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Але ра зам з тым рэ кі За ход-

няя Дзві на і Дняп ро прак тыч-

на па ўсёй даў жы ні ўскры лі ся. 

На ват там, дзе лёд на іх яшчэ 

за хоў ва ец ца, ха дзіць вель мі 

не бяс печ на. На прык лад, возь-

мем Го мель скую воб ласць. 

Там раз ме шча на пят нац цаць 

на шых стан цый, на якіх што-

дзён на пра во дзяц ца за ме ры. 

Толь кі на ва да ёмах у Хой ніц-

кім і Кар мян скім ра ё нах лёд 

на азё рах да ся гае таў шчы ні 

18—20 сан ты мет раў. А вось 

на рэ ках Сож, Пры пяць, Дняп-

ро і Іпуць аб ста ноў ка вель мі 

скла да ная.

Не бяс пе ка тон ка га лё ду ў 

тым, што тэм пе ра ту ра ва ды 

пад ім толь кі кры ху боль шая 

за нуль. У та кіх умо вах у ча-

ла ве ка ёсць усяго пяць хві лін, 

каб вы брац ца на па верх ню. 

Ка лі прай шло больш ча су, 

то шан цаў прак тыч на ня ма. 

І на ват знай сці це ла тапельца 

для ва да ла за не та кая прос-

тая за да ча.

На га да ем, што 11 лю та га 

ў Сто лін скім ра ё не пе ра ку ліў-

ся аэ ра глі сер, на якім ра бо чы 

пры ват на га прад пры ем ства 

пе ра во зіў на ту рыс тыч ную 

ба зу па лё дзе дзе сяць ча ла-

век. Ка ля вёс кі Се мі гос ці чы 

лёд не вы тры маў, і глі сер па-

цяр пеў ка та стро фу. У ва дзе 

ака за лі ся тры ча ла ве кі. Адзін 

з іх па та нуў за раз жа, дру го-

га па спе лі вы цяг нуць з ва ды, 

але ён па мёр да пры ез ду ма-

шы ны хут кай да па мо гі. Трэ ці 

муж чы на быў шпі та лі за ва ны 

ў рэ ані ма цыю. Це ла ж ах вя ры 

Пры пя ці так і не зной дзе на.

— На шы ва да ла зы прай-

шлі ўжо больш за пяць кі-

ла мет раў па дне Пры пя ці ў 

да стат ко ва скла да ных умо-

вах, — ад зна чыў Ан вар Ігам-

бер ды еў. — По шу кі пе ра кі ну-

лі ся з ра ё на Да выд-Га рад ка 

на тэ ры то рыю Го мель скай 

воб лас ці. Але це ла не ба ра кі 

па куль не зной дзе на.

Як вя до ма, бяс печ ная таў-

шчы ня лё ду скла дае не менш 

за сем сан ты мет раў, але і то 

ў вы пад ку, ка лі на по кры ва 

вы хо дзіць толь кі адзін ча ла-

век. Праў да, ка лі лёд сфар-

ма ваў ся па ўсіх пра ві лах. 

А надвор'е спры яе гэ та му 

да лё ка не заўж ды.

— Лёд у гэ тым го дзе фар-

ма ваў ся вель мі свое асаб лі-

ва, — згад вае стар шы ня Мін-

скай га рад ской ар га ні за цыі 

Та ва рыст ва ра та ван ня на 

во дах Фё дар КЛЮ КАЧ. — 

Снег змя няў ся даж джом, ён, 

у сваю чар гу, сла ба ма роз ным 

на двор' ем... І вось ця пер, ка лі 

з-за цеп лы ні лёд іс тот на пад-

та яў, усё гэ та і пра яў ля ец ца. 

Мы на рых тоў ва лі па прось бе 

су пра цоў ні каў Ба та ніч на га 

са да лёд для скульп тур. Таў-

шчы ня лё ду, зда ва ла ся б, 

30 сан ты мет раў. Але ў ім ака-

за ла ся пяць пра сло ек! І па між 

са бой яны злу ча ны вель мі не-

тры ва ла. Пра ва ліц ца на та кім 

лё дзе — пра сцей прос та га. 

Та му мы звяр та ем ся да ўсіх 

кі раў ні коў прад пры ем стваў: 

пра вя дзі це ка рот кія ін струк-

та жы з пад на ча ле ны мі на тэ-

му та го, што вы хо дзіць на лёд 

над звы чай не бяс печ на.

Вось, зда ва ла ся б, на Мін-

скім мо ры лёд тоў сты. Але ка-

ля вёс кі Ла па ра ві чы муж чы на 

вяр таў ся да до му з ры бал кі і 

ад ной на гой пра ва ліў ся ў па-

лон ку. Ака за ла ся, што пас ля 

ся бе ры ба кі не па кі ну лі ні я кіх 

па пе рад жаль ных зна каў аб 

тым, што тут бы ло бу рэн не. 

Вось так ча ла век на роў ным 

мес цы зла маў на гу. Доб ра, 

што ва да ла зы ра та валь най 

стан цыі За слаўе-1 ро бяць пе-

ры я дыч ныя аб хо ды мяс цо вас-

ці. Яны яго за ўва жы лі, ака за лі 

пер шую ме ды цын скую да па-

мо гу. Ме ды кі ад зна чы лі, што 

гэ та бы ло зроб ле на вель мі 

ква лі фі ка ва на.

У най блі жэй шыя дні кры ху 

пад ма ро зіць, але ча ка ец ца і 

да во лі моц ны ве цер з па ры-

ва мі да 15—20 мет раў за се-

кун ду.

— Ка жу чы па праў дзе, гэ-

та яшчэ горш, чым прос тае 

та ян не лё ду. Ка лі пад сон-

цам ён ха ця б па пе ра д жаль на 

чар нее, то моц ны ве цер пры 

сла ба ад моў най тэм пе ра ту ры 

па вет ра ад шлі фуе верх нюю 

част ку по кры ва, ства рыў шы 

ілю зію, што тут ха дзіць бяс-

печ на. Та му пра пра гул кі па 

лё дзе па куль лепш за быць.

Як толь кі ва да ёмы вы зва-

ля юц ца ад ле дзя но га по кры-

ва, на лод ках па чы на юць вы-

хо дзіць ры ба кі. Вось толь кі і 

та кая ры бал ка мо жа пры вес ці 

да тра ге дыі. Пе ра груз суд на, 

ня пра віль на вы бра нае ста но-

ві шча — і лод ка пе ра куль ва-

ец ца. А ка лі яшчэ і ня ма вы ра-

та валь най ка мі зэль кі...

— Ле тась на ма ла мер ных 

суд нах за гі ну ла 11 ча ла век, 

у тым лі ку дзі ця, — ка жа на-

чаль нік Дзяр жаў най ін спек-

цыі па ма ла мер ных су дах 

Мі ха іл ЧА ШУН. — Ры ба кі ж 

яшчэ і блы та юц ца ў сет ках. 

Сі ту а цыю па гар шае тое, што 

тра ге дыі з імі ад бы ва юц ца пе-

ра важ на ў нач ны час су так, 

ка лі на да па мо гу не прый дзе 

эле мен тар на ні хто. Яшчэ ад-

мет на, што 80 % за гі ну лых 

бы лі не цвя ро зы мі.

Як за зна чае на чаль нік 

ад дзе ла гід 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 

Але на ЗУБ ЧО НАК, на двор'е 

ў най блі жэй шы час бу дзе 

спры яць па воль на му рас та-

ван ню по кры ва. Але што дня 

ін фар ма цыя аб ста не лё ду на 

рэ ках і азё рах раз мя шча ец ца 

на сай тах Бел гід ра ме та, на 

ста рон ках у сац сет ках. Та му 

да ве дац ца аб рэ аль ным ста не 

па дзей ня цяж ка, да стат ко ва 

толь кі мець до ступ да се ці ва.

Тым ча сам па ста не на 

18 лю та га ў Бе ла ру сі ўжо па-

та ну ла пяць ча ла век. Яшчэ 

сем уда ло ся вы ра та ваць. На-

прык лад, ле тась за гэ ты час 

ва да за бра ла 14 жыц цяў, ся-

род іх бы лі два дзі ця чыя.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
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...у БДЭУ на пі шуць дык тоў ку
21 лю та га ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным эка на-

міч ным уні вер сі тэ це ад зна чаць Між на род ны 

дзень род най мо вы. Тра ды цый на да гэ та га дня 

ў ВНУ пры мер ка ва ныя вы стаў кі і кон кур сы. 

Сту дэн ты за піс ва юць тэ ма тыч ныя эфі ры на 

бе ла рус кай мо ве для ўні вер сі тэц ка га ра дыё. 

Ад нак га лоў нае ме ра пры ем ства — агуль на ўні-

вер сі тэц кая бе ла рус кая дык тоў ка.

Ле тась удзел у яе на пі сан ні ўзя ло больш за 200 ча-

ла век: ся род іх бы лі не толь кі сту дэн ты, але і вы клад-

чы кі і чле ны рэк та ра та, пра фе сій ная дзей насць якіх 

не звя за ная з вы кла дан нем моў. Не аб мі ну лі ўва гай 

ме ра пры ем ства. Сё ле та ўні вер сі тэт за пра сіў га на ро-

ва га гос ця — на род ную ар тыст ку Бе ла ру сі, акт ры-

су Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра бе ла рус кай дра ма тур гіі 

Тац ця ну Мар хель. Яна бу дзе агуч ваць удзель ні кам 

тэкст дык тоў кі. Ня гле дзя чы на тое, што БДЭУ не 

з'яў ля ец ца про філь ным лінг віс тыч ным уні вер сі тэ там, 

ме ра пры ем ствы моў най скі ра ва нас ці тут пра хо дзяць 

да во лі час та.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У ДЗЕНЬ РОД НАЙ МО ВЫ...
...Ай чын ныя тэ ле ка на лы прадставяць 

спе цы яль ныя пра ек ты
Ужо тра ды цый на 21 лю та га пра гра ма «На ша 

ра ні ца», пра гноз на двор'я і ўсе вы пус кі на він 

на АНТ вый дуць на бе ла рус кай мо ве. Так са ма 

да свят ка ван ня сё ле та да лу чыц ца сайт тэ ле-

ка на ла, афі цый ныя акаў нты ў сац сет ках і ра-

дыё стан цыя «Цэнтр FM».

«Ра ні цай чац вяр га па га во рым пра са мыя за па-

тра ба ва ныя і рэд кія мо вы све ту, — анан суе кі раў нік 

ды рэк цыі ра ніш ня га вя шчан ня АНТ Тац ця на Ру да коў-

ская, — і пра тое, як важ на іх вы ву чаць. Рас ка жам пра 

па лі гло таў, па раз ва жа ем, ча му ад ным лю дзям лёг ка 

да ец ца вы ву чэн не за меж най, а дру гім — скла да на». 

Да рэ чы, на гад ва юць прад стаў ні кі Агуль на на цы я наль-

на га тэ ле ба чан ня, што ме сяц адзін з вы пус каў пра гра-

мы «На ша ра ні ца» вы хо дзіць цал кам па-бе ла рус ку.

Ад мыс ло выя пра гра мы прад ста вяць у Між на род ны 

дзень род най мо вы тэ ле- і ра дыё ка на лы, якія ўва хо-

дзяць у склад Бел тэ ле ра дыё кам па ніі. Так, Агенц тва 

тэ ле на він на «Бе ла русь 1» па ка жа, якая мі ла гуч ная 

і пры го жая на ша мо ва, у ві дэа ро лі ку, га лоў най тэ май 

яко га ста ла пес ня «Мой род ны кут» на сло вы Яку ба 

Ко ла са.  На тэ ле ка на ле «Бе ла русь 3» зга да юць лі та ра-

тур ную кла сі ку — лю бі мыя вер шы зна ка мі тых бе ла рус-

кіх паэ таў пра чы та юць як вя до мыя дзея чы куль ту ры, 

так і ця пе раш нія сту дэн ты. А ў эфі ры ра дыё «Ста лі ца» 

пад дэ ві зам «На ша мо ва — для раз мо вы!» кож ную 

га дзі ну бу дуць гу чаць яр кія лі та ра тур ныя вы ступ лен ні 

ай чын ных рок-зо рак — Navіband, Akute, Re1іkt, «Па-

лац», NІZKІZ ды ін шых.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Ак цыяАк цыя

Упер шы ню прой дзе 
«Адзі ны дзень бяс пе кі»

Ак цыя пра цяг нец ца з 20 лю та га да 1 са ка ві ка. 

У гэ тыя дні ад бу дуц ца мэ та на кі ра ва ныя пра фі-

лак тыч ныя ме ра пры ем ствы па па пя рэ джан ні 

над звы чай ных сі ту а цый, пра ва па ру шэн няў і 

зла чын стваў, а так са ма на ву чан не па во дзі нам 

ва ўмо вах па жа раў, ава рый, ака зан ню пер шай 

ме ды цын скай да па мо гі, па ве да мі лі ў МУС.

У пе ры яд пра вя дзен ня ак цыі ад бу дуц ца ву чэн ні і 

трэ ні роў кі па рэ ага ван ні на над звы чай ныя сі ту а цыі 

пры род на га і тэх на ген на га ха рак та ру на вы бу ха-, 

па жа ра-, хі міч на не бяс печ ных аб' ек тах, аб' ек тах з 

ма са вым зна хо джан нем лю дзей. За пла на ва ны пра-

вер кі сіс тэ мы апа вя шчэн ня ў тым лі ку праз СМС, 

транс ля цыя па ве дам лен няў ад МНС у тэ ле ві зій ным і 

ра дыё эфі ры. Роз ныя ўста но вы ад пра цу юць бяс пе ку 

пра вя дзен ня эва ку а цыі са сва іх бу дын каў.

У рам ках «Адзі на га дня бяс пе кі» бу дуць ар га ні-

за ва ны квэс ты «Фор му ла бяс пе кі», ін тэ ле кту аль-

ныя гуль ні «Бяс печ ны су сед», на ву чаль ныя пля цоў-

кі «Пяць кро каў вы ра та ван ня», прой дуць кон кур сы 

на най леп шую твор чую ра бо ту, пры све ча ную пы-

тан ням бяс печ най жыц ця дзей нас ці, тэ ма тыч ныя 

кан цэрт ныя пра гра мы і тэ ат ра лі за ва ныя ім прэ зы. 

У струк тур ных пад раз дзя лен нях роз ных ве дам стваў 

прой дуць дні ад чы не ных дзвя рэй.

Акра мя ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня (Генп ра-

ку ра ту ра, МНС, МУС, Мі нэ нер га, Мі ніс тэр ства ахо-

вы зда роўя, Мі на ду ка цыі, Мінп ра цы і са ца ба ро ны, 

Мін жыл кам гас, Мін куль ту ры) і мяс цо вых ор га наў 

ула ды, удзел у ак цыі пры муць роз ныя ар га ні за цыі і 

гра мад скія аб' яд нан ні: Фе дэ ра цыя праф са юзаў Бе-

ла ру сі, РДГА «Бе ла рус кае доб ра ах вот нае па жар нае 

та ва рыст ва», Бе ла рус кае та ва рыст ва Чыр во на га 

Кры жа, РДГА «Та ва рыст ва ра та ван ня на во дах», РГА 

«Бе лая Русь» і ГА «БРСМ».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Муж чы на пра іг на ра ваў па пе ра-

джаль ныя зна кі і ры ба чыў не па-

срэд на пад вы са ка воль тнай лі ні-

яй. Яго ўда ры ла то кам. Ра бот ні кі 

элект ра се так вы еха лі на агляд 

пас ля па ве дам лен ня аб ад клю чэн-

ні 110-кі ла воль тнай лі ніі. Пры абы-

хо дзе бы ла зной дзе на аб га рэ лая 

ву да... Па вод ле ін фар ма цыі ві да-

воч цаў, муж чы на ры ба чыў, зна хо-

дзя чы ся пад лі ні яй. У адзін мо мант 

ён за ча піў вы са ка вольт ны про вад 

ву дай. Па цяр пе ла га да ста ві лі ў рэ-

ані ма цыю...

Ле тась на аб' ек тах энер ге тыч на га на-

гля ду ад бы ло ся 20 ня шчас ных вы пад каў 

у вы ні ку па ра жэн ня элект рыч ным то кам, 

па ве да міў га лоў ны дзяр жаў ны ін спек тар 

кра і ны па энер ге тыч ным на гля дзе — на-

чаль нік ад дзе ла Дзяр жаў на га энер-

ге тыч на га і га за ва га на гля ду і ахо вы 
пра цы Мі нэ нер га Мак сім ГЕР МАН.

Уся го па цяр пе ла 20 ча ла век, з іх 11 

за гі ну ла. Са мае сум нае тут за клю ча ец ца 

ў тым, што во сем за гі ну лых ад элект рыч-

нас ці лю дзей бы лі ры ба ка мі.

А мес ца ры бал кі трэ ба вы бі раць не 

блі жэй чым за 100 мет раў ад вы са ка-

воль тнай лі ніі элект ра пе ра да чы, на га-

даў на чаль нік ін фар ма цый на-ана лі-

тыч на га ад дзе ла ДВА «Бел энер га» 
Аляк сандр МАЛЬ КОЎ. Па вод ле яго 

слоў, са мая га лоў ная не бяс пе ка, якую 

не ра зу ме юць су час ныя ры ба кі, за клю-

ча ец ца ў тым, што вуг ле плас ты ка выя 

ву ды фак тыч на ўяў ля юць са бой доў гі 

жа лез ны прут, які вель мі доб ра пра во-

дзіць ток.

«У гэ тым га лоў нае ад роз нен не вуг ле-

плас ты ка вых вуд ад шклап лас ты ка вых, 

якія бы лі прос та ідэа льны мі іза ля та ра мі. 

Ця пер на кож най ву дзе ёсць знак — пе ра-

крэс ле ная ЛЭП, у кра мах вы да юц ца па-

мят кі, ёсць са цы яль ная рэ кла ма на гэ тую 

тэ му», — рас ка заў Аляк сандр Маль коў. 

Атры маць моц ны ўдар то кам мож на, на-

ват ка лі вы не за кра ну лі ву дзіль нам пра-

ва доў, а прос та на блі зі лі ся да іх на не да-

пу шчаль ную ад лег ласць, та му вы бі раць 

мес ца для ры бал кі трэ ба не менш чым за 

100 мет раў ад ЛЭП.

Сяр гей КУР КАЧ.

НЕ ЧА ПАЙ, БО ЛЯС НЕ

ЗМАТ ВАЙ ВУ ДЫЗМАТ ВАЙ ВУ ДЫ
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У ка лон най за ле Цэнт раль на га До ма афі цэ раў Уз бро е-

ных Сіл уз на га ро дзі лі пе ра мож цаў што га до ва га твор ча га 

кон кур су, які пра во дзіць Мі ніс тэр ства аба ро ны. Мэ та 

кон кур су — вы зна чыць най леп шае асвят лен не ў срод-

ках ма са вай ін фар ма цыі пы тан няў бу даў ніц тва і раз віц ця 

Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі, а так са ма па тры я тыч на га вы-

ха ван ня на сель ніц тва.

У цы ры мо ніі ўзна га ро джан ня пры ня лі ўдзел па моч нік мі ніст ра 

аба ро ны па ідэа ла гіч най ра бо це ва Уз бро е ных Сі лах — на чаль нік га-

лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты Мі ніс тэр ства аба ро ны Леа-

нід Ка сін скі, пер шы на мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі Па вел Лёг кі.

Як ад зна чыў Ле а нід Ка сін скі, раз віц цё ў гра мад стве па-

чуц ця па тры я тыз му, вы ха ван не па чуц ця ад каз нас ці за аба ро-

ну кра і ны з'яў ля юц ца пры яры тэт ны мі кі рун ка мі за бес пя чэн ня 

ва ен най бяс пе кі. 

Па вел Лёг кі ў сваю чар гу пад крэс ліў, што «ма ла быць пра-

фе сі я на лам і пі саць пра ар мію ці ка ва, тут трэ ба пі саць дак лад на. 

Не як Прэ зі дэнт па раў наў вы ні кі жур на лісц кай пра цы з маг чы мы мі 

на ступ ства мі пры мя нен ня зброі ма са ва га па ра жэн ня. Сён ня так і 

ёсць. Мы фар мі ру ем гра мад скае мер ка ван не, а ў су час ным све-

це гра мад ская дум ка — гэ та ма гут ны сро дак уз дзе ян ня, зброя, 

ін стру мент уплы ву. Без умоў на, фар мі ру ю чы стаў лен не да вой ска, 

мы ства ра ем яго імідж у ва чах міль ё наў гра ма дзян, тым са мым 

пад трым лі ва ю чы на шы Уз бро е ныя Сі лы. Сён ня да па ма гаць ар міі 

не толь кі спра вай, але і сло вам як ні ко лі важ на».

Лаў рэ а там кон кур су ў на мі на цыі «Аў тар скі по гляд» 

стаў наш рэ дак тар ад дзе ла Ва ляр' ян Шклен нік (на фота). 

Віншуем ка ле гу!

Ар міяАр мія ЖУР НА ЛІСЦ КАЙ ЗБРО ЯЙ
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