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Снег і зор кі бу дуць!
Раў бі чы пра цяг ва юць пад рых тоў ку 
да чэм пі я на ту Еў ро пы па бія тло не

У кан ты нен таль ным пер шын стве, якое стар туе 

26 лю та га ў Бе ла ру сі, возь муць удзел 40 ка ман даў: 

157 бія тла ніс таў і 140 бія тла ніс так. Да рэ чы, ле тась у 

чэм пі я на це Еў ро пы, які пры ма ла так са ма на ша кра і на, 

удзель ні ча лі 34 ка ман ды.

За раз усе са мыя ты ту ла ва ныя бія тла ніс ты вы сту па юць 

на чэм пі я на це све ту ў Ант холь цы, у тым лі ку і бе ла рус кая 

збор ная. Ад нак не ка то рыя ка ман ды ўжо за яві лі, што і ў Раў-

бі чах вы сту пяць у най мац ней шым скла дзе. За бе ла рус кую 

збор ную, на прык лад, вы сту пяць Сяр гей Ба чар ні каў, Ра ман 

Ялёт наў, Ан тон Смоль скі, Мі кі та Ло бас таў, Мак сім Ва ра бей, 

Вік тар Крыў ко і Ягор Ка за рын у муж чын, Іры на Крыў ко, Ган на 

Со ла, Дзі на ра Алім бе ка ва, Але на і Іры на Кру чын кі ны, Ад элі на 

Са бі та ва і Да р'я Ку да е ва ў жан чын. На га да ем, на ле таш нім 

чэм пі я на це Еў ро пы збор ная Бе ла ру сі за ва я ва ла тры ме да-

лі: «се раб ро» ў па сью це, «брон зу» ў ін ды ві ду аль най гон цы і 

зме ша най эс та фе це.

Так са ма асноў ным скла дам вы сту піць збор ная Ра сіі. За 

ме да лі бу дуць зма гац ца Аляк сандр Ло гі наў, Мац вей Елі се-

еў, Яў ген Га ра ні чаў, Ка ця ры на Юр ла ва-Перхт, Свят ла на Мі-

ро на ва, Іры на Ста рых і ін шыя. З Укра і ны пры едуць лі да ры 

Дзміт рый Під руч ны, Сяр гей Ся мё наў, Ар цём Пры ма, Ві та і 

Ва лян ці на Се мя рэн кі, Але на Підг руш ная. Бал га рыю прад ста-

вяць Кра сі мір Анеў, Ула дзі мір Ілі еў, Мі ле на То да ра ва.

Чэм пі я нат Еў ро пы стар туе ў на ступ ную се ра ду су пер-

спрын та мі, у чац вер прой дуць адзі ноч ная зме ша ная эс та-

фе та і кла січ ная зме ша ная эс та фе та, а спрын тар скія гон кі і 

гон кі пра сле да ван ня ад бу дуц ца ў вы хад ныя.

Ар га ні за та ры сцвяр джа юць, што «Раў бі чы» ўжо га то выя 

да тур ні ру. На тэ ры то рыі спарт комп лек су не каль кі дзён та му 

па ча ла пра ца ваць фаб ры ка па вы твор час ці сне гу. Двое су так, 

па куль ста я лі не вя лі кія ма ра зы, сне га выя пуш кі пра ца ва лі 

бес пе ра пын на. Для та го каб пад рых та ваць тра су ў «Раў бі-

чах» да пра вя дзен ня чэм пі я на ту і эта пу Куб ка ІBU, ра бот ні кі 

спарт комп лек су на рых та ва лі 10 ты сяч ку ба мет раў сне гу. 

З яго ця пер робяць тра су. Ка лі гэ та га бу дзе не да стат ко ва, 

да па маг чы га то выя бе ла рус кія гар на лыж ныя ку рор ты. «Ле-

тась быў вель мі вя лі кі до свед: мы пра вя лі чэм пі я нат Еў ро пы, 

лет ні чэм пі я нат све ту. Та му ў нас усё для та го, каб пра вес ці і 

гэ ты тур нір, ёсць: і ча ла ве чы па тэн цы ял, і су дзейс кія бры га-

ды, ёсць усё аб ста ля ван не», — ад зна чыў ды рэк тар РЦАП 

па зі мо вых ві дах спор ту Аляк сандр ГА ГІ ЕЎ.

15 лю та га стар та ваў про даж квіт коў і аба не мен таў на 

гон кі ад кры та га чэм пі я на ту Еў ро пы. Бі ле ты мож на на-

быць на Tісkеtрrо.bу або ў бі лет ных ка сах, іх кошт стар туе 

ад 5 руб лёў.

Акра мя чэм пі я на ту Еў ро пы, Раў бі чы так са ма за хоў ва юць 

за са бой пра ва пра вя дзен ня і за ключ на га эта пу Куб ка ІBU (з 

4 да 7 са ка ві ка). У рам ках апош ня га эта пу пра ду гле джа ны 

спрын тар скія гон кі і мас-стар ты. Склад на шай збор най бу дзе 

вы зна ча ны паз ней, але асноў ная збор ная ў гэ ты час ад пра-

віц ца на этап Куб ка све ту ў Чэ хію.

Рас клад го нак чэм пі я на ту Еў ро пы:

26.02 (се ра да) — су пер спрынт, ква лі фі ка цыя, муж чы ны 

(13:00)

26.02 — су пер спрынт, ква лі фі ка цыя, жан чы ны (15:00)

26.02 — су пер спрынт, фі нал, муж чы ны (17:30)

26.02 — су пер спрынт, фі нал, жан чы ны (18:00)

27.02 (чац вер) — адзі ноч ная зме ша ная эс та фе та (14:00)

27.02 — зме ша ная эс та фе та (17:00)

29.02 (су бо та) — спрынт, муж чы ны (12:30)

29.02 — спрынт, жан чы ны (15:30)

01.03 (ня дзе ля) — гон ка пра сле да ван ня, муж чы ны 

(12:30)

01.03 — гон ка пра сле да ван ня, жан чы ны (14:30)

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Пад мі гал кі не ча ка на га га на ро ва га эс кор ту га мяль чан-

ку, якая ледзь не на ра дзі ла дзі ця ва ўлас най ма шы не, 

у лі ча ныя хві лі ны пра вя лі да ра дзіль ні. У Го ме лі ін-
спек та ры ДАІ свое ча со ва прый шлі на да па мо гу ма-
ла дой ся мей най па ры, а пас ля пры еха лі ў баль ні цу 
на вы піс ку но ва на ро джа най.

Ма лень кая га мяль чан ка вы ра шы ла з'я віц ца на свет 
кры ху ра ней за спраг на за ва ны тэр мін і пры му сі ла баць-
коў па хва ля вац ца. Ра ні цай ма ла дая ма ма пад ня ла му жа 
па тры во зе: тэр мі но ва ў ра дзіль ню! Вы ра шы лі не ча каць 
«хут кай» і да бі рац ца на сва ёй ма шы не.

— Бы ло 5-6 га дзін ра ні цы. За ўва жы лі аў та ма біль, які дзіў на 

па во дзіў ся бе на да ро зе, — ус па мі на юць зда рэн не ін спек та-
ры ба таль ё на да рож на-па труль най служ бы ДАІ Дзміт рый 
ВА СІ ЛЕН КА і Яра слаў ДЗЕГЦЯРОЎ. — Ён па ска ра ўся і 

рэз ка аб га няў. Не ўсю ды яшчэ га рэ лі свят ла фо ры, кі роў ца 
мог не за ўва жыць пе ша хо даў, та му вы ра шы лі да гнаць аў-
та ма біль і пра ве рыць, у чым спра ва.

Спы ні лі лег ка вуш ку, аца ні лі да лі кат насць сі ту а цыі і, 

уклю чыў шы проб ліс ка выя ма яч кі і гу ка вы сіг нал, апе ра-

тыў на да ста ві лі ма ла дую ма му ў баль ні цу.

— Мы спа чат ку спа ло ха лі ся, ка лі нас спы ні ла ДАІ, але 

по тым вель мі ўзра да ва лі ся, бо су пра цоў ні кі ДАІ да па маг лі 

да брац ца хут ка і бяс печ на, а праз не каль кі га дзін на свет 

з'я ві ла ся на ша дач ка, — з удзяч нас цю за хэ пі-энд ка жа 
Ве ра ні ка Се ра ко ва.

Уво гу ле яе дач ка — апош нім ча сам га лоў ны ньюс мей-

кер ра дзіль ні. На вы піс ку да дзяў чын кі з па да рун ка мі і 

він ша ван ня мі пры ехаў экі паж ДАІ. Тыя са мыя ін спек та ры. 
Да рэ чы, ма ла дыя баць кі вы ра шы лі на зваць ма лую Ва сі-
лі са. Гэ ты ва ры янт імя раз гля да лі і ра ней, але ва га лі ся, 
па куль не да ве да лі ся проз ві шча ін спек та ра Дзміт рыя 

Ва сі лен кі, які так пе ра жы ваў за но ва на ро джа ную. Вы ра-

шы лі — гэ та знак!

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Су гуч ча

На шы кні гі ў Пал та ве
Толь кі-толь кі за вяр шыў ся Між на род ны сім по зі ум 

«Пісь мен нік і час», які су паў з пра вя дзен нем XXVІІ 

Мін скай між на род най кніж най вы стаў кі-кір ма шу, як 

ад удзель ні каў фо ру му пры хо дзяць доб рыя вест кі. 

У Пал та ве (Укра і на), па ве дам ляе лі та ра ту раз наў ца, 

пе ра клад чык, куль ту ро лаг Глеб Куд ра шоў, пры ня та 

ра шэн не ад крыць у мяс цо вым уні вер сі тэ це Цэнтр 

укра ін ска-бе ла рус кіх кніж ных су вя зяў.

Свое асаб лі вая ла ба ра то рыя друж бы па між дзвю ма куль-

ту ра мі, дзвю ма лі та ра ту ра мі бу дзе пра ца ваць на фа куль тэ-

це фі ла ло гіі і жур на ліс ты кі. Асно ву цэнт ра скла дзе біб лі я тэ-

ка бе ла рус кай лі та ра ту ры, якую Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 

Бе ла ру сі пе рад ало ў Пал та ву ў маі 2019 го да. Мяр ку ец ца, 

што та кая ж біб лі я тэч ка бу дзе пе ра да дзе на ва ўні вер сі тэт і 

сё ле та. На він кі бе ла рус ка га кні га вы дан ня па сту пяць у Пал-

та ву у ме жах пра гра мы па пад трым цы бе ла ру саў за меж жа, 

якую рэа лі зоў ва юць су мес на мі ніс тэр ствы за меж ных спраў 

і ін фар ма цыі Бе ла ру сі.

Мяр ку ец ца, што Цэнтр укра ін ска-бе ла рус кіх кніж ных 

су вя зяў ад кры ец ца ў ве рас ні 2020 го да.

Вар та на га даць, што Глеб Куд ра шоў не ад ной чы бы ваў 

у Бе ла ру сі, з'яў ля ец ца аў та рам кні гі пра шаў чэн каў скія ад-

ра сы па мя ці ў на шай кра і не.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Доб рая спра ва Мо жа, хрос ным па клі чуць...
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На чар го вым па ся джэн ні Прэ зі-

ды у ма Са ве та Мі ніст раў Бе ла ру сі 

аб мер ка ва лі су праць дзе ян не не-

за кон на му аба ро ту нар ко ты каў.

«На фо не іс ну ю чай нар ка паг ро зы 

нам уда ец ца эфек тыў на ўплы ваць на 

сі ту а цыю, але, на жаль, спро бы ўво зу 

за ба ро не ных рэ чы ваў і вы ка ры стан ня 

Бе ла ру сі ў якас ці кра і ны тран зі ту не 

ска ра ча юц ца. У су вя зі з гэ тым дзей-

насць пра ва ахоў ні каў па він на быць 

адэ кват ная вы клі кам і па гро зам, якія 

з'яў ля юц ца», — пе рад ае сло вы прэм'-

ер-мі ніст ра Сяр гея РУ МА СА прэс-

служ ба ўра да.

Пра фі лак ты ка нар ка ма ніі — сфе ра 

ад каз нас ці не толь кі сі ла вых струк тур. 

Рэа ліі па тра бу юць пе ра гля ду фор маў і 

ме та даў ра бо ты з пунк ту гле джан ня як 

са цы яль на-эка на міч най эфек тыў нас ці, 

так і ўспры ман ня гра мад ствам.

Як пад крэс ліў Сяр гей Ру мас, уні вер-

саль ных ле каў ад нар ка ма ніі не іс нуе 

і акра мя пра ва ахоў на га склад ні ка ў 

вы ра шэн ні праб ле мы не аб ход на ад ла-

джа ная сіс тэ ма рэ абі лі та цыі і ля чэн ня 

за леж ных.

«Ад нак скла да насць і шмат гран-

насць праб ле мы нар ка ма ніі та кая, што 

і гэ тых эле мен таў не да стат ко ва для вы-

зва лен ня ад за леж нас ці. Ка лі па цы ен ты 

пас ля ля чэн ня і рэ абі лі та цыі па кі ну ты 

на во лю лё су, не ар га ні за ва ны пра цэс 

іх па ста ян най за ня тас ці і са цы я лі за цыі, 

вяр тан ня ў ра ней шы за ган ны круг не 

па збег нуць», — ска заў кі раў нік ура да.

Па сло вах мі ніст ра ўнут ра ных 

спраў Юрыя КА РА Е ВА, ста тыс ты ка 

нар каз ла чын стваў у кра і не зні зі ла ся, 

але ўзрас ла коль касць нар ко ты каў, якія 

кан фіс ка ва лі. Ле тась здзейс не на ка ля 

4,5 ты ся чы зла чын стваў у гэ тай сфе-

ры — па ло ва звя за на са збы там.

«Са мае га лоў нае да сяг нен не: па чы-

на ю чы з 2015 го да коль касць вы пад каў 

пе ра да зі ро вак з не паў на лет ні мі і, та кім 

чы нам, іх смер цяў ска ра ці ла ся ў 37 ра-

зоў, у па раў на нні з 2018 го дам — у тры 

ра зы», — ад зна чыў Юрый Ка ра еў.

Для транс на цы я наль ных гру по вак 

Бе ла русь па-ра ней ша му за ста ец ца 

пры ваб най кра і най для тран зі ту. Да нас 

і праз нас ідуць па стаў кі як з ус хо ду, 

так і з за ха ду. «Рас лін ныя нар ко ты кі 

ў асноў ным ідуць з ус хо ду на за хад, а 

сін тэ тыч ныя — з за ха ду на ўсход. Сін-

тэ тыч ныя з'яў ля юц ца най больш не бяс-

печ ны мі, іх уся го 5 % у агуль ным спект-

ры, але ме на ві та ад іх 60 % пе ра да зі ро-

вак», — удак лад ніў кі раў нік МУС.

Па сло вах Юрыя Ка ра е ва, пад раз дзя-

лен ні па ба раць бе з нар ко ты ка мі на кі ра-

ва ны на вы яў лен не не дроб ных спа жыў-

цоў, а буй ных пар тый, ка на лаў і ак тыў ную 

дзей насць у сфе ры пра фі лак ты кі.

З іні цы я ты вы Мі ніс тэр ства ўнут ра-

ных спраў у РНПЦ псі хіч на га зда роўя 

ство ра ны пі лот ны цэнтр пра цяг лай 

рэа бі лі та цыі нар ка за леж ных. Вы ні кі 

яго ра бо ты пад вя дуць у ве рас ні. Маг-

чы ма, што пі лот ны пра ект ста не па ста-

ян ным.

Юрый Ка ра еў рэ зю ма ваў, што ў цэ лым 

сі ту а цыя з не за кон ным аба ро там нар ко-

ты каў кант ра лю ец ца і з'яў ля ец ца знач на 

леп шай, чым у ін шых кра і нах. «Але гэ та 

та кая сфе ра, што мы па він ны за кож на-

га зма гац ца. Кож ны ча ла ве чы лёс нам 

да ра гі, і трэ ба імк нуц ца ў гэ тым пла не да 

ідэа лу», — кан ста та ваў мі ністр.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Ва ўра дзе

ЯК ЗНАЙ СЦІ ЎНІ ВЕР САЛЬ НЫЯ ЛЕ КІ АД НАР КА МА НІІ?
Спро бы ўво зу за ба ро не ных нар ка тыч ных рэ чы ваў 

і вы ка ры стан ня Бе ла ру сі ў якас ці кра і ны іх тран зі ту не ска ра ча юц ца

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

«НА СТАЎ НІК ДЛЯ БЕ ЛА РУ СІ» 
ЧА КАЕ НА ВА БРАН ЦАЎ

Пер шая хва ля на бо ру ў пра ект 

«На стаў нік для Бе ла ру сі» за вяр-

ша ец ца 23 лю та га.

Стаць удзель ні камі пра гра мы мо-

гуць пе да го гі з лю бым во пы там ра-

бо ты (у тым лі ку ня даў нія вы пуск ні кі). 

Важ на, каб яны бы лі га то выя мя няц ца, 

раз ві вац ца і зма гац ца з аду ка цый най 

ня роў на сцю.

У ве рас ні 2019 го да дзе вяць та ле-

на ві тых на стаў ні каў ужо ад пра ві лі ся 

ў пяць рэ гі я наль ных школ, каб да ка-

заць, што якас ная аду ка цыя мо жа 

быць да ступ ная кож на му бе ла рус ка-

му школь ні ку. Пер шыя «На стаў ні кі для 

Бе ла ру сі» прай шлі тры эта пы ад бо ру і 

паў дзель ні ча лі ў лет нім ін тэн сі ве. Сён-

ня яны вый гра юць гран ты (Люд мі ла 

Рыб чын ская атры ма ла грант ад Google 

на пра вя дзен не «Еў ра пей ска га тыд ня 

ко ду»), за пус ка юць пра ек ты для на-

стаў ні каў, дзя цей і мяс цо вай су поль-

нас ці, збі ра юць гро шы праз краў дфан-

дзінг на бу даў ніц тва дзі ця чай пля цоў кі 

ў Па віц ці і ад крыц цё STEM-цэнт ра ў 

па сёл ку Энер ге ты каў, ар га ні зу юць 

тэ ат раль ныя сту дыі пры пад трым цы 

між на род на га пра ек та «Праз тэ атр» і 

кам па ніі Vіzor Games.

Пад час дру го га на бо ру ар га ні за-

та ры спа дзя юц ца ада браць як мі ні-

мум 20 удзель ні каў, якія ад пра вяц ца 

ў 5-8 но вых парт нёр скіх школ. Пер шая 

хва ля на бо ру на стаў ні каў за кан чва ец ца 

23 лю та га, дру гая бу дзе доў жыц ца да 

4 мая. Шко лы мо гуць па да ваць за яў кі 

на ўдзел у пра ек це да 1 кра са ві ка.

Фонд «Но вая шко ла», за сна ва ны 

БПС-Ашчад бан кам, кам пен суе ўдзель-

ні кам пра гра мы вы дат кі на арэн ду жыл-

ля і за бяс печ вае пе да го гаў да дат ко-

вай сты пен ды яй, а парт нёр пра гра мы 

21vek.by вы дае ноў тбук і зніж ку на ін-

шыя рэ чы, не аб ход ныя для ра бо ты.

Больш ін фар ма цыі мож на знай сці на 

сай це http://teach4.by.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

МІН ЧА НІН СА РВАЎ ЛЮС ТЭР КІ 
З 17 АЎ ТО

Су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы-

шу ку Ле нін ска га РУ УС Мін ска за-

тры ма лі муж чы ну, які нападпітку 

ада рваў ба ка выя люс тэр кі ў лег-

кавых аўтамабіляў.

Да су пра цоў ні каў мі лі цыі звяр ну лі-

ся жы ха ры Ле нін ска га ра ё на ста лі цы 

і па ве да мі лі, што не вя до мы па шко дзіў 

іх ма шы ны.

Пра ва ахоў ні кі, азна ё міў шы ся з за пі-

са мі з ка мер ві дэа на зі ран ня, уста на ві лі, 

што да ху лі ган скіх дзе ян няў да тыч ны 

34-га до вы мін ча нін. Муж чы на, вяр та ю-

чы ся да до му пас ля кар па ра ты ва, бес-

пад стаў на стаў на но сіць па шко джан ні 

аў та ма бі лям, якія ста я лі ўздоўж да ро-

гі. Мін ча нін ад ры ваў у транс парт ных 

срод каў ба ка выя люс тэр кі, пас ля ча го 

вы кід ваў іх у смец це вы кан тэй нер і ўця-

каў. Та кім чы нам муж чы на па шко дзіў 

17 ма шын. Ма тыў свай го ўчын ку за тры-

ма ны рас тлу ма чыць не змог, па коль кі 

ні чо га не па мя тае. Пры чы не ны ўрон 

склаў больш за 5100 руб лёў. Вя до ма, 

што ра ней да кры мі наль най ад каз нас ці 

мін ча нін не пры цяг ваў ся.

«ПА НІ КОЎ СКІ» НЕ КІ НУЎ ПТУШ КУ...
У Сто лін скі РА УС па сту пі ла па-

ве дам лен не ад жы ха ра Да від-Га-

рад ка пра тое, што ў яго з хля ва 

скра лі ча ты рох гу са коў.

Сы шчы кі ўста на ві лі, што кра дзеж 

здзейс ніў не пра цу ю чы ра ней су дзі мы 

жы хар ад на го з на се ле ных пунк таў раё-

на, 1976 го да на ра джэн ня.

Муж чы на рас ка заў пра ва ахоў ні кам, 

што ве даў пра на яў насць пту шак, та му 

ўна чы пра краў ся ў двор і не па ве рыў 

свай му шчас цю, ка лі ўба чыў не за чы не-

ныя дзве ры хля ва. Пас ля ча го за браў 

гу сей і сха ваў ся. Як па ве дам ляе УУС 

Брэсц ка га абл вы кан ка ма, вы кра дзе ная 

ма ё масць не вер ну та ўла даль ні ку, бо 

бы ла... з'е дзе на зла мыс ні кам.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


