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Дак лад на 
і аб' ек тыў на

На пя рэ дад ні пры го жа га свя та На ра джэн ня 

Хрыс то ва га ў Ма гі лё ве ўша на ва лі жур на ліс-

таў рэс пуб лі кан скіх і аб лас ных СМІ. У цёп лай 

сар дэч най аб ста ноў цы пра гу ча лі він ша ван ні ад 

стар шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Ула дзі-

мі ра Да ма неў ска га, ад быў ся не вя ліч кі кан цэрт 

і цы ры мо нія ўзна га родж ван ня.

— СМІ фар мі ру юць сён ня ін фар ма цый ную пра-

стору. Та му трэ ба быць вя лі кім пра фе сі я на лам, каб 

ра біць гэ та дак лад на і аб' ек тыў на, — пад крэс ліў Ула-

дзі мір Да ма неў скі.

Гу бер на тар так са ма ад зна чыў, што для ўла ды су-

пра цоў ніц тва з прад стаў ні ка мі срод каў ма са вай ін фар-

ма цыі з'яў ля ец ца не ад' ем най част кай ра бо ты. Ён па жа-

даў жур на ліс там і на да лей за ста вац ца не абы яка вы мі 

і сум лен ны мі, а таксама па він ша ваў з на ды хо дзя чым 

свя там. Ся род тых, ка го ад зна чыў кі раў нік воб лас ці, 

і спе цы яль ны ка рэс пан дэнт га зе ты «Звяз да» па Ма гі-

лёў скай воб лас ці Нэ лі Зі гу ля. У пад зяч ным ліс це га во-

рыц ца, што фар мі ра ваць імідж Ма гі лёў скай воб лас ці і 

ства раць у гра мад стве аб' ек тыў нае мер ка ван не пра яе 

на ста рон ках ад ной з га лоў ных і аў та ры тэт ных кры ніц 

ін фар ма цыі рэс пуб лі кі га зе ты «Звяз да» — гэ та вель мі 

вя лі кая ад каз насць.

Ул. інф.

Удзель ні кі ўжо па спе-

лі пра вес ці па не каль кі 

гуль няў і ня дрэн на па-

зна ё міц ца з са пер ні ка мі 

не толь кі на лё дзе, але 

і па-за яго ме жа мі. Бо ў 

пер шую чар гу Ка ляд ны 

тур нір не спар тыў нае 

спа бор ніц тва, а свя та 

для ама та раў спор ту.

Для бы лых гуль цоў — маг-

чы масць ус пом ніць ра ней-

шыя ча сы і яшчэ раз атры-

маць аса ло ду ад вы дат ных 

мо ман таў гуль ні, а для ба-

лель шчы каў — шы коў ны 

шанц стаць част кай вя лі ка га 

шоу, бо ў Мінск пры еха лі вя-

до мыя гуль цы. На прык лад, 

у ва ро тах збор най Сла ва кіі 

мож на за ўва жыць ся рэб ра на-

га пры зё ра чэм пі я на ту све ту 

2000 го да Мар ці на Лі поў скі, 

у скла дзе збор най Фін лян дыі 

тры гуль цы, якія па спе лі па гу-

ляць у НХЛ, у чэ хаў — пры зёр 

Алім пі я ды-1992 Ра дэк Тоў-

пал, у ла ты шоў — ула даль нік 

Куб ка Стэн лі і мност ва ін шых 

уз на га род Сан дзіс Оза лінш. 

І ўсе яны вет ла ўсмі ха юц ца 

тры бу нам «Чы жоў ка-Арэ ны», 

раз да юць аў то гра фы, фа та-

гра фу юц ца.

Ад зна ча ец ца ця пе раш ні 

тур нір і шэ ра гам но ва ўвя-

дзен няў, у пер шую чар гу 

па вя лі чы ла ся коль касць ка-

ман даў, што ка жа аб доб рай 

рэ пу та цыі Ка ляд на га тур ні ру 

ў све це. Сё ле та ў ста лі цу Бе-

ла ру сі пры еха ла ўжо два нац-

цаць ха кей ных дру жын. Ад на 

з но вых — збор ная ІІНF (Між-

на род най фе дэ ра цыі ха кея). 

Па куль яна ўкам плек та ва на ў 

асноў ным прад стаў ні ка мі фе-

дэ ра цый ха кея Аў стрыі, Венг-

рыі, Укра і ны, але ў да лей-

шым пла ну ец ца, што да яе 

бу дзе да лу чац ца ўсё больш 

прад стаў ні коў і ін шых кра ін. 

Да рэ чы, ме на ві та ў скла дзе 

ка ман ды ІІНF у Ка ляд ным 

тур ні ры ўпер шы ню пры мае 

ўдзел жан чы на — Сю зан-

на Кол бен ха ер, член са ве-

та Між на род най фе дэ ра цыі 

ха кея і кі раў нік ка мі тэ та па 

жа но чым ха кеі гэ тай ар га ні-

за цыі. Ме на ві та яна ў стар та-

вай су стрэ чы для бе ла рус кай 

ка ман ды трой чы па ра зі ла ва-

ро ты гас па да роў і бы ла пры-

зна на най леп шым гуль цом у 

скла дзе сва ёй ка ман ды.

Як заў сё ды акра мя спар-

тыў най пра гра мы для гле да-

чоў Ка ляд на га тур ні ру ар га ні-

за ва на яшчэ і за баў ляль ная. 

А ўдзель ні кі, ха ке іс ты-ама та-

ры, не толь кі атры ма юць аса-

ло ду ад спар тыў ных ба та лій, 

але і тра ды цый на па зна ё мяц-

ца з Бе ла рус сю, яе гіс то ры яй 

і куль ту рай.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Больш за дзе сяць ка ман даў, 
пяць дзён і адзін ку бак

Ка ляд ны тур нір, або чэм пі я нат све ту ся род ама та раў, як яго даў но пры вык лі на зы ваць пры хіль ні кі ха кея, у са мым раз га ры
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Гэ тыя Ка ля ды ў Бе ла ру сі бу дуць ма роз-

ны мі. Праг на зу ец ца, што ра ні цай 7 сту дзе-

ня ртут ны слу пок ры зы куе «па ма цаць» 

двац ца ці гра дус ную ад зна ку. Ма роз нае 

на двор'е за ха ва ец ца і ў на ступ ныя дні. Як 

жа за сце раг чы ся ад ха ла доў? Афі цый ны 

прад стаў нік Мінск ага аб лас но га ўпраў лен-

ня МНС Анас та сія Швай бо віч да ла не каль кі 

ка рыс ных па рад.

БЕЗ «ЗА ТЫЧ КІ» Ў КАТ ЛЕ
— Пры вы ка ры стан ні кат лоў пад час тэм пе ра-

тур мо гуць за мерз нуць тру ба пра во ды сіс тэ мы 

ацяп лен ня, асаб лі ва ка лі яны зна хо дзяц ца на 

га ры шчы і вель мі дрэн на ўцеп ле ны. Тру бу за-

кар коў вае лёд, ва да не цыр ку люе, ціск у кат ле 

рас це — у вы ні ку гэ та за кан чва ец ца вы бу хам. 

У па мяш кан не ра за ва па сту пае ве лі зар ны аб' ём 

па ры, які па вы шае ціск на сце ны і пе ра крыц ці. 

Як вы нік — кан струк цыі бу дын ка склад ва юц ца, 

як кар тач ны до мік.

Як жа за сце раг чы ся ад гэ та га? Трэ ба пе ра-

ка нац ца, што за пор ныя сіс тэ мы на па да ючым 

і зва рот ным тру ба пра во дах да кат ла ад кры ты, 

як і ўсе за пор ныя пры ла ды. Кан дэ нсат з ніж няй 

кі шэ ні ко мі на для кат лоў, якія пра цу юць з на ту-

раль най ця гай, трэ ба зліць. А га лоў кі ко мі наў не 

па він ны за мяр заць.

ПЕ РА ПАЛ ПРЫ ВО ДЗІЦЬ 
ДА ПА ЖА РУ

— Гэ та ад на з рас паў сю джа ных пры чын па-

жа раў у ха лод ную па ру го да. У моц ныя ма ра зы 

лепш зай мац ца пра паль ван нем два ра зы за су-

ткі. Га ра чы по пел з пе чаў трэ ба вы сы паць у яму, 

якая вы ка па на як ма га да лей ад бу дын каў. Па-

пя рэд не яго не аб ход на за ту шыць ва дой, пяс ком 

або сне гам. Усе трэ шчы ны, шчы лі ны на ко мі не 

і на кор пу се пе чы — гэ та па тэн цый ныя шля хі 

рас паў сюдж ван ня по лы мя. А пе рад то пач най 

ад ту лі най па він ны быць пры бі ты ме та ліч ны ліст 

па ме рам мі ні мум 50 на 70 сан ты мет раў.

ПА ЗБЕГ НУЦЬ АБ МА РА ЖЭН НЯ
Ка неш не, ха ла ды лепш пе ра се дзець до ма — 

ба ла зе афі цый ныя вы хад ныя гэ та му спры я юць. 

Але што ра біць, ка лі ўсё ж трэ ба вый сці на ву-

лі цу? Ра та валь ні кі ра юць не піць і не ку рыць на 

ма ро зе. Ал ка голь ства рае ілю зію кам фор ту, але 

пры гэ тым з-за яго на са мрэч це ла губ ляе вель мі 

шмат цяп ла. Ты тунь жа змян шае пе ры фе рый ную 

цыр ку ля цыю кры ві ў ар га ніз ме. З-за гэ та га ру кі 

і но гі ста но вяц ца больш ураз лі выя да хо ла ду. 

Най леп шая воп рат ка ў та кое на двор'е — у сты лі 

ка пус ты. Гэ та зна чыць, воп рат ка па він на быць 

да стат ко ва воль най і змя шчаць па між сва і мі 

сла я мі пра слой кі па вет ра. У вет ра нае на двор'е 

без край няй па трэ бы лепш на огул не вы хо дзіць 

з ха ты — маг чы масць за ра біць аб ма ра жэн не 

ўзрас тае шмат кроць.

— Што да абут ку, то ў зо не ры зы кі — тыя, 

хто но сіць цес на ва тыя бо ты і ў ка го па це юць но-

гі, — ка жа Анас та сія Швай бо віч. — Та му лепш за 

ўсё па клас ці ту ды цёп лыя вус ціл кі, а звы чай ныя 

шкар пэт кі ча со ва за мя ніць на шарс ця ныя. Без 

шап кі, ша лі ка і паль ча так на ву лі цы ра біць ня ма 

ча го. Ад кры тыя ўчаст кі це ла змаж це крэ мам.

Ме та ліч ныя прад ме ты, у тым лі ку ўпры га жэн-

ні, па кінь це до ма. Ме тал на ма ро зе на сты вае 

хут чэй за ча ла ве чае це ла і з-за гэ та га мо жа 

пры ліп нуць да ску ры, што бу дзе су пра ва джац ца 

бо лем і ха ла до вай траў май. Пярс цён кі на паль-

цах пе ра шка джа юць нар маль най цыр ку ля цыі 

кры ві.

Але што ра біць, ка лі ста ла зра зу ме ла, што 

ней кі ўчас так це ла ака заў ся аб ма ро жа ны? Са-

мае пер шае, што трэ ба зра біць, — гэ та зай сці 

ў якое-не будзь цёп лае мес ца. Гэ та мо жа быць 

пад' езд, кра ма ці прос та га рад скі аў то бус. Ка лі 

пад пры цэл ма ро зу тра пі ла на га, то зды маць 

абу так з ка неч нас ці нель га: на дзець яго на зад 

вы ўжо не здо ле е це. І як ма га хут чэй вы кліч це 

«хут кую».

КА ЛІ ЗА МЕРЗ ЛА ПА ЛІ ВА
Мі ну лым лю тым кра і ну аб ля це ла на ві на пра 

тое, што ў Глы боц кім ра ё не на тра се ледзь не 

за мерз ла сям'я нем цаў, якія пры еха лі гас ця ваць. 

У ба ку за мерз ла ды зель нае па лі ва. За бор там 

бы ло мі нус 23. У ма шы не — муж, жон ка і трох-

га до вае дзі ця. На шчас це, гіс то рыя скон чы ла ся 

доб ра: аў та ма біль ад бук сі ра ва лі да пад раз дзя-

лен ня МНС, а лю дзей аба грэ лі.

— Ка лі ў вас за глух ла ма шы на да лё ка ад 

на се ле на га пунк та або ў не зна ё май для вас мяс-

цо вас ці, лепш за ста вац ца ўнут ры і вы клі каць 

да па мо гу па тэ ле фо не, — ра іць Анас та сія Швай-

бо віч. — І па ра лель на з гэ тым ча каць, па куль па 

да ро зе прой дзе ін шы аў та ма біль. Асаб лі вую ўва-

гу мы звяр та ем на тое, што ні ў якім ра зе нель га 

ра за гра ваць ба кі з па лі вам ад кры тым аг нём, бо 

гэ та мо жа пры вес ці да тра ге дыі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ПРЫ ЁМЫ 
СУ ПРАЦЬ ХО ЛА ДУ

За меж ныя ўдзель ні кі па дзя лі лі ся сва і мі 
пер шы мі ўра жан ня мі.

Ка пі тан збор най Сла ва кіі Ёзэф ШТУМ-

ПЕЛ:

— Пры ем на, што мя не за пра сі лі ў ве тэ ран-

скую ка ман ду Сла ва кіі. Тут у Мін ску гу ляў за 

«Ды на ма», та му ма гу мно гае сва ім парт нё рам 

рас ка заць і па ка заць. Мы ра ды пер шай пе ра-

мо зе над Швей ца ры яй, а ў дзень ад па чын ку 

па гля дзе лі го рад. Сён ня важ ны матч у гру пе з 

Ра сі яй. На гэ тым тур ні ры мы ў кож ным мат чы 

бу дзем гу ляць на пе ра мо гу. Пас ля за вяр шэн ня 

пра фе сій най кар' е ры даў но ха цеў пры ехаць 

у Мінск. Ці ка ва па гля дзець і на «Чы жоў ка-

Арэну», у ды на маў скім клу бе мы вы сту па лі на 

«Мінск-Арэ не», а тут ін шы комп лекс, ці ка ва.

Ка пі тан збор най ААЭ Джу ма АЛЬ-

ДАХЕ РЫ:

— Для нас вы сту паць у Мін ску вель мі 

важ на, ра ды пе ра мо зе ў стар та вым мат чы. 

З кож ным го дам мы ву чым ся ў ста лі цы Бе ла-

ру сі. На ша ка ман да ба чыць на гэ тым тур ні ры 

сур' ёз ных гуль цоў, якія ў мі ну лым да ма га лі ся 

гуч ных пе ра мог, гля дзім ар га ні за цыю спа бор-

ніц тваў, як усё ўлад ка ва на. Гэ та вель мі важ на 

і для раз віц ця ха кея ў ААЭ. Удзяч ныя Прэ зі-

дэн ту Бе ла ру сі і ар га ні за та рам тур ні ру, якія 

кож ны год за пра ша юць на шу збор ную на Ка-

ляд ны тур нір. Пад няць уз ро вень май стэр ства 

нам да па ма га юць і бе ла рус кія спе цы я ліс ты, 

якія пра цу юць з на шы мі ка ман да мі ў ААЭ. У 

ра ней шыя га ды ў Мін ску мы змаг лі па зна ё міц-

ца з мно гі мі пра фе сі я на ла мі, якія пра цу юць 

ця пер у ААЭ. Гэ та вя до мыя ў Бе ла ру сі гуль-

цы Ар цём Сянь ке віч, Сяр гей За дзя лё наў. Мы 

вы бу да ва лі дак лад ную сіс тэ му пад рых тоў кі 

ма ла дых ха ке іс таў. Мя не ра дуе, што дзе ці ў 

на шай кра і не ак тыў на ідуць у ха кей.

Гу лец збор най Ра сіі Іван НА ВА СЕЛЬ ЦАЎ:

— На та кі на ва год ні тур нір заў сё ды пры ем-

на пры ехаць, су стрэць сяб роў, з які мі ра ней 

гу ляў, і па гу та рыць. Вель мі пры го жа, вель-

мі доб ра ўсё. Навокал чыс цень ка, пры ем на 

па ха дзіць, па гу ляць. Та му ўра жан ні са мыя 

доб рыя.

Ну і ну!

Сум ка 
з «сюр пры зам»

Пра вез ці сваю су ай-

чын ні цу праз мя жу ў 

ба гаж ні ку аў та ма бі ля 

спра ба ваў гра ма дзя нін 

Турк ме ні ста на.

Як па ве да мі лі ў Дзярж-

па гран ка мі тэ це, 3 сту дзе ня 

днём у пунк це про пус ку «Ве-

ся лоў ка» пры афарм лен ні на 

вы езд з Бе ла ру сі аў та ма бі ля 

ВАЗ ра сій скай рэ гіст ра цыі 

го мель скія па гра ніч ні кі вы-

яві лі па ру шаль ні цу мя жы. Іх 

ува гу пад час агля ду транс-

парт на га срод ку пры цяг ну ла 

вя лі кая гас па дар чая сум ка, 

якая не як па да зро на ва ру-

шы ла ся. У ёй і бы ла вы яў ле-

ная 22-га до вая гра ма дзян ка 

Турк ме ні ста на, якая з да па-

мо гай свай го зем ля ка та кім 

спо са бам раз ліч ва ла пе ра-

ся чы мя жу.

Вы хад цы з Цэнт раль най 

Азіі за тры ма ны і зме шча ны 

на час раз гля ду ў ІЧУ УУС 

Го мель ска га абл вы кан ка ма. 

Рас па ча ты ад мі ніст ра цый ны 

пра цэс па вод ле арт. 23.29 

і 23.55 Ка АП Бе ла ру сі за 

за мах на не за кон нае пе ра-

ся чэн не мя жы і па ру шэн не 

пра ві лаў зна хо джан ня. Ма-

ла до му ча ла ве ку так са ма 

па гра жае пры цяг нен не да 

ад мі ніст ра цый най ад каз нас-

ці за са ўдзель ніц тва ў не за-

кон ным пе ра ся чэн ні мя жы.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.


