
Толь кі ня ўда лае пе наль ці ў 
вы ка нан ні бе ла рус ка га гуль ца 
пе ра шко дзі ла бе ла рус кай ка-
ман дзе па пляж ным фут бо ле 
за ва я ваць «брон зу» на між на-
род ным тур ні ры «Ку бак Друж-
бы 2013». Са сту пі лі бе ла ру сы 
ў на са мрэч на пру жа ным фі-
наль ным мат чы гуль цам ка-
ман ды з Аб' яд на ных Араб скіх 
Эмі ра таў. Пе ра маг лі ў тур ні ры 
фут ба ліс ты з Іра на, «се раб ро» 
— у збор най Укра і ны.

Тур нір ад быў ся ў Ві цеб ску 
на ста ды ё не па пляж ным фут-
бо ле ў пой ме ра кі Віць ба. У 
ІV ад кры тым Між на род ным 
тур ні ры па пляж ным фут бо ле 
«Ку бак Друж бы 2013» бра лі 
ўдзел на цы я наль ныя збор ныя 

Тур цыі, Поль шчы, Укра і ны, Бе-
ла ру сі і ін шых кра ін.

Ці ка ва, што пад час дру-
го га дня тур ні ру яго ледзь не 
са рваў моц ны дождж. Ва ду 
з пля цоў кі, дзе пра во дзі лі ся 
гуль ні, ад пам поў ва лі вы ра-
та валь ні кі. Кі раў нік ад ной з 
ка ман даў на ват агу чыў ідэю 
спы ніць чэм пі я нат. Але ж бы-

ло вы ра ша на, што ён 
прой дзе згод на з пра-
гра май.

У раз мо ве з прад стаў-
ні ка мі ка ман ды Эмі ра таў 
вы свет лі ла ся, што ў іх кра і не 
8 пра фе сій ных ка ман даў. На 
іх по гляд, спарт сме ны сла вян-
скіх кра ін лепш пад рых та ва-
ныя ў фі зіч ным пла не.

Для пра вя дзен ня між на род-
ных спа бор ніц тваў у Ві цеб ску 
функ цы я нуе спе цы я лі за ва ны 
ста ды ён па пляж ным фут бо ле, 
які ад па вя дае ўсім еў ра пей-
скім па тра ба ван ням і стан дар-
там. Сён ня ФІ ФА і Су свет ная 
ар га ні за цыя пляж на га фут бо-
ла (BSWW) раз гля дае маг чы-
масць пра вя дзен ня ў Бе ла ру сі 
ад бо рач на га эта пу Лі гі Еў ро пы 
па пляж ным фут бо ле...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та Вік та ра НІ КА ЛА Е ВА
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СТАБІЛЬНА ВЫСОКІ 
ЎЗРОВЕНЬ

Ка ман да Бел дзярж унi вер сi тэ та за ва я ва ла ся рэб ра-
ныя ме да лi ў фi на ле чэм пi я на ту све ту па пра гра ма-
ван ні пад эгi дай АСМ.

У скла дзе ка ман ды вы сту па лi сту дэн ты 5 кур са фа куль тэ-
та пры клад ной ма тэ ма ты кi i iн фар ма ты кi Ра ман Уда вi чэн ка, 
Анд рэй Ма ле вiч i Сяр гей Жгi роў скi. А трэ нi ра ва лi ка ман ду 
вы клад чы кi ФПМI пра фе сар Ула дзi мiр Ко таў i асiс тэнт Па-
вел Iр жаў скi.

Ка ман да БДУ адзi ная ад Бе ла ру сi пра бi ла ся ў фi нал, дзе 
блiс ку ча па цвер дзi ла свой ста бiль на вы со кi ўзро вень. Каб 
зра зу мець, на коль кi вост рай бы ла ба раць ба, да стат ко ва 
ска заць, што ў ад бо рач ных ту рах чэм пi я на ту ўзя лi ўдзел 
больш як 29 ты сяч сту дэн таў з 2322 унi вер сi тэ таў 91 кра i ны. 
У вы нi ку се рыi воч ных спа бор нiц тваў пра ва ўдзель нi чаць у 
фi на ле за ва я ва лi леп шыя ка ман ды са 120 унi вер сi тэ таў. У 
ад па вед нас цi з кво та мi Еў ро пу прад стаў ля ла ў фi на ле 31 
ка ман да, Паў ноч ную Аме ры ку — 23, Ла цiн скую Аме ры ку 
— 17, Азiю — 40, Аф ры ку i Блiз кi Ус ход — 7, а Аў стра лiю i 
Акi я нiю — 2 ка ман ды.

Ка ман дам бы ло пра па на ва на 11 тэкс та вых за дач i пра да-
стаў ле ны адзiн кам п'ю тар, на якiм на пра ця гу 5 га дзiн яны па-
вiн ны бы лi рас пра ца ваць ма тэ ма тыч ную ма дэль, вы лi чаль ны 
ал га рытм i кам п'ю тар ную пра гра му, прай сцi аў та ма тыч нае 
тэс цi ра ван не пра гра мы i без да кор на вы ра шыць мак сi маль-
ную коль касць за дач. Бе ла ру сы пра вiль на ра шы лi 7 за дач!

Згод на з рэг ла мен там, пе ра мож ца мi фi наль ных спа бор-
нiц тваў ста но вяц ца, як пра вi ла, 12 ка ман даў, якiя па ка за лi 
са мыя вы со кiя вы нi кi: ча ты ры ка ман ды атрым лi ва юць за ла-
тыя ме да лi, ча ты ры — ся рэб ра ныя i ча ты ры — брон за выя.

Чэм пi ё на мi све ту 2013 го да ста лi сту дэн ты Санкт-Пе цяр-
бург ска га на цы я наль на га да след ча га ўнi вер сi тэ та iн фар ма-
цый ных тэх на ло гiй, ме ха нi кi i оп ты кi, на ба зе яко га i пра хо дзi лi 
фi наль ныя спа бор нiц твы. Гэ та пя ты па доб ны пос пех сту дэн-
таў да дзе най ВНУ. У яе ка ман дзе вы сту па лi чэм пi ё ны све ту 
мi ну ла га го да Мi ха iл Ке вер i Нi яз Нiг ма ту лiн. А так са ма кам-
па нiю iм склаў без умоў ны лi дар у аса бiс тых спа бор нiц твах бе-
ла рус Ге надзь Ка рат ке вiч, якi за раз атрым лi вае вы шэй шую 
аду ка цыю ў Санкт-Пе цяр бур гу. Да рэ чы, больш чым два ра зы 
ўдзель нi чаць у фi на ле сту дэн там не да зва ля ец ца.

За ла тыя ме да лi атры ма лi так са ма ка ман ды Шан хай ска-
га ўнi вер сi тэ та Цзяа Тонг, Та кiй ска га ўнi вер сi тэ та i На цы-
я наль на га Тай вань ска га ўнi вер сi тэ та. Ся рэб ра ныя ме да лi 
чэм пi я на ту ра зам з бе ла ру са мi за ва я ва лi ка ман ды Санкт-
Пе цяр бург ска га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та, Вар шаў ска га ўнi-
вер сi тэ та i Кi еў ска га на цы я наль на га ўнi вер сi тэ та.

Сё ле та ў воч най ба раць бе за ста лi ся ўво гу ле без уз на га-
род ка ман ды пры зна ных ва ўсiм све це школ пра гра ма ван ня 
з Са ра таў ска га, На ва сi бiр ска га, Ураль ска га i Мас коў ска га 
фi зi ка-тэх нiч на га унi вер сi тэ таў, а так са ма з Ма са чу сец ка га i 
Стэнд фард ска га ўнi вер сi тэ таў (ЗША).

Ка ман ды бе ла рус кiх унi вер сi тэ таў удзель нi ча юць у ад бо-
рач ных спа бор нiц твах чэм пi я на ту све ту па пра гра ма ван нi 
ўжо больш як 15 га доў. Паў фi нал спа бор нiц тваў За ход ня га 
рэ гi ё на чэм пi я на ту све ту, дзе за ва ёў ва юц ца пу цёў кi ў фi нал, 
уво гу ле лi чыц ца «гру пай смер цi», па коль кi там прад стаў ле ны 
ўсе са мыя буй ныя i аў та ры тэт ныя ўнi вер сi тэ ты пост са вец кай 
пра сто ры. На ват прос та тра пiць у фi нал лi чыц ца вель мi вя-
лi кай уда чай. Мiж iн шым, сту дэн ты Бе ла рус ка га дзяр жаў на-
га ўнi вер сi тэ та рэ гу ляр на пра бi ва юц ца ў фi наль ную част ку 
спа бор нiц тваў. У 2004 го дзе ў Чэ хii яны за ва я ва лi за ла тыя 
ме да лi, у 2008-м у Ка на дзе — брон за выя, а ў 2012 го дзе бе-
ла ру сы пры вез лi з Вар ша вы ся рэб ра ныя ўзна га ро ды.

На дзея НI КА ЛА Е ВА
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ДА ЎРА ЧОЎ
ПРАЗ IН ТЭР НЭТ

Пас ля ма дэр нi за цыi ў Бра гi не ад кры ла ся цэнт раль-
ная ра ён ная па лi клi нi ка. Гэ та ста ла маг чы мым дзя-
ку ю чы Дзяр жаў най па лi ты цы ў га лi не аба ро ны на-
сель нiц тва, якое па цяр пе ла ад ка та стро фы на Чар-
но быль скай АЭС. На ма дэр нi за цыю, што па ча ла ся ў 
2011 го дзе, з Го мель ска га аб лас но га бюд жэ ту бы ло 
вы дат ка ва на 6 млрд руб лёў.

Ця пер па цы ен ты ў ад ным бу дын ку мо гуць атры маць не 
толь кi ме ды цын скую, але i са цы яль ную да па мо гу — тут раз-
ме шча ны i тэ ры та ры яль ны цэнтр са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель нiц тва. Хво рым не прый дзец ца шу каць ап тэ ку: на-
быць ле ка выя срод кi мож на на мес цы. Да рэ чы, па лi клi нi ка 
пры ста са ва на для лю дзей з аб ме жа ва ны мi маг чы мас ця мi 
— зроб ле ны эле мен ты без бар' ер на га ася род дзя. Каб вяс коў-
цам, якiя звяр та юц ца да ра ён ных ура чоў па да па мо гу, бы ло 
больш зруч на тра пiць на пры ём, рас клад пра цы спе цы я лiс таў 
адап та ва ны да рас кла ду транс пар ту.

У ме жах ма дэр нi за цыi ў па лi клi нi цы па ча ла дзей нi чаць 
ла каль ная сет ка па мiж па лi клi нiч ны мi ад дзя лен ня мi i ста цы-
я на рам. У рэ гiст ра ту ры ўве дзе на элект рон ная кар та тэ ка, а 
за мо вiць та лон на пры ём мож на не толь кi па тэ ле фо не, але 
i праз iн тэр нэт, ёсць сiс тэ ма вi дэа на зi ран ня i аў ды я за пi су. 
Акра мя та го, уве дзе на мi нi-АТС, што да зва ляе кан суль та ваць 
асоб ных па цы ен таў па тэ ле фо не. Ад дзя лен не ста ма та ло гii 
цал кам змя нi ла аб ста ля ван не на но вае, су час нае. Усе ка-
бi не ты пры ёму пры ста са ва ны як для па цы ен таў, так i для 
су пра цоў нi каў па лi клi нi кi. Пра ду гле джа ны спе цы яль ныя па коi 
для ра бо ты па моч нi каў ура чоў.

Га лоў ны ўрач Бра гiн скай цэнт раль най ра ён най баль нi цы 
Iгар Кi рэ ня рас ка заў, што на пра ця гу апош нiх пя цi га доў у 
Бра гi не ад зна ча ец ца на ту раль ны пры рост на сель нiц тва. Уз-
ро вень на ра джаль нас цi пе ра вы шае агуль на рэс пуб лi кан скi i 
аб лас ны i скла дае 14,5 на 1000 жы ха роў.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

У спа дзя ван ні знай сці ўсё 
не аб ход нае для кан сер ва цыі 
ў ад ным мес цы я вы пра ві-
ла ся на Ка ма роў скі ры нак. 
Дас ка на ла вы ву чы ла асар-
ты мент, прад стаў ле ны на 
ра дах з са да ві ной і га род ні-
най. Кошт агур коў, се зон якіх 
як раз па чы на ец ца, ва га ец ца 
ад 6 да 7,5 ты ся чы руб лёў за 
кі ла грам. Па мі до ры для кан-
сер ва ван ня, як пра ві ла, на-
бы ва юць у кан цы жніў ня — 
па чат ку ве рас ня, та му каш-
ту юць яны па куль што не так 
пры ваб на, як агур кі: ад 14 да 
18 ты сяч. Ус цеш вае тое, што 

зя ле ні ва для за сол кі не трэ-
ба на бы ваць па асоб ку: ужо 
га то вы пу чок з раз лі кам на 
адзін сло ік, у які ўва хо дзяць 
ліс ты хрэ ну, чор ных па рэ чак, 
кро пу і час нок мож на на быць 
як у ганд ля роў на ра дах, так і 
ў ба бу лек по руч з імі за 5 ты-
сяч.

Але сло і каў на рын ку ча-
мусь ці не ака за ла ся...

Вы ра шы ла па шу каць у кра-
мах. За зір нуў шы ў не каль кі 
гас па дар чых ад дзе лаў, зноў 
за ста ла ся ні з чым. Блі жэй-
шым пунк там, дзе знай шлі ся 
шкля ныя сло і кі роз ных па ме-

раў, стаў ЦУМ. У ад дзе ле по-
су ду іх мож на на быць як па-
асоб ку, так і ўпа коў ка мі (па 20 
штук). Адзін паў літ ро вы сло ік 
каш туе 1900, сло ік аб' ёмам 
0,88 л — 2550, кошт сло і каў 
на паў та ра, два і тры літ ры — 
3650, 4500 і 5100 руб лёў ад-
па вед на.

Тут жа знай шлі ся і на крыў-
кі: звы чай ная бля ша ная каш-
туе 600 руб лёў, на крыў ка пад 
за крут ку без ма люн ка — 1000 
руб лёў, з ма люн кам — 1200. 
За пласт ма са вую на крыў ку без 
«языч ка» трэ ба за пла ціць 1100, 
з «языч ком» — 950 руб лёў.

Кла січ ныя за ка тач ныя ма-
шын кі ў ЦУ Ме каш ту юць ад 
42650 да 67900 руб лёў. А вось 
ма шын кі-аў та ма та тут не ака-
за ла ся. Уба чы ла та кую ў гас-
па дар чай кра ме за 110 ты сяч. 
У той жа кра ме знай шоў ся 
круг лы бяз мен, што па каз вае 
ва гу стрэл кай, каш туе ён 60 
ты сяч.

Пас ля раз лі ку асноў на га 
гас па дар ча га «ар се на лу» за-
ста ло ся толь кі на быць склад-
ні кі, не аб ход ныя для пры га-
та ван ня ра со лу. Усе іх мож на 
ку піць у лю бой пра дук то вай 
кра ме. За літр во ца ту да вя-
дзец ца за пла ціць 10850 руб-
лёў, за кі ла грам со лі — 3300, 

цук ру — 8000. Кош ты на лаў-
ро вы ліст і пе рац га рош кам 
ва га юц ца ў за леж нас ці ад 
вы твор цаў і ў ся рэд нім скла-
да юць ка ля 5000 руб лёў за 
дзе ся ці гра мо вы па ку на чак.

Вось ця пер сме ла мож на 
брац ца за кан сер ва ван не. 
Які рэ цэпт вы браць? На прык-
лад, кла січ ныя ма ры на ва ныя 
агу роч кі, дух мя ныя і хруст кія. 
Гэ ты рэ цэпт здаў на ў на шай 
сям'і пе ра хо дзіць ад ма ці да 
дач кі. На трох літ ро вы сло-
ік спат рэ біц ца 70 г со лі, 50 г 
цук ру, 50 г во ца ту (да да ец ца ў 
сло ік пад на крыў ку, а не ў ра-
сол). У стрэ ры лі за ва ныя сло і кі 
на дно па клас ці лаў ро вы ліст, 
не каль кі ліс тоў віш ні і чор най 
па рэч кі, хрэн, кроп, пе рац га-
рош кам. По тым сло ік да вер ху 
за поў ніць агур ка мі і за ліць кіп-
нем для стэ ры лі за цыі. Праз 30 
хві лін ва ду са сло і ка зліць. За-
кі пя ціць но вую ва ду і зноў за-
ліць у сло ік. Ка лі асты не, зліць 
у каст ру лю, да даць соль і цу-
кар. Зноў ку за кі пя ціць і за ліць 
агур кі. За ка таць, пе ра ку ліць 
на на крыў ку, у та кім вы гля дзе 
на крыць коў драй і па кі нуць на 
су ткі. Пас ля пры браць для за-
хоў ван ня. Смач на ес ці!

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК
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Спра вы гас па дар чыяСпра вы гас па дар чыя  ��

УСЁ, ШТО ВЫ РАС ЛА, — У СЛО ІК!
Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

Так спя ва юць у ад ной са сва iх пры пе вак са ма дзей ныя ар тыс ты 
тэ ат ра фальк ло ру, ство ра на га пры тэ ры та ры яль ным цэнт ры са цы-
яль на га аб слу гоў ван ня на сель нiц тва Мас коў ска га ра ё на Мiн ска. 
Гэ ты тэ атр ма ла ды, але ў мiк ра ра ё не «Друж ба», дзе жы вуць ама-
та ры спе ваў, ужо доб ра вя до мы. Ён не ад ной чы вы сту паў на сцэ не 
тэ ры та ры яль на га цэнт ра i га рад ско га Па ла ца ве тэ ра наў, на ву лi-
цах i ў пар ках. Вы ка наў цы пе сень i пры пе вак, тра ды цый ных тан цаў 
i аб ра даў са мi вы раб ля юць сцэ нiч ны рэ квi зiт, вы ка рыс тоў ва юць 
дэ та лi вяс ко ва га адзен ня мi ну лых ча соў. Кi руе ка лек ты вам вя до мы 
знаў ца на род най ха рэа гра фii Мi ко ла Ко таў. Тэ атр «Ма ту лi на ха та» 
аб' яд наў лю дзей роз ных уз рос таў, але боль шасць з iх ста ла га ве ку, 
вы хад цы з вё сак. Та му пес нi i тан цы вы кон ва юць тут най больш 
на блi жа на да ўзо ру, ха рак тэр на га для мi ну лых дзе ся цi год дзяў. 
Не вы пад ко ва вы бра на i наз ва тэ ат ра, бо ме на вi та з ма ту лi най 
ха ты ня сем мы праз жыц цё са мыя свет лыя ўс па мi ны.

«МА ТУ ЛI НА ХА ТА
НА ПЕС НI БА ГА ТА...»НА ПЕС НI БА ГА ТА...»

На здым ках:
Аль вi ра Пра сла ва на ра дзi ла ся ў вёс цы Су наi Ка пыль ска га 

ра ё на. Ця пер яна жы ве ў го ра дзе, але вы дат на па мя тае вяс ко выя 
пес нi сва ёй ма ла до сцi.

Вась мi клас нi кi мiн скай ся рэд няй шко лы №25 Iван Буй нiч, 
Мi ха iл Мар за люк, Дзi мiт рый Ва сiль коў — мо ла дзе вая част ка 
тэ ат раль на га ка лек ты ву.

«Ма ту лi на ха та» ў мiк ра ра ё не «Друж ба».
Яў ген Пя сец кi.

Пляж ны фут болПляж ны фут бол  ��

УРАЖАННЯЎ ХОПІЦЬ НАДОЎГА

У на ро дзе ка жуць: 
лет ні дзень год кор-
міць. Да ты чыц ца гэ та 
не толь кі хле ба ро баў, 
што спа бор ні ча юць у 
«біт вах» за ўра джай. 
Га ра чая па ра на стае 
і для руп лі вых гас па-
дынь, якія со ляць, ма-
ры ну юць, ма ро зяць, 
су шаць і га ту юць уся-
ля кія кан сер ва ва ныя 
пры сма кі, каб узім ку 
час та ваць імі бліз кіх. 
Ка рэс пан дэнт «Звяз-
ды» так са ма вы ра шы-
ла пад рых та вац ца да 
се зо ну за ка так.
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