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У НАС З'Я ВІЎ СЯ 
«БРОН ЗА ВЫ» СНАЙ ПЕР
Да р'я Юр ке віч пад ня ла ся на п'е дэс тал 
пер ша га эта пу Куб ка све ту па бія тло не

У ін ды ві ду аль най гон цы на 15 км у швед скім 
Эс тэр сун дзе на ша спарт смен ка за ва я ва ла 
брон за вую ўзна га ро ду. Апя рэ дзіць 
яе змаг лі толь кі нем ка Ла у ра Даль май ер 
і фран цу жан ка Ана іс Бяс кон.

Га лоў ным ко-
зы рам Да р'і ў гэ-
тай гон цы ста ла 
страль ба. У су вя-
зі з моц ным па ры-
віс тым вет рам у 
Эс тэр сун дзе мно-
гія бія тла ніст кі ў 
той дзень на ра бі лі 
шмат па мы лак на 
стрэль бі шчы, але 
бе ла рус ку та кія 
ўмо вы на двор'я 
не на па ло ха лі і 

не пе ра шко дзі лі па ка заць ся бе са праўд ным пра фе-
сі я на лам. Юр ке віч адзі ная з усіх (у гон цы ўдзель ні ча-
ла 101 спарт смен ка) змаг ла абы сці ся без про ма хаў 
на ўсіх ча ты рох аг ня вых ру бя жах, што да зво лі ла ёй 
тра піць на п'е дэс тал Куб ка све ту ўпер шы ню ў сва ёй 
кар' е ры.

— Яшчэ да стар ту гон кі па ста ві ла пе рад са бой 
за да чу — стра ляць без па мы лак. Але на спра ве ака-
за ла ся, што гэ та вель мі цяж ка, та му што моц на пе-
ра шка джаў ве цер. У та кой сі ту а цыі вы ра шы ла не 
спя шац ца і скан цэнт ра вац ца на аг ня вых ру бя жах. 
Асаб лі ва гэ та ты чы ла ся за ключ най страль бы. Ні аб 
якім пры за вым мес цы на дыс тан цыі не ду ма ла. Брон-
за вы ме даль — гэ та шчас лі вы шок. Уз на га ро да за 
доў гае цяр пен не. Зра бі ла та кі сюр прыз і са бе, і ка-
ман дзе, і ба лель шчы кам. Не скрыю, да га лоў на га 
стар ту се зо на, чэм пі я на ту све ту, бу ду рых та вац ца 
ме на ві та да ін ды ві ду аль най гон кі: яна атрым лі ва ец ца 
ў мя не лепш за ўсё, — рас ка за ла Да р'я пас ля ўзна-
га ро джан ня.

На га да ем, да пос пе ху Да р'і Юр ке віч у апош ні раз 
бе ла рус кія бія тла ніс ты па ды ма лі ся на п'е дэс тал у 
гон ках Куб ка све ту ў са ка ві ку 2015 го да.

Ад зна чым, што 28-га до вая Да р'я Юр ке віч дэ бю-
та ва ла на Куб ку све ту ў 2010 го дзе, але доў гі час 
не маг ла за ма ца вац ца ў асноў ным скла дзе. Аж да 
ле таш ня га се зо на Да р'я вы сту па ла пе ра важ на на 
эта пах Куб ка ІBU і толь кі зрэд ку трап ля ла на га лоў-
ныя стар ты.

Для ін шых бе ла ру сак ін ды ві ду аль ная гон ка скла-
ла ся не так па спя хо ва. На дзея Скар дзі на ста ла 43-й, 
Іры на Крыў ко — 46-й, Анас та сія Кі ну нен — 72-й, 
Хрыс ці на Іль чан ка — 85-й.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by
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Зі мой ле пей па воль ней ру хац ца, на ват спаз ня ю-
чы ся на ра бо ту, чым па спець... з траў май у баль ні-
цу. 3—4 ча ла ве кі што дня, як толь кі вы па дае снег, 
трап ля юць у адзін толь кі Рэс пуб лі кан скі на ву ко ва-
прак тыч ны цэнтр траў ма та ло гіі і ар та пе дыі.

Вый дзі це за га дзя, каб не спя шац ца. Над зень це 
пра віль ны абу так (аб цас дак лад на не для сліз ка га 
на двор'я — і без та го мя няе ба ланс раў на ва гі). Сы-
дзі це на ўзбо чы ну, ка лі да ро гу не па спе лі па чыс ціць. 
Ву чы це ся па даць не на зад ці на пе рад, а на бок, для 
ча го трэ ба па спець са гнуць ка ле ні, кры ху згру па вац ца. 
Ка лі не ўме е це пра віль на па даць, то мо жа це за быц ца 
і на зі мо выя ві ды спор ту — лы жы, сан кі і кань кі хут чэй 
ад ні муць зда роўе, чым па до раць ста ноў чыя эмо цыі.

Асце ра гай це ся пе ра ло му ка неч нас цей і па зва-
ноч ні ка ў вы ні ку ня ўда ла га па дзен ня. Асаб лі ва лёг ка 
кос ці мо гуць ла мац ца ў лю дзей ста ла га ве ку, ся-
род якіх вель мі рас паў сю джа на та кое за хвор ван не, 
як астэа па роз, па пя рэдж вае на мес нік ды рэк та ра 
РНПЦ траў ма та ло гіі і ар та пе дыі Ле а нід ЛО МАЦЬ. 
Акра мя та го, зі мо вая траў ма — гэ та яшчэ і да рож-
на-транс парт ныя зда рэн ні, уз га ран ні пад час спроб 
са грэц ца, аб ма ро жан ні, асаб лі ва ў ста не на пад піт ку, 
вы хад на лёд дзе ля се зон най ры бал кі, па ру шэн не 
пра ві лаў бяс пе кі пад час гуль няў і за ня ткаў спор там.

Што год у кра і не фік су ец ца ка ля 750 ты сяч 
роз ных ві даў траў маў, з іх 150 ты сяч, або пя тая 
част ка, — у дзя цей да 18 га доў. Ад 50 да 90 дзя-
цей і пад лет каў ста но вяц ца ў вы ні ку ін ва лі да мі, 
а 159 дзя цей ле тась за гі ну лі (у апош нія га ды гэ та 
ліч ба ва га ла ся ад 200 да 350).

Ад знеш ніх пры чын агуль ная смя рот насць у кра і не 
зні зі ла ся на 11,5 пра цэн та: ка лі ле тась за гі ну лі 6758 ча-
ла век, то сё ле та 5979. Зні жэн не ме ла мес ца і ў га ра дах, 
і на вёс цы. Коль касць вы пад каў утап лен ня за 9 ме-
ся цаў змен шы лі ся на 19,7 пра цэн та, са ма губ стваў — 

на 5,2 пра цэн та, атру чэн ня ал ка го лем — на 10, гі бе лі 
ў да рож на-транс парт ных зда рэн нях — на 24, па дзен-
ня — на 22, ме ха ніч най ас фік сіі — на 15,6, ня шчас ных 
зда рэн няў на па жа рах — на 14,8. Ад нак у вы ні ку за бой-
ства ле тась за гі ну лі 230 ча ла век, сё ле та — 234, ад па-
шко джан ня элект рыч ным то кам — 21 і 38 ад па вед на.

Не маг чы ма іза ля ваць дзі ця ад тых жа за ня ткаў 
спор там, але на ву чыць яго па даць — мож на і трэ ба, 
ад зна чае га лоў ны па за штат ны дзі ця чы ар та пед-
траў ма то лаг Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Дзміт рый 
ЦЕ СА КОЎ. Да рэ чы, і ма ме з ка ляс кай трэ ба па ду маць, 
як ёй па даць, ка лі рап там па сліз ну ла ся. У ар га ні за ва ных 
дзі ця чых ка лек ты вах сі ту а цыя кант ра лю ец ца най леп-
шым чы нам: дзя цей не вы вод зяць на ву лі цу, па куль не 
бу дзе па сы па на на ва коль ная тэ ры то рыя. На огул, па-
дзен не дзі ця ці — не тое, што па дзен не да рос ла га, яно 
мо жа і не траў ма вац ца, але фар мі ра ваць асця рож насць 
і страх як аба ро ну не аб ход на як ма га ра ней.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.by
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Ін тэ ле кту аль ны пра дукт Бе ла рус бан-
ка — «Кар та на ву чэн ца» — пе ра мог у 
кон кур се Global Іnclusіon Awards 2016.

Прэ мі я мі Global Іnclusіon Awards уз на га-
родж ва юц ца бан кі і фі нан са выя ін сты ту ты 
за да сяг нен ні ў раз віц ці фі нан са вай аду ка-
ва нас ці. Пад ува гу бя руц ца но выя па ды-
хо ды да на ву чан ня дзя цей, уцяг ван не мо-
ла дзі ў больш ак тыў нае ўза е ма дзе ян не з 
фі нан са вым сек та рам. У кон кур се пры ня лі 
ўдзел пра ек ты з 60 кра ін. Фі на ліс та мі ста лі 
прад стаў ні кі Бе ла ру сі, Ра сіі, Вя лі ка бры та-
ніі, Поль шчы, Гру зіі і Зім баб ве. Ра шэн нем 
не за леж на га між на род на га жу ры «Кар та 
на ву чэн ца» бы ла пры зна ная пе ра мож цам у 

ка тэ го рыі «Най леп шы пра дукт для дзя цей і 
мо ла дзі» (Chіld Frіendly Bankіng Award).

Ука ра нен не «Кар ты на ву чэн ца« но сіць 
не ка мер цый ны ха рак тар і скі ра ва нае на за-
бес пя чэн не да ступ нас ці якас ных аду ка цый-
ных рэ сур саў і па слуг. Пра ект рэа лі за ва ны 
Бе ла рус бан кам і дзяр жаў ным прад пры ем-
ствам «Цэнтр сіс тэм ідэн ты фі ка цыі» На цы-
я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі су мес на 
з за ці каў ле ны мі ве дам ства мі сіс тэ мы аду-
ка цыі. У прэс-служ бе бан ка рас тлу ма чы лі: 
«Кар та на ву чэн ца» ўяў ляе са бой бес кан-
такт ны шмат функ цы я наль ны да ку мент і 
мо жа вы ка рыс тоў вац ца для ака зан ня на-
ву чэн цам па слуг і сэр ві саў ін фар ма цый-

ны мі сіс тэ ма мі ўста ноў аду ка цыі, го ра да і 
краіны. На прык лад, яна мо жа вы кон ваць 
функ цыю элект рон на га про пус ку ў шко лу, 
чы тац ка га бі ле та — у біб лі я тэ цы, ідэн ты фі-
ка та ра ка рыс таль ні ка — у кам п'ю тар ным 
кла се, пра яз но га да ку мен та — у га рад скім 
транс пар це. Да та го ж «Кар та на ву чэн ца» 
су ме шча на з бан каў скай карт кай аплат най 
сіс тэ мы Бел карт, якая вы пус ка ец ца Бе ла-
рус бан кам і з'яў ля ец ца паў на вар тас ным 
пла цеж ным срод кам на тэ ры то рыі Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь. 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by
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Быць у трэн дзеБыць у трэн дзе  ��

Га лоў ны сі ноп тык 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 Свят ла на 
РЫ БА КО ВА лі чыць, што па ча так 
снеж ня сё ле та ад зна чыў ся кам-
форт ным зі мо вым на двор' ем са 
сне гам і ма ра за мі.

Але нас імі ўжо не спу жа еш, бо 
за га дзя атры ма лі пэў ную сі нап тыч-
ную «пры шчэп ку». Так, апош ні ме сяц 
во се ні быў кры ху ха лад ней шы, чым 
звы чай на, а апад каў вы па ла больш 
за нор му. Пе ры я дыч на ўста лёў ва ла ся 
снеж нае по кры ва, яго вы шы ня скла да-
ла ад 3 да 15 см. Пер шы дзень снеж ня 
ад зна чыў ся ад лі гай, але на да лей із ноў 
па ха ла дае. Ужо ў пят ні цу да нас за ві-
тае віль гот ная і ня ўстой лі вая па вет ра-
ная ма са, а на паў днё вым за ха дзе Бе-
ла ру сі ад чу ец ца ўплыў ат мас фер ных 
фран тоў. Та му ча ка ец ца снег, мок ры 
снег. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўдзень скла дзе ад 0 да мі нус 5 
гра ду саў.

А вось кла січ ная зі ма прый дзе да 
нас у вы хад ныя. У су бо ту і ня дзе лю 
на боль шай част цы тэ ры то рыі прой-
дзе ка рот ка ча со вы снег. 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 па ні-

зіц ца да 3—10 ма ро зу, а пры пра яс-
нен нях — да мі нус 13 гра ду саў. Удзень 
бу дзе ад ну ля на паў днё вым за ха дзе 
да мі нус 7 гра ду саў на паў ноч ным 
ус хо дзе кра і ны.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай-
чын ных спе цы я ліс таў, у па чат ку на-
ступ на га тыд ня на двор'е ў асноў ным 
бу дуць вы зна чаць ат мас фер ныя фран-
ты, якія змя шча юц ца са Скан ды на віі. 
У па ня дзе лак на боль шай част цы тэ-
ры то рыі кра і ны прой дзе ка рот ка ча-
со вы снег. На асоб ных участ ках да-
рог за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. Удзень 
ча ка ец ца моц ны па ры віс ты ве цер. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 
мі нус 3—10 гра ду саў, пры пра яс нен-
нях — да 11—15 ма ро зу. Удзень спе-
цы я ліс ты праг на зу юць ад мі нус 5 да 
1 цяп ла. Праў да ў аў то рак да нас 
прый дзе ўжо ня ўстой лі вае на двор'е, 
та му ма роз асла бее. На боль шай част-
цы тэ ры то рыі прой дзе снег, па паў днё-
вым за ха дзе апад кі бу дуць у вы гля дзе 
мок ра га сне гу і даж джу. У асоб ных 
ра ё нах ча ка ец ца сла бы га ла лёд, на 
да ро гах — га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы скла дзе 2—8 ма ро зу, 
удзень — ад мі нус 4 да 2 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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На двор'еНа двор'е  ��

НА ВАТ УДЗЕНЬ ДА МІ НУС 7
А ў па чат ку на ступ на га тыд ня 

ма ра зы бу дуць да ся гаць мі нус 15 гра ду саў

Пра ві лы бяс пе кіПра ві лы бяс пе кі  ��

На ву ка пАдаць

Вы шэй шая ад зна ка для «Кар ты на ву чэн ца»

Ста ліч ны часСта ліч ны час  ��

На блі жа ец ца «на шэс це» 
Дзя доў Ма ро заў

А на на ва год нія свя ты 
эк скур сій ныя аў то бус ныя 

марш ру ты Мін ска 
за га во раць па-бе ла рус ку

Па рад ка зач ных пер са на жаў ужо стаў 
для жы ха роў ста лі цы доб рай тра ды-
цы яй. У гэ ты раз ён прой дзе 24 снеж-
ня ў 17.30 ад пло шчы Не за леж нас ці 
да пло шчы Сва бо ды. У фі на ле гле-
да чы апы нуц ца ў «Кра і не вы ка нан ня 
жа дан няў», дзе ўба чаць свет ла вое і 
пі ра тэх ніч нае шоу. Ад нак гэ та да лё ка 
не адзі нае, што змо жа ўра зіць жы ха-
роў ста лі цы ў свя точ ны дні: уся го ча-
ка ец ца больш за 100 ме ра пры ем стваў, 
пры мер ка ва ных да Но ва га го да.

Па сло вах на мес ні ка на чаль ні ка 
ўпраў лен ня ад дзе ла ўста ноў куль ту ры 
і куль тур на-асвет ніц кай пра цы Мін гар-
вы кан ка ма Аляк санд ра ШАС ТА КО ВА, 
тэ ма тыч ныя кан цэр ты, шоу і прад стаў лен-
ні бу дуць на цэ ле ныя на роз ную ўзрос та вую 
аў ды то рыю. У га рад ской Ра ту шы з 24 снеж-
ня па 5 сту дзе ня бу дзе ар га ні за ва ны та-
ям ні чы пер фо манс для дзя цей «У гас цях 
у Дзе да Ма ро за». Час на вед ван няў — з 11 
да 21 га дзі ны. Свя точ ныя ме ра пры ем ствы 
пра вя дуць і ад мі ніст ра цыі ўсіх ра ё наў го-
ра да Мін ска. У на ва год нюю ноч га лоў най 
свя точ най пля цоў кай ста не тэ ры то рыя ка ля 
Па ла ца спор ту. Кан цэрт пад наз вай «З Но-
вым го дам, ста лі ца!», у якім возь муць удзел 
зор кі бе ла рус кай эст ра ды, бу дзе доў жыц ца 
з 23 да 4 ра ні цы. Аг ні ма ляў ні ча га фе ер вер-
ка за ззя юць над Свіс лач чу ў 1.30.

На мес нік на чаль ні ка ад дзе ла ар га ні-
за цыі ганд лю і гра мад ска га хар ча ван-
ня ГУСР Мін гар вы кан ка ма Аляк сандр 
ФРА ЛОЎ рас ка заў, што ганд лё выя прад-
пры ем ствы па ча лі пад рых тоў ку да свя т 
за га дзя: яны ўжо за ку пі лі больш за паў та-
ра міль ё на ба у лаў кан ды тар скіх вы ра баў 
і 2,6 міль ё на бу тэ лек шам пан ска га. Па 
тра ды цыі ся род аб' ек таў ганд лю і гра мад-
ска га хар ча ван ня аб' яў ле ны кон курс на 
леп шае на ва год няе афарм лен не за лы. 
Для зруч нас ці па куп ні коў па доў жа ны рэ-
жым ра бо ты шмат лі кіх аб' ек таў: ся род іх 
990 хар чо вых і больш за ты ся чу пра мта-
вар ных ма га зі наў, а так са ма 450 ка фэ і 
рэ ста ра наў. 

З 15 снеж ня па 15 сту дзе ня ў ра ё не Па ла-
ца спор ту з 12 да 20 га дзін бу дзе пра во дзіц-
ца «Ка ляд ны кір маш», у на ва год нюю ноч ён 
бу дзе доў жыц ца да за кан чэн ня свя точ ных 
ме ра пры ем стваў. Што ты чыц ца про да жу 
жы вых елак, то яна бу дзе ар га ні за ва на з 22 
па 31 снеж ня. Ца на — ад 7 руб лёў за пры-
га жу ню вы шы нёй адзін метр, да 23 — за яе 
трох мет ро вую пу шыс тую сяст ру.

Аляк сандр Фра лоў так са ма ад зна чыў, 
што ў пе ры яд пра вя дзен ня на ва год ніх ра-
ніш ні каў і кар па ра ты ваў ста ліч ныя аб' ек-
ты гра мад ска га хар ча ван ня што дня бу дуць 
пры маць да 25 ты сяч на вед валь ні каў. На 
да дзе ны мо мант больш за 75% мес цаў ужо 
за бра ні ра ва на. 

На мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня спор-
ту і ту рыз му Мін гар вы кан ка ма Свят ла на 
ДЗЯ МЕШ КА па ве да мі ла, што з па чат кам 
снеж ня стар туе і зі мо вы спар тыў ны се зон. 
У ста лі цы бу дзе за лі та 48 коў за нак, 27 ха-
кей ных ка ро бак і 16 лыж ных трас, ка лі да-
зво ляць умо вы на двор'я. Акра мя та го, бу дзе 
ар га ні за ва на 40 пунк таў пра ка ту ін вен та ру 
і аб ста ля ван ня.

У гэ тым се зо не ў 10-ы раз прой дуць рэс-
пуб лі кан скія спа бор ніц твы па ха кеі з шай-
бай ся род ама тар скіх ка манд на пры зы Прэ-
зі дэнц ка га спар тыў на га клу ба і ўжо ў 13-ы 
раз — Ка ляд ны між на род ны тур нір ама та раў 
ха кея на прыз Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь. Форум, у якім пры ме ўдзел 8 ка манд, 
у тым лі ку 7 за меж ных, ад бу дзец ца з 4 па 
7 сту дзе ня ў «Чы жоў ка-Арэ не». Дру гі раз у 
рам ках чэм пі я на ту Бе ла ру сі па між са бой па-
спа бор ні ча юць ама та ры зі мо ва га пла ван ня. 
Эк стрэ маль ны за плыў ад бу дзец ца 17—18 
снеж ня на Кам са моль скім во зе ры.

У свя точ ны пе ры яд ча ка ец ца вя лі кі па ток 
за меж ных ту рыс таў. У Мін ску за раз дзей-
ні чае два аў то бус ныя эк скур сій ныя марш-
ру ты: №1 і №100. Апо вед пра сла ву тас ці 
ста лі цы вя дзец ца на анг лій скай і рус кай 
мо вах, ад нак на пя рэ дад ні Но ва га го да да 
іх да дас ца яшчэ і бе ла рус кая. 

Да р'я КАС КО. kasko@zvіazda.by

�


