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З па чат ку го да ў Бе ла ру сi 
па та ну ла 136 ча ла век, ад-
зна чыў стар шы ня Бе ла рус-

кага рэс пуб лi кан скага та-

ва рыст ва ра та ван ня на во-

дах Ан вар IГАМ БЕР ДЫ ЕЎ. 

З iх 48 ча ла век бы лi ў ста-
не ал ка голь на га ап'я нен ня. 
Ку паль ны се зон гэ тым ле-
там ад крыў ся паз ней, чым 
звы чай на, але на ват за гэ ты 
ка рот кi пе ры яд у ва дзе за гi-
ну ла пяць не паў на лет нiх.

Мо ра па ка ле на
Ка лi пры во дзiць ста тыс-

ты ку, з го ду ў год коль касць 
лю дзей, што то нуць у ва да ё-
мах Бе ла ру сi, знi жа ец-
ца. Так, у 2019 го дзе ва да 
за бра ла жыц цi 364 ча ла-
век, з iх 24 не паў на лет нiя. 
У 2018 го дзе па та ну ла 
374 ча ла ве кi, у тым лi ку 
30 дзя цей. У 2010 го дзе 
ў ва дзе за гi ну ла 1313 ча ла-

век, 82 з якiх бы лi ва ўзрос-
це да 18 га доў. А ў 1999 лiч-
бы i зу сiм за шкаль ва лi — 
1600 чала век i 190 не паў на-
лет нiх. За 20 га -доў коль касць 
па та ну лых ска ра цi ла ся ў 4,5 
ра за. Але ёсць ад на лiч ба, 
якая за ста ец ца ня змен най, 
пад крэс лiў спе цы я лiст. Што-
год ад 65 да 73 % лю дзей, 
для якіх ува хо д у ваду стаў 
фатальным, знаходзіліся ў 
ста не ал ка голь на га ап'я нен ня.

Не сур' ёз нае стаў лен не 
да мер бяс пе кi, пе ра ацэн-
ка ўлас ных сiл, бес кла пот-
насць у ад но сi нах да сва iх 
дзя цей — усё гэ та след ства 
не цвя ро зай «ад ва гi».

А яшчэ ў спя ко ту i пад уз-
дзе ян нем ал ка го лю ў ва дзе 
ча ла ве ка прос та мо жа пад-
вес цi зда роўе.

— Га ра чае на двор'е са-
мо па са бе — на груз ка на 
ар га нiзм: абяз вод жа насць, 
су хасць слi зiс тых. Ал ка-
голь жа за пус кае бiя хi мiч-
ныя пра цэ сы, якiя так са ма 
вя дуць да абяз вод жа нас цi. 
У вы нi ку — згу шчэн не кры вi, 
па вы ша ная ры зы ка тром ба-
ў тва рэн ня, рост ар тэ рыя льна-
га цiс ку i па ру шэн не сар дэч-
на га рыт му. I ве ра год насць 
та кiх гроз ных ус клад нен няў, 
як iн сульт цi iн фаркт, — ка жа 
за гад чы ца ам бу ла тор на га 
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Не ра дасць, а бя да
«Страш ных гiс то рый» у 

звод ках та ва рыст ва ра та-
ван ня на во дах заўж ды да-
стат ко ва.

Не цвя ро зы та та па са дзiў 
ма лень ка га сы на на пле чы 

i па спра ба ваў пе ра плыс цi 
во зе ра. На ся рэ дзi не ва да-
ёма яго па кi ну лi сi лы. На 
шчас це, ра та валь нi кi па да-

спе лi свое ча со ва i вы ра та-
ва лi i баць ку, i ма ло га. Але 
ад лiк iшоў на хвi лi ны.

У Го мель скай воб лас цi 
баць ка з тры ма сы на мi i яго 
ся бар па еха лi «муж чын скай 
кам па нi яй» ад па чыць на ва да-
 ём. Дзе цi пай шлi ку пац ца, вы-
пад ко ва па тра пi лi на плынь, i 
iх ста ла ад но сiць ад бе ра га. 
Муж чы ны кi ну лi ся на да па-
мо гу, але са мi бы лi не над та 
доб ры мi плыў ца мi. Вы ра та-
ваць прад стаў нi кам АСВО Да 
ўда ло ся толь кi ад на го з дзя-
цей i ад на го да рос ла га. Трое 
ча ла век па та ну лi.

Вя лi кая сям'я вы еха ла 
на Са лi гор скае ва да схо вi-
шча. Да рос лыя ад па чы ва лi, 
а ча ты рох га до ва га ма ло га 
па са дзi лi на мат рац, што 
гай даў ся на хва лях ка ля бе-
ра га. Ка лi баць кi па чу лi плач 
ма ло га, мат рац ужо быў ад-
не се ны на 30 мет раў у ва-
ду. За iм ад ра зу ж кi ну ла ся 
пят нац ца цi га до вая дзяў чын-
ка. Яна ўме ла пла ваць, але 
за да ча бы ла ёй не па сi лах. 
Па та ну ла i са ма, i хлоп чык.

Пад Брэс там ма лень кае 
дзi ця бы ло па кi ну та без на-
гля ду. Ма ло га ба чы лi мно гiя, 
але нi ко му ў га ла ву не прый-
шло за да цца пы тан нем, ча-
му ён без да рос лых ка ля ва-
ды. Усе ду ма лi, ма ма дзесь цi 
по бач. По тым дзi ця знiк ла. 
Яго ста лi шу каць i знай шлi... 
у ва дзе. Вяр нуць да жыц ця 
хлоп чы ка ўжо не змаг лi.

У вiр га ла вой
Яшчэ адзiн боль ра та-

валь нi каў у ку паль ны се-
зон — ама та ры ны раць: 
з мас тоў, з ага ро джы, прос та 
з кру то га бе ра га. Па сло вах 

Ан ва ра Iгам бер ды е ва, 
больш за ўсiх лю бяць па-
ны раць у Ба ры са ве i на 
Го мель шчы не. Час та да во-
дзiц ца ра та ваць ныр цоў на 
ста лiч ных Цнян цы i Чы жоў-
скiм ва да схо вi шчы.

— Гэ та смя рот на не бяс-
печ ная гуль ня — пад крэс лi-
вае стар шы ня АСВО Да. — 
Час та пас ля та кiх тру каў 
лю дзi ста но вяц ца iн ва лi да-
мi. Пры чым гэ та, як пра вi ла, 
ма ла дыя лю дзi i пад лет кi.

У Хой нiц кiм ра ё не ма цi з 
ча тыр ма дзець мi ад пра вi ла-
ся ку пац ца на во зе ра. Адзiн 
хлоп чык ныр нуў, вы браў ся 
на бе раг i па скар дзiў ся: ад-
нi ма юц ца но гi. Ця пер ён у 
рэ анi ма цыi з сур' ёз ным па-
шко джан нем па зва ноч нi ка.

На ва да ёмах, дзе ёсць 
стан цыi та ва рыст ва ра та-
ван ня на во дах, спе цы я лiс ты 
рэ гу ляр на аб сле ду юць дно. 
Але i гэ та не поў ная га ран-
тыя бяс пе кi. Плынь мо жа 
пры нес цi дрэ ва, ва да мо жа 
сыс цi. Ды i ча ла ве чы фак тар 
нi хто не ад мя няў: на прык-
лад, хтось цi мо жа кi нуць у 
ва ду пус тую бу тэль ку...

— Мя не час та пы та юць: 
на якiх ва да ёмах Бе ла ру сi 
мож на ны раць. Ад каз ваю: у 
ба сей нах, дзе ёсць трэ нер, 
якi на ву чыць пра вiль на ўва-
хо дзiць у ва ду. Без гэ та га 
ўмен ня атры маць сур' ёз ную 
траў му пад час скач коў у ва-
ду мож на на ват у ба сей не.

Да па ма жы са бе сам
Сён ня ў на шай кра i-

не дзей нi чае 66 стан цый i 
138 па стоў АСВО Да. Бе-
ла рус к iя ра та валь нiк i 
пра цу юць эфек тыў на. 
З па чат ку го да яны вы ра та-
 ва лi жыц ці 63 ча ла век, 
восем з якiх — дзе цi i пад-
лет кi.

Лi та раль на на днях у Гро-
дзен скай воб лас цi та ну ла 
вась мi га до вая дзяў чын ка. 
Яна ад пра вi ла ся на ва да ём 
з ба бу ляй. Дзяў чын ку ўда-
ло ся вы ра та ваць дзя ку ю чы 
прад стаў нi кам та ва рыст ва 
ра та ван ня на во дах i ме ды-
цын ска му ра бот нi ку, якая 
пра во дзi ла рэ анi ма цый ныя 
ме ра пры ем ствы. 

Але ра та валь нi кi ёсць 
да лё ка не на ўсiх ва да ёмах 
Сi ня во кай, та му важ на па-
мя таць: тваё жыц цё i жыц цё 
тва iх дзя цей — гэ та твая ад-
каз насць.
Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВIЧ.

СЁННЯ 325 чэрвеня 2020 г.

«Як у ва ду кан уў...»
Ве дай на шых!

ПАД ВЕ ДЗЕ НЫ ВЫ НI КI 
КОН КУР СУ СПА СО ВI ЧА

Больш за сот ню ра бот да сла лi сё ле та на што га до вы 

кон курс iмя У. Спа со вi ча, за сна ва ны Мi нiс тэр ствам 

юс ты цыi. За жа да ную i прэ стыж ную ся род юры-

дыч най су пол кi ўзна га ро ду — брон за вую ста ту эт-

ку, якая ўва саб ляе са бой за кон насць i лi та ра тур ны 

та лент, — зма га лi ся ад ва ка ты, юрыс ты, жур на лiс ты 

i твор чыя ка лек ты вы.

Да сла ныя на суд жу ры ра бо ты ў Мi нiс тэр стве юс ты цыi 
на зва лi скарб нi цай iдэй i iнi цы я тыў, бо гэ та не толь кi пуб лi-
ка цыi, тэ ле- i ра дыё пе ра да чы на пра ва вую тэ ма ты ку, але i 
паў на вар тас ныя вы дан нi i цэ лыя твор чыя пра ек ты.

— Усё гэ та спры яе ства рэн ню пра ва вой дзяр жа вы i 
фар мi ра ван ню пра ва вой куль ту ры гра мад ства, — пад крэс-
лiў мi нiстр юс ты цыi Алег СЛI ЖЭЎ СКI. — А жур на лiс ты, 
якiя пра цу юць у пра ва вой тэ ме, транс лi ру юць лю дзям но-
ва ўвя дзен нi за ка на даў ства, да ступ най мо вай вы кла да юць 
ча сам скла да ныя для ўспры ман ня нор мы пра ва.

Цi ка васць да кон кур су i яго прэ стыж з кож ным го дам 
уз рас та юць, як i коль касць удзель нi каў i на мi на цый. Сё-
ле та ся род 24 жур на лiс таў кра i ны спе цы яль ны ка рэс-

пан дэнт га зе ты «Звяз да» Iры на СI ДА РОК ста ла пе-
ра мож цам у сва ёй ка тэ го рыi, атры маў шы га лоў ны прыз 
кон кур су — ста ту эт ку. Па чэс ная ўзна га ро да — свед чан не 
пры знан ня юры дыч най су пол кай iн фар ма цый най ка рыс цi 
i прак тыч най да па мо гi лю дзям дзя ку ю чы па ста ян най руб-
ры цы «Пра ва вая гас цёў ня», якую на ста рон ках «Звяз ды» 
вя дзе Iры на.

Вiн шу ем ка ле гу i жа да ем но вых твор чых пос пе хаў!

Дру гая хва ля пан дэ мii ка ра на вi ру са 
мо жа па чац ца ў Паў днё вым паў шар'i

Эпi дэ мi ё ла гi асце ра га-
юц ца, што з-за зi мы, якая 
на ста ла ў Паў днё вым паў-
шар'i, i се зо на рас паў сюдж-
ван ня рэ спi ра тор ных за-
хвор ван няў, да якiх ад но-
сiц ца i COVID-19, мо жа па чац ца дру гая хва ля пан дэ мii, 
па ве дам ляе Euronews. У аў стра лiй скiм шта це Вiк то рыя ў 
апош нiя днi на зi ра ец ца рост коль кас цi тых, хто за ра зiў ся 
COVID-19. Прэм' ер-мi нiстр шта та Дэ нi эл Энд рус за клi каў 
да асця рож нас цi i за ха ван ня са нi тар ных мер. «Я ра зу мею 
жа дан не па кi нуць усё ў мi ну лым, але, на жаль, рэ аль насць 
iн шая, i пры кiд вац ца i ра бiць вы гляд, што эпi дэ мiя за вер ша-
на, сэн су не мае», — ад зна чыў ён. Ула ды Аў стра лii i Но вай 
Зе лан дыi за клi ка юць жы ха роў пры вы яў лен нi най мен шых 
сiмп то маў пра сту ды не ад клад на звяр тац ца па ме ды цын-
скую да па мо гу, а так са ма зда ваць тэс ты на ка ра на вi рус. 
Не спы ня ец ца рост коль кас цi за ра жэн няў у Бра зi лii. СА АЗ 

рас цэнь вае эпi дэ мi я ла гiч ную сi ту а цыю ў гэ тай аме ры кан-
скай дзяр жа ве як ад ну з са мых цяж кiх у све це.

ПАР аб вяс цi ла пра iн вес ты цый ны план 
на $133 млрд

Урад Паўд нё ва-Аф ры кан-
скай Рэс пуб лi кi апуб лi ка ваў 
дзе ся цi га до вы план iн вес ты-
цый у iнф ра струк ту ру аб' ё-
мам 2,3 трыль ё на паўд нё ва-
а фры кан скiх рэн даў ($133 млрд). Но выя пра ек ты, як ча-
ка ец ца, ство раць больш за 1,8 млн ра бо чых мес цаў i пад-
тры ма юць ад наў лен не эка но мi кi ПАР пас ля кры зi су, вы-
клi ка на га пан дэ мi яй ка ра на вi рус най iн фек цыi, па ве да мi ла 
агенц тва Bloomberg. Прэ зi дэнт кра i ны Сi рыл Ра ма фо за 
за явiў, што пан дэ мiя па вы сi ла не аб ход насць на рошч-
ван ня iн вес ты цый у эка но мi ку. ВУП ПАР у 2020 го дзе, як 
ча ка ец ца, ска ро цiц ца не менш чым на 7 пра цэн таў. «У 
доў га тэр мi но вай перс пек ты ве гэ тыя iн вес ты цыi па вя лi-
чаць па тэн цы ял на шай эка но мi кi, да зво ляць ска ра цiць 
кошт транс пар ту i па вы сiць на дзей насць па слуг элект ра-

за бес пя чэн ня i iн шых ка му наль ных па слуг», — за ўва жыў 
Ра ма фо за.

На поўд нi Мек сi кi ад быў ся ма гут ны зем ля трус
На цы я наль ная сей сма ла-

гiч ная служ ба кра i ны (SSN) 
аца нi ла яго маг нi ту ду ў 7,5. 
Па вод ле яе iн фар ма цыi, эпi-
цэнтр зна хо дзiў ся ў Цi хiм 
акi я не — за 23 кi ла мет ры на 
поў дзень ад го ра да Кру се сi та шта та Ааха ка, а гi па цэнтр — 
на глы бi нi 5 км. У на се ле ных пунк тах шта та Ааха ка па-
шко джа ныя бу дын кi (уклю ча ю чы баль нi цу з за ра жа ны мi 
ка ра на вi рус най iн фек цы яй ва Уатуль ка), ад бы лi ся апоў-
знi. Два ча ла ве кi за гi ну лi, па ве да мiў гу бер на тар шта та 
Але ханд ра Му рат. З-за зем ля тру су ўзнiк па жар на наф та -
пе ра пра цоў чым за вод зе ў го ра дзе Са лiн-Крус, яго ра бо та 
бы ла спы не на, пе ра даў тэ ле ка нал Once Noticias. Пад зем-
ныя штурш кi ад чу ва лi ся так са ма ў фе дэ раль най ста лiч най 
акру зе Ме хi ка i шэ ра гу шта таў. Зем ля трус пры вёў да не вя-
лi ка га цу на мi, якое, на шчас це, не на нес ла вя лi кай шко ды. 
Па пя рэ джан нi бы лi аб ве шча ныя так са ма i ў су сед нiх кра i-
нах — Гва тэ ма ле, Саль ва до ры i Ган ду ра се.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Шануй сваё

ВЯРТ ЛЯ ВАЯ ЧА РО ТАЎ КА 
НА МА НЕ ТАХ БЕ ЛА РУ СI

Ад на з са мых рэд кiх пту шак на шай кра i ны, якая 

22 га ды та му ста ла сiм ва лам гра мад скай ар га нi за-

цыi «Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны», упры го жы ла 

па мят ныя ма не ты.

Ця пер ну мiз ма ты i ама та ры дзi кай пры ро ды мо гуць на-
быць са бе цi для па да ру нка па мят ную ма не ту «За каз нiк 
«Зва нец» з рэ льеф най вы явай гэ тай птуш кi, якая кор мiць 
сва iх пту ша нят. Гэ та ўжо сё мая ма не та з се рыi «За каз нi кi 
Бе ла ру сi». На рэ вер се ма не ты вы яў ле на рэд кая ар хi дэя — 
ве не рын ча ра вiк. Яна, як i вярт ля вая ча ро таў ка, — ад мет-
ны вiд за каз нi ка «Зва нец».

Ды рэк тар АПБ Аляк сандр ВIН ЧЭЎ СКI па ведам ляе, 
што вярт ля вая ча ро таў ка — вiд, яко му па гра жае гла баль-
нае знiк нен не, а ў Бе ла ру сi гэ тай птуш кi гняз ду ец ца больш 
за 40 % яго су свет най па пу ля цыi. «Вя лi кае аса ко вае ба ло та 
Зва нец на Брэст чы не — най важ ней шае мес ца гнез да ван ня 
гэ тай ча ро таў кi ў све це. Тут на ба лот ных вы спах ба та нi кi 
знай шлi i най вя лiк шыя за рас нi кi рэд кiх ар хi дэй. Дзя куй 
бе ла рус кiм бан кi рам, якiя да па ма га юць пры ро да ахоў нi кам 
рас каз ваць пра вы дат ную бе ла рус кую пры ро ду. Гэ та да па-
мо жа яе за ха ваць», — лi чыць кi раў нiк ар га нi за цыi.

Сяр гей КУР КАЧ.

ШТО Ж РА ЯЦЬ РА ТА ВАЛЬ НI КI, 
КАБ ВА ДА НЕ СТА ЛА СI НО НI МАМ СЛО ВА «БЯ ДА»?

• Вы бi раць для ку пан ня ва да ёмы, дзе ёсць iнф ра-
струк ту ра, стан цыi та ва рыст ва ра та ван ня на во дах i 
ме ды цын скiя ра бот нi кi.

• Ку пац ца ў спе цы яль на пры ста са ва ных для гэ та га 
мес цах. Па ка ты бе раг i па сту по вае на рас тан не глы бi нi 
асаб лi ва важ ныя, ка лi вы з дзець мi.

• Нi на хвi лi ну не вы пус каць дзя цей з-пад ува гi па-
блi зу ва ды.

• Не пла ваць у мес цах, за ба ро не ных для ку пан ня. 
Са мыя не бяс печ ныя ва да ёмы — ме ла выя кар' е ры i рэ кi 
з хут кiм ця чэн нем.

• Не ўва хо дзiць у ва ду ў не цвя ро зым ста не.
• Не грэ ба ваць ме ра мi бяс пе кi. Пра вiль на за шпi ле ныя 

ра та валь ныя ка мi зэль кi пры ка тан нi на лод ках, ях тах, ка та-
ма ра нах — аба вяз ко выя. «Мне го ра ча» — не ар гу мент.

• Не ны раць у ва ду нi «лас таў кай», нi «сал да цi кам».
• Не ад пус каць кам па нii пад лет каў на ва да ёмы без 

да рос лых.


