЕЧ 
З на ды хо дам ма ра зоў печы ў пры ват ных
да мах па ляц ца па некалькі разоў на ты-
дзень. Ме на ві та ў та кое на двор'е нель га
пра гра ваць дом, моц на пра па ліў шы печ 
адзін раз у дзень, па жа да на ра біць гэ та 
2-3 ра зы. Та му ра та валь ні кі на вед ва юць 
пры ват ныя пад вор кі, каб не толь кі аб-
сле да ваць стан пяч но га ацяп лен ня, але 
і да па маг чы вы пра віць не па лад кі.

Су пра цоў ні кі Мінск ага ра ён на га ад дзе ла 
па над звы чай ных сі ту а цы ях пра ве ры лі стан 
пе чаў у вёс цы Но вы двор Ха це жын ска га 
сель ска га са ве та. Вя лі кая вёс ка амаль уся 
га зі фі ка ва ная, але за ста ло ся два дзя сят кі 
да моў з печа мі.

— Рас ко лін ня ма, пяч ны ліст па трэб на га 
па ме ру... — агля дае пер шую ха ту на чаль нік 

Мінск ага ра ён на га ад дзе ла па над звы чай-
ных спра вах Дзя ніс ЖЫЛ КО.

Аба вяз ко ва — на яў насць па жар ных апа-
вя шчаль ні каў. Сён ня ўсе пра ві лы вы ка на ныя. 
Але, на жаль, кож ны дзень ад бы ва юц ца па-
жа ры, ме на ві та та му МНС па пя рэдж вае, што 
вы ка нан не не скла да ных пра ві лаў мо жа да па-
маг чы за ха ваць сваё жыл лё і жыц цё бліз кіх!

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА. 

Мін ская вобл.

АД УЗ РЫ ВУ 
ГА ЗА ВА ГА БА ЛО НА
У пры ват ным до ме па ву-
лі цы 4-й Пер ша май скай у 
Брэс це ўза рваў ся га за вы 
ба лон. Вы бух пра гры меў 
а па ло ве на шос тую ра-
ні цы. Гас па да ры до ма 
па кі ну лі па мяш кан не да 
пры ез ду ра та валь ні каў. 
Ні хто з лю дзей не па цяр-
пеў. А вось жыл лё раз бу-
ра на моц на. Аб ры ну ла ся 
цаг ля ная сця на, па жар 
зні шчыў знач ную част-
ку ма ё мас ці. Гас па дар 

до ма, яго жон ка і дач ка 
пе ра бра лі ся да сва я коў.

Пры чы ны зда рэн ня вы свят ля юц ца. Як па-
ве да міў афі цый ны прад стаў нік Брэсц ка га 
аб лас но га ўпраў лен ня МНС Сяр гей 
МАШ НОЎ, маг чы ма, вы бух спра ва ка ва ла па-
ру шэн не пра ві лаў экс плу а та цыі га за ва га аб-
ста ля ван ня. Але па куль гэ та толь кі вер сія.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 

ЛЕ БЕДЗЬ, КА ТЫ, СА БА КА...
Ка му толь кі не да па маг ло МНС 
за апош ні час

Па ве дам лен не пра па ра не ную птуш ку, 
якая мае па трэ бу ў да па мо зе, па сту пі ла 
бя рэ зін скім ра та валь ні кам ран кам ад 
ра бот ні каў ін спек цыі ахо вы жы вёль на-
га і рас лін на га све ту.

У ля до вай па стцы на тэ ры то рыі во зе ра ка-
ля аг ра га рад ка Па пла вы зна хо дзіў ся ле бедзь 
са зла ма ным кры лом. Зра зу ме ла, птуш ка 
лё таць не маг ла, а вось за гі нуць — лёг ка. 
Су мес ны мі на ма ган ня мі ра бот ні каў МНС і 
ін спек цыі ле бе дзя вы ра та ва лі. Яго ад пра вяць 
жыць і ля чыц ца ў та ва рыст ва «Ахо ва пту шак 
баць каў шчы ны».

І гэ та да лё ка не адзі ны вы па дак та кой 
да па мо гі лю дзей бра там на шым мен шым. 
На прык лад, дня мі ў ста лі цы кот за біў ся пад 
кі ёск, а ста ліч ныя ра та валь ні кі да па маг лі да-
стаць жы вё лу і пе рад алі яе гас па ды ні. Зда-
рэн не ад бы ло ся ў Мін ску ран кам ка ля пры-
пын ку на ву лі цы Ма ту се ві ча. Жан чы на вез ла 
ка та ў ве тэ ры нар ную клі ні ку, а той спу жаў ся, 
уцёк і за біў ся пад кі ёск «Бел са юз дру ку». Гас-
па ды ня вы клі ка ла МНС. Ра та валь ні кі пры да-
па мо зе гід раў ліч на га ін стру мен та пры пад ня лі 
кі ёск, да ста лі ка та і пе рад алі жан чы не.

У Мін скім га рад скім упраў лен ні МНС на-
га да лі: па доб ныя вы пад кі не ўва хо дзяць у
кам пе тэн цыю ра та валь ні каў, кож ны та кі
зва нок раз гля да ец ца ін ды ві ду аль на. Ад нак, 
зы хо дзя чы з ра зу мен ня гу ма ніз му і ка лі ў 
гэ ты мо мант да па мо га лю дзям не па тра бу-
ец ца, ра та валь ні кі ад гу ка юц ца на па доб ныя 

вы пад кі. На га да ем, ня даў на ра бот ні кі ста ліч-
на га ўпраў лен ня МНС так са ма прый шлі на 
да па мо гу ка ту, ла па яко га за храс ла ў ба та рэі 
ацяп лен ня. А пас ля гэ та вы ра та ва лі са ба ку, 
які пра ва ліў ся пад лёд на ва да ёме.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗАР ПЛА ТА ЗА «МЁРТ ВЫЯ ДУ ШЫ»
У ста лі цы су пра цоў ні кі ад дзе ла па ба-

раць бе з эка на міч ны мі зла чын ства мі 

Фрун зен ска га РУ УС за тры ма лі 51-га до-

вую за гад чы цу ін тэр на та, якая па да зра-

ец ца ў здзяйс нен ні кра дзя жу гра шо вых 

срод каў шля хам зло ўжы ван ня служ бо-

вы мі паў на моц тва мі.

Бы ло ўста ноў ле на, што жан чы на пра ца ва-
ла за гад чы цай ін тэр на та ад на го з бу даў ні чых
прад пры ем стваў Мін ска. З каст рыч ні ка 2010-га 
па ліс та пад 2017 го да яна фік тыў на пра-
 ца ўлад ка ва ла муж чы ну на па са ду тэх ніч на га 
пер са на лу, што да зво лі ла ёй за ва ло даць за 
на зва ны пра ме жак ча су гра шо вы мі срод ка мі 
ў су ме больш за 18 ты сяч руб лёў. Так са ма 
вы свет лі ла ся, што са сту дзе ня 2012-га па 
лі пень 2017 го да ў гэ тым жа ін тэр на це зноў 
жа фік тыў на пра ца ва ла жан чы на на па са дзе 
тэх ніч на га пер са на лу. На лі ча ная за ра бот ная 
пла та не іс ну ю чай ра бот ні цы скла ла 15 ты сяч 
руб лёў. Як па ве да мі лі ў Фрун зен скім РУ УС 
г. Мін ска, і гра ма дзя нін, і гра ма дзян ка ра ней 
на са мрэч пра ца ва лі ў гэ тым ін тэр на це, але
пас ля  ўлад ка ван ня на ін шыя ра бо чыя мес цы 
пе рад алі бан каў скія карт кі за гад чы цы, якая іх 
не зволь ні ла і аб на яў лі ва ла што ме сяц гро шы 
рэ аль на не іс ну ю чых ра бот ні каў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ін спек тар Ві таль ХАХ ЛОЎ і ін жы нер Алег СВІ РЫД.

Бе ла рус кія ра таў ні кі ад зна ча юць сваё пра фе сій нае свя-
та 19 сту дзе ня. Гэ ты дзень ужо па тра ды цыі ста но віц-
ца на го дай, каб пад вес ці вы ні кі пра цы за мі ну лы год і 
акрэс ліць пла ны на бу ду чы ню. Аб іх рас ка заў мі ністр па 
над звы чай ных сі ту а цы ях Ула дзі мір ВА ШЧАН КА.

— Нам вель мі па трэб на, каб да 2020 го да ў кож най воб лас ці 
быў ство ра ны цэнтр бяс пе кі. Яны да па мо гуць атры маць ве ды 
не толь кі ў сфе ры па жар най і кры мі наль най бяс пе кі, але і на-
ву чаць аказ ваць ме ды цын скую да па мо гу... Як прык лад мож на 
ўзяць Го мель скую воб ласць. Доў гі час яна зай ма ла дру гое 
мес ца ў кра і не па коль кас ці тра ге дый. А вось Брэст чы на і Гро-
дзен шчы на ста біль на зна хо дзі лі ся на апош ніх мес цах у гэ тым 
спі се. Ця пер жа на Го мель шчы не цэнтр пра цуе тры га ды, яго
за гэ ты час на ве да лі дзя сят кі ты сяч лю дзей, боль шасць з якіх — 
дзе ці. А што мы ма ем у вы ні ку? Па ўдзель ных па каз чы ках
Го мель шчы на ця пер вый шла на ўзро вень Гро дзен шчы ны. 
І ка лі па доб ныя цэнт ры за пра цу юць ва ўсіх аб лас цях, то сі ту а-
 цыя іс тот на па леп шыц ца. Та му для нас гэ ты склад нік — адзін 
з пры яры тэт ных на прам каў дзей нас ці ра зам з пра фі лак ты кай 
па жа раў.

Ле тась бы лі ад кры ты цэнт ры бяс пе кі ў Ві цеб ску і Лі дзе. Сё ле-
 та да гэ та га спі су да лу чыц ца Ма гі лёў шчы на, як мяр ку ец ца — 
у снеж ні. У Мін ску і Брэсц кай воб лас ці вя дуц ца ак тыў ныя ра бо ты. 

На прык лад, у ста лі цы цэнтр бяс пе кі раз мес ціц ца на Ла гой скім 
трак це, ужо па ча та яго бу даў ніц тва.

Ся род ін ша га на МНС ус кла дзе на за да ча да тыч на бяс пе кі 
бу ду чай Бе ла рус кай АЭС.

— Я лі чу, што мы ідзём па пра віль ным шля ху і на ша стан-
цыя бу дзе са май бяс печ най, — мяр куе Ула дзі мір Ва шчан ка. 
— Ве лі зар ная на груз ка за раз у Дэ парт амен та па ядзер най 
і ра ды я цый най бяс пе цы. І звяр ні це ўва гу — жарс ці ў на шых 
су се дзяў знік лі. Атам ную стан цыю мы бу ду ем для ся бе. І та му 
мак сі маль на за ці каў ле ны ў яе бяс пе цы.

Так са ма на пя рэ дад ні Дня ра таў ні ка быў кар ды наль на аб-
ноў ле ны сайт Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях.
Аб яго «фіш ках» рас ка заў афі цый ны прад стаў нік ве дам ства 

Ві таль НА ВІЦ КІ.

— На га лоў най ста рон цы вы ця пер зной дзе це на ві ны ўсіх 
тэ ры та ры яль ных упраў лен няў МНС. Дзя ку ю чы гэ та му мож на 
апе ра тыў на да ве дац ца аб над звы чай ных сі ту а цы ях у лю бым 
пунк це Бе ла ру сі. А су тач ныя звод кі бу дуць су пра ва джац ца 
ін тэр ак тыў най кар тай. Так са ма пра цуе адап тыў ная вер сія для 
ма біль ных пры лад — смарт фо наў, план шэ таў... Мы ра зу ме ем,
што такімі га джэ та мі ка рыс та ец ца ўсё больш лю дзей, і та му не 
мо жам за бы вац ца на гэ та.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. sсhklеnnіk@zvіаzdа.bу
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