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ЛЕП ШЫ ТВОР ЧЫ ПРА ЕКТ
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» ўзна га ро джа на спе цы яль ным 
дып ло мам.

Доб рай тра ды цы яй ста ла на Мiн шчы не што га до вае пад вя-
дзен не вы нi каў аб лас но га спа бор нiц тва ся род рэс пуб лi кан скiх i 
рэ гi я наль ных срод каў ма са вай iн фар ма цыi i ўша на ван не пе ра-
мож цаў. Сё ле та ва ўра чыс тых аб ста вi нах гу бер на тар Мiн скай 
воб лас цi Ба рыс Ба ту ра ўру чыў га на ро выя гра ма ты i спе цы яль-
ныя дып ло мы жур на лiс там пад час прэс-ту ра па На ра чан скiм 
краi. У на мi на цыi «Леп шы твор чы пра ект ся род жур на лiс таў 
рэс пуб лi кан скiх СМI» ад зна ча на спе цы яль ны ка рэс пан дэнт рэ-
дак цыi га зе ты «Звяз да» Тац ця на Ла зоў ская. Дып ло мы атры ма лi 
так са ма ка рэс пан дэн ты Бел ТА, рэ дак цый га зет «Рэс пуб лi ка», 
«Бе ла рус кая нi ва», «На род ная га зе та». Вiн шу ем!

Пад ра бяз нас цi аб раз вiц цi На ра чан ска га рэ гi ё на — у блi-
жэй шых ну ма рах.

У АД РАС НА-ДА ВЕ ДАЧ НЫМ БЮ РО ВЕ ДА ЮЦЬ 
СА МЫЯ НЕ ЗВЫ ЧАЙ НЫЯ IМ ЁНЫ I ПРОЗ ВI ШЧЫ

Ра бот нi кi ад рас на-да ве дач на га бю ро ГУ УС Мiн гар вы кан ка ма ве-
да юць са мыя не звы чай ныя iм ёны i проз вi шчы, бо ў iх рас па ра джэн нi 
ка ля 4 млн кар так улi ку мiн чан i жы ха роў ста лiч най воб лас цi. Гэ тая 
iн фар ма цыя ў вы гля дзе лiст коў пры быц ця i вы быц ця па сту пае ад 
паш пар тыс так ЖЭ Саў i пад раз дзя лен няў па гра ма дзян стве i мiг ра-
цыi. Як рас ка за ла на чаль нiк АДС ста лiч на га мi лi цэй ска га глаў ка Ала 
Жы лян ко ва, апош нiм ча сам баць кi ня рэд ка да юць дзет кам за мор-
скiя iм ёны — Лю чыя, Аг нiя, Лi лi я на. Акра мя та го, у Мiн ску жы вуць 
Ра бiн зон, Рысь, Сва бо да, Рэ ва лю цыя. У Бе ла ру сi, на прык лад, 16 
дзяў чы нак но сяць паўд нё вас ла вян скае iмя Вес на.

Проз вi шчы так са ма су стра ка юц ца вель мi не звы чай ныя. На-
прык лад, ёсць та кiя, што скла да юц ца з ад ной-дзвюх лi тар, — I, 
Е, Й, Яа, Её. А трой ка са мых рас паў сю джа ных бе ла рус кiх проз-
вi шчаў — Но вi ка вы, Пят ро вы i Кар по вi чы.

Вiк то рыя ЮДЗIЦ КАЯ, «Мiнск—На вi ны».

ЛЯС НЫЯ КI ЛА МЕТ РЫ
6 ле са гас па дар чых да рог агуль най пра цяг лас цю 23 км 
пла ну ец ца ўвес цi ў экс плу а та цыю да кан ца лi пе ня бя гу-
ча га го да. А ўся го на 2013 год за пла на ва на па бу да ваць 
126 км ляс ных да рог.

Як рас ка за лi жур на лiс ту «Звяз ды» ў прэс-служ бе Мiн ляс га-
са, яшчэ 10 га доў на зад у ляс ным фон дзе за год уво дзi лi ся ў 
строй толь кi 7 км да рог. А за 6 ме ся цаў бя гу ча га го да ўве дзе ны 
ўжо тры да ро гi агуль най пра цяг лас цю 10,5 км.

Згод на з пра гра май бу даў нiц тва ле са гас па дар чых да рог, да 
2016 го да ляс ная да рож ная сет ка па вiн на па вя лi чыц ца больш 
чым на 640 км. Пры гэ тым з кож ным го дам пра цяг ласць да-
рож ных ад рэз каў, што ўвод зяц ца, бу дзе рас цi. Ка лi на 2013 
год за пла на ва на па бу да ваць 126 км да рог, на 2014 год — ужо 
136,2 км, а на 2015 год — 172,8 км. Трэ ба за ўва жыць, што з 
2012 го да бу даў нiц тва ляс ных ла рог вя дзец ца ў тым лi ку i з вы-
ка ры стан нем улас ных срод каў ляс га саў. У 2013 го дзе гас па дар-
кi Мiн ляс га са на кi ру юць на гэ тыя мэ ты ка ля 13 млрд руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПРА ГРА МІС ТАЎ У ПО ЛАЦ КУ 
ПАДРЫХТУЮЦЬ ДЫС ТАН ЦЫЙ НА

По лац кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт ад кры вае сё ле та дыс-
тан цый ную фор му на ву чан ня. Атрым лі ваць аду ка цыю 
на ад лег лас ці тут мож на бу дзе па на ступ ных спе цы яль-
нас цях: «гіс то рык», «ін жы нер-пра гра міст», «эка на міст», 
«юрыст» і «спе цы я ліст у сфе ры ту рыз му».

Спе цы яль нас ці, па якіх бу дзе вес ці ся на ву чан не, вы зна ча лі-
ся з улі кам іх за па тра ба ва нас ці на рын ку аду ка цый ных па слуг і 
ме та дыч на га за бес пя чэн ня ву чэб на га пра цэ су. Ва ўні вер сі тэ це 
так са ма пад крэс лі лі, што да ад крыц ця дыс тан цый най фор мы на-
ву чан ня тут рых та ва лі ся 10 га доў. Ства ра лі ма тэ ры яль ную ба зу, 
рас пра цоў ва лі ву чэб на-ме та дыч ныя комп лек сы, вы ву ча лі во пыт 
ін шых ВНУ. Спра ва ў тым, што тэх на ло гія дыс тан цый на га на ву-
чан ня па тра буе ад ВНУ вы со ка га ўзроў ню за сва ен ня су час ных 
тэх на ло гій (уза е ма дзе ян не вы клад чы ка і сту дэн та ад бы ва ец ца 
ан лайн) і на яў нас ці ма гут най ме та дыч най ба зы. У ад роз нен не ад 
за воч ні каў, якія са ма стой на шу ка юць ма тэ ры ял, пра цу ю чы ў біб-
лі я тэ цы, сту дэн там дыс тан цый най фор мы на ву чан ня ВНУ па він на 
пра да ста віць поў ныя ву чэб ныя комп лек сы. У По лац кім дзярж уні-
вер сі тэ це рас пра ца ва ны ву чэб на-ме та дыч ныя комп лек сы па 900 
дыс цып лі нах. У пер шым се мест ры ў дыс тан цый ным на ву чан ні 
бу дуць за дзей ні ча ны ка ля 30 вы клад чы каў. Усе пе да го гі прай шлі 
спе цы яль ную пад рых тоў ку і га то вы да ра бо ты ў ан лайн-рэ жы ме. 
Не па срэд ныя зно сі ны сту дэн таў з вы клад чы ка мі бу дуць ад бы вац-
ца толь кі пад час эк за ме на цый най се сіі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

СТА ЛІ ЦА БУ ДЗЕ РАС ЦІ ЎГО РУ І ЎШЧЫЛЬ НЯЦ ЦА
Каб за бяс пе чыць жыл лём усіх мін чан, якія ма юць у ім 
па трэ бу, у ста лі цы не аб ход на па бу да ваць 20 млн кв. м 
жыл ля. А рэ аль на раз мяс ціць у ця пе раш няй га рад ской 
ры се пры іс ну ю чай па вер ха вас ці бу даў ніц тва мож на 
толь кі ка ля 5 млн квад ра таў.

Пра гэ та на се мі на ры ў Мін гар вы кан ка ме па ве да міў га лоў ны ар-
хі тэк тар ста лі цы Аляк сандр Пят роў. Ця пер за вяр ша ец ца асва ен не 
ра ё наў, якія ўжо за бу доў ва юц ца: Ле бя дзі на га, Ло шы цы, Ка мен най 
Гор кі, Дамб роў кі. У іх да ба віц ца пры клад на 600 тыс. кв. м жыл ля. 
Яшчэ ка ля 1,7 млн мож на ўзвес ці на тэ ры то ры ях, якія рэ кан стру-
ю юц ца і дзе па тра бу ец ца знос. Па шы раць ме жы Мін ска не атрым-
лі ва ец ца, та му што ва кол ста лі цы раз ме шча ны або ля сы пер шай 
ка тэ го рыі, або вор ныя зем лі, на якіх бу да ваць нель га.

— Ка лі ня ма маг чы мас ці рас ці ўшыр кі, го рад бу дзе рас ці 
ўго ру, — кан ста та ваў Аляк сандр Пят роў.

Пры гэ тым ушчыль нен ня за бу до вы не па збег нуць. Дэ фі цыт 
пло шчаў бу дзе вы клі каць і рост кош ту квад рат на га мет ра. Як 
вы ка заў зда гад ку спе цы я ліст, праз 3-4 га ды яна мо жа па вя лі-
чыц ца ўдвая да сён няш ня га кош ту квад ра та.

Воль га ЖА РЫ НА, «Мінск-На ві ны».

ХТО З РА БОТ НI КАЎ 
ВЫ КОН ВАЕ БЕС КА РЫС НЫЯ АБА ВЯЗ КI?

Вель мi здзiў ля юць вы нi кi апы тан ня, якое пра вя ла кам па-
нiя HeadHunter, пра ект RABOTA.TUT.BY. У iм узя лi ўдзел 
938 рэ спан дэн таў з 23 пра фе сiй ных сфер. Па ло ва з iх 
пры зна лi ся, што вы кон ва юць бес ка рыс ныя аба вяз кi. 
Пры гэ тым 55% та кiх ра бот нi каў вы дат коў ва юць на гэ та 
ад 40 хвi лiн да 2 га дзiн за дзень.

Апы та ныя пры во дзi лi та кiя пры кла ды бес ка рыс най пра цы: 
«ства рэн не па пе рак дзе ля па пе рак», «за га ды кi раў нi ка па вы-
ра шэн нi яго аса бiс тых спраў», «вя лi кi аб' ём не па трэб най да ку-
мен та цыi, не за па тра ба ва най нi кiм i нi чым, якая не да па ма гае 
ў пра цы, «сiс тэ ма ты за цыя якiх-не будзь звес так, звя дзен не iх 
у ад ну таб лi цу, якая по тым нi ко му не па трэб на», «вы ка нан не 
не па трэб ных за дан няў, вы нi кi якiх не бу дуць нi дзе вы ка рыс тоў-
вац ца», «дуб ля ван не да ку мен таў па фак се, элект рон най по шце i 
ары гi на лаў ад ной асо бе», «пра цэ ду ры кант ро лю ад каз ных су пра-
цоў нi каў», «да дат ко вая пра ца, не звя за ная з ма i мi не па срэд ны мi 
аба вяз ка мi», «фар маль ныя спра ва зда чы, якiя не вы ка рыс тоў-
ва юц ца для ана лi зу», «за цяг ну тыя на ра ды; да ру чэн нi, якiя сён-
ня трэ ба — заўт ра не». Да рэ чы, боль шасць (65%) спра ба ва лi 
ап ты мi за ваць свой пра цоў ны дзень i ка за лi на чаль ству аб тым, 
што вы кон ва юць бес ка рыс ную пра цу. Час цей за ўсё кi раў нiц тва 
з гэ ты мi за ўва га мi зга джа ла ся, але ка за ла, што гэ тыя аба вяз кi 
ўсё роў на трэ ба вы кон ваць. Пя тая част ка на чаль нi каў не ўспры-
ня ла сло вы су пра цоў нi каў сур' ёз на. Акра мя та го, пра цоў ны час 
«за бi вае» да роб лi ван не чу жой ра бо ты, не ча ка ныя за да чы i прось-
бы кi раў нiц тва, а так са ма доў гiя пра цэ сы ўзгад нен ня. Не ка то рыя 
пры зна лi ся, што «па ку ту юць» ад на вед ван ня са цы яль ных се так 
i сёр фiн гу ў iн тэр нэ це.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

ПА ЦЯР ПЕ ЛI АД АГНЮ ПА НЕ АСЦЯ РОЖ НАС ЦI
У вёс цы Та ра сi кi Ба ры саў ска га ра ё на па цяр пеў 13-га до-
вы пад ле так: ён атры маў апё кi, ка лi па спра ба ваў спра-
вiц ца з бен зi нам, якi за га рэў ся.

— Апош нi ўспых нуў у вы нi ку ня ўда лай да за праў кi па лi вам яшчэ 
га ра чай бен за ка сiл кi, — па ве да мi лi ў Мiн скiм аб лас ным упраў лен нi 
МНС. — Не асця рож насць пры вя ла да апё каў абедз вюх ног пер-
шай-трэ цяй сту пе няў. Па цяр пе ла 20 пра цэн таў це ла. Пад лет ка 
шпi та лi за ва лi ў ста не ся рэд няй сту пе нi ця жа ру. А ў Бя рэ зiн скiм 
ра ё не апё кi 15 пра цэн таў це ла — га лён кi, кiс цей рук — атры маў 
25-га до вы муж чы на. Ён зна хо дзiў ся на ад па чын ку ў спе цы яль на 
аб ста ля ва ным мес цы ка ля вёс кi Сла ба да. Каб раз вес цi агонь у 
ман га ле, па цяр пе лы вы ка рыс таў спе цы яль ную вад касць для рас-
паль ван ня. Але яна тра пi ла на адзен не i ўспых ну ла.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

І не ду маў, што ўпер шы-
ню ў жыц ці ў бе ла рус кай 
глы бін цы па спра бую та-
кую цу доў ную стра ву, як 
азер бай джан ская до лма. 
Па мя та е це ка ме дыю «Мі мі-
но»: «Ты лю біш до лму?»... 
А па час та ва ла юная азер-
бай джан ка, якая на ра дзі-
ла ся ў на шай Бе ла ру сі. З 
Ла лэ Гу лі е вай і яе ма май, 
па ва жа най Нар мі най, па-
зна ё міў ся ў Шар каў шчы не 
пад час свят ка ван ня юбі лею 
га рад ка.

У 1991-м баць кі Ла лэ і яе бра-
та пе ра еха лі з Азер бай джа на ў 
Бе ла русь на па ста ян нае мес ца 
жы хар ства. На іх ра дзі ме та ды 
па ча ла ся вай на...

Ла лэ ўпа чат ку пра спя ва ла 
мне пес ню пра Ба ку на азер-
бай джан скай мо ве. А па коль кі 
на ра дзі ла ся ў Шар каў шчын скім 
ра ё не, доб ра ве дае бе ла рус кую 
мо ву, бо скон чы ла бе ла рус ка-
моў ную шко лу.

— Та та пры вёз ма му з Азер-
бай джа на ўжо ця жар ную сю ды, 
і мы з бра там тут на ра дзі лі ся. 
Жы вём у вёс цы Млы ны. Та та 
ў кал га се пра цуе, ён — жы вё-
ла вод, а ма ма — хат няя гас па-
ды ня, — рас каз вае дзяў чы на 
на чыс тай бе ла рус кай мо ве. — 
Ста рэй шы ў мя не брат, я — ма-
лод шая ў сям'і. Я ўжо скон чы ла 
ву чо бу ў ка ле джы. Мы з бра там 
збі ра ем ся па сту паць у По лац кі 
дзяр жаў ны ўні вер сі тэт... Ці ёсць 
хло пец? Гэ та — сак рэт!

Вы свет лі ла ся, што дзяў чы на 
ву чы ла ся ў Сла бад ской сель-

скай шко ле. Апош няя, праў да, 
ужо за кры та больш за год. За-
тое ве ча ры су стрэч вы пуск ні коў 
на ладж ва юць. Ла лэ з бра там — 
вя ду чыя та кіх ме ра пры ем стваў. 
Ды яшчэ і спя вае на свя тах на 
трох мо вах: азер бай джан скай, 
бе ла рус кай і рус кай. Пес ні пра 
Бе ла русь лю біць спя ваць. Пад-
час на шай раз мо вы ска за ла, 
што рых ту ец ца да ўдзе лу ў аб-
лас ным кон кур се на цы я наль ных 
куль тур.

Яе ма ма, Нар мі на, вель мі за-
да во ле на тым, што жы ве ў Бе-
ла ру сі:

— Дзя цей тут на ра дзі лі і 
вы га да ва лі. Ча му ме на ві та па-
жа да лі жыць у ва шай кра і не? 
Тут зна ё мыя жы лі, брат пры яз-
джаў сю ды, дзед слу жыў у вас. 
Гас цін насць ва ша спа да ба ла ся 
нам, лю дзі доб рыя. Нар маль на 
жы вём: ча ты ры ка ро вы ў нас на 
пад вор ку, свін ні, ку ры. У сель-
са ве це ва ўсім да па ма га юць: 
ска сі лі се на, зра бі лі ру ло ны, 
пры вез лі да до му, — га во рыць 
жан чы на.

На конт до лмы, мож на ска-
заць, што гэ та — ана лаг на шых 
га луб цоў. Праў да, стра ва пры-
га та ва на з па мі до раў, з фар шы-
ра ва ным пер цам і бак ла жа на мі. 
А яшчэ мя не па час та ва лі са лод-
кай па хла вой. І са лам...

На го дай раз мо вы з Мі ка ла ем 
Ба го ві чам, стар шы нёй Шар каў-
шчын ска га рай вы кан ка ма, ста-
ла 510-я га да ві на рай цэнт ра:

«Юбі лей Шар каў шчы ны — 
зна мя наль ная па дзея. Лі та раль-
на на пя рэ дад ні свя та ад кры ла ся 

ўні вер саль ная спар тыў ная пля-
цоў ка. У яе ства рэн ні ака за ла 
іс тот ную да па мо гу фе дэ ра цыя 
фут бо ла Бе ла ру сі і ад на з кам-
па ній па ака зан ні па слуг ма-
біль най су вя зі. Плюс да па маг лі 
прад пры ем ствы і ар га ні за цыі 
рай цэнт ра. І атры маў ся вы дат-
ны па да ру нак для жы ха роў рай-
цэнт ра, асаб лі ва для мо ла дзі».

Па са мых сціп лых пад лі ках, 
у свят ка ван ні бра ла ўдзел ка ля 
1000 ча ла век. У га рад скім пар ку 
мож на бы ло з за да валь нен нем 
ад па чыць, па гля дзець на вы ста-
вы мас та коў, на ве даць на цы я-
наль ныя пад вор кі, па слу хаць 
ся род ін шых ка лек ты вы з Эс то-
ніі, Мін ска. На свя та за пра сі лі і 
ар тыс таў са ма дзей ных цыр ка-
вых ка лек ты ваў з На ва по лац-
ка, Па ста ваў. Пра вя лі кон курс 
ба я ніс таў.

Ся род гле да чоў бы лі і пры-
ез джыя. Да рэ чы, ту рыс там 
ёсць што ўба чыць у ра ё не. 
Драз до віч — зна ка мі ты мас-
так — ро дам з Гер ма но ві чаў. 
За сна валь нік іў ры ту — Пе ра-
льман — ура джэ нец мяс тэч-
ка Га ра дзец. Дзей ні чае му зей 
па мя ці Сі ко ры — зна ка мі та га 
са доў ні ка, які на ўвесь свет 
пра сла віў ся сва і мі га тун ка-
мі яб лы каў. Цу дам да на шых 
дзён за ха ва ла ся мно га кас цё-
лаў, цэрк ваў... Усіх пры ез джых 
за ва рож вае рай цэнтр ле там, 
ка лі паў сю ды шмат кве так. 
Не здар ма мно гія на зы ва юць 
Шар каў шчы ну квет ка вым го-
ра дам.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та аў та ра

�

гэ тай яга ды, дру гія прос та ўпры го жы лі ся бе 
віш ня мі-знач ка мі ці віш ня мі-за вуш ні ца мі.

Трэ ба ад зна чыць, што ідэя свя та за поў-
ні ла ўвесь го рад. Віш нё выя ат ры бу ты па-
ну юць не толь кі ў цэнт ры. На ват у кра мах 
мож на на быць на тат нік і маг ні ты з эмб ле-
май фес ты ва лю. Яшчэ ад ным но вым вя до-
мым брэн дам но ва спе ча най віш нё вай ста-
лі цы ста ла ма ну мен таль на-дэ ка ра тыў ная 
скульп ту ра «Ві шань ка», ура чыс тае ад крыц-
цё якой так са ма ад бы ло ся ў пер шы дзень 
фес ты ва лю. Па він ша ваў шы ўсіх з но вым 
сім ва лам го ра да, сві та на ча ле з са праўд-
най віш нё вай ка ра ле вай і кі раў ніц твам Глы-
боц ка га ра ё на на кі ра ва ла ся да га лоў най 
пля цоў кі. Свя та пра доў жы ла ся сло ва мі па-

дзя кі жы ха рам і гас цям го ра да, якія вы ра зіў 
ідэй ны кі раў нік «Віш нё ва га фес ты ва лю», 
стар шы ня Глы боц ка га рай вы кан ка ма Алег 
Мор хат: «Жа даю вам, па ва жа ныя зем ля кі і 
гос ці, ці ка вых су стрэч, ка рыс ных дыя ло гаў, 
твор ча га ўзлё ту і ду шэў най ра дас ці, шчы-
рых па чуц цяў ад яшчэ ад ной знач най па дзеі 
ў жыц ці на ша га го ра да, маг чы масць стаць 
свед ка мі якой нам да зво ліў час. Шы ро кую 
да ро гу — Віш нё ва му фес ты ва лю!».

На га да ем, што «Віш нё вы фес ты валь» 
у Глы бо кім пра цяг нец ца да 27 лі пе ня. Так 
што ўсе ах вот ныя яшчэ ма юць шанц па-
бы ваць на свя це.

На дзея БУ ЖАН, фо та аў та ра. 
Глы бо кае.

Ле та — час, ка лi на на шу спар тыў ную аван сцэ ну вы хо дзiць фут бол. 
Ха кей нае «Ды на ма» яшчэ толь кi рых ту ец ца да чар го ва га се зо на ў кан-
ты нен таль най ха кей най лi зе, ганд ба лiс ты ад па чы ва юць, а фут ба лiс ты 
ва ўсю зма га юц ца за пры за выя мес цы чэм пi я на ту.

1. Вось i ў 18-ым ту ры пер шын ства кра i ны па фут бо ле эмо цыi на по лi кi пе лi. 
На пэў на, най больш цi ка вы матч ад быў ся на мiн скiм «Трак та ры», дзе «Ды на ма» 
пры ма ла жо дзiн скае «Тар пе да». Па да печ ныя Ро бер та Ма ас кан та рых ту юц ца да 
дру гой су стрэ чы ў Лi зе Еў ро пы з хар вац кай «Ла ка ма ты вай». Ад нак уз няць са бе 
на строй пе рад ад лё там у За граб ды на маў цам не ўда ло ся. Жо дзiн цы пра явi лi ся бе 
не пад атлi вым са пер нi кам з яў най во ляй да пе ра мо гi. Най перш ха рак тар аў та за-
вод цаў i вы зна чыў лiк на таб ло. Доў га ён был нi чый ным — па куль Вя ча слаў Глеб 
за не каль кi хвi лiн да за вяр шэн ня гуль нi не на кi ра ваў мяч пад пе ра кла дзi ну ва рот 
Гу та ра — 1:2. Ад зна чым удзел у га ля вой ата цы «чор на-бе лых» эк за тыч на га ле гi я-
не ра з Iс па нii Да нi э ля Аль чы ны, мiж iн шым, бы ло га рэ зер вiс та вя до май «Ва лен сii». 
Яго пе ра да ча ста ла ад ным з прад вес нi каў трап на га «стрэ лу» Вя ча сла ва Гле ба.

Цi ка ва, а што ад бы ва ла ся ў iн шых су стрэ чах? БА ТЭ пе рай граў «Дняп ро» 
(3:1), «Го мель» быў леп шы за «Сла вiю» (2:1), «Нё ман» пе ра мог «Наф тан» (1:0), 
а «Шах цёр» па дзя лiў ба лы па роў ну з «Бел шы най» (1:1). Сустрэча брэсцкага 
«Дынама» і «Мінска» таксама завяршылася нічыёй (1:1). Па-ра ней ша му на пер-
шым мес цы «Шах цёр», на ча ты ры ба лы менш у БА ТЭ, за мы кае пер шую трой ку 
мiн скае «Ды на ма». На га да ем, што ўжо заўт ра вы ра шыц ца лёс i еў ра куб ка выя 
перс пек ты вы на шых чэм пi ё наў. Хлоп цы Вiк та ра Ган ча рэн кi паў тор на, у Ка ра-
ган дзе, су стрэ нуц ца з там тэй шым «Шах цё рам» i па спра бу юць да ка заць, што 
мi нi маль ны прой грыш у пер шай гуль нi бы ў толь кi не пры ем най вы пад ко вас цю. 
Па ча так су стрэ чы ў 16:30. Транс ля цыю гля дзi це на тэ ле ка на ле «Бе ла русь-2».

2. А тым ча сам муж чын ская збор ная па бас кет бо ле пра вя ла не каль кi та ва рыс кiх 
мат чаў у Пар ту га лii. Хлоп цы Рус ла на Бай да ко ва ў пер шым спа рын гу са сту пi лi гас па-
да рам, але пас ля пе ра маг лi Ру мы нiю (79:66) i ўзя лi рэ ванш у пар ту галь цаў (71:67).

3. На чар го вым эта пе Куб ка Еў ро пы па дзю до, якi ад быў ся ў Гер ма нii, бе ла-
рус кiя бар цы за ва я ва лi дзве за ла тыя ўзна га ро ды. У ка тэ го рыi да 52 кг пе ра мо гу 
атры ма ла Да р'я Скрып нiк, а ў муж чын у ка тэ го рыi звыш 100 кг зо ла та за ва я ваў 
Аляк сандр Ва ха вяк. Акра мя та го, ай чын ныя дзю да iс ты па кла лi ў агуль ную скар-
бон ку ся рэб ра ны ме даль (Iгар Жу каў), а так са ма тры брон за выя (Iгар Ма ка раў, 
Ваэ Тут ха лян, Ма ры на Слуц кая). Вiн шу ем!

Та рас ШЧЫ РЫ.

Спар тыў ны ты дзеньСпар тыў ны ты дзень  ��

БА ТЭ КРО ЧЫЦЬ ЗА «ШАХ ЦЁ РАМ»
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У мат чы з «Дняп ром» ба ры саў ча не 
лi та раль на асяд ла лi са пер нi ка.

Віш нё вы Віш нё вы 
на стройна строй

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Паў сюль быў віш нё вы на-
строй — па чы на ю чы ад спе цы-
яль на па да бра най му зы кі і за-
кан чва ю чы тэ ма тыч на раз ма ля-
ва ны мі ка на лі за цый ны мі лю ка мі 
і аў то бус ны мі пры пын ка мі. Не-
ка то рыя дзяў ча ты так са ма ад-
зна ча лі сваю пры на леж насць да 
свя та, апра нуў шы ся ў тон ко ле ру 

На свае во чыНа свае во чы  ��

І ДО ЛМА... 
РАЗАМ З НАШЫМ СА ЛАМ

ССвя та ў Шар каў шчы не.вя та ў Шар каў шчы не.

Се зонСе зон  ��

У ЧЫМ САК РЭТ 
СА ПРАЎД НА ГА 
АД ПА ЧЫН КУ?

Вы гляд спа кой на га мо ра рас слаб ляе i за ва рож вае, а вы гляд 
ажыў ле най ша шы... вы клi кае стрэс? Так, ня мец кiя i бры тан-
скiя ву чо ныя па раў на лi ак тыў насць моз гу доб ра ах вот нi каў, 
якiя на зi ра лi за спа кой ным мо рам i за да ро гай, за гру жа-
най аў та ма бi ля мi. У абод вух вы пад ках фо на вым гу кам быў 
пры глу ша ны гул: шум пры бою i ма шын на аў та ма гiст ра лi 
па доб ны, а та му не ўплы вае на ўзро вень стрэ су. Ска на ван не 
па ка за ла, што вы гляд да ро гi, за поў не най ма шы на мi, па ру-
шае су вя зi па мiж роз ны мi ад дзе ла мi моз гу, а мар скi пей заж, 
на ад ва рот, спры яе пэў най сiн хрон нас цi. Та кiм чы нам, мо ра 
ўздзей нi чае на наш мозг як... ме ды та цыя.

Па ду май це пра гэ та, ка лi вы яшчэ толь кi пла ну е це свой ад-
па чы нак. I вазь мi це на ўзбра ен не яшчэ па ру па рад псi хо ла гаў. 
Спе цы я лiс ты лi чаць, што за днi на ша га ад па чын ку мы хо чам 
кам пен са ваць усё тое, ча го нам не ха па ла на пра ця гу го да. Ад-
нак не вар та ўсё ж та кi ча каць ад на шых ка нi ку лаў больш, чым 
тыя здоль ны даць. Са мае важ нае — пры слу хац ца да ўлас ных 
жа дан няў i склас цi свой план, а не кро чыць тым шля хам, якi за 
нас пра пi саў нех та iн шы.

1. На строй це ся на ад па чы нак. Апла цi це ра хун кi, збя ры це ча-
ма дан... Сло вам, ра бi це дроб ныя спра вы i атрым лi вай це ад гэ та га 
за да валь нен не. Адзiн-два ра зы на дзень вы кон вай це прос тую 
тэх нi ку рэ лак са цыi. Зруч на ўлад куй це ся, за плю шчы це во чы, ды-
хай це глы бо ка. Уя вi це са бе кар цi ны, звя за ныя з ад па чын кам: 
мо ра, пя сок або лес, по ле... Ка лi мы рас слаб ля ем ся i пры ма ем 
пэў ную не акрэс ле насць, якая заў сё ды iдзе з пе ра ме на мi, мы ле-
пей су праць ста iм стрэ су i ад моў ным эмо цы ям.

2. Па збаў це ся ад на пру жан ня. Па ду май це, што ле пей па ды дзе 
ме на вi та вам — ма саж або на ад ва рот, пра гул кi ў хут кiм тэм пе. Зняць 
на пру жан не вы дат на да па ма га юць спе вы, так што не са ро мей це ся, 
спя вай це хоць бы пад час ра нiш ня га ду шу. Мож на на быць i но выя 
ду хi. Ня хай на ад па чын ку вас су пра ва джае не зна ё мы во дар.

3. Су зi рай це. Гэ та зна чыць, ус пры май це ўсё на ва коль нае без 
ацэ нак i ана лi зу. Да зволь це быць з ва мi не зна ё мым па хам, фар-
бам, цi шы нi... Па спра буй це спа лу чаць уме ра ныя фi зiч ныя на груз кi 
— пла ван не, ха ду, ве ла сi пед, вер ха вую яз ду — з поў ным рас слаб-
лен нем, а ме на вi та дзён ным сном ха ця б на 30 хвi лiн.

4. Гэ та амаль не рэ аль на, але ўсё ж та кi спра буй це не па зi раць 
на га дзiн нiк, не пра вя раць элект рон ную пош ту i не «лез цi» ў са-
цы яль ныя сет кi. Па сту по ва змян шай це час, якi бу дзе це тра цiць 
на гэ та ў пер шыя днi ад па чын ку.

5. Не за бы вай це ся пра ка рыс нае хар ча ван не. Па мi до ры змя-
шча юць ан ты ак сi дант лi ка пiн, якi за па воль вае пра цэс ста рэн ня 
i нейт ра лi зуе шко ду ад уль тра фi я ле ту. Бро ка лi, бе ла ка чан ная, 
чыр во ная, квя цiс тая i бру сель ская ка пус та так са ма ба га тая на 
ан ты ак сi дан ты. Яга ды — гэ та шмат по лi фе но лаў, хар чо вых ва-
лок наў i мi не ра лаў. Не за бы вай це ся так са ма на ба бо выя, якiя 
па нi жа юць уз ро вень ха лес тэ ры ну, i на тлус тую ры бу, ба га тую 
по лi не на сы ча ны мi тлус ты мi кiс ло та мi аме га-3.

6. Толь кi пра ся бе. Да зволь це са бе тое, што не да зва ля е це ў 
iн шыя днi: ле на вац ца, чы таць ра ма ны ў шэз лон гу, ад соч ваць, як 
па воль на адзiн дзень пе ра ця кае ў дру гi. Сак рэт са праўд на га ад-
па чын ку — ме на вi та ў гэ тых мо ман тах спа кою i адзi но ты.

Ган на КУ ЛА КЕ ВIЧ.

Фота БЕЛТА.

ДЗЯ ЦЕЙ ВА ЎЗРОС ЦЕ ДА ТРОХ ГА ДОЎ 
ЛЕПШ ЗА ЎСЁ АЗДА РАЎ ЛЯЦЬ У БЕ ЛА РУ СІ

Ма лым, якія не да сяг ну лі трох га до ва га ўзрос ту, зме на клі-
ма ту пры ня се хут чэй шко ду, чым ка рысць. Так лі чыць 
за гад чы ца пе ды ят рыч на га ад дзя лен ня 10-й га рад ской дзі-
ця чай па лі клі ні кі ста лі цы Тац ця на Ма ту се віч.

— Ар га нізм дзі ця ці пры ста соў ва ец ца да но вых клі ма тыч ных 
умоў як мі ні мум ты дзень, — га во рыць пе ды ятр. — Баць кі ж звы-
чай на бя руць пу цёў ку на 10—12 дзён. Ма лы толь кі ачуў ся, а ўжо 
па ра ча ма да ны збі раць.

Для дзя цей ста рэй ша га ўзрос ту та кі ка рот кі ад па чы нак — так-
са ма не зу сім па ды хо дзя чы ва ры янт. І ма лым, і пад лет кам для 
паў на цэн на га азда раў лен ня не аб ход ны ха ця б ме сяц.

— Ад па чы вай це з дзець мі па чар зе: спа чат ку ма ма або та та, 
по тым па пра сі це да па маг чы блі жэй шых сва я коў. Ты дзень, дру гі 
— ме сяц і на збі ра ец ца, — пра па на ва ла Т. Ма ту се віч.

Па вод ле слоў док та ра, у вод пус ку з дзець мі лю бо га ўзрос ту трэ-
ба за хоў ваць рэ жым дня: пас ля 11.00 іс ці з пля жа, а вяр тац ца ту ды 
пас ля 17.00. Ап ты маль ны ме сяц для азда раў лен ня дзі ця ці, на прык-
лад, на Чор ным мо ры, — ве ра сень, ка лі ва да пра грэ ла ся, сон ца 
лас ка вае, мност ва са да ві ны і ага род ні ны. Ды і боль шасць паў днё-
вых рас лін, якія вы клі ка юць алер гію, у гэ ты час ужо ад цві лі.

Ура чы Га рад ской дзі ця чай ін фек цый най клі ніч най баль ні цы Мін ска 
не рэ ка мен ду юць ехаць з ма лень кі мі дзець мі так са ма ў га ра чыя кра і-
ны. Та кі ад па чы нак звя за ны са стам ляль ны мі пе ра лё та мі, не па збеж-
ным кан так там з вя лі кай коль кас цю лю дзей у са ма лё це, аэ ра пор це, 
гас ці ні цы. Адап та цыя час цей за ўсё пра хо дзіць скла да на. Дзі ця сла-
бее, у яго ар га нізм лёг ка мо жа пра нік нуць ві рус або ін фек цыя.

«Мінск—На ві ны».


