
АВЕН. Во ля і мэ та на кі ра ва насць плюс 
ар га ні за тар скія здоль нас ці — не мі ну чы 
пос пех. Дзя ку ю чы сва ёй пра ца здоль нас ці 

мо жа це да сяг нуць не бы ва лых вы шынь у боль шас ці 
сва іх пра ек таў. Пят ні ца — са мы спры яль ны дзень 
для хат ніх кло па таў (у тым лі ку і вель мі сур' ёз ных), 
а су бо та — для зно сін з бліз кі мі людзь мі.

ЦЯ ЛЕЦ. Ве ра год ны пос пех у пра фе сій-
ных рас па чы нан нях, асаб лі ва ў пер шай 
па ло ве тыд ня. Не спя шай це ся пры маць 

ра шэн ні, па ча кай це на він: яны ўня суць ці ка выя 
ка рэк ты вы. На вас па спра бу юць ака заць на ціск. 
Вы ста яць бу дзе ня прос та, але вар та па спра ба ваць. 
Не за бы вай це пра іс на ван не сяб роў: яны мо гуць 
ака зац ца вель мі ка рыс ны мі там, дзе вы зу сім не 
ча ка лі да па мо гі.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Па чы на ец ца ці ка вы, але тро-
хі кла пат лі вы ты дзень. Жа дан не са ма-
сцвер дзіц ца ў сі ту а цыі, якая скла ла ся, за-
па тра буе знач ных на ма ган няў. Па жа да на 

не пра яў ляць за ліш не бур ныя па чуц ці, па коль кі гэ та 
мо жа не спа да бац ца не ка то рым ва шым ка ле гам. 
Па спра буй це не пра ва ка ваць ліш ніх плё так пра 
ўлас ную пер со ну, пра яві це дыс цып лі на ва насць і 
са бра насць.

РАК. Вы апы ня це ся ў цэнт ры па дзей з 
са ма га па чат ку тыд ня. Што, маг чы ма, і 
пры ем на, але ака жац ца злёг ку не да рэ-

чы, бо ты дзень спры яль ны для вя дзен ня та ем ных 
спраў. Пос пех у пра фе сій най дзей нас ці бу дзе аб-
умоў ле ны ра зум ным кан сер ва тыз мам і ад да на сцю 
тра ды цы ям. Сла бым мес цам мо жа стаць сфе ра 
ад но сін са сва я ка мі. Ста ран на пра вя рай це лю бую 
ін фар ма цыю, каб не па бу да ваць вы сно вы на па-
мыл ко вых чут ках.

ЛЕЎ. Адзін з са мых важ ных пунк таў тыд ня 
— не аб ход насць за ся ро дзіц ца на служ-
бо вых спра вах. Сціп ласць — най леп шая 
лі нія па во дзін. Будзь це стры ма ны, за хоў-

ваць чу жыя сак рэ ты — зу сім не прос та, але ка лі 
вы не стры ма е це ся, то ў вас і ў лю дзей, якія да ве-
ры лі ся вам, мо гуць быць не пры ем нас ці.

ДЗЕ ВА. Хо піць дра маць, стра пя ні це ся 
— пос пех ужо хо дзіць по бач. Вам трэ ба 
толь кі пра явіць свае леп шыя якас ці і на 
ней кі час за быц ца пра ля но ту. На пра цы 

ча ка юц ца спры яль ныя зме ны, з'я віц ца маг чы-
масць кар' ер на га рос ту. Ця пер не вар та змя няць 
мес ца пра цы ці ла дзіць но выя пра ек ты — лепш 
на кі ра ваць сі лы на на вя дзен не па рад ку ў спра вах 
і су вя зях.

ША ЛІ. На стае спры яль ны пе ры яд, ка лі 
мо гуць ажыц ця віц ца ўсе ва шы жа дан ні. 
Бу дзе це атрым лі ваць аса ло ду ад ці ка ва га 

жыц ця, но вых пры ем ных зна ём стваў. Дзень на ра-
джэн ня, ка лі пры пад зе на гэ ты ты дзень, пры ня се 
вы ключ на ра дасць і пры ем ныя не ча ка нас ці. На су-
пе рак унут ра ным жа дан ням вам вар та за ся ро дзіц-
ца на пра цы. За ліш няя ня ўваж лі васць мо жа вель мі 
на шко дзіць. Пос пех бу дзе за ле жаць ад хут ка сці 
рэ ак цыі на тое, што ад бы ва ец ца, і ка му ні ка бель-
нас ці. У гра шо вых спра вах, маг чы ма, з'я віц ца но-
вая не афі цый ная кры ні ца пры быт ку.

СКАР ПІ ЁН. Ты дзень ака жац ца на рэд касць 
плён ным і спа кой ным. Спат рэ біц ца абач-
лі васць у пры няц ці ра шэн няў. У су бо ту не 

вар та ўно сіць у ат мас фе ру дня ха ос і мі тус ню, па коль кі 
ін фар ма цыя мо жа ўспры мац ца не адэ кват на. Па спра-
буй це за хоў ваць ду шэў ную раў на ва гу і не вы яў ляць 
не зда во ле нас ці. Раз бе ра це ся ва ўсім паз ней.

СТРА ЛЕЦ. Ва шай най мац ней шай ры сай 
ака жац ца ін ту і цыя. Бу дзе це вы дат ным су-
раз моў цам — уваж лі вым і доб ра зыч лі вым; 

мо жа це ска заць шмат ці ка ва га, чым прывабіце 
лю дзей. Не будзь це за ліш не прын цы по вым, каб 
ні ко му не са пса ваць на строй. Не вар та на гэ тым 
тыд ні пры сту паць да па бу до вы гла баль ных пла наў 
— лепш скан цэнт ра вац ца на не вя лі кіх пра ек тах, 
якія хут ка мож на рэа лі за ваць.

КА ЗЯ РОГ. Мо жа це атры маць ці ка вую дзе-
ла вую пра па но ву. Іс нуе вы со кая ве ра год-
насць но вых ка рыс ных зна ём стваў. Ка лі 

ў апош ні пе ры яд вы бы лі до сыць за ся ро джа ным і 
ўваж лі вым, то ця пер бу дзе за бяс пе ча ны пос пех на 
пра цы. Змо жа це вы ра шыць праб ле му, якая даў но 
тур буе. У зно сі нах з бліз кі мі людзь мі па спра буй це 
быць мак сі маль на так тоў ныя: ся мей ныя кан флік ты 
бу дуць ліш ні мі.

ВА ДА ЛЕЙ. Но выя перс пек ты вы і спа ку сы. 
Не вар та ўзваль ваць на свае пле чы больш 
за тое, што вы здоль ны зра біць. Будзь це 
асця рож ны мі са сло ва мі, аб дум вай це іх як 

след, перш чым пра мо віць услых, інакш мо жа це 
даць шмат не вы ка наль ных абя цан няў і ака зац ца 
не ў са мым пры ем ным ста но ві шчы.

РЫ БЫ. Ва шы за ду мы мо гуць рэа лі за вац ца 
са мым дзіў ным чы нам. Пра та кія вы ні кі вы 
і ма рыць не маглі. Вы со кая ве ра год насць 

быць за ўва жа ным і ацэ не ным. Аб ста ві ны мо гуць 
склас ці ся так, што да вя дзец ца ад каз ваць не толь кі 
за ся бе, але і за ін шых. Па спра буй це не мар на ваць 
свае сі лы па дро бя зях. Скан цэнт руй це ся.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.06 18.53 11.47
Вi цебск — 6.56 18.42 11.46
Ма гi лёў — 6.56 18.43 11.47
Го мель — 6.52 18.40 11.48
Гродна — 7.21 19.09 11.48
Брэст    — 7.21 19.10 11.49

Iмянiны
Пр. Людмілы, Марыі, Дзмітрыя, Івана, 
Ігната, Іосіфа, Максіма, Мікалая, 
Мікіты, Сцяпана, Фядота, Якава.
К. Вацлава, Лаўрэнція, Марка, 
Сымона.

Месяц
Апошняя квадра 27 верасня. 
Месяц у сузор’і Рака. 
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1066 год — флот гер ца га Нар ман ска га 
Віль гель ма І За ва ёў ні ка вы са дзіў ся 

на бе раг Анг ліі. Сту піў шы на зям лю, Віль гельм па-
сліз нуў ся і ўпаў. Каб во і нам гэ та не зда ло ся бла гім 
прад вес цем, гер цаг быц цам бы пра мо віў: «Сла ва 
Гос па ду, анг лій ская зям ля ў ма іх ру ках». У той 
жа дзень па ча ла ся біт ва пры Гас цінг се, пе ра мо га 
Віль гель ма ў якой ста ла па чат кам па на ван ня нар-
ма наў у Анг ліі і па кла ла ка нец эпо се анг ла сак саў. 
Ужо ноч чу ка роль Га ральд і яго вой ска зда лі ся. 
На Ка ля ды прай шла ка ра на цыя Віль гель ма ў Вест-
мінс тэр скім аб ацтве. За ва я ван не Анг ліі нар ма на мі 
зра бі ла Віль гель ма са мым ба га тым зем ле ўла даль-
ні кам у Еў ро пе та го ча су.

1924 год — «Я люб лю 
лю дзей, люб лю 

жыц цё, — ка заў Мар чэ ла 
Маст ра я ні, які на ра дзіў ся ў 
та кі ж во сень скі дзень. — 
Мо жа быць, та му жыц цё мне 
ад каз ва ла ўза ем нас цю. Са-
праў ды, я лі чу ся бе ча ла ве-
кам, яко му па шан ца ва ла». 
У апо ве дах вя лі ка га італь ян ска га ак цё ра пра яго 
кі не ма та гра фіч ныя су стрэ чы, пра філь мы, якіх бы-
ло больш за сто пяць дзя сят, пе рад на мі паў стае 
ча ла век, які ма рыў пе ра тва рыць сваё жыц цё ў 
веч нае кі но. Яму гэ та ўда ло ся.

1941 год — на ра дзіў ся (вёс ка Чыр во ная 
Зор ка Жыт ка віц ка га ра ё на Го мель-

скай воб лас ці) Вік тар Ула дзі мі ра віч Кон чыц, бе ла-
рус кі ву чо ны ў га лі не ры ба лоў ства, док тар сель-
ска гас па дар чых на вук (2001). Аў тар на ву ко вых 
прац па вы рошч ван ні рас лін на ед ных рыб, уз наў-
лен ня ры бы ба фа ла ў клі ма тыч ных умо вах Бе ла-
ру сі, тэх на ло гіі вя дзен ня ры ба вод ства.

Афа на сій ФІ ЛІ ПО ВІЧ, пісь мен нік-
пуб лі цыст, па лі тыч ны і цар коў ны дзе яч:

«Усё ў ча ла ве чай во лі. Вы бі рай са бе, 
што хо чаш, па куль час ма еш».

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

-2965--2964-

Б У Д З Ь  Ц Е  З Д А  Р О  В Ы ЯЧ А С Т У Й Ц Е С Я !

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень
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Па га ры зан та лi: Ме не джар. Ка рэц. Бард. Ды ба. 
Яш ма. Кiт. Брас. Яг ня. Луб. Ры ба. Лек сi ка. Дан. 
Драп. Рант. Баск. Ла гу на. Лу а ра. Кан кан. Вепр. 
Да мi но. Га ра. Ага. Тра пак. Брат. Бал кон. Ла то. Са-
ма лёт. Ста лi ца.

Па вер ты ка лi: Гi пер ба ла. Алей. Шаш кi. Суп. 
Ка ра. Лi да. Груб ка. Шту ка. «Ла да». Му ка. Бан ка. 
Был лё. Ар да. Гу мар. Кат. Нар ды. Асот. Бег. Нос. 
Цна. Акот. Пя ро. Дрон га. Ка бу ра. Кап. Ан га ра. Шах-
ма ты. Опт. На крыў ка.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

У жан чын не бы вае ліш няй ва гі — 
толь кі да дат ко выя мес цы для па ца-
лун каў.

— Да ра гая, вы ходзь за мя не за муж!
— А ты мне ку піш пярс цё нак з дыя-

мен там?
— Як эле гант на ты мне ад мо ві ла...

Рус кае вя сел ле — леп шы спо саб 
аца нiць да лё кiх сва я коў у блiз кiм 
боi.

Ка лі муж чы на ма рыць пра бес смя-
рот насць, зна чыць, ён ні ко лі не быў жа-
на ты.

Бэтмен дужэйшы 

за Спайдэрмена!

Бак ла жа ны 
з га род ні най і ры сам

Спат рэ біц ца: бак ла жа ны (ся-
рэд нія) — 2 шт., пе рац бал гар скі 
(вя лі кі) — 1 шт., цы бу ля рэп ча-
тая (не вя лі кая) — 2 шт., морк ва 
(не вя лі кая) — 2 шт., па мі дор (ся-
рэд ні) — 1 шт., час нок — 1 вя лі кі 
зуб чык, рыс — 3 ст. л., соль, пе-
рац чор ны мо ла ты — па сма ку, 
алей для аб смаж ван ня.

Бак ла жа ны на рэ заць ку бі ка мі, склас ці ў міс ку і за-
ліць ха лод най са лё най ва дой. Па кі нуць на 20 хві лін, каб 
знік ла го рыч. Ад ва рыць да паў га тоў нас ці рыс. Цы бу лю 
і бал гар скі пе рац на рэ заць не вель мі дроб на, морк ву 
на дзер ці на буй ной тар цы. На па тэль ню з ра за грэ тым 
але ем ад пра віць аб смаж вац ца цы бу лю, по тым да даць 
морк ву і праз не каль кі хві лін — пе рац. Ад мок шыя бак-
ла жа ны склас ці ў друш ляк, спа лас нуць пад пра точ най 
ва дой. Да даць у па тэль ню да га род ні ны.

Здраб ніць па мі дор (ка лі ня ма па мі до ра, мож на ўзяць 
1 ст.л. та мат най па сты і раз вес ці яе ў 100 мл ва ды) і 
да даць да га род ні ны, якая сма жыц ца, змя шаць. Па-
меш ва ю чы, сма жыць яшчэ не каль кі хві лін, а по тым 
па мен шыць агонь і па кі нуць ту шыц ца пад на крыў кай 
на 5 хві лін. Да даць здроб не ны час нок, па са ліць і па-
пер чыць па сма ку, раз раў на ваць лыж кай.

Ад ва ра ны рыс вы клас ці ў па тэль ню на га род ні ну. Ка-
лі га род ні на су ха ва тая, то да даць 2-3 ста ло выя лыж кі га-
та ва най ва ды, ка лі са ка ві тая — ту шыць пад на крыў кай 
яшчэ хві лін 10-15 да га тоў нас ці ры су і га род ні ны. Пас ля 
ўсё змя шаць і ес ці. Па да ваць лепш у га ра чым вы гля дзе 
як са ма стой ную стра ву або як гар нір да мя са.

Пі рог «Яб лыч ная сля за»
Спат рэ біц ца: ара хіс (сма жа-

ны) — 1 жме ня, яб лык — 4 шт., 
ва да, соль (дроб ка), ка ка ва-па-
ра шок — 3 ст. л., ка ры ца (па ра-
шок), мас ла сме тан ко вае — 80 
г., яй ка — 1 шт., цу кар — 5 ст. 

л., му ка — 1 шклян ка.
Вы сы паць у міс ку му ку, 1 ст. лыж ку цук ру, ка ка ву, 

тро хі ка ры цы, здроб не ны ара хіс, дроб ку со лі. Да даць 
яеч ны жаў ток і на рэ за нае на ку бі кі асту джа нае мас-
ла. Лыж кай рас цер ці ўсе ін грэ ды ен ты. Да даць тро хі 
вель мі ха лод най ва ды (2-3 ст. лыж кі) і за мя сіць цес та. 
Раз раў няць га то вае цес та ру ка мі па па верх ні фор мы. 
Яб лы кі па чыс ціць, дроб на па рэ заць, вы клас ці на цес та. 
Пры сы паць цук рам (2 ст. лыж кі) і ка ры цай (на смак). 
Бя лок уз біць з цук рам (2 ст. лыж кі) да гус той пе ны. Раз-
мер ка ваць па верх яб лы каў. Пі рог па ста віць у ду хоў ку 
на 40 хві лін (190-200°С). Пас ля асты ван ня наш пі рог 
«за пла ча». Гэ та са мы кра наль ны мо мант.

Га ю чая ва да
Пра сту джа на му ча ла ве ку рэ ка мен ду ец ца як ма-

га больш піць цёп лыя (не га ра чыя!) на поі. 
Па вы ша нае ўжы ван не вад ка сці да па ма гае вы мы-

ваць з ар га ніз ма пра дук ты жыц ця дзей нас ці ві ру саў і 
бак тэ рый і ме та ба лі ты ле ка вых прэ па ра таў, якія мы 
пры ма ем, для та го каб вы ле чыць пра сту ду. А яшчэ 
ба га тае піт во раз рэ джвае слізь, да па ма га ю чы ачыс-
ціць за кла дзе ныя нос і гор ла.

Ме ды цын скія да сле да ван ні па ка за лі, што ві та мін 
С, які змя шча ец ца ў апель сі на вым со ку, мо жа па ско-
рыць па збаў лен не ад 
пра сту ды, а 1000 мг 
ві та мі ну С, што пры-
ма юц ца кож ныя 6 га-
дзін, эфек тыў на пра-
ду хі ля юць сімп то мы 
за хвор ван ня.

С А  Л О Н  П Р Ы  Г А  Ж О С  Ц I

Абяз вод жван не ску ры
З на ды хо дам ха ла доў, 

як пра вi ла, асноў ны час мы 
пра во дзiм у па мяш кан нях, 
дзе ўклю ча ны ацяп ляль ныя 
пры бо ры i па вет ра вель мi 
су хое. Та кiя ўмо вы лёг ка 
пра ва ку юць абяз вод жван-
не ску ры.

Iс нуе мер ка ван не, што ад 
абяз вод жван ня мо жа па ку та-
ваць толь кi су хая ску ра. Але 
гэ та не так. Су хая ску ра ад чу вае пер шым чы нам не да-
хоп у па жыў ных рэ чы вах i тлу шча вай змаз цы, а вось 
абяз вод жван не — гэ та пры кме та дэ фi цы ту вiль га цi, 
якая з коль кас цю тлу шчу нi як не звя за на. Та кiм чы нам, 
з гэ тай праб ле май мо гуць су тык нуц ца i ўла даль нi кi 
звы чай на га, а так са ма тлус та га ты паў ску ры.

Вi зу аль на праб ле ма вы яў ля ец ца па-роз на му, у за-
леж нас цi ад ты пу ску ры. Так, су хая i змя ша ная ску ра 
вы гля дае цьмя най, шур па тай на воб ма цак i хут ка па чы-
нае лу пiц ца. Яна мо жа стаць гi пер ад чу валь най i схiль най 
да раз драж нен ня. А вось тлус тая абяз вод жа ная ску ра 
звы чай на мае па шы ра ныя по ры i шэ ра ва тае ад цен не. 
Яна так са ма мо жа мес ца мi лу пiц ца, хоць i вы дзя ляе пры 
гэ тым вя лi кую коль касць са ла i вы гля дае блiс ку чай.

Яшчэ адзiн ню анс — па ста ян нае зна хо джан не ля 
кам п'ю та ра, якое так са ма дрэн на ад бi ва ец ца на ста-
не ску ры.

Што ра бiць? Мож на па поў нiць не да хоп вiль га цi вi та-
мiн ны мi срод ка мi. Ма гут ны ан ты ак сi дант — вi та мiн Е, 
бу даў нi чы ма тэ ры ял для ка ла ге ну — вi та мiн С, мiк ра-
эле мен ты цынк i се лен да па мо гуць ску ры нар маль на 
функ цы я на ваць.

У пес нi «Па жа дай мне, ма-
ма!..» над звы чай пя шчот на i 
кра наль на асвет ле на на ша 
па мяць пра ге ра iч ныя ўчын-
кi i подз вi гi па пя рэд нi каў. Яе 
аў та ры Ула дзi мiр Пе цю ке вiч 
i Дзмiт рый Даў га лёў бе раж-
лi ва пе рад алi ма ця рын скую 
цеп лы ню i муд расць, агу чы лi 
вер насць i год насць на шчад-
каў быць уваж лi вы мi пе ра-
ем нi ка мi i пра даў жаль нi ка-
мi слаў ных спраў баць коў i 
дзя доў. Но вы ва каль ны твор 
ад ра зу пры цяг нуў ува гу гра-
мад скас цi, як толь кi за гу чаў 
у вы ка нан нi Але га Ся мё на ва 
па ра дыё i тэ ле ба чан нi, i ўвай-
шоў у рэ пер ту ар мно гiх са ма-
дзей ных ва ка лiс таў i ха роў.

Пес ню «Па жа дай мне, ма-
ма!..» Ула дзi мi ра Пе цю ке вi ча 
i Дзмiт рыя Даў га лё ва пра па-
на ва ла змяс цiць Н. Ге ца ра ва, 
ак тыў ная чы тач ка «Звяз ды» 
i ама тар ка бе ла рус кай му зы-
кi. Гэ тым ва каль ным тво рам 
пад руб ры кай «Па мя таць, 
ша на ваць, га на рыц ца» па-
чы на ем пуб лi ка цыю му зыч-
на-паэ тыч най нiз кi, пры све-
ча най 70-год дзю вы зва лен ня 
Бе ла ру сi ад фа шысц ка-ня-
мец кай аку па цыi. Яе бу дуць 
скла даць пес нi пра зма ган не 
су ай чын нi каў у час Вя лi кай 
Ай чын най вай ны i тыя ва-
каль ныя тво ры, якiя ар га нiч-
на ўпле це ны ў псi ха ла гiч на-
мас тац кую кан ву на цы я наль-
ных спек так ляў, кi на фiль маў 
i ра дыё па ста но вак.

Па жа дай мне, ма ма, па жа дай мне
Яс ных дзён i са мых свет лых сноў! —
Я iду ў ня зве да ныя да лi
Веч ным по лем гор кiх па лы ноў.

Я iду на клiч свi таль най чай кi —
Не дзе там свi тае ра нак мой,
Не дзе там спат каю веч насць баць кi,
Што ўзы шла кур ган наю га рой.

Не дзе там, за той га рой свя тою,
На та лю ду шу з жы вых кры нiц

I знай ду я, ма ма, крас ку-до лю
У свят ле ку паль скiх за ра нiц.

Не дзе там, за той га рой свя тою,
Я не раз зга даю твой на каз:
— Пом нi, сын, i ты, як баць ка, во лю
За сла нi са бой у гроз ны час!..

Па жа дай мне, ма ма, па жа дай мне
Яс ных дзён i са мых свет лых сноў! —
Я iду ў ня зве да ныя да лi
Веч ным по лем гор кiх па лы ноў.

Пом нiць, ша на ваць, га на рыц цаПом нiць, ша на ваць, га на рыц ца  ��

ПА ЖА ДАЙ МНЕ, МА МА!..
Сло вы Ула дзi мi ра ПЕ ЦЮ КЕ ВI ЧА   Му зы ка Дзмiт рыя ДАЎ ГА ЛЁ ВА

�

ВЯС КО ВЫ БА СЕЙН АД КРЫ ТЫ
У вёс цы Га ды лё ва Бы хаў ска га ра ё на пас ля рэ кан струк цыі 
за пра ца ваў ба сейн.

Яго поў нас цю аб на ві лі за срод кі мяс цо ва га ад кры та га ак цы я нер-
на га та ва рыст ва «Тор фа прад пры ем ства Дняп роў скае». Ды рэк тар 
прад пры ем ства Мі ха іл Ні кі цен ка лі чыць, што ба сейн доб ра па слу жыць 
жы ха рам Га ды лё ва і блі жэй шых вё сак: дзе ці бу дуць ву чыц ца пла ваць, 
а да рос лыя рас слаб ляц ца пас ля на пру жа на га пра цоў на га дня. Ба сейн 
даў жы нёй 15 мет раў у пры ста са ва ным бу дын ку не пра ца ваў два 
га ды. Ця пер жа тут не прос та зра бі лі доб ры ра монт, але і ўста на ві лі 
аў та ма тыч нае аб ста ля ван не па пад рых тоў цы і па да грэ ве ва ды. Пла-
ну ец ца, што для школь ні каў з вёс кі Га ды лё ва і су сед ня га аг ра га рад ка 
Сле дзю кі на вед ван не ба сей на бу дзе бяс плат ным, каб дзе ці ак тыў на 
зай ма лі ся спор там. Для ас тат ніх пла та бу дзе ўме ра ная.

ААТ «Тор фа прад пры ем ства Дняп роў скае» мяр куе ў бу ду чым 
ад крыць яшчэ са ўну, трэ на жор ны зал, па кой ад па чын ку з біль яр-
дам. Сён ня ў Га ды лё ве жы ве больш за ты ся чу ча ла век, у мяс цо вай 
шко ле ву чыц ца больш за сот ню дзя цей.

Але на КАЗ ЛО ВА.

ЯШЧЭ АДЗIН НЯ ЎДА ЧЛI ВЫ «РА БIН ЗОН»
Тры днi блу каў па ба ло це 20-га до вы жы хар вёс кi Раз дзя ла вi-
чы, якi пай шоў збi раць жу ра вi ны i за блу дзiў ся. Хло пец на ват 
не ска заў сва iм блiз кiм, ку ды ме на вi та на кi роў ва ец ца, не ўзяў 
ма бiль ны тэ ле фон. А ка лi i праз су ткi не вяр нуў ся, ся мей нi кi 
за бi лi тры во гу. Спа чат ку ягад нi ка шу ка лi мяс цо выя жы ха ры, 
ра бот нi кi ляс нiц тва ра зам з участ ко вым мi лi цы я не рам, але iм 
знай сцi не ўда ло ся. Яшчэ праз дзень на да па мо гу прый шлi 
су пра цоў нi кi рай ад дзе ла па над звы чай ных сi ту а цы ях. У ра ён 
по шу ку вы еха ла па жар ная ма шы на з уклю ча най сi рэ най. На 
яе гук i вый шаў ня ўда члi вы «ра бiн зон».

Ня гле дзя чы на тры днi i дзве но чы, якiя ён пра вёў у ле се, хло-
пец ад чу ваў ся бе зда валь ня ю ча i ў ме ды цын скай да па мо зе не 
меў па трэ бы. А вы ра та валь нi кi ад зна ча юць, што ў ад ным толь кi 
Ган ца вiц кiм ра ё не за во сень та кiх вы пад каў бы вае паў та ра дзя сят-
ка. I па пя рэдж ва юць ама та раў гры боў i ягад, што заў сё ды трэ ба 
пад ра бяз на рас каз ваць сва я кам, ку ды iдзеш, браць з са бой тэ ле-
фон з поў най ба та рэ яй, а так са ма нож, за пал кi, пiт ную ва ду. Ка лi 
ж вы ўсё-та кi за блу дзi лi ся, не па нi куй це, iдзi це на шум ма шын, 
цягніка, брэ ху са бак. Ка лi ва кол цi шы ня, шу кай це квар таль ныя 
ну мар ныя зна кi, лi нii элект ра пе ра дач, ру хай це ся ўздоўж пра сек, 
рэк, ка на лаў. А лепш — ха дзi це па зна ё мых мяс цi нах.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

ВЫ ЦЯГ НУ ЛІ З КА ЛО ДЗЕ ЖА... КА НЯ
Бай цы ад дзя лен ня па жар най ава рый на-вы ра-
та валь най час ці № 1 Во ра наў ска га ра ён на га 
ад дзе ла па над звы чай ных сі ту а цы ях прый шлі 
на да па мо гу ка ню, які пра ва ліў ся ў шас ці мет-
ро вы ка ло дзеж.

Пра гэ тае зда рэн не па ве да міў ра бот нік сель гас ка-
а пе ра ты ва з вёс кі Ма лыя Кан ве ліш кі. Уве ча ры ка ня 
пры вя за лі на па шы, а по бач зна хо дзіў ся пры кры ты 
шы фе рам ка ло дзеж, які ўжо не вы ка рыс тоў ва ец ца. 
Ту ды жы вё ла і тра пі ла: з ва ды бы ла ві даць толь кі 
га ла ва. У вы ра та валь най апе ра цыі, якая доў жы ла ся 
кры ху больш за га дзі ну, бы лі за дзей ні ча ны трак тар, 
гас па дар чы на пор ны ру каў і вя роў ка. На шчас це, 
ве тэ ры нар пе ра ло маў у ка ня не вы явіў.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

ФактФакт  ��

Рубрыку вядзе Міхась ШАВЫРКІН


