РЭПАРЦЁР

10 верасня 2013 г.

«КАРТКА НАВУЧЭНЦА»
З ФІНАНСАВАЙ
ПЛАТФОРМАЙ
Беларусбанк сумесна з Цэнтрам сістэм ідэнтыфікацыі Нацыянальнай акадэміі навук распрацавалі і прадаставілі да
пачатку новага навучальнага года ўнікальны для нашай
краіны карткавы прадукт — «Картка навучэнца».
Гэтая картка прызначана для вучняў устаноў агульнай сярэдняй
адукацыі і ўяўляе сабой комплексны інструмент, які сумяшчае ў сабе
функцыі банкаўскай аплатнай карткі і ўніверсальнага электроннага дакумента, што дазваляе выкарыстоўваць картку як электронны пропуск
альбо электронны ключ па ўліку часу, паведамілі рэдакцыі ў прэс-службе Беларусбанка. «Картка навучэнца» мае магнітную паласу, «абсталявана» ўнікальным штрых -кодам і ўбудаваным бескантактавым чыпам,
а на пярэдні бок карткі наносіцца здымак яе трымальніка.
За кошт таго, што «Картка навучэнца» з'яўляецца паўнавартаснай
аплатнай карткай буйнейшай фінансавай установы краіны, у школьнікаў з'яўляецца магчымасць разлічвацца з яе дапамогай у школьных
сталовых, буфетах, крамах, што, несумненна, будзе спрыяць павышэнню фінансавай граматнасці дзяцей з самага ранняга ўзросту. Па
жаданні бацькоў па «Картцы навучэнца» можа быць устаноўлена забарона на зняцце наяўных грашовых сродкаў. Бацькі таксама могуць
кантраляваць выдаткі па «Картцы навучэнца» з дапамогай зручных
сэрвісаў дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання Беларусбанка
— «Інтэрнэт-банкінг» і « М-банкінг» .
Папоўніць «Картку навучэнца» можна бясплатна ва ўстановах
Беларусбанка, у банкаматах і інфакіёсках, у тым ліку з функцыяй
прыёму наяўных грошай. Акрамя гэтага, незалежна ад часу сутак і
месцазнаходжання, бацькі таксама змогуць папоўніць рахунак карткі
з дапамогай «Інтэрнэт-банкінгу» і «М-банкінгу».
Спецыялісты Беларусбанка патлумачылі, што «Картка навучэнца»
афармляецца ў якасці дадатковай да рахунку аднаго з бацькоў. У выпадку, калі дзіця дасягнула 14- гадовага ўзросту і ў яго ёсць дакумент,
які сведчыць асобу, картка таксама можа быць аформлена з асобным
рахункам. Функцыя электроннага пропуску спрашчае маніторынг наведвання школьных заняткаў вучнямі, а таксама дазваляе апавяшчаць
бацькоў з дапамогай SMS- паведамленняў пра дакладны час прыходу
дзіцяці ў школу (і выхаду з яе), пра ўсе выпадкі спазненняў і прагулаў.
Акрамя гэтага, «Картку навучэнца» можна выкарыстоўваць як электронны ключ па ўліку часу працы — напрыклад, у камп'ютарных класах.
У перспектыве такую картку можна будзе выкарыстоўваць у якасці
праязнога дакумента ў гарадскім пасажырскім транспарце, білета
чытача ў бібліятэках горада, пропуску (напрыклад, у басейн і іншыя
спартыўныя, культурныя аб'екты). Сёлета праект «Картка навучэнца»
пройдзе іспыты на базе некалькіх сталічных школ.
Сяргей КУРКАЧ.

 Навінкі аўтарынку

СУСТРАКАЙЦЕ:
КІТАЙСКІ КРАСОВЕР
Па словах дырэктара СЗАТ «БелДжы» Дзмітрыя Батракова,
не раней за кастрычнік 2013 года запланаваны пачатак зборкі і выхад на беларускі рынак красовера Emgrand X7. «Гэта
вялікі ўніверсальны аўтамабіль, які будзе запатрабаваны
як прадпрыемствамі, так і фізічнымі асобамі», — адзначае
кіраўнік сумеснага беларуска-кітайскага прадпрыемства па
зборцы легкавых аўтамабіляў.
Нагадаем, што «БелДжы» з'явілася ў Беларусі ў снежні 2011 года.
Наша першая ўласная вытворчасць па зборцы легкавых аўтамабіляў
знаходзіцца ў Барысаве. Акцыянеры — сусветны гігант па выпуску
кар'ерных самазвалаў «БелАЗ», СЗАТ «Саюзаўтатэхналогіі» і Geely
Іnternatіonal Company. Продажы сабраных у Беларусі па кітайскай тэхналогіі аўтамабіляў пачаліся сёлета, у сакавіку, праз дылерскую сетку.
Больш за 170 аўтамабіляў ужо знайшлі сваіх першых уладальнікаў.
У планах прадпрыемства — будаўніцтва новага завода магутнасцю,
якая будзе ў дзясяткі разоў перавышаць існуючую.
Дарэчы, тэхналогіі шведскага брэнда Volvo, выкупленага Geely
ў 2010 годзе, актыўна ўкараняюцца ва ўсе мадэлі Geely, незалежна
ад месцазнаходжання вытворчасці.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ



«ЛIПАВАЕ» МАЛАКО
З мэтай павелiчэння паказчыкаў аб'ёмаў надоенага малака
брыгадзiр i памочнiк брыгадзiра адной з фермаў Шчучынскага раёна даручалi сваiм падначаленым... фiктыўна яго
«набываць», паведамляе аддзяленне iнфармацыi i грамадскiх сувязяў УУС Гродзенскага аблвыканкама.
Прасцей кажучы, на падначаленых распiсваўся неiснуючы тавар, што дазваляла мець някепскiя паказчыкi выканання плана.
Больш нiякай выгады не было. Пры гэтым тры работнiцы, не
жадаючы звяртацца ў мiлiцыю, змiрылiся з тым, што з iх зарплаты рабiлiся вылiчэннi за быццам бы набытае малако. У першым
выпадку — звыш тоны лiтраў, у другiм — прыкладна ўдвая менш.
Прычым дзве работнiцы спачатку пацярпелi ад незаконных дзеянняў брыгадзiра, а потым — яго памочнiка.
Гэта выявiлi работнiкi пракуратуры i аператыўнiкi па барацьбе
з эканамiчнымi злачынствамi. Праўда, падазроныя сваю вiну не
прызнаюць, сцвярджаючы, што малако сапраўды было. Маўляў,
пры адгрузцы яго налiвалi ў канiстры, жалезныя бiклагi i iншыя
ёмiстасцi.
Барыс ПРАКОПЧЫК.
И З В Е Щ Е Н И Е

О
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СВАЁ — ЗНАЧЫЦЬ ЛЕПШАЕ?
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Селекцыйнай работай па такіх культурах беларускія агароднікі звычайна не
займаліся, бо яшчэ з часоў СССР нашы
намаганні былі скіраваны на работу з холадаўстойлівымі раслінамі. Таму распрацоўку
тэхналогіі вырошчвання кавуноў у рамках
праграм імпартазамяшчэння мы праводзілі
на 50 ранняспелых гатунках з Галандыі,
Украіны і ЗША, з якіх былі выбраны і рэкамендаваны нашым вытворцам 4 гібрыдныя
гатункі, што маюць сапраўдны кавуновы
смак і, асабліва падкрэслю, могуць захоўвацца да 30 дзён, а важыць кожны кавун
ад 7 да 15 і больш кілаграмаў. Паводле
доследаў, цяпер мы дакладна ведаем,
якія гатункі найлепшыя і як іх разводзіць.
Ніякай спецыяльнай тэхнікі для гэтага не
патрабуецца, тэхналогія нескладаная.
Яшчэ чатыры гады таму кавуны займалі 5
гектараў, сёння — больш за 100, прычым
плошчы пашыраюцца як на прыватных і
фермерскіх падворках, так і ў сельгаспрадпрыемствах. Вось таму стратэгічнасць гэтай культуры якраз і палягае на тым, што
ў гаспадарцы не «гуляе» нават няўдобіца,
а пакупнік мае наш, беларускі прадукт...
Зразумела, вырошчваць цыбулю ці часнок
выгадней, але там, дзе паспяхова расце
кавун, не расце больш амаль нічога...
— Але пакуль што спажывецкі попыт
задавальняецца гэтым прадуктам з поўдня Расіі ды азіяцкіх краін...

проводит повторный открытый аукцион по продаже следующего имущества:
ЛОТ № 1: изолированное помещение административного назначения, инвентарный номер
100/D-64620, об. пл. 447,2 кв.м, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Брестская область, г. Брест, ул. Менжинского, д. 30, в т.ч. компьютерная сеть, теплосчетчик
ТЭМ-05м-1 ДУ 32; теплосчетчик ТС-05.
Начальная цена с НДС – 3 799 006 455 бел. руб.
Сведения о земельном участке: 177/1000 доли в праве постоянного пользования
на земельный участок, пл. 0,0514 га предоставленного для обслуживания жилого дома.
ЛОТ № 2: производственная база, расположенная по адресу: Республика Беларусь,
Брестская область, г. Брест, ул. Карасева, 100, в составе: растворный узел, об. пл.
498,7 кв.м; котельная 488 кв.м (в т.ч. оборудование котельной согласно Перечня); бытовые
помещения на 90 человек, об. пл. 410,7 кв.м; механическая мастерская, об. пл. 968,5 кв.м;
склад сухих лесоматериалов, об. пл. 501,7 кв.м; гараж автоколонны, об. пл. 798,2 кв.м;
навес к складу, об. пл. 430 кв.м; пристройка к пилораме, об. пл. 348,3 кв.м; материальный
склад № 1, об.пл. 315,9 кв.м; проходная будка, об.пл. 15,7 кв.м; паровая лесосушилка, об.
пл. 71,5 кв.м; склад сыпучих материалов, об. пл. 126,3 кв.м; механический склад цемента,
об. пл. 45,2 кв.м; здание КНС, об. пл. 46,1 кв.м; материальный склад № 2, об. пл. 368,1 кв.м;
здание компрессорной станции, об. пл. 62,4 кв.м; здание для хранения материалов (кладовки), об. пл. 200 кв.м; навес для кислородных баллонов, об. пл. 28,1 кв.м; повышенный
путь; бетонный полигон; хранилище для битума; помещение хозяйственного назначения,
об. пл. 34 кв.м; в т.ч. тепловые сети, наружный водопровод, мачты освещения метал. 2 шт;
мачты освещения метал. 5 шт; линия электропередач 240 мп; канализация.
Начальная цена с НДС – 17 867 714 066 бел. руб.
Площадь земельного участка для обслуживания производственной базы – 3,6287 га
(предоставлен продавцу на праве постоянного пользования).
Для обслуживания повышенного пути продавцу на праве постоянного пользования
предоставлен земельный участок 0,6699 га. Обременение: частичная аренда.
Задаток 5% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012343260010;
нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на
в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028;
в отделении № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390,
получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней после
проведения аукциона. Оплата за объект производится в порядке, предусмотренном в
договоре купли-продажи.
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда»
от 16.08.2013.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также определения
лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте
организатора торгов www.cpo.by.
Аукцион состоится 10 октября 2013 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Советская, 8. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 09 октября 2013 г. до 17.00
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис. 1703.
Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

Пуховичское районное потребительское общество
СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ,
расположенных в Пуховичском районе Минской области:

 МАГАЗИН в д. Мижречье, д. Любячка, д. Тешково;
 ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ в д. Турин;
 СКЛАД в аг. Пуховичи.
Получить всю необходимую информацию о продаже вышеуказанных объектов вы можете

по тел. (01713) 41 1 42, 42 4 94.

УНП 600115965

Зразумела, вырошчваць цыбулю
ці часнок выгадней, але там, дзе
паспяхова расце кавун, не расце
больш амаль нічога...
неабходныя парады. Усё складваецца
добра, але не вырашана пакуль як след
пытанне забеспячэння фермераў і сельгаспрадпрыемстваў насеннем, бо яго пастаўшчыкі прапануюць вялікія партыі, а
кожны гаспадар хоча пачынаць справу
доследным шляхам, з невялікіх плошчаў.
Але гэта справа вырашаецца.
— Чым яшчэ ўзбагацяць стол беларускія агароднікі?
— Навукоўцы вядуць цяпер паспяховую адаптацыю да нашых умоў некалькі гатункаў дыні, аднак яе высокая
цеплалюбівасць пакуль дае нам шанс
паспрабаваць толькі цяплічныя варыянты. Акрамя таго, вырошчванне дыні
вымагае і выкарыстання пес тыцыдаў,
але культура гэтая перспектыўная, хай
сабе і для прыватных альбо невялікіх
фермерскіх гаспадарак. Гатовы мы прапанаваць таксама цыбулю-парэй, многія

гатункі капус ты брокалі, кальрабі, пекінскай, савойскай, духмяныя травы і
прыправы. Нават вырашчаныя на невялікіх плошчах, яны ў стане прынесці
добры прыбытак гаспадарам і замяніць
замежныя аналагі. Мне здаецца, што
найбольш перспектыўнае развядзенне
гэтай «экзотыкі» для невялікіх гаспадарак і фабрык, для падсобных гаспадарак, кансервавых заводаў і мясакамбінатаў.

Уласная «сярдзітасць»
Мер ка ван не ву чо на га пад трым ліва юць і ў Мі ніс тэр стве сель скай гаспа дар кі і хар ча ван ня. Па вод ле слоў
Тац ця ны Кар ба но віч, началь ні ка аддзе ла па вы творчас ці і гандлі пло даа га род най пра дук цы яй, эк за тыч ныя,
альбо малараспаўсюджаныя культуры,
ро бяц ца што год на на шых ні вах усё
больш сва і мі. На прык лад, гас па дар
Ула дзі мір Кра піў ка са Сма ля віц ка га
раёна вы рошч вае лекавыя і духмяныя
тра вы, цыбулю, бакла жа ны, часнок —
да 40 розных відаў пладоў і агародніны,
мае ўласную фасовачную вытворчасць
і вы дат на ганд люе, па да ючы ін шым
прыклад.
Як і ў гэтым выпадку, вялікае заўсёды
пачынаецца з малога. Таццяна Карбановіч упэўнена, што яшчэ ўчора мала
распаўсюджаныя ў нас культуры сёння
робяцца ўсё больш папулярнымі. А пад

канец года падлічым ураджай! Безумоўна, фірму па вырошчванні хрэну альбо
ароніі спецыяльна ствараць, магчыма, і
не трэба, але што людзі пачалі вырошчваць яе — здабытак!
Зусім нядаўна ў нашых крамах мы
маглі на бы ваць хрэн толь кі поль скай
вытворчасці. Прадукт быў добры, але
палякі яго рабілі надта лагодным, часам — занадта разведзеным і ненасычаным. Справа, натуральна, не ў смаку і
вастрыні, а ў прынцыпе — таму і ўзнікла
пы тан не, а ча му не ма ем на па лі цах
нашага хрэну? Расце ж ён на кожным
агародзе. Мінула колькі гадоў — і маем
уласны, рознай «сярдзітасці» прадукт.
Ак тыўна ім заняліся на Гродзеншчыне,
на Палессі — і пытанне вырашылася.
Тое са мае ад бы ло ся з жу ра ві на мі —
сімвалам краіны, з ароніяй (чарнаплоднай рабінай), цукровай кукурузай. Праз
год-два, лі чаць спе цы я ліс ты, будзем
спажываць уласнай вытворчасці замарожаныя сумесі агародніны. Кошты іх
у нашых крамах, мякка кажучы, пакуль
што выклікаюць здзіўленне: перац, капус та, шампіньёны, бульба, замарожаныя паасобку, каштуюць небагата, але
сумесі іх ад замежных вытворцаў куды
даражэй. Пакуль што фермерам нашым
гэта, магчыма, не пад сілу, але дзяржпрад пры ем ствы па він ны пад тры маць
сваіх вытворцаў.
Пятро РАМАНЧУК.

 На кантролі

Завысілі кошт
на 200 мільёнаў
У ходзе праверкі дзейнасці аддзела адукацыі, спорту і
турызму Камянецкага райвыканкама, праведзенай Камітэтам дзяржкантролю Брэсцкай
вобласці разам з упраўленнем
унут ра ных спраў Брэсц ка га
аблвыканкама, было выяўлена
парушэнне заканадаўства аб
дзяржаўных закупках.
Як па ве да міў су пра цоў нік
Дзяржкантролю Уладзімір Белавусаў, дзяржаўнай маёмасці быў
нанесены ўрон на суму 200 мільёнаў рублёў пры выкананні работ
па рамонце школьных аўтобусаў.
Падрадчык неабгрунтавана завысіў кошт работ. Высветлена,
у прыватнасці, што інфармацыя
аб правядзенні працэдуры дзяржаўнай закупкі ва ўстаноўленым
парадку апублікавана не была,
не працавала як след конкурсная
камісія. Акрамя таго, рамонт аўтобусаў для перавозкі дзяцей праводзіўся прыватным прадпрыемствам, якое не мае сертыфіката
адпаведнасці на гэту катэгорыю
работ. А вось працаёмкасць рамонту яны завысілі недзе ў чатыры разы.
Яна СВЕТАВА



 Спорт

ДЭЖАВЮ ВІКТОРЫІ АЗАРАНКІ
І ЛЁГКАЯ ПРАГУЛКА БЕЛАРУСКІХ ФУТБАЛІСТАЎ
У тыд нё вым спар тыў ным
аглядзе «Звязда» распавядае
пра тое, якая падзея «падсаладзіла» паражэнне Вікторыі
Азаранкі ў фінале US OPEN,
ці адчувае ціск Аляксей Калюжны, выступаючы за «Дынама», і дзе адбудзецца летняя Алімпіяда ў 2020 годзе.

1. Вікторыя Азаранка не здолела перамагчы Сірэну Уільямс
у фінале Адкрытага першынства
ЗША па тэнісе. У матчы за тытул
беларуска прайграла з лікам 5:7
7:6 1:6.
Паядынак дзвюх лепшых тэнісіс так планеты хутчэй нагадваў
бітву харак тараў, а не звычайны тэнісны матч. У першым сэце
спартсменкі вырашалі, хто будзе
дамінаваць у сустрэчы. І ў апошні
момант на свой бок «канат перацягнула» амерыканская тэнісістка.
У другой партыі Уільямс заканамерна хутка зарабіла перавагу і
нават падавала на матч, але Вікторыя, дэманструючы фенаменальную хватку, зраўняла лік, а
затым і вырвала перамогу ў другім
сэце. Але такі марш-кідок не мог
не адбіцца на стане беларускі. У
ключавыя моманты вырашальнай
партыі Вікторыя стала дапускаць
памылкі, што дазволіла амерыканскай саперніцы ўпэўнена давесці
матч да перамогі.
Пасля паядынку Вікторыя адзначыла: «Гэта цяжкае паражэнне, але выйсці ў фінал і гуляць
супраць лепшай тэнісісткі свету
было прыемна. Мы абедзве адчайна змагаліся і аддалі ўсе сілы на

корце. Застаецца толькі павіншаваць Сірэну. Магу сказаць адно: я
прайграла вялікай чэмпіёнцы, так
што апускаць галаву не буду». Нагадаем, летась Вікторыя Азаранка
таксама ў трох сэтах саступіла Сірэне Уільямс у фінале US OPEN.
Тым не менш у беларускіх прыхільнікаў тэніса ёсць падставы для
радасці. Тытул у спаборніцтвах
змешаных пар заваяваў Максім
Мірны. У фінале US OPEN беларуска-чэшскі тандэм Максім Мірны/Андрэа Хлавачкава перайграў
амерыканку Эбігейл Спірс і мексіканца Санцьяга Гансалеса. Для
беларускага тэнісіста гэта чацвёртая перамога ў міксце на турнірах
Вялікага шлема. Раней ён дамагаўся поспеху ў пары з Серэнай
Уільямс і Вікторыяй Азаранкай.
2. Беларуская футбольная
збор ная ў та ва рыс кім мат чы

пе ра магла ка ман ду Кыр гызста на 3:1. Га ла мі ад значы лі ся
Сяргей Балановіч, Віталь Радзівонаў і Раман Сітко. Пасля матча
настаўнік беларускай каманды
Георгій Кандарцьеў пракаментаваў дзеянні сваіх падапечных:
«У другім тайме быў нейкі сумбур. На пэў на, усё ўпі ра ец ца ў
псі ха ло гію: вя лі 2:0, па ду ма лі,
што пе ра мо га ўжо ў кі шэ ні, —
у вы ні ку пра пус ці лі не да рэ чны
гол. Спадзяюся, што ў матчы з
французамі такога не паў торыцца». Нагадаем, матч адборачнага
цыкла да чэмпіянату свету 2014
го да су праць збор най Фран цыі
адбудзецца сёння на гомельскім
стадыёне «Цэнтральны».
3. У першым хатнім матчы КХЛ
«Дынама» (Мінск) у авертайме
саступіў маскоўскаму ЦСКА —
1:2. Адзіная шайба, закіну тая ў

Каб перамагчы кыргызаў
беларускім футбалістам
час ад часу прыходзілася выконваць
ледзь не акрабатычныя нумары.

вароты Расціслава Станя, на рахунку Артура Гаўруса. У масквічоў вылучыліся Мікалай Прахоркін
і Георгій Мішарын.
Дарэ чы, у складзе бела-сі ніх
на лёд вы хо дзіў Аляк сей Калюж ны, які на пя рэ дад ні пад пісаў кант ракт з мін скім клу бам.
Апошняя «прапіска» бе ла рускага ха кеіс та — яраслаўскі «Лакаматыў».
Пасля матча Калюжны адзначыў, што не адчувае дадатковага
ціску з-за надзей, якія на яго ўскладаюцца. «Мне 36 гадоў. Толькі гэта
можа мяне непакоіць, — іранічна
пракаментаваў хакеіст. — Я прыехаў атрымліваць задавальненне
і асалоду ад хакея. Акрамя іншага,
у камандзе разлічваю добра падрыхтавацца да хатняга чэмпіянату
свету».
Ужо сёння на «Мінск-Арэне»
«Дынама» правядзе матч супраць
славацкага «Слована».
4. У Буэнас-Айрасе выбралі
сталіцу летняй Алімпіяды-2020.
Гонар прыняць 32-я летнія Алімпійскія гульні выпаў Токіа. На
правядзенне Алімпіяды таксама
прэтэндавалі Мадрыд і Стамбул.
Пасля першага тура галасавання
з алімпійскай гонкі выбыла іспанская сталіца. У другім туры з абсалютнай перавагай у 24 галасы
перамога дасталася Токіа. Апошні
раз сталіца Японіі прымала летнія Алімпійскія гульні ў 1964 годзе.
Дарэчы, на гэтай сесіі МАК прыняў
яшчэ адно важнае рашэнне — у
алімпійскую праграму вярнулі барацьбу.
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ.

НАШ ТРЭНЕР —
НАЙЛЕПШЫ Ў РАСІІ
Бе ла рус ка га
фут боль на га
спе цы я ліс та
Ле а ні да Кучука прызналі
лепшым трэнерам жніўня
ў ра сій скай
прэм'ер-лізе.
На га да ем, у
чэрвені Кучук заняў месца Славена Біліча на паса дзе га лоў на га
У галасаванні названне лепшага трэнера Леанід
трэнера маскоўКучук абышоў Лучана Спалеці і Курбана Бердыева.
ска га «Ла ка ма тыва». Да пераходу ў «Лока» беларус узначальваў футбольны
клуб «Кубань». Пад кіраўніцтвам Кучука «казакі» не прайгралі
ніводнага матча ў вясенняй частцы чэмпіянату і, мала таго,
выйшлі ў еўракубкі. Зразумела, такі прыкметны поспех не мог
не зацікавіць кіраўніцтва «чыгуначнікаў», якія відавочна знаходзіліся ў крызісе.
Але казаць пра тое, што Кучук вывеў каманду з тупіка,
пакуль рана. Тым не менш якасныя змяненні ў выніках чырвона-зялёных нельга не заўважыць. У жніўні «Лока» правёў тры
матчы і набраў дзевяць ачкоў, забіў дзевяць мячоў, прапусціўшы пры гэтым толькі адзін! Прычым перамогі былі здабыты ў
гульнях з далёка не апошнімі клубамі расійскага чэмпіянату
— «Краснадарам», «Растовам» і «Церакам». Растаўчане, якія
нечакана лідзіравалі ў першых турах, увогуле былі разгромлены — 0:5.
Такога зараду ўпэўненасці каманда не дэманстравала даўно.
Зараз «Лакаматыў» знаходзіцца на пятым месцы ў турнірнай
табліцы расійскага чэмпіянату па футболе, ушчыльную падабраўшыся да лідараў — «Растова», «Зеніта» і «Спартака»
(ЦСКА, з 17 ачкамі знаходзіцца на першым радку) і пакуль
што па-за канкурэнцыяй. Цікава будзе паназіраць, ці атрымаецца ў беларускага спецыяліста канчаткова ўскалыхнуць
«Лакаматыў».
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ



Фота Надзеі БУЖАН.

 Асаблiвасцi «цiхага» палявання

А ВЫ ЗБIРАЛI ЧЫРВОНАГАЛОВIКI...
БЕГМА?!

АУ К Ц И О Н А

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Трест Белтрансстрой» (продавец)

— Упэўнены, што гэта толькі справа
часу, і часу недалёкага. Тыя, хто вырошчваюць кавуны, рэалізуюць іх пакуль што
паблізу ад сябе, пакупнікам мала вядомыя кавуны беларускія, але ахвотныя могуць атрымаць у нашым інстытуце ўсе
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У нашай сям'i лiчаць:
тое, што наша, нам
i застанецца. Пры любых
умовах. У дачыненнi
да грыбоў гэта дзейнiчае
так: колькi б людзей нi
прайшлося па «нашых»
грыбных мясцiнах,
з пустымi рукамi мы
нiколi не вернемся! I
размова iдзе не пра
адзiн-два грыбкi на дне
вядзерца... «Норма»
была заўсёды! Вось
пройдзе iншы грыбнiк,
а ты iдзеш за iм
лiтаральна след у след
i... падымаеш баравiкi.
Прычым не скажаш,
што ён — разява...
Проста «наша — нам»
насамрэч працуе.
...Гэтым разам у мясцiны,
дзе «вод зяц ца» чыр во на галовiкi, выправiлiся па абедзе
— зранку былi неадкладныя
справы. Зразумела, што i iншыя аматары грыбоў таксама
ўжо не спалi ў шапку! Лiтаральна ў самым пачатку лесу мы
згледзелi веласiпед. А вось яго
ўладальнiка нiдзе не было вiдаць.
Супакоiўшы сябе тым самым, звыклым «наша — нам»,
разыходзiмся з татам у розныя
бакi, iмкнучыся, каб пад нагамi
не хрусцелi галiны. Гэта досыць
цяжка, бо лаўжоў i буралому
пасля ўраганаў мiнулых гадоў
у лесе — процьма! Цiкава, што
i некаторыя чырвонагаловiкi

аблюбоўваюць менавiта «звалку
галiн»...
Сён ня пер шы грыб — мой!
Ага, пра цяг ва юць рас цi. Гэ та
прыемна. Так атрымалася, што
падчас паходаў па грыбы ў гэтыя
мясцiны я раблюся спецыялiстам
па маленькiх чырвонагаловiках, у
асноўным iх «цягаю», а тата — па
вялiкiх.
Гэтак жа складвалася i ў гэты
дзень. Я натрапiла на адпаведны «пятачок», на якiм, нягледзячы на чырвонае лiсце, апалае з
дрэў, добра былi вiдаць грыбы.

Хаця сiтуацый, падчас якiх здалёк
прымаеш лiст за грыб, таксама
хапала...
Сыходзiць з той мясцiнкi не хацелася, ды тата пачаў настойлiва
клiкаць да сябе. Iду на голас — i
бачу побач з iм уладальнiка веласiпеда. Той зазначае: «Во, пайшлi чырвонагаловiкi! А дагэтуль
не было!» Ага, значыць, i ён даўно ўжо аблюбаваў гэты ўчастак
лесу... Затым грыбнiк кажа, што
аднёс ужо сабранае да веласiпеда i iдзе па грыбы другi раз. Дзiвак чалавек! А раптам хто возьме

пакiнутае?! Гэта ж не ў машыне
замкнуць...
А тата, аказваецца, клiкаў мяне, каб паказаць, як растуць на
невялiкай адлегласцi пяць вялiкiх прыгажуноў. Але, пачуўшы наблiжэнне канкурэнта, хуценька iх
зрэзаў. Непадалёк знайшла яшчэ
аднаго — ладнага — i я...
Так мы i шпацыравалi па лесе
ўзад ды ўперад, «прачэсваючы»
мясцовасць. Пакеты пацiху напаўнялiся. Цiкава, што ў гэты дзень
чырвонагаловiкi знаходзiлiся не
па адным, а па тры адразу! Тата
нават адшукаў некалькi старых
баравiкоў. Павесiў на дрэва —
няхай споры рассявае вецер.
Натрапiў i на адзiн добры. А я
i ўвогуле знайшла цуд — два
баравiчкi, якiя зраслiся бакамi.
Ух ты! Абсалютныя блiзняты!
Шкада толькi, што аказалiся
трохi чарвiвымi. Але ж затое
любавалася я iмi ў пакеце, пакуль хадзiла па лесе!
Чамусьцi ўвесь час атрымлiвалася так, што наш «калега»
iшоў паперадзе, куды нi звярнi.
А напачатку ён сабраў ладную
колькасць чырвонагаловiкаў
акурат на ўзлеску! Вось i далёка ад лясной утравянелай
дарогi адыходзiць нiкуды не
трэба... Дзiва, ды i толькi! Падняла там некалькi грыбоў i я.
Затым мы з татам вырашы лi пе рай сцi ў дру гое па
лiку «наша» месца. Вой-ёй!
Што пачалося! Ды тут жа нiхто i не быў! Чырвонагаловiк,
яшчэ адзiн, i яшчэ... Паглыбляюся ў лес... О, вунь грыб!
А там — другi. А там — трэцi.
У лiтаральным сэнсе разбягаюцца вочы!!! Хутчэй, хутчэй
зразаць! Бегма — ад аднаго

О, вунь грыб! А там —
другi. А там — трэцi.
У лiтаральным сэнсе
разбягаюцца вочы!!!
Хутчэй, хутчэй зразаць!
Бегма — ад аднаго да
другога.
да другога, па дарозе клiчучы
тату...
Калiсьцi, яшчэ малой, накiраваўшыся ў лес з мамай i старэйшым братам, на нашай грыбной
паляне я згледзела пяць вялiзных
чырвонагаловiкаў. Бегала ад аднаго да другога, паспешлiва зразаючы. А пасля на ўсёй хуткасцi
па не сла ся да сва iх, ха ва ю чы
«здабычу» за спiною, каб пасля
ўрачыста прадэманстраваць «букет» чырвонагаловiкаў!
Гадоў трыццаць прамiнула з
таго часу. А я ўсё гэтак жа (у сваiм узросце!) — бегма па грыбы.
I гэтым разам у адным месцы iх
было не пяць, а дваццаць! Прызнаюся шчыра: нiколi ў жыццi
яшчэ так не «палявала». Ух, горача! I цяжка насiць «здабычу»...
А наперадзе — такiя прыгожыя грыбныя мясцiны! Зноў разыходзiмся ў розныя бакi. I зноў
лiтаральна «скачуць», каб трапiць у поле зроку, чырвонагаловiкi. Рознага памеру — маленькiя,
сярэднiя, вялiкiя. Так, пакеты (iх
у руках ужо — два) — на зямлю.
I — што?! Правiльна, ад аднаго
да другога грыба — бегма, клiчучы тату i гучна здзiўляючыся
кожнай новай знаходцы, якая,
здаецца, iмгненна «вырас тае»
пад рукамi.

У пакетах месца няма. У чаканнi таты з яго вялiзным пакетам «складзiрую» ў кучку. Уф!
Дваццаць чатыры штукi — за
пяць хвiлiн бегу. I — мокрая, што
мыш! Цiкава, колькi грамаў вагi
скiнула?!
З цяжкай ношай накiроўваемся да дачнай сядзiбы. Там перакладваем грыбы ў вёдры, звыкла
загружаем машыну бульбай, памiдорамi, цыбуляй ды часнаком.
Тэхнiка «брыкаецца», але цягне.
А дома мама ў вялiкiм здзiўленнi бярэцца за шчокi! Усё бачыла ў сваiм жыццi. У дзяцiнстве
ў роднай вёсцы Яўкiна, што на
Смаленшчыне, па столькi цягалi
яны з братамi ды iншыя вясковыя
дзецi баравiкоў. А вось чырвонагаловiкi ў такой колькасцi i яна
бачыць упершыню.
Так, машыну — у гараж, грыбы — на стол, самi — вакол, з
нажамi. «Ашкурваем» ножкi, рэжам iх i шапачкi, кiдаем у падсоленую ваду. I зноў — практычна
нiводнага чарвiвага грыба! Толькi
пагрызеныя слiмакамi трапляюцца. Але гэта — дробязi жыцця.
Выразаем...
Рукi так i мiльгаюць, бо справа
рухаецца да ночы. Але за дзве гадзiны ўтраiх — справiлiся! Крыху
прамыць, адварыць, пасалiць — i
ў каструлях на лоджыю да заўтра.
А пасля — даварыць, закруцiць i
замарозiць. Вось толькi дзе знайсцi столькi месца ў лядоўнi, калi
там — запас ягад на ўсю зiму?!
...Ледзь не цэлую ноч я «бегала» па грыбах, а тады iх «ашкурвала»! I ў сне яны мяне не адпускалi...
Святлана АДАМОВIЧ.
Фота аўтара



