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ВУ ЧЫЦ ЦА РА ТА ВАЦЬ 
ТРЭ БА ПА СТА ЯН НА

Што дня ў ра таў нi коў па гра-
фi ку ста яць ка манд ныя трэ нi-
роў кi. Ад на з iх — «по шук ма-
не ке на ў ва дзе». Як толь кi гэ ты 
прад мет ака заў ся за бор там, 
да ец ца спе цы яль ны сiг нал. Ка-
тар па вi нен ады сцi ад пiр са па 
тры во зе за трыц цаць се кунд i 
пра плыць сем сот мет раў да 
мес ца па дзен ня. А ва да ла зам 
трэ ба мак сi мум за паў та ры хвi-
лi ны знай сцi ма не кен пад ва дой. 
I пас ля ўжо па чы нае пра ца ваць 
мед сяст ра. Асоб на ж ра таў нi кi 
ад пра цоў ва юць на вы кi хут кас-
на га ва джэн ня, кi дан ня кру га i, 
вя до ма ж, пла ван ня.

Ву чаць ра таў нi коў i на вы кам 
пра вiль най бук сi роў кi ма не ке-
на. Гэ та ро бiц ца для та го, каб 
та пе лец у па нi цы не зна рок не 
па цяг нуў ра зам за са бой на дно 
i ра таў нi ка. На ву ка скла да ная — 
трэ ба на ву чыц ца пра вiль на ра-
бiць за хоп.

Стаць пад сцяг та ва рыст ва 
ра та ван ня на во дах ня прос та. 
Кан ды дат па вi нен быць да во лi 
ду жым як фi зiч на, так i псi ха ла-
гiч на. Уя вi це са бе: ва да лаз, якi 
пра цуе ў адзi ноч ку, су тык нуў ся 
не дзе на глы бi нi ў ча ты ры мет ры, 

дзе бач насць блiз кая да ну ля вой, 
з ча ла ве кам. I яго трэ ба праз тоў-
шчу ва ды цяг нуць за са бой, пад-
нi маць на верх.

«ХЛОП ЦЫ,
ВЫ Ж ПРОС ТА 
НА ПЛЯ ВА ЛI 
НА ТЭХ НI КУ БЯС ПЕ КI!»

Пра цоў ная зме на ў ра таў нi коў 
стар туе ў 10 га дзiн ра нi цы i доў-
жыц ца да за ха ду сон ца. Га дзi-
на «Х» па чы на ец ца, ка лi ртут ны 
слу пок тэр мо мет ра пад паў зе да 
ад зна кi ў двац цаць пяць — трыц-
цаць гра ду саў. Та ды на ва да схо-
вi шчы ня ма дзе яб лы ку ўпа сцi. 
Ка ман да «Ад даць швар то вы!» 
гу чыць пры та кiм рас кла дзе для 
ра та валь най стан цыi ледзь не 
кож ныя паў га дзi ны. Экi паж, якi 
скла да ец ца з ма та рыс та, дзя-

жур най мед сяст ры i двух ва да-
ла заў, ад праў ля ец ца ка лi не ў 
«ба я вы», то ў пра фi лак тыч ны 
рэйс па пя рэ дзiць за над та са ма-
на дзей ных ку паль шчы каў. Пра-
цу юць зме ны па гра фi ку «два днi 
праз два».

Мы вы хо дзiм у рэйд па зо не 
ва да схо вi шча, якая не ахоў ва ец-
ца. Пер шы па ру шаль нiк тра пiў ся 
лi та раль на праз хвi лi ну. Ма ла ды 
ча ла век рас ся каў ва ду, па кi нуў-
шы буй кi да лё ка зза ду.

— Гэй! Па ва роч вай да бе ра-
га, гэ та ся рэ дзi на ва да схо вi шча! 
Цi да плы веш? — кры чыць ку-
паль шчы ку ва да лаз Аляк сандр 
Кас цюк.

— На ро ду ка ля бе ра га шмат. 
I бруд на там. I мел ка за над та, 
— лi ха ман ка ва спра буе знай сцi 
ад га вор ку не за да члi вы ку паль-
шчык.

— I што з та го? А ка лi, крый 
Бо жа, зда рыц ца што? Тут глы-
бi ня мет раў шэсць, — не ад стае 
ра таў нiк.

Гэ тыя ар гу мен ты ўраз пе ра ка-
на лi ку паль шчы ка i ён па вяр нуў 
да бе ра га. А мы плы вём да лей. 
На на дзьму тым мат ра цы — хло-
пец з дзяў чы най. Ха ця на iм пла-
ваць ка тэ га рыч на за ба ро не на — 
мож на толь кi за га раць.

— Да бе ра га да вай це! Нель-
га пла ваць на мат ра цы. Мо жа-
це пе ра ку лiц ца, а тут глы бо ка, 
— ушчу вае па ру праз ме га фон 

ва да лаз. Нi чо га не ад ка заў шы, 
хла пец раз вяр нуў мат рац i па-
плыў на зад.

На зва рот ным шля ху ма та-
рыст скi роў вае ка тар да пе ра гру-
жа на га ка та ма ра на. Хоць гэ ты 
плыт i раз лi ча ны на ча ты рох ча-
ла век, але гэ та не пе ра шко дзi-
ла ўска ра скац ца ту ды i пя та му. 
Ня ўзбро е ным во кам вi даць, што 
ка та ма ран пра сеў пад за лiш нiм 
ця жа рам.

— Хлоп цы, вы ж прос та на-
пля ва лi на тэх нi ку бяс пе кi! Ка-
лi за каз ва лi ка та ма ран, вам жа 
рас тлу ма чы лi, што на iм мо гуць 
ка тац ца не больш за ча ты ры ча-
ла ве кi. А вы што ро бi це?

Ся род па ру шаль нi каў су стра-
ка юц ца i са праўд ныя ку лi бi ны. 
Ча го яны не вы на хо дзяць, каб 
за плыць як ма га да лей ад бе ра-
га! Лю дзей зды ма лi i са ста рых 
дзвя рэй, i з драў ля ных ка ту шак 
ад ка бе лю. I хоць на пля жы ўста-

ля ва ны стэнд, дзе на пi са на, што 
за ба ра ня ец ца пла ваць на са ма-
роб ных плы тах, спы няе гэ та не 
ўсiх. Га доў во сем та му ра таў нi кi 
ўба чы лi, як пад ле так тры ма ец ца 
на ва дзе, нi бы кач ка. Па ды шлi 
на ка та ры блi жэй i ўба чы лi, што 
хло пец плыў на... звя за ных па мiж 
са бой плас ты ка вых бу тэль ках. I 
пра су нуў ся ж да лё ка — школь нi-
ка зня лi ўжо не дзе праз мет раў 
сто ад бе ра га. У яго спы та лi: «Ты 
хоць ду маў, што маг ло б быць, 
ка лi б бу тэль кi раз вя за лi ся?» А 
ў ад каз бы ла цi шы ня...

На жаль, дзе цi то нуць i з-за 
не ахай нас цi да рос лых. Мi ну лым 
ле там у ка на ле, якi па ды хо дзiць 
да га рад ской за бу до вы, за хлы-
нуў ся ма лы. Цi хень ка ады шоў, 
па слiз нуў ся, упаў — i ўсё. I нi хто 
на ват не за ўва жыў, што хлоп чык 
знiк...

«КАМ ПА НIЯ ПА ЧА ЛА 
ПIЦЬ ЗА ЎПА КОЙ 
ДУ ШЫ ТА ПЕЛЬ ЦА...»

На ма ла лет нiх па ру шаль нi каў 
яшчэ мо гуць па дзей нi чаць i прос-
тыя ўшчу ван нi. Ку ды ця жэй з ты-
мi, хто не ўяў ляе са бе ад па чын-
ку без па ры бу тэ лек спiрт но га. 
Куль нуў ке лiх, дру гi — i хо чац ца 
асту дзiц ца ў ва дзе. Ня ўмоль ная 
ста тыс ты ка свед чыць, што ў мi-
ну лыя га ды тры з кож ных ча ты-
рох па та нуў шых бы лi ў не цвя ро-
зым ста не.

— На доў гiм пра фе сiй ным вя-
ку, пра вёў шы пад ва дой 7 ты сяч 
га дзiн i вы цяг нуў шы не адзiн дзя-
ся так лю дзей, я па ба чыў шмат 
ча го. Але не ма гу ўспа мi наць 
без дры жы каў не каль кi эпi зо даў. 
Адзiн урэ за ўся ў па мяць больш 
за ўсiх. Кам па нiя ма ла дых лю-
дзей ад зна ча ла ней кае свя та. 
Адзiн з iх вы ра шыў па ку пац ца. 
Ныр нуў — i не вы плыў. Па куль 
да нас па сту пiў сiг нал, прай шло 
не дзе з паў га дзi ны. Вя до ма ж, 

вы цяг ну лi мы ўжо труп. А кам па-
нiя па ча ла пiць... за ўпа кой ду шы 
та пель ца, — уз гад вае на чаль нiк 
стан цыi. — Гэ та бы ло так агiд на 
ба чыць!

Зрэш ты, у апош нi час п'ян-
ства на Цнян цы па ча ло па цi ху 
зга саць. Асаб лi ва сё ле та, ка лi 
з вы твор час цi зня лi так зва нае 

«чар нi ла». Сваю леп ту ўнес лi i 
штра фы за пры люд нае рас пiц-
цё спiрт ных на по яў — двац цаць 
су пра цоў нi каў мi лi цыi ўвесь час 
со чаць за па рад кам на тэ ры то рыi 
ва кол ва да схо вi шча. Ды i мы са мi 
ста ра ем ся пе ра да ваць вы цяг ну-
тых з ва ды п'ян чуг у ру кi пра ва-
ахоў нi каў. Хоць i чу ем пры гэ тым 
ад вы ра та ва ных увесь на бор iс-
ну ю чай не цэн зур най лек сi кi.

Ад ной чы вы ра та ва лi дзяў чы-
ну, якая за со рак мет раў ад бе ра-
га за блы та ла ся ў тра ве. Там i не-
глы бо ка бы ло — пры клад на метр 

во сем дзе сят. А мы за ўва жы лi, 
што ней кi ча ла век пад скок вае ў 
ва дзе, нi бы спру жы на. Дзяў чы на 
бы ла на столь кi п'я ная, што на ват 
не ве да ла, дзе зна хо дзi ла ся.

Ра ней да да ва лi знач на га кло-
па ту ама та ры пад лёд най ры бал-
кi. Ад на го та ко га не ба ра ку мы 
вы цяг ва лi не каль кi ра зоў. Спа-

чат ку ду ма лi, што гэ та прос тае 
су па дзен не. Апош нi раз ён пра-
ва лiў ся лi та раль на на на шых 
ва чах. Тут жа хут ка зрэ а га ва лi, 
да ста лi яго, вы клi ка лi «хут кую». 
Ура чы ды яг нас та ва лi не вя лi кае 
пе ра аха ла джэн не ар га нiз ма. Ка-
лi не ба ра ка ачо маў ся, я спы таў 
у яго: «Не на да ку чы ла рэ гу ляр-
на та нуць?» А ў ад каз па чуў на-
ступ ны перл: «Ра зу ме еш, я вось 
кож ны год та ну, i ўсё роў на мне 
хо чац ца вы хо дзiць увес ну на 
лёд». Ха ця ў па раў на ннi з тым, 
што бы ло га доў дзе сяць та му, 
ры ба кi ста лi да во лi свя до мы мi. 
Ра ней жа як бы ло? Ра таў нi кi ра-
зам з мi лi цы я не ра мi едуць га няць 
ры ба коў. Тыя ба чаць, што да бе-
ра га пад' яз джае ма шы на, i гусь-
ком iдуць у лес. Толь кi ма шы на 
ад' еха ла — яны гусь ком на зад. 
Звон ку гэ та вы гля да ла да во лi 
тра гi ка мiч на. Але ця пер ры ба кi 
ста лi ку ды больш дыс цып лi на-
ва ны мi. Ма быць, iх пыл асту джа-
юць маг чы мыя вы со кiя штра фы 
ад рыб наг ля ду.

НА БРА ВА ДУ ЛЕПШ 
ЗА БЫЦ ЦА

— З лю бо га су пра цоў нi ка та-
ва рыст ва ра та ван ня на во дах 
атры маў ся б пер ша клас ны агi-
та тар, — жар туе ва да лаз трэ ця га 
кла са Вiк тар Жвiрб ля. — На пра-
фi лак тыч ных вы ез дах наш ме га-
фон сцi хае хi ба толь кi ў па хмур-
ныя цi ха лод ныя днi. Час цей за 
ўсё ро бiм вы мо вы лю дзям, якiя 
плы вуць на мат ра цах цi ўво гу ле 
ска чуць у ва ду з мос та. Апош нiя 
зу сiм не за дум ва юц ца аб тым, 
што на дне iх мо жа ча каць вель мi 

не пры ем ны «сюр прыз» — ха ця 
б тое ж за та нуў шае бер вя но цi 
ме та лiч ная кан струк цыя. Ва да не 
па спя вае за тар ма зiць хут касць 
воль на га па дзен ня, i ча ла век ла-
мае са бе па зван кi. У леп шым вы-
пад ку ён ста но вiц ца iн ва лi дам... 
Ужо на ват i ад мыс ло вы вы ра та-
валь ны пост там па ста вi лi, каб 
толь кi лю дзi не ры зы ка ва лi жыц-
цём з-за бра ва ды.

Вiк тар — май стар спор ту. Ён 
пра цуе на «Цнян скай» ужо больш 
за пяць га доў. За гэ ты час вы ра-
та ваў жыц цi дзя сят кам лю дзей. 
Але да гэ туль з яго па мя цi не сы-
хо дзiць не да рэ чная смерць на 
ва дзе, ня воль ным свед кам якой 
ён стаў, ледзь улад ка ваў шы ся 
ва да ла зам.

На мiн скiм ва да схо вi шчы 
Драз ды Вiк тар рых та ваў ся да 
спа бор нiц тваў па ра та валь ным 
шмат бор'i. За ад но, каб не губ-
ляць ча су, па пра сiў ся з там тэй-
шы мi ва да ла за мi ў рэйс. Бы ло 
спя кот на, i ка мусь цi прый шла ў 
га ла ву iдэя ска каць з дам бы по-
бач з моц ным ва дзя ным вi рам. 
Хлоп чы ка га доў два нац ца цi так i 
за цяг ну ла пад шлюз. Шу ка лi яго 
ра таў нi кi доў га: пра цу ўсклад няў 
вель мi моц ны ва да спад. Не кож-
ны да рос лы там змо жа вы плыць. 
У гэ ты дзень усiх ны раль шчы каў 
са шлю за нi бы вет рам здзьму ла. 
Ды не на доў га: ужо на заўт ра да-
рос лыя эк стрэ ма лы зноў ры зы-
ка ва лi там жыц цём.

���
На Цнян скiм ва да схо вi шчы 

рэ гу ляр на пра цу юць шас нац-
цаць су пра цоў нi каў та ва рыст ва. 
Улет ку ту ды да дат ко ва ўлад коў-
ва юц ца дзе сяць мат ро саў. Зу сiм 
хут ка яны пе ра едуць у но вы вя лi кi 
су час ны бу ды нак вы ра та валь най 
стан цыi. Пла ну ец ца, што ён бу дзе 
ўзве дзе ны ўжо да кан ца на ступ-
на га го да. Вось каб яшчэ ку паль-
шчы кi зра зу ме лi, што ра таў нi кi 
так са ма не ўсё ма гут ныя, ня гле-
дзя чы на ват на су час нае вы со ка-
тэх на ла гiч нае аб ста ля ван не...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.
Фо та Над зеi БУ ЖАН.

Ад ной чы ра таў нi кi ўба чы лi, як пад ле так 
тры ма ец ца на ва дзе, нi бы кач ка. 
Па ды шлi на ка та ры блi жэй i ўба чы лi, 
што хло пец плыў на... звя за ных па мiж 
са бой плас ты ка вых бу тэль ках.

Мне дзед ка заў: «Шу кай, хла пе ча, квет ку.
Ідзі з ка ха най у маўк лі вы гай.
Не зной дзеш ты — ка лісь ці зной дуць дзет кі...
Усю ды, скрозь — шу кай яе, шу кай».
І я шу каў. У лі пе ні, у снеж ні,
На не па гадзь ува гі не звяр таў,

У цём най пу шчы, ля кры ніц ус цеш ных...
Ці я знай шоў — ні ко му не ка заў.
Ад но ха чу — пе рад за сло най ве ку
Свай му уну ку сло вы пе ра даць:
«Ну што, хла пе ча, час іс ці па квет ку!
Усю ды, скрозь — ідзі яе шу каць».

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.

Хто не ма рыў знай сці па па раць-квет ку? Што год у лі пе ні яна ва біць нас, ха ва ец ца на свя та ян скім 
до світ ку і зноў зні кае...

Сяб ру на шай га зе ты, пісь мен ні ку Ана то лю Бу тэ ві чу па шчас ці ла: ён упіль на ваў на лі пень скім 
фо та па ля ван ні квет ку па па ра ці і да слаў у рэ дак цыю ўні каль ны фо та зды мак. Праў да, ён ад ра зу ж 
удак лад ніў, што гэ тая та ям ні чая пры га жосць на са мой спра ве — звы чай ны лу бін, які ней кім чы нам 
«па ся ліў ся» ся род ліс тоў па па ра ці і ня дрэн на там ся бе ад чу вае. Але фо та тра фей Ана то ля Бу тэ ві ча 
прый шоў ся вель мі да ча су. Гле дзя чы на зды мак, мож на зра біць вы сно ву, што, па сут нас ці, усё цу доў-
нае — вель мі звы чай нае. Трэ ба толь кі, каб лёс звёў гэ та звы чай нае ра зам, і та ды — вось яна ва ша 
па па раць-квет ка. Ад ся бе ха чу да даць верш, які так са ма за клі кае шу каць цу доў нае ў жыц ці.
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АВЕН. Пры трым лi ва ю чы ся стра тэ гii су-
пра цоў нiц тва з усi мi, хто толь кi мо жа 
ака зац ца ка рыс ным, вы да мо жа це ся 

не ка то ра га пос пе ху ня хай пра меж ка ва га, але 
так са ма знач на га. Бу дзе це су стра кац ца з па-
трэб ны мi людзь мi i змо жа це да ве дац ца шмат 
цi ка ва га i ка рыс на га для ся бе. Ак тыў на спраў ля-
ю чы ся з праб ле ма мi на ва коль ных, не за бы вай це 
пра ра шэн не сва iх пы тан няў.

ЦЯ ЛЕЦ. Бу дзе це ўда члi вы мi як нi ко-
лi. На ват ка лi ка му-не будзь прый дзе ў 
га ла ву пе ра шко дзiць вам у блiс ку чых 

рас па чы нан нях — нi чо га не вый дзе: вы сiл кi па 
дыс крэ ды та цыi толь кi пад во яць ва шу па пу ляр-
насць. Мо гуць па ўстаць праб ле мы, звя за ныя 
з вост рым не да хо пам ча су. Толь кi не спра буй-
це эка но мiць час на пра цэ се аб дум ван ня, не 
пры май це па спеш ных ра шэн няў, каб по тым не 
шка да ваць пра iх.

БЛIЗ НЯ ТЫ. Бу дзе це па спя хо вы мi ў 
шмат лi кiх сфе рах жыц ця. Мно гае па-
спе е це зра бiць i на ват атры ма е це вя лi-
кi плён, ад чуў шы ка рысць i ма раль нае 

за да валь нен не ад бiз не су. Пач ня це за ва ёў ваць 
лi дар скiя па зi цыi. У ся рэ дзi не тыд ня маг чы мы 
пры езд сва я коў, сяб роў цi дзе ла вых парт нё раў i 
кло па ты, з гэ тым вi зi там звя за ныя. Мо гуць уз нiк-
нуць не ка то рыя ўсклад нен нi ў ад но сi нах з блiз кi мi 
сва я ка мi.

РАК. Ты дзень пад рых та ваў цi ка выя 
перс пек ты вы i шмат абя цаль ныя пра-
па но вы, якiя мож на рэа лi за ваць дзя ку-

ю чы дзе ла вой ак тыў нас цi. Па жа да на су ад но сiць 
пла ны з рэ аль най сi ту а цы яй i ра бiць iх свое ча со-
вую ка рэк цi роў ку. Па ду май це пра зме ну спо са бу 
за роб ку цi хоць бы пра зме ну па са ды.

ЛЕЎ. Са мае важ нае — за ся ро джа насць 
i ўмен не аказ вац ца ў па трэб ным мес цы 
ў па трэб ны час. Не бу дзе лiш нiм здоль-
насць хут ка пе ра соў вац ца. Амаль усе 

спра вы бу дуць па спя хо вы мi. Па спра буй це вы ра-
шаць праб ле мы па ме ры па ступ лен ня. Будзь це 
ўпэў не ны мi ва ўлас ных сi лах, каб ра за брац ца з 
цяж кас ця мi на пра цы.

ДЗЕ ВА. Ра шу часць i ак тыў насць да-
зво ляць ажыц ця вiц ца боль шай част цы 
пла наў i за дум. Ад на з са мых важ ных 
за дач — на ладж ван не парт нёр скiх ад-

но сiн i дзе ла вых су вя зяў. За па лу i энер гii хо пiць 
пад трым лi ваць i ка ар ды на ваць дзе ян нi ка лег. 
Важ на пра вiль на вы бу да ваць уза е ма ад но сi ны з 
на чаль ствам. Па спра буй це не пла на ваць нi чо га 
сур' ёз на га на се ра ду, гэ ты дзень прой дзе пад 
зна кам лег ка дум нас цi.

ША ЛI. Вы поў ныя сiл i ра шу час цi. Ня-
стрым нае iмк нен не на пе рад да зво лiць 
змес цi на сва iм шля ху ўсе пе ра шко ды. 

Бу дуць па спя хо вы мi прак тыч на ўсе спра вы, за 
што б вы нi бра лi ся. Не ка то рыя цяж кас цi, якiя 
ўзнiк нуць на па чат ку тыд ня, не ста нуць пе ра-
шко дай для пра явы пра фе сi я на лiз му, але вось 
над улас най упарт асцю да вя дзец ца па пра ца-
ваць.

СКАР ПI ЁН. Жыц цё вы пос пех бу дзе за-
ле жаць ад агуль най упэў не нас цi ў тым, 
што ўсё iдзе доб ра. Толь кi ўя вi це, якi ў 

вас на пе ра дзе вы дат ны ад па чы нак, поў ны пры-
ем ных не ча ка нас цяў, i ваш на строй аба вяз ко ва 
па леп шыц ца. Не iмк нi це ся ўсё спла на ваць за-
га дзя. Ня хай усё iдзе так, як звы чай на: у вы нi ку 
ад па чы нак ста не са праў ды ча роў ным. Больш 
ча су пры свя чай це сям'i i дзе цям. Асаб лi ва гэ та 
да ты чыц ца вы хад ных.

СТРА ЛЕЦ. Не аб ход на на за па сiц ца вы-
трым кай i цяр пен нем. У пер шую чар гу 
спат рэ бiц ца са бра насць i доб ра сум лен-

насць. Ад да ючы мно гае, мож на ча каць, што i 
на ўза мен вы мно гае атры ма е це. Па спра буй-
це не ад маў ляць у да па мо зе, ка лi вы ў сi лах 
да па маг чы. А вось дрэн ны на строй, ка лi ён 
ака жац ца та кiм, лепш тры маць на аб ро цi, каб 
па збег нуць не па трэб ных праб лем. Най больш 
спры яль ны дзень — се ра да, не спры яль ны — 
пят нi ца.

КА ЗЯ РОГ. На гэ тым тыд нi будзь це 
больш асця рож ны мi ў сло вах: бал ба тун 
— зна ход ка не толь кi для аб стракт на га 
шпi ё на, але i для ня доб ра зыч лiў ца. Не 

вар та нi ко му вы да ваць сак рэт ную iн фар ма цыю. 
У аў то рак з'я вiц ца маг чы масць апя рэ дзiць кан-
ку рэн таў. Толь кi па спра буй це абы сцi ся без вы-
ка ры стан ня за ба ро не ных пры ёмаў.

ВА ДА ЛЕЙ. У пер шай па ло ве тыд ня 
будзь це асця рож ны мi ў дзе ян нях i пра-
яве свай го стаў лен ня да не ка то рых лi-
каў. Маг чы мыя кан флiкт ныя сi ту а цыi на 

пра цы. Пры слу хай це ся да го ла су iн ту i цыi, i вы 
апы ня це ся ў па трэб ны час у па трэб ным мес цы. 
Па спра буй це па ча каць з да лё кi мi па езд ка мi да 
ня дзе лi, бо яны не апраў да юць ва шых ча кан няў. 
Маг чы мы важ кi пры бы так ад су мес на га бiз не су 
з энер гiч ны мi парт нё ра мi. Ад нак ад ры зы коў ных 
пра ек таў з важ кай до ляй аван ту рыз му лепш 
ад мо вiц ца.

РЫ БЫ. Вам мо гуць пра па на ваць спра-
ву (перс пек тыў ную толь кi на пер шы по-
гляд), у якую не аб ход на ўклас цi пэў ныя 

рэ сур сы. Не спя шай це ся пры няць гэ тую пра па-
но ву: вар та ўсё доб ра аб ду маць. Па чы на ю чы з 
аў то рка, сi ту а цыя зме нiц ца i да зво лiць здзейс-
нiць ры вок у спра вах. Не вар та спра ба ваць 
вы ра шаць не каль кi важ ных спраў ад на ча со ва. 
Лепш не спя шац ца i зра бiць усё якас на, ад клаў-
шы штось цi на по тым.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

«АД ДАЦЬ ШВАР ТО ВЫ!»

Ва да ла зы Аляк сандр Кас цюк і Вік тар Жвірб ля
пра вод зяць трэ ні ро вач ныя па гру жэн ні.

Мат ро сы па ста ян на со чаць за па рад кам на ва дзе.

Ру ля вы ма та рыст Ула дзі мір Кан дра шоў
і ва да лаз Аляк сандр Кас цюк
пад час пра фі лак тыч на га рэй да.

НЕ ЎТРЫ МА ЛА СЯ АД СПА КУ СЫ
След чы ка мi тэт па Брэсц кай воб лас цi рас па чаў кры-
мi наль ную спра ву ў да чы нен нi да ад ной з су пра-
цоў нiц бан ка. Пра цу ю чы з на яў ны мi гра шы ма, яна 
па тро ху iх кра ла.

У пач ку з ку пю ра мi вя лi кiх на мi на лаў ся рэ дзi ну ра бот нi ца 
вы клад ва ла з ку пюр мен шай вар тас цi. I гэ тыя свое асаб лi выя 
«ляль кi» зда ва ла ў схо вi шча. Роз нi цу за бi ра ла са бе. Та кiм 
чы нам, па вод ле па пя рэд няй iн фар ма цыi след ства, з па чат ку 
2009 го да да мая 2013-га жан чы на пры сво i ла 1 мiль ярд 300 
мiль ё наў руб лёў. За кра дзеж шля хам зло ўжы ван ня служ-
бо вым ста но вi шчам ра бот нi ку бан ка па гра жае ад 5 да 12 
га доў па збаў лен ня во лi з кан фiс ка цы яй ма ё мас цi.

Яна СВЕ ТА ВА.

МА ЛА КО «НЕ ПАЙ ШЛО» НА КА РЫСЦЬ...
Су пра цоў нi кi ад дзе ла па ба раць бе з эка на мiч ны мi 
зла чын ства мi Пар ты зан ска га РУ УС ста лi цы за кра-
дзеж пра дук цыi ад на го з мiн скiх ма лоч ных за во даў 
за тры ма лi 25-га до ва га iн ды вi ду аль на га прад пры-
маль нi ка.

— Ма ла ды ча ла век зай маў ся да стаў кай да ганд лё вых 
аб' ек таў пра дук цыi гэ та га прад пры ем ства. Ад ной чы ён, 
пры быў шы па та вар, вы ра шыў «узяць» тро хi больш, чым 
звы чай на. Пад' ехаў шы да скла да, ма ла ды ча ла век за гру-
зiў част ку пра дук цыi, пас ля ча го на кi ра ваў ся да зна ё май 
кла даў шчы цы. Тая, акра мя ўка за на га ў на клад ной та ва ру, 
вы да ла яму яшчэ 30 скры няў ма ла ка, ке фi ру, тва ра гу, смя-
та ны i iн шых ма лоч ных вы ра баў, якiя, згод на з па пя рэд няй 
да моў ле нас цю, яны збi ра лi ся рэа лi за ваць, — рас ка за ла 
прэс-сак ра тар Пар ты зан ска га РУ УС г. Мiн ска Ган на Чыж-
Лi таш. — Ад нак на шля ху да блi жэй ша га ганд лё ва га аб'-
ек та, дзе пла на ва ла ся пра даць «шэ ры» та вар, ма шы ну з 
укра дзе най пра дук цы яй спы нi лi апе ра тыў нi кi ад дзе ла па 
ба раць бе з эка на мiч ны мi зла чын ства мi. Су ма на не се най 
прад пры ем ству шко ды скла ла 41 мiль ён руб лёў. Сваю вi ну 
за тры ма ны пры знаў, у зроб ле ным па ка яў ся.

З АГАРОДА — У РЭАНІМАЦЫЮ
Ня шчас ны вы па дак ад быў ся ў вёс цы Схо лi на Ма ла-
дзе чан ска га ра ё на. Тут муж чы на атры маў апё кi 30 
пра цэн таў це ла.

Гiс то рыя па ча ла ся ба наль на: 38-га до вы вяс ко вец вы ра-
шыў спа лiць смец це на пры ся дзiб ным участ ку. Аб лiў яго 
бен зi нам i пад нёс за паль нiч ку... У вы нi ку ўспыш кi па роў 
па лi ва муж чы на атры маў апё кi дру гой-трэ цяй сту пе нi. У 
Ма ла дзе чан скую цэнт раль ную ра ён ную баль нi цу вяс коў ца 
да ста вiў яго ся бар. Па цяр пе ла га шпi та лi за ва лi ў рэ анi ма-
цый нае ад дзя лен не.

НА СКО ЧЫ ЛI НА АЎ ТА ПО ЕЗД
Ка ля дзвюх га дзiн но чы па блi зу вёс кi За руч ча на 
431-м кi ла мет ры тра сы М1 Брэст — гра нi ца Ра сiй скай 
Фе дэ ра цыi ад бы ло ся да рож на-транс парт нае зда-
рэн не, у вы нi ку яко га за гi ну лi чац вё ра ча ла век — усе 
ра сi я не. Пра ава рыю ста ла вя до ма ад вi да воч цы.

На мес цы вы свет лi ла ся, што ва дзi цель лег ка вi ка «Рэ но 
Да стэр» на спра вiў ся з кi ра ван нем, i ў вы нi ку яго аў та ма-
бiль су тык нуў ся з аў та по ез дам «ДАФ». Апош нi ста яў на 
ўзбо чы не. Пры су тык нен нi кi роў ца аў та по ез да не па цяр пеў. 
А ра бот нi кам МНС да вя ло ся да ста ваць з лег ка вi ка це лы 
за гi ну ла га кi роў цы i трох па са жы раў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Кам па нiя МТС пер шай ся род ма бiль ных 
апе ра та раў пра па на ва ла клi ен там унi каль-
ную воб лач ную па слу гу «Вi дэа на зi ран не», 
якая да зва ляе без вы ка ры стан ня скла да-
най iнф ра струк ту ры ар га нi за ваць вi дэа-
кант роль на ад лег лас цi.

Пра гляд вi дэа мож на ажыц цяў ляць як у рэ жы-
ме рэ аль на га ча су, так i ў рэ жы ме за пi су. Вi дэа з 
гу кам мож на пра гля даць з план шэ та, смарт фо на 
або эк ра на кам п'ю та ра. Усё, што па тра бу ец ца для 

ка ры стан ня па слу гай, — гэ та до ступ у iн тэр нэт. Каб 
ска рыс тац ца воб лач най па слу гай «Вi дэа на зi ран-
не», не аб ход на за рэ гiст ра вац ца на сай це camera.
mts.by, уста на вiць ад ну цi не каль кi IТ-ка мер з пад-
клю чэн нем да iн тэр нэ ту i ак ты вi за ваць на сай це 
ад па вед ную па слу гу. Кошт ан лайн-пра гля ду без 
ар хi вi ра ван ня за пi су скла дае для фi зiч ных асоб 
1600 руб лёў у су ткi, а з за пi сам у «воб лач ны ар-
хiў» — 3 200 руб лёў у су ткi.

На дзея НI КА ЛА Е ВА
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Ма бiль нiк — вар таў нiк ма ё мас цi
IТ-пра грэсIТ-пра грэс  ��

«СВЯ ТА» 
Ў ПА ДА РУ НАК

Но ва сі бір скі Бе ла рус кі куль тур на-асвет ніц кі цэнтр імя 
Еў фра сін ні По лац кай ад пра віў у па да ру нак мін ча нам ан-
самбль бе ла рус кай пес ні.

Сяб роў ства па між га ра да мі-па бра ці ма мі Мінск ам і Но ва сі бір скам 
мац нее. Так, на па чат ку тыд ня 120-год дзе Но ва сі бір ска ра зам з 
сі бі ра ка мі ад зна чы ла бе ла рус кая дэ ле га цыя на ча ле з на мес ні кам 
кі раў ні ка ад мі ніст ра цыі Пер ша май ска га ра ё на Мін ска Аляк се ем 
Каш таль я нам. Ця пер жа ў бе ла рус кай ста лі цы з даб ра чын ны мі 
гаст ро ля мі зна хо дзіц ца ан самбль бе ла рус кай пес ні Но ва сі бір ска га 
ка ле джа куль ту ры і мас тац тваў «Свя та».

Пас ля вы ступ лен ня ў пар ку Ча люс кін цаў да сі бі ра чак па ды хо дзі лі 
бе ла ру сы і дзя ка ва лі. Дзя ка ва лі за тое, што пры еха лі зда лёк, за цу-
доў ны го лас і моц ную ста ноў чую энер ге ты ку. Аса біс та ж мя не вель мі 
па ра да ва ла, ка лі Юлія Смір но ва, кі раў нік ан самб ля, па пра сі ла: «Га-
ва ры це са мной па-бе ла рус ку. Я вас ра зу мею. А ка лі ней кае сло ва 
не зра зу мею, то пе ра пы таю! Бе ла рус кая мо ва вель мі лі рыч ная. Ка лі 
мне пра па на ва лі ўзна ча ліць ан самбль, бе ла рус кі аль бо ўкра ін скі, не 
раз дум ва ю чы, вы бра ла бе ла рус кі. Перш за ўсё з-за мо вы».

— На зваць ан самбль «Свя там» мне ў свой час па ра і ла Люд мі ла 
Шчас лі вен ка, на мес нік ды рэк та ра па куль ту ры на ша га Бе ла рус ка га 
куль тур на-асвет ніц ка га цэнт ра, — ад каз вае на маё пы тан не Юля.  — 
Гэ та ідэя мне ад ра зу спа да ба ла ся. «Свя та» і»свя то» — гэ тыя два 
па няц ці мне вель мі бліз кія. Свя та, як я ка жу, спра ва свя тая. Імк нём-
ся нес ці ў на род бе ла рус кую куль ту ру, на строй, ду хоў насць.

У Мін ску Юля Смір но ва па зна ё мі ла ся з вя ду чай пра гра мы «Бе-
ла рус кая кух ня» Ла ры сай Мят леў скай.

— Я не маг ла пра пус ціць гэ тую жан чы ну, — усмі ха ец ца Юля. — 
Ба чу, ча ла век у бе ла рус кі тра ды цый ны строй апра ну ты. У нас жа 
строі сты лі за ва ныя. Ла ры са, як вы свет лі ла ся, эт ног раф, па спе ла 
рас ка заць мне пра бе ла рус кія ўзо ры, су кен кі, га лаў ныя ўбо ры. Нам 
усё гэ та ці ка ва. Эт на гра фія — на ша кух ня. Я вель мі ра да, што мы 
аб мя ня лі ся кан так та мі.

— Ка лек тыў, які мы пры вез лі ў Бе ла русь, гэ та на шы рус кія дзяў ча-
ты, сі бі рач кі, але ка ра ні ў мно гіх з іх бе ла рус кія, — пад клю ча ец ца да 
раз мо вы ды рэк тар Но ва сі бір ска га аб лас но га ка ле джа куль ту ры 
і мас тац тваў Аляк сандр ІВА НОЎ. — Ця га да бе ла рус кай куль ту ры і 
тра ды цый у мо ла дзі Сі бі ры вя лі кая. І ні хто яе не спы ніць: ні па лі ты кі, 
ні муд рыя эка на міс ты... Ра ду ю ся, ка лі чую ў Ра сіі бе ла рус кую пес ню, 
у Бе ла ру сі — рус кую. Мы — сла вян скія на ро ды, з бліз кі мі куль ту ра мі, 
па він ны па каз ваць прык лад сяб роў ства для ўся го све ту. Ра зам мы 
сі ла. Мы бу дзем у Бе ла ру сі да кан ца тыд ня. За гэ ты час на ве да ем 
бе ла рус кую Ака дэ мія мас тац тваў, Мін скі ка ледж мас тац тваў. Спа дзя-
ю ся, уста лю ем твор чыя пра фе сій ныя мас ты, якія да зво ляць на шым 
сту дэн там ву чыц ца ў вас, а ва шым — у нас.

Вяс ной Но ва сі бірск з даб ра чын ны мі гаст ро ля мі на ве даў бе ла рус-
кі ан самбль цым ба ліс таў «Пер ша цвет», ця пер у Мінск пры ля це ла 
но ва сі бір скае «Свя та».

— Па доб ныя куль тур ныя аб ме ны, без умоў на, спры я юць ума ца-
ван ню сяб роў ства га ра доў-па бра ці маў, — лі чыць вя ду чы спе цы я-
ліст упраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты, фіз куль ту ры і па спра вах 
мо ла дзі ад мі ніст ра цыі Пер ша май ска га ра ё на Мін ска На тал ля 
КА РА ЛЁ ВА. — А ўзро вень куль ту ры, не сак рэт, вы зна чае і ўзро-
вень эка но мі кі. Як важ на, ка лі мы га во рым пра эка но мію, вы го ды, 
пра цэн ты, быць шчы рым, ад кры тым ду шой. Вось, чу е це, гу чыць 
доб рая пес ня. Яна рас кры вае ду шы, са гра вае сэр цы. Хо чац ца ад-
но ад на му ска заць доб рыя сло вы. Кож ны з нас вый грае, ка лі мы 
бу дзем ба га цей шыя ў пла не куль ту ры.

На дзея ДРЫ ЛА, фо та аў та ра.

Беларускія сакрэты 
ад Ла ры сы 
Мят леў скай 
пераймае 
сі бі рач ка 
Юлія Смір но ва.

ЧАС ШУКАЦЬ ПАПАРАЦЬ-КВЕТКУ


