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Купатись у мороз – справжнісінька насолода

Майже 16 років Віктор Воробей із 
Ківерців день у день купається в 
місцевій водоймі. Тріскучі моро-
зи, дощ, вітер чи гроза ще ні разу 
не зупинили його. Більше того, 
чоловік до пізньої осені ходить без 
верхнього одягу, а в найсильніші 
холоди навіть не думає вдягати 
шапку та рукавиці. 

Ківерчанин Віктор Воробей роз-
повідає, що ніколи подумати не міг, 
що почне «моржувати», бо все жит-
тя навіть улітку не дуже любив купа-
тись. 

— Сталося це зовсім випадко-
во. Наприкінці березня мій друг 
запропонував з’їздити з ним на 
озеро покупатися. Я не зрозумів: 
як скупатися? Але ні, дивлюся: за-
нурюється, пропливає до середини 
озера. Я здивувався, підійшов ближ-
че, пальцем торкнувся води, а вона 
холоднюча! Це ж усе-таки березень, 
надворі ще сніг лежить. Однак це 
мене зацікавило, кілька днів по-
ходив із ним, поспостерігав. А вже 
14 квітня 1998 року о восьмій годині 
ранку при температурі +2 °C я без 
будь-яких попередніх обтирань та 
обливань повністю занурився у воду 
на так званому Солдатському озе-
рі в Ківерцях. Десь через два тижні 
зрозумів, що таке загартування — 
то моє. Найцікавішою була перша 
зима, а вона видалась ой якою су-
ворою: вже в листопаді було -19 °C! 
І ось не полишаю цієї справи вже 
майже 16 років. Хоча в моїй медич-
ній картці пишуть, що мені проти-
показано переохолоджуватися. 

Віктор Адамович купається що-
дня з самісінького ранку. За майже 
16 років моржування не пропустив 
жодного дня. 

— Купаюся вже 189 місяців, 
5670 днів. Ні сніг, ні вітер, ні моро-
зи мене не затримують. Найнижча 
температура, за якої занурювався, — 
-32 °C, хоча цікаво було би спробу-
вати ще при більшому морозі. Якось 
навіть у грозу плавав, хоча знаю, що 

не можна так робити. Бувало, за-
нурювався в досить екстремальних 
місцях. Кілька років тому був по-
близу Донецька на виборах. Розві-
дав, що поруч є дамба, і вирішив там 
спробувати. Знайомі переконували 
цього не робити, бо водойма дуже 
глибока. Та я не міг порушити гра-
фік — і скупався, більше того, одно-
го дня пішов туди о четвертій ранку, 
коли ще темно було. Звичайно, зро-
бити це виявилося страшнувато, бо 
місцевість незнайома, наверх через 
слизькі плити взагалі важко було 
вилізти, — пригадує пан Віктор. 

Віктор Адамович зазначає, що за-
вдяки моржуванню почав дотриму-
ватись режиму дня, став стійкішим 
і витривалішим, виробив силу волі, 
адже іноді до озера доводилось іти в 
завірюху, коли снігу по коліна. Звіс-
но, холодна вода позитивно вплину-
ла і на здоров’я, бо за стільки років ні 
разу не хворів на грип чи застуду. 

— Вже 14 років не ношу взимку 
шапки й рукавиць, а до середини 
жовтня ходжу в сорочці з корот-

кими рукавами. Всі дивуються, а я 
вважаю, що ні один кожух людину 
не зігріє, бо це лише тимчасова річ: 
сьогодні є, а завтра нема. Тепло має 
йти зсередини, з душі, — переконує 
морж. 

Окрім цього, холодолюбний кі-
верчанин іноді зміцнює себе ще й 
голодуванням. Легко без їжі та води 
обходиться цілу добу, а буває, що не 
їсть і довше. Каже, після цього все, 
що раніше вважав несмачним, ви-
дається справжнім делікатесом. До 
того ж щовечора пан Віктор ще й об-
ливається крижаною водою, а взим-
ку ходить босоніж. 

— Вікторе Адамовичу, порадьте, 
коли і як краще починати «моржува-
ти»? 

— Новачкам ліпше починати з 
квітня-травня і поступово рухатися 
до холодів. Так, потрохи звикаючи, 
можна почати й обтирання та об-
ливання крижаною водою. Якщо є 
можливість, краще робити це над-
ворі, бо у ванні вода здаватиметься 
холоднішою, — ділиться морж. — 

Загартовуватися під силу кожному, 
було б лише бажання та здоров’я 
дозволяло, бо ж силувати свій ор-
ганізм не варто. Якби хтось захотів 
цим зайнятись, я б із радістю допо-
міг. 

Після розмови Віктор Адамович 
вирішив скупатися, щоби довести 
нам правду своїх слів. Погода тоді 
не тішила: саме піднявся сильний 
вітер, ішов сніг із дощем. Але моржу 
це не завада, хоча, каже, вже не може 
дочекатися похолодання: мов, купа-
тись у мороз — справжня насолода! 

— Коли на вулиці мінус 20, то у 
воду лізеш грітись, — сміється він. 
— Та найблагодатніший час для ку-
пання — кінець лютого — початок 
березня, коли все починає розтавати 
і ти по-справжньому відчуваєш силу 
талої води. Унікальними для купан-
ня є ще й усі дні Різдва Христового 
та, звісно, Водохреще. Головне — 
позитивно себе налаштувати, і тоді 
купання принесе лише хороший ре-
зультат! 

Ольга УРИНА 

На Рівненщині 
затримали групу 
кримінальних 
авторитетів 

Правоохоронці Рівненщини 
припинили діяльність зло-

чинного міжетнічного угрупо-
вання, яке діяло у Рівненській 
області й поза її межами. 

Учасники злочинної групи 
раніше неодноразово судимі та 
мають авторитет у криміналь-
ному середовищі. Про це по-
відомили у секторі зв’язків із 
громадськістю УМВС України в 
Рівненській області. 

Створювати злочинну групу 
розпочав іноземець — 46-річ-
ний Вадим, відомий у злочинно-
му світі під прізвиськом «Батя». 
Робив це, ще перебуваючи у 
в’язниці. Після звільнення разом 
зі спільниками — 36-річними 
Валерієм і Сергієм — продовжив 
злочинну діяльність — органі-
зував канал постачання тяжких 
наркотиків у місця позбавлення 
волі. У подальшому, застосо-
вуючи фізичне та психологічне 
насильство, зловмисники вчи-
нили шість тяжких й особливо 
тяжких злочинів у Рівненській і 
Київській областях. 

У вересні минулого року 
підозрювані почали вимагати 
10 тис. грн у рівнянки. Під час 
передачі їм грошей потерпілою 
працівники спецпідрозділу БОЗ 
і затримали учасників злочинної 
групи. 

Міська влада подбає 
про освітлення Луцька 
Торік Луцька міська рада виділила 729,8 тис. грн 
для реконструкції мереж зовнішнього 
освітлення міста на 20 вулицях і 19 дворах. 
Міський голова Микола Романюк повідомив, 
що в місті ще не освітлена 31 прибудинкова 
територія. За його словами, цьогоріч це буде 
пріоритетним завданням. Також він зауважив, 
що міська влада працюватиме над виділенням 
коштів для заміни старих ламп вуличного 
освітлення на сучасні енергозберігаючі. 

У Львові жінка повідомила 
міліцію про вибух бомби 
13 грудня до львівських правоохоронців надійшло 
повідомлення від невідомої особи щодо можливого 
вибуху бомби. Жінка зателефонувала з мобільного 
та вказала 11-значний код активації вибухового 
пристрою, після чого поклала слухавку. Про це 
повідомляє прес-служба Львівського міського 
управління міліції. Правоохоронці з’ясували, що 
телефонувала пацієнтка однієї зі львівських лікарень. 
34-річна жінка приїхала на лікування з району. 
Відкрито кримінальне провадження. 

Телегід

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 

з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:05 

ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

08:05 «Економічна правда»
09:05, 17:10 Т/с «Асі» 
10:50 Х/ф «Полярний рейс» 
12:35 Х/ф «Степові діти»
16:45 «ТСН. Особливе»
20:15, 03:00 Т/с «Шерлок - 2. 

Рейхенбахський водо-
спад» 

22:00, 04:30 «Гроші»
23:20 Х/ф «Шалене серце» 
01:20 «Їхні звичаї»
05:20 «Телемагазин»

05:30 Х/ф «Нічна фіалка»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10, 12:20 Т/с «Полуничний 

рай»
12:00 «Новини»
13:30 «Судові справи»
14:30 «Сімейний суд»
15:30 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки станиця спить»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Друге дихання»
23:40, 04:45 Т/с «Жінки на межі»
01:35 Т/с «Своя правда»
02:15 Х/ф «Дорога назад»
03:55 Подробиці

06:00 «Чужі помилки. Спадок 
паталогоанатома»

06:45, 15:55 «Все буде добре!»
08:35, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
10:05 Х/ф «Блеф» 
12:00 Х/ф «Осінній вальс»
14:05 Х/ф «Іван Васильович 

змінює професію» 
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:00, 02:10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
21:00 Х/ф «Пізнє каяття» 
22:25 «Національне талант-шоу 

«Танцюють всі!-6»
03:00 Х/ф «Загальна терапія - 

2» 
04:45 Нічний ефір

04:55 Служба розшуку дітей
05:00, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
05:15 Світанок
06:20 Т/с «Таксі»
06:40 Т/с «Леся+Рома»
07:20, 09:15, 13:00 Т/с «Морський 

патруль-2»
19:20 Надзвичайні новини
20:05 Т/с «Шеф-2»
22:00 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
23:10, 03:50 Свобода слова
01:05 Х/ф «Прошивка» 
02:45 Про-Ziкаве.ua

05:20 Х/ф «Кровні узи» 
07:00, 09:00, 17:00, 19:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с «Подружжя» 
09:10 Т/с «Сила Віри» 
13:10 Люблю! Чекаю!
14:10, 17:25, 22:30 Т/с «Слід» 
16:00, 04:15 Критична точка
18:00 Т/с «Сашка» 
19:20, 05:00 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Кордон слідчого 

Савельєва» 
22:00, 03:45 Події дня
23:20 Х/ф «Водний світ» 
02:00 Х/ф «Мережа» 
05:40 Срібний апельсин

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
09:55 Х/ф «Вони помінялися 

місцями» 
11:45 Х/ф «Пригоди кулінара» 
13:20 «КВН-2013»
16:10 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Хто у домі господар» 
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Знайомство з бать-

ками» 
00:10 «Леся Здєся»
00:50 Х/ф «Більше ніж секс» 
02:20 Х/ф «Нижча освіта» 
03:50 Нічне життя

06:00 Мультфільми 
07:30 Т/с «Слідаки» 
09:30 Х/ф «Підірване Пекло» 
11:20 Т/с «По гарячих слідах» 
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Лінійний відділ» 
20:00 «Облом UA. Новий сезон»
20:30 «Нове Шалене відео»
21:00 «ДжеДАІ»
21:20 Х/ф «Некерований» 
23:20 Х/ф «Бурова» 
01:00 Х/ф «Носії» 
02:20 Х/ф «Чотири листи фане-

ри» 
03:40 Х/ф «Іду до тебе» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 Телеканал «Доброго 
ранку»

09:05 «Контрольна закупівля»
09:35 «Жити здорово!»
10:30 «Зрозуміти. Пробачити»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:25 «Час обідати!»
14:15, 17:40 «Істина десь поруч»
14:30, 02:10 «Вони і ми»
15:20 «У наш час»
16:10, 00:25 «Наодинці з усіма»
17:00 Вечірні новини
18:00, 01:15 «Давай одружимося!»
19:00, 23:25 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:10, 04:05 Т/с «Ідеальний 

шлюб»
22:20 Нічні новини
22:30 «Познер»

06:10, 05:15 Teen Time
06:15, 06:55 Kids Time
06:20, 12:20 М/с «Губка Боб»
07:00, 07:35 Підйом
08:00 Т/с «Щоденник лікаря 

Зайцевої»
09:00, 17:00 Т/с «Не родись 

вродлива»
10:00 Т/с «Щасливі разом»
14:50 Х/ф «10 000 років до н.е.»
18:00, 22:40 Т/с «Вороніни»
19:00, 01:40 Репортер
19:20 Абзац!
20:00 Ревізор
23:40 Х/ф «Еквілібріум»
01:50 Х/ф «Адвокат диявола» 
04:00 Служба розшуку дітей
04:05 Зона ночі
04:10 Подорож у втрачене минуле
04:35 Моє серце ножами проймає
05:00 Зона ночі Культура
05:05 Легендарне парі
05:20 Пекельне побачення

05:20 Т/с «Висяки»
08:35 «Агенти впливу»
09:20 Х/ф «Сайд-степ» 
11:25 Т/с «Двоє зі скриньки»
14:45 Т/с «Йду тебе шукати - 2»
19:00, 21:40, 02:35, 04:35 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 12»
22:00 Т/с «Призначений» 
23:00 Т/с «Рей Донован» 
00:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк» 
00:50 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю» 
01:40 Т/с «Тіло як доказ - 2» 
03:05 «Реальні злочинці»
03:30 «Речовий доказ»
05:05 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:40 Х/ф «Загін Трубачьова 

бореться»
11:20, 16:20 Х/ф «Жарт за 

жартом»
12:15 Т/с «Застиглі депеші»
13:55 Х/ф «Ганна Каренина»
17:15 Х/ф «Запасний гравець»
18:40 Х/ф «З коханими не роз-

ставайтеся»
19:55 Т/с «Бажана»
21:40 Х/ф «Сімнадцятий трансат-

лантичний»
23:15 Х/ф «Митниця»
00:35 Х/ф «Таємниця «чорних 

дроздів»
02:10 Х/ф «Дивна жінка»
03:25 Т/с «Клон»
04:55 Кіноляпи

06:00 Телепузики
06:30 Малята-твійнята
07:20 М/с «Лалалупси» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки мутанти 

ніндзя» 
09:00 Ералаш
09:50, 20:55 Країна У
10:50 Одна за всіх
12:15 Т/с «Ксена - принцеса-

воїн» 
14:00, 19:00 Моду народу
15:50 Я права
16:45 Королева балу
17:55 Від пацанки до панянки
19:55 Т/с «Два батька і два 

сина» 
21:55 6 кадрів
23:15 Дурнєв+1
23:50 Т/с «Секс і місто» 
00:25 БарДак
01:15 Т/с «Закрита школа» 
02:00 Т/с «Кремлівські курсанти» 


02:45 Т/с «Дєтка» 
03:30 Теорія зради
04:15 Єралаш

05:20, 00:40 Світ зірок
06:00 Іноземна кухня
07:35, 13:20, 21:00 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:30 Квадратний метр
12:20, 17:00 Жіноча форма
15:15, 19:00 Таємниці шеф-кухаря
16:00, 20:00 Модний вирок
18:00, 21:40 Т/с «Любов як 

любов» 
22:45 Дивовижний дизайн
23:40 Незіркове дитинство
01:25 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 12:00, 15:00, 

18:20, 01:20, 04:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05, 23:15 Спорт
06:20 Мультфільм
06:30 Доброго ранку, Україно!
06:35, 07:35 Огляд преси
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:25 Країна on line
07:30 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:55 Політтеатр
10:25, 17:05 Т/с «Таємниця старо-

го мосту» 
11:25 Нехай Вам буде кольорово!
12:10, 18:55, 21:30 Діловий світ
12:30 Право на захист
12:50 Темний силует
13:10 Т/с «Вічний поклик» 
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews
15:30, 05:50 Діловий світ. Агро-

сектор

15:40 Книга.ua
16:15 Дорослі ігри
18:05 Агро-News
18:40 Фінансова перспектива
19:25 Різдвяний вертеп в гостях у 

І.Поповича
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 Знак питання
21:50 «Новорічна Ніч на Першому»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00 Підсумки
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:10 Х/ф «За щастям»
01:40 ТелеАкадемія
02:40 Д/ф «У майстерні Мондріана»
03:25 Ближче до народу. Валерій 

Харчишин. «Друга ріка»
04:15 Контрольна робота
04:35 Як це?
04:55 Служба розшуку дітей
05:00 М/с «Сандокан»

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 20 січня

06:00 Д/ф «Трофейні німці»
06:30, 23:30 Загадки Всесвіту
07:30, 12:30 Жертви природи
08:30, 13:30 Таємниці Третього 

рейху
09:30, 18:30 Шукачі
10:30 Таємні знаки
11:30, 15:30 В пошуках пригод
14:30, 21:30 Сучасні дива
16:30 Д/ф «Хвороби їжі»
17:30 В пошуках істини
19:30 Д/ф «Лабораторія древніх 

богів»
20:30 Д/ф «Як Лівша винищувач 

підкував»
22:30 Дивовижна Лужиця
00:30 Покер
01:20 Катастрофи століття

Так вважає бувалий морж із Ківерців Віктор Воробей


