
Ся дзя чы спо саб жыц ця i нiз-

кi ўзро вень фi зiч най ак тыў нас-

цi мо гуць ака заць не га тыў ны 

ўплыў на зда роўе i якасць жыц-

ця, га во рыц ца на афi цый ным 

сай це СА АЗ, а так са ма вы клi-

каць да дат ко вы стрэс i па ста-

вiць пад па гро зу псi хiч нае зда-

роўе гра ма дзян. Фi зiч ныя прак-

ты ка ван нi i тэх нi кi рас слаб лен-

ня да па мо гуць за ха ваць спа кой 

i аба ра нiць зда роўе.

СА АЗ рэ ка мен дуе 150 хвi-

лiн уме ра най фi зiч най ак тыў-

нас цi або 75 хвi лiн iн тэн сiў най 

фi зiч най ак тыў нас цi ў ты дзень. 

У за яве ар га нi за цыi га во рыц-

ца пра не аб ход насць ра бiць 

ка рот кiя ак тыў ныя пе ра пын кi 

ця гам дня. Гэ та мо гуць быць 

тан цы, гуль нi з дзець мi аль бо, 

на прык лад, вы ка нан не хат нiх 

спраў, та кiх як убор ка до ма. 

Так са ма СА АЗ рэ ка мен дуе 

ска рыс тац ца ан лайн-рэ сур са-

мi, якiя пра па ну юць комп лекс 

фi зiч ных прак ты ка ван няў, — 

мно гiя з iх зна хо дзяц ца ў бяс-

плат ным до сту пе на YouTube. 

Для хат нiх за ня ткаў па ды дуць 

уз ды мы ка ле на да лок ця, 

план ка, пры ся дан нi, ба ка выя 

ўзды мы ка ле на i мас ток.

Спе цы я лiс ты звяр та юць 

ува гу на эле мен тар ныя рэчы, 

на прык лад, та кiя, як ха да: на-

ват у не вя лi кiх па мяш кан нях 

ха джэн не па пе ры мет ры або 

марш на мес цы можа да па-

маг чы ча ла ве ку за ста вац ца 

ак тыў ным. «Ка лi вам тэ ле фа-

ну юць, стой це цi ха дзi це па 

ха це пад час раз мо вы, а не 

ся дзi це. Ка лi вы вы ра шы лi 

вый сцi на ву лi цу, каб пра гу-

ляц ца або за няц ца спор там, 

пе ра ка най це ся, што вы зна-

хо дзi це ся на ад лег лас цi не 

менш за 1 метр ад iн шых лю-

дзей», — га во рыц ца на сай це 

Су свет най ар га нi за цыi ахо вы 

зда роўя.

Так са ма рэ ка мен ду ец ца 

ска ра цiць час, якi ча ла век 

пра во дзiць у ся дзя чым ста-

но вi шчы, i па маг чы мас цi ад-

да ваць пе ра ва гу ста я ча му. 

«У iдэа ле ў кож ны асоб ны пе-

ры яд ста рай це ся за ста вац ца 

не больш за 30 хвi лiн у ся дзя-

чым ста но вi шчы i ста но вi шчы 

ле жа чы. Раз гля дзi це маг чы-

масць вы ка ры стан ня ста ла на 

вы со кiх нож ках, якi да зва ляе 

пра ца ваць у ста но вi шчы сто-

я чы, або вы ка рыс тоў вай це ў 

якас цi пад ста вак кнi гi цi iн шыя 

пры ста са ван нi. Пад час ад па-

чын ку ў ся дзя чым ста но вi шчы 

зай май це ся ра зу мо вы мi вi да мi 

дзей нас цi, та кi мi як чы тан не, 

на столь ныя гуль нi i па злы», — 

ра яць спе цы я лiс ты.

Ме ды та цыя, глы бо кiя ўды-

хi i вы ды хi да па мо гуць за хоў-

ваць спа кой.

Для пад тры ман ня ап ты маль-

на га ста ну зда роўя так са ма важ-

на па мя таць аб не аб ход нас цi 

пра вiль на хар ча вац ца i ўжы ваць 

да стат ко вую коль касць ва ды.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.
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Шар жы i ка ры ка ту ры Але га Кар по вi ча

I хоць сён ня ў ча со пi са «Во жык» як га лоў на га 

за ка на даў цы, ка жу чы су час най мо вай, трэн-

даў у бе ла рус кай са ты ры, да лё ка не тыя, «са-

вец кiя», ты ра жы, усе мы лю бiм па жар та ваць, 

па смя яц ца. Не знi ка юць роз ныя са ты рыч ныя, 

гу ма рыс тыч ныя жан ры, зра зу ме ла, не толь кi 

ў «Во жы ку», але i на ста рон ках iн шых пе ры я-

дыч ных вы дан няў.

У Дзень сме ху, 1 кра са вi ка, адзiн з ка лi до раў Мi нiс-

тэр ства iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь упры го жы лi 

ка ры ка ту ры і шар жы вя до ма га мас та ка Вы да вец ка га 

до ма «Бе ла русь се год ня» Але га Кар по вi ча. Тэ ма-

тыч на ра бо ты аб' яд на ны ад ным аб ся гам — мас так 

пры свя цiў зроб ле нае ка ле гам па га зет най, лi та ра тур-

най справе. На ка ры ка ту рах, шар жах — жур на лiс ты 

«СБ. Бе ла русь се год ня», «Сель ской га зе ты», iн шых 

пе ры я дыч ных вы дан няў. Знай шло ся мес ца i кла сi-

кам — Яку бу Ко ла су, Ян ку Ку па ле, сла ву та му бе ла-

рус ка му пер ша дру ка ру Фран цыс ку Ска ры не.

А яшчэ ўсе, хто зна ё мiц ца з вы стаў кай, ад зна-

ча юць не толь кi па да бен ства з пер са на жа мi, але 

i шмат аб лiч насць, якую мас так пры кме цiў у воб-

ра зах Люд мi лы Руб леў скай, Ула дзi мi ра Са ла ма хi, 

iн шых вя до мых лi та ра та раў кра i ны. Асоб ны шарж 

са браў ра зам i ўсiх га лоў ных рэ дак та раў «Во жы-

ка» — Кан дра та Кра пi ву, Ула дзi мi ра Кор ба на, Юлiю 

За рэ цкую, Ва лян цi на Бла кi та, Мi ха ся Па зня ко ва, 

Але ся Пiсь мян ко ва...

Сяр гей ШЫЧ КО.

Гро дзен шчы на 
кнiж ная

Сён няш няя сi ту а цыя з ка ра на вi ру сам не спры яе 

ма са вым ме ра пры ем ствам. Та му за мест прэ-

зен та цыi «Кнiж ны свет Бе ла ру сi: Гро дзен шчы-

на», якая пла на ва ла ся на шмат ра ней, у мiн скiм 

до ме кнi гi «Све тач» па пра спек це Пе ра мож цаў, 

11 ад кры та не вя лi кая вы стаў ка, на якой прэ зен-

ту юц ца кнiж ныя зда быт кi ў га лi не гiс та рыч на га 

асвет нiц тва, кра i наз наў ства, края знаў ства, звя-

за ныя з Грод нам i яго ва ко лi ца мi.

На пер шым па вер се пра стор най кра мы раз гор ну-

ты фо та вер нi саж са здым каў вя до ма га фо та мас та-

ка, чле на Са ю за пiсь мен нi каў Бе ла ру сi Ула дзi сла ва 

Цы дзi ка. Ён — ура джэ нец Гро дзен шчы ны, шмат 

ез дзiць па роз ных ку точ ках сва ёй мi лай i лю бай ста-

рон кi. Як вы нiк — грун тоў ныя спра ва зда чы, якiя дру-

ку юц ца ў пе ры я дыч ных вы дан нях, вы хо дзяць аль бо-

ма мi i кнi га мi. Ажыц ця вiць вiр ту аль нае па да рож жа 

да па мо жа i вы стаў ка ста рых паш то вак лаў рэ а та 

Прэ мii Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь «За ду хоў нае 

ад ра джэн не» Ула дзi мi ра Лi ха дзе да ва, твор чыя зда-

быт кi яко га на мi нi ра ва ны на атры ман не Дзяр жаў най 

прэ мii Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Ле тась У. Лi ха дзе даў 

вы даў са праў ды «гро дзен скую ка лек цыю» аль бо маў 

з се рыi «У по шу ках стра ча на га» — кнi гi з рэ пра-

дук цы я мi фi ла кар тыч ных ар тэ фак таў пра Сло нiм, 

Грод на, На ва гру дак, Смар гонь.

I са мым цэнт раль ным мес цам для зна ём ства ў 

«Све та чы» з кнiж най Гро дзен шчы най з'яў ля ец ца 

вы стаў ка кнiг, звя за ных з го ра дам над Нё ма нам. 

Асоб на вы лу ча юц ца твор чыя пра ек ты, якiя бы лi 

ле тась пад тры ма ны Гро дзен скiм аб лас ным вы ка-

наў чым ка мi тэ там. Шмат руп нас цi, шмат дзейс ных 

на ма ган няў дзе ля та го, каб гэ тыя кнi гi па ба чы лi свет, 

пры клаў та га час ны на мес нiк стар шы нi Гро дзен ска-

га абл вы кан ка ма Вiк тар Лiс ко вiч, ця пер стар шы ня 

Па ста ян най ка мi сii па аду ка цыi, на ву цы, куль ту ры 

i са цы яль ным раз вiц цi Са ве та Рэс пуб лi кi На цы я-

наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь. «Кнi га спры яе 

не толь кi ду хоў на му раз вiц цю ча ла ве ка, але i яго 

ак тыў на му ўдзе лу ў са цы яль на-эка на мiч ным жыц цi 

кра i ны, — пе ра ка на ны Вiк тар Лiс ко вiч. — Мы на Гро-

дзен шчы не шмат зра бi лi, каб праз кнi гу па ка заць i 

гiс то рыю на шай ста рон кi, i той ба га ты ту рыс тыч ны 

па тэн цы ял, якi мае наш край, па тэн цы ял, праз якi 

вар та як ма га шы рэй раз вi ваць эка но мi ку рэ гi ё на. 

Спа дзя ю ся, што во пыт Гро дзен шчы ны ў га лi не су-

час на га кнiж нiц тва бу дзе па шы рац ца па ўсёй краi-

не. Га лоў нае — ве даць мэ ту, дзе ля ча го ро бiц ца, 

здзяйс ня ец ца тое цi iн шае вы дан не».

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.

ФI ЗIЧ НАЯ АК ТЫЎ НАСЦЬ 
ПА ТРЭБ НА ЗАЎ СЁ ДЫ!

Су свет ная ар га нi за цыя ахо вы зда роўя рэ ка мен дуе зай мац ца спор там у хат нiх умо вах

За мi ну лы год ге о ла га мi кра i ны быў 

пра ве дзе ны вя лi кi аб' ём ра бот па 

вы яў лен нi перс пек тыў ных участ каў 

для за бес пя чэн ня пры рос ту но вых 

ра до вi шчаў ка рыс ных вы кап няў. 

Пра гэ та рас ка заў на чаль нiк га лоў-

на га ўпраў лен ня пры род ных рэ сур-

саў Мi нiс тэр ства пры род ных рэ сур-

саў i ахо вы на ва коль на га ася род дзя 

Ва сiль КОЛБ.

— Пер шае ра до вi шча ба заль ту бы ло 

вы яў ле на ў 2017 го дзе ў Пiн скiм ра ё не. 

Да кан ца гэ та га го да су пра цоў нi кi На цыя-

наль на га прак тыч на га цэнт ра па геа ло гii 

пад лi чаць за па сы, ча ка ем не менш за 

10 мiль ё наў тон, — па ве да мiў спi кер.

— Част ка ра до вi шчаў, якiя скан цэнт-

ра ва ны па блi зу па верх нi зям лi, ужо ад-

пра ца ва на, на част цы ра бо ты пра цяг ва-

юц ца, — да да ла на мес нiк ге не раль на га 

ды рэк та ра па геа ло гii На цы я наль на-

прак тыч на га цэнт ра па геа ло гii Га лi на 

КА ЧАН КО. — У асноў ным мы ары ен туем-

ся на два прад пры ем ствы: «Го мель буд-

ма тэ ры я лы», якое вы раб ляе цеп ла iза ля-

цый ныя плi ты з ба заль та вай сы ра вi ны, 

а так са ма «По лац кшкло ва лак но», дзе ў 

хут кiм ча се пач нец ца вы пуск су пер тон-

ка га ва лак на з яе ж. Але ба зальт мож на 

вы ка рыс тоў ваць на шмат шы рэй, бо яго 

ха рак та рыс ты кi вель мi доб рыя: апроч 

цеп ла iза ля цый нас цi, ён устой лi вы да эро-

зiй, хi мiч ных уз дзе ян няў i г. д.

Ле тась РУП «ВА Бе ла рус наф та» за-

бяс пе чы ла пры рост зда бы чы наф ты ў 

аб' ёме 1,7 мiль ё на тон. НПЦ па геа ло-

гii так са ма атры маў пры рост па пя рэд не 

ацэ не ных за па саў гэ тай сы ра вi ны, якiя 

па тра бу юць яшчэ больш дэ та лё ва га 

вы ву чэн ня, у аб' ёме 978 ты сяч тон. Не-

аб ход ныя ра бо ты бы лi пра ве дзе ны i па 

ра до вi шчы «На ва ель скае», якое бы ло 

раз ве да на ў 2010 го дзе. Атры ма ны тут 

пры рост за па саў наф ты пра мыс ло вых 

ка тэ го рый склаў 646 ты сяч тон.

Усе наф та выя ра до вi шчы кра i ны звя-

за ны з Пры пяц кiм пра гi бам на поўд нi, 

але на сён ня най больш перс пек тыў ны мi 

мес ца мi зда бы чы вуг ле ва да ро даў з'яў-

ля юц ца Ар шан ская i Брэсц кая ўпа дзi ны. 

Пра гэ та рас ка заў на мес нiк на чаль нi-

ка га лоў на га ўпраў лен ня пры род ных 

рэ сур саў — на чаль нiк упраў лен ня па 

геа ло гii Мi нiс тэр ства пры ро ды i ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя Алег МОХ:

— Пры пяц кi пра гiб — наф та перс пек-

тыў ны, але за па сы яго не бяз мер ныя, 

трэ ба шу каць но выя на прам кi. Та му ця-

пер мы зна хо дзiм ся на пер шым эта пе 

вы ву чэн ня гэ тых упа дзiн. Пра вод зяц ца 

сей смiч ныя да сле да ван нi, i за да ча на ву-

коў цаў — аб агуль нiць атры ма ныя звест кi 

i даць за клю чэн не: цi ёсць перс пек ты ва 

на наф ту.

«Сё ле та мы пра во дзi лi ра бо ты па 

раз вед цы ка рыс ных вы кап няў за кошт 

срод каў за каз чы каў мi не раль на-сы ра вiн-

най ба зы для бу даў нi чай га лi ны. Iм пе-

рад алi во сем ра до вi шчаў, у тым лi ку два 

«Бела русь наф це» — «Паў ноч на бя рэ зiн-

скае» з за па са мi наф ты 854 ты ся чы тон 

i «Шумя цiц кае» з 525 ты ся ча мi тон», — 

ска за ла Га лi на Ка чан ко.

Яна на га да ла, што ў кра i не з 2016 го да 

вя дуц ца i рэ гi я наль ныя геа ла гiч ныя да-

сле да ван нi не траў. Та кая ра бо та скi ра ва-

на не на по шук сы ра вi ны, а на глы бiн нае 

вы ву чэн не на шай тэ ры то рыi.

— У пры ват нас цi, ця пер кан цэнт ру-

ем ся на паўд нё ваў сход няй част цы. Зай-

ма ем ся по шу кам i ана лi зам да ных, для 

та го каб за на ступ ныя пяць га доў зра бiць 

но выя лiч ба выя i ана ла га выя геа ла гiч ныя 

кар ты. Пры па верх не вая част ка зям лi ўжо 

амаль вы ву ча на, трэ ба iс цi глы бей. Для 

гэ та га яны i па трэб ныя.

У кра i не да стат ко ва вост ра ста iць пы-

тан не пе ра хо ду з ПЭТ-упа коў кi на шкля-

ную та ру, та му ле тась быў за бяс пе ча ны 

доб ры пры рост за па саў квар ца ва га пяс-

ку, пры дат на га для шкля ной пра мыс ло-

вас цi, — на 5 мiль ё наў тон. «Та кiм чы нам, 

агуль ныя за па сы гэ та га ка рыс на га вы-

кап ня цяпер у нас скла да юць 60 мiль ё наў 

тон, яны ство раць рэ зер вы для ўлас най 

вы твор час цi, што да зво лiць змен шыць 

iм парт перш за ўсё з Ра сii i Укра i ны. Сё-

ле та бу дзе пад рых та ва на спра ва зда ча 

аб перс пек тыў нас цi вы ву ча ных пло шчаў 

з квар ца вым пяс ком. Асноў ная рас пра-

цоў ка ра до вi шчаў у кра i не вя дзец ца ў 

кар' е ры «Ле нiн дар» Доб руш ска га ра ё-

на Го мель скай воб лас цi, а так са ма ка ля 

вё сак Бе раж ное i Га рад ная Сто лiн ска га 

ра ё на Брэсц кай воб лас цi.

— Ад зна ча ец ца пры рост i за па саў 

бу даў нi чых ма тэ ры я лаў, у пры ват нас цi 

бу даў нi ча га ка ме ню, якi з'яў ля ец ца для 

нас ад нос на но вай i вель мi важ най сы-

ра вi най, — па ве да мiў Ва сiль Колб. — 

РУВП «Гра нiт» не да лё ка ад Мi ка шэ вiч 

асвой вае но вае яго ра до вi шча. Там за 

мi ну лы год ужо бы лi пад лi ча ны за па сы 

ў 142 мiль ё ны тон, гэ та за бяс пе чыць нас 

ка ме нем на 40-45 га доў.

Ня дрэн на ў кра i не раз вi ва ец ца тар-

фя ная га лi на. На ба зе но вых ра до вi шчаў 

ства ра юц ца вы твор час цi, рас пра цоў ва-

юц ца тэх на ло гii i пра дук цыя. Шы ро кiм 

по пы там ка рыс та ец ца тая, што вы пус ка-

ец ца з вер ха во га тор фу. Ка ля 60-70 пра-

цэн таў яе iдзе на экс парт.

Пра цяг ва ец ца ра бо та па пад рых тоў цы 

да асва ен ня Не жын ска га i Лю бан ска га 

ўчаст каў Ста ро бiн ска га ра до вi шча ка-

лiй ных со ляў. Тое ж са мае да ты чыц ца 

Пет ры каў ска га ра до вi шча па асва ен нi 

ка лiй най ру ды.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Скар бы Зям лiСкар бы Зям лi

Пры бы ваць ба гац ця мi не траў

У ця пе раш няй сi ту а цыi пан дэ мii, ка лi мно гiя 

вы му ша ны за ста вац ца до ма, са ма iза ля вац ца 

або ся дзець на ка ран цi не, а ўсё больш фiт нес-цэнт раў 

i трэ на жор ных залаў пры пы ня юць сваю дзей насць, 

кож на му зда ро ва му ча ла ве ку важ на пад трым лi ваць 

фi зiч ную фор му.
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