СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ

Каралева «Атлетыка»
знайшла сваіх уладальнікаў

 Формула ўдачы

Пра што Ігар Сігаў размаўляе са сцэнай?
Артыст Ігар Сігаў некалі прайшоў па чырвонай дарожцы «Оскара». Але, каб стаць «зоркай» у маштабах сваёй роднай краі ны, гэ та га можа быць ма ла. Ін шая спра ва — пра спя ваць
на сцэне Палаца Рэспублікі. І ён спяе сваю «Адвечную песню»:
у спектаклі, які нядаўна быў адроджаны на сцэне Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі.

На ўрачыстай цырымоніі
ўручэння першай спецыяль най уз на га ро ды для
спартсменаў «Атлетыка»
назвалі лёгкаатлетаў і трэнераў, якія найбольш ярка
праявілі сябе ў 2014 годзе.
Прэміі прысуджаліся ў чатырох узроставых катэгорыях: дарослыя, моладзь,
юніёры/юніёркі, старэйшыя
юнакі/дзяўчаты, а таксама
найлепшыя трэнеры (два
настаўнікі дарослых лёгкаатлетаў і па адным у астатніх катэгорыях).

плануем ужо ў сярэдзіне ліпеня прыступіць да спаборніцтваў. Магчыма, гэта
будзе Кубак Еўропы. Паўнавартасную
падрыхтоўку будзем весці да чэмпіянату свету-2015 у Пекіне. Аднаўленне
ідзе па плане, нага не турбуе. Застаўся месяц рэабілітацыі, а затым пачну
ўзмоцненыя заняткі. Сваю цяперашнюю
гатоўнасць да летняга сезона са 100%
ацаню прыкладна на 65%, — распавёў
Андрэй.
У катэгорыі юнакоў і дзяўчат узнагароды атрымалі дзідакідальнікі Валерый
Ізотаў і Ганна Тарасюк. Наталля Шыкаленка, мама і трэнер Ганны, прызнана
найлепшым трэнерам.
Сярод юніёраў адзначаны Вікторыя
Рашчупкіна (спартыўная хадзьба) і Яўген Набокаў (скачкі ў вышыню). Настаўнік Яўгена Уладзімір Алейнік — найлепшы трэнер.
У моладзевай катэгорыі ўзнагароды
былі ўручаны Алене Собалевай (кіданне молата) і Андрэю Чурыле (скачкі ў
вышыню), а таксама трэнеру Андрэя —
Валянціну Курдзюку.
Вадзім ДЗЕВЯТОЎСКІ, у мінулым
спартсмен, а цяпер — парламентарый
і кіраўнік БФЛА таксама атрымаў узнагароду — знак Міністэрства спорту і
турызму — «За развіццё фізічнай культуры і спорту ў Рэспубліцы Беларусь».
Намеснік міністра спорту і турызму
Аляксандр ДУБКОЎСКІ, уручаючы яе,
нагадаў, што Дзевятоўскі ўнёс значны
ўклад у распрацоўку новай рэдакцыі закона «Аб фізічнай культуры і спорце».
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ООО «Триумфстрой»,
опубликованной в газете «Звязда» №173 (27783) от 12.09.2014
по объекту «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями
бытового обслуживания и гараж-стоянкой по ул. П.Глебки»
(без инженерных сетей)
ООО «Триумфстрой» информирует о внесении дополнений в проектную
декларацию, опубликованную в газете «Звязда» № 173 (27783) от 12.09.2014 по
объекту «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями бытового
обслуживания и гараж-стоянкой по ул. П.Глебки» (без инженерных сетей):
Количество помещений бытового обслуживания, предлагаемых для заключения договоров создания объектов долевого строительства, – 1 шт.
Ознакомление дольщиков с объектами долевого строительства и условиями
заключения договора производится по адресу: г.Минск, ул. Е.Полоцкой, д. 1, оф.
117 а, тел.: 8 029 222 20 16, 8 029 222 20 41.
УНП 190465926

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»
23 апреля 2015 года
проводит 7-ой открытый аукцион по продаже
имущества республиканской собственности
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Кузов-фургон К1.375
№ 080297
1984 г. 2 кат.,
Автошасси УРАЛ-375
ш. 427186 дв. 218963
1984 г. 3 кат. 1523 км
Грузовой Урал-43200010 ш.021296
дв. 565647 1984 г.
4 кат. 18780 км
Грузовой Урал-432020011-01 ш. 108540
дв. 336428 1988 г.
4 кат. 43944 км
Грузовой Урал-43200710-01 ш. 168963
дв. 745718 1991 г.
3 кат. 61455 км
Грузовой Урал-43202
ш. 035090 дв. 719575
1985 г. 4 кат. 54064 км

Местонахождение
объекта

Начальная
цена продажи
(бел. руб.)

Сумма
задатка
(бел. руб.)

г. Кричев-2,
в/ч 33190

52 000 000

5 200 000

г. Старые Дороги,
в/ч 48668

48 000 000

4 800 000

г. Старые Дороги,
в/ч 48668

48 000 000

4 800 000

г. Старые Дороги,
в/ч 48668

48 000 000

4 800 000

г. Старые Дороги,
в/ч 48668

45 000 000

4 500 000

Условия и порядок проведения аукциона
опубликованы в газете «Звязда» № 48 от 13.03.2015 г.
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81.
Наш адрес в Интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

СЁННЯ
Сонца

Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

7.11
7.00
7.01
6.58
7.26
7.27

19.24
19.14
19.14
19.11
19.39
19.40

12.13
12.14
12.13
12.13
12.13
12.13



ад Янкі Крука і Аксаны Катовіч

ОЖ, які падзяляе-раз'ядноўвае. Да яго ў гэтым кантэксце таксама існаваў шэраг умоў
і патрабаванняў:
 Ку хонны нож, звычайна добра навостраны, ніколі не клалі на
стол, за якім елі. Сёння пры сервіроўцы сталоў выкарыстоўваюць
спе цы яль ныя на жы, менш вострыя і закругленыя.
 Паўсюдна лічылі, што нельга
гуляць з нажом — у той жа дзень у
хаце здарыцца сварка.
 Лічылася: хто будзе есці з нажа, стане злосным і нястрыманым
у выказваннях чалавекам.
 Нельга пакідаць нож, уваткнуты ў хлеб.
 Знойдзены на дарозе або пе-

Н

ракрыжаванні дарог нож не раілі
браць сабе: ён прынясе новаму гаспадару няшчасце. Дрэнным знакам
лічылі, калі ламаўся хатні нож.
 Згодна са звычаёвым этыкетам, забаранялася дарыць нож:
людзі паміж сабой абавязкова пасварацца.
За сталом паміж жаніхом і нявестай ці сямейнай парай не павінен ляжаць нож.
Ніколі не пакідалі нож на стале на ноч. Яго месца — у стале,
каб ня чыс тая сі ла не магла яго
скарыстаць. Асабліва гэта правіла
тычылася таго нажа, якім рэжуць
мяса.
 Катэгарычна забаранялася
браць у рукі нож 11 верасня —
дзень пазбаўлення галавы Івана
Прадцечы: «некаторыя сяляне яшчэ
напярэдадні рыхтуюць да гэтага
часу лусты хлеба», «у прыстойных
сем'ях захоўваецца звычай — не
рэзаць хлеб нажом, а ламаць яго ў
гэты дзень».

М А Й С Т А Р - К Л А С

Цёплая салата з кальмарамі

Як пафарбаваць ружу?

Незвычайна далікатная страва: яна ж закуска,
яна ж гарнір, яна ж другое, яна ж салата!
Спатрэбіцца: 2 вялікія морквы, 1 цыбуліна, 50 мл алею, 7 шт.
кальмараў, 3 ст. лыжкі
смятаны, соль, перац на
смак, лодачкі пекінскай
капусты для эфектнай
падачы.
Кальмары размарожваем, чысцім, калі купілі неачышчаныя. Кіпяцім ваду
для іх 30-секунднага адварвання. А пакуль займаемся
пасіроўкай цыбулі і морквы. Разаграваем патэльню з
3-4 лыжкамі алею. Наразаем цыбулю колцамі і смажым, памешваючы на ўмераным агні тры хвіліны.
Потым солім і далей пасіруем да празрыстасці цыбулі яшчэ дзве хвіліны. Цыбуля стала мяккай і крыху
празрыстай — дабаўляем надзёртую на буйной тарцы
моркву. Змешваем. Пры неабходнасці для сакавітасці
дабаўляем яшчэ алею. Калі вада закіпіць, акуратна
апускаем у яе тушкі кальмараў. Толькі вада закіпіць
зноў — лічым да 30, здымаем з агню і на друшляк.
Ні ў якім разе не прамываем! Кальмары астываюць.
Агонь пад патэльняй, на якой смажацца цыбуля з
морквай, змяншаем да мінімуму, змешваем гародніну,
накрываем патэльню вечкам і пакідаем гатавацца да
мяккасці морквы. Прыкладна 10 хвілін.
Дабаўляем кальмары, парэзаныя колцамі, потым
2-3 ст. лыжкі смятаны, акуратна змешваем. Выключаем пліту і пакідаем страву ў патэльні яшчэ на некалькі хвілін.
Падаць можна, выклаўшы на ліст пекінскай капус ты і пасыпаўшы яшчэ цёплую салату дзёртым
сырам.

1. Купляем белыя
ружы за дзень або 2
да пэўнай падзеі.
2. Бяром высокую
вазу з вадой і разводзім у ёй колер патрэбнага нам адцення. Іх цэлая палітра
ў крамах будаўнічых
матэрыялаў. Вада павінна быць насычанага адцення, але не густая.
3. Зразаем пад касым вуглом сцябліны ружаў і
ставім іх у ваду. Вазу прыбіраем у цёмнае і халаднаватае месца.
4. Для поўнага афарбоўвання ружы спатрэбіцца 1720 гадзін. Калі хочаце пакінуць афарбаванымі толькі
кончыкі пялёсткаў — 5-8 гадзін. Можаце пакласці ў
ваду 2 кавалачкі цукровава рафінаду — афарбоўванне пойдзе больш інтэнсіўна. На белых ружах колер
глядзіцца больш ярка, аднак можна і паэксперыментаваць. Купіце жоўтую ружу і пастаўце ў ваду з насычана-чырвоным колерам. Гатова!

Рыбны пірог
Спатрэбіцца: каржы «Напалеон» — 1 пакунак (6 шт.),
філе рыбнае — 400 г, морква
— 3 шт., цыбуля рэпчатая —
3 шт., яйка курынае — 5 шт.,
сыр — 200 г, маянэз — 300
г, спецыі для рыбы, лаўровы
ліст — 2 шт., соль.
Адварваем рыбнае філе са спецыямі, соллю і лаўровымі лісцікамі (хвілін 7-10). Адварваем яйкі. Наразаем
цыбулю, надзіраем на буйной тарцы моркву. Пакідаем
трохі дзёртай морквы для ўпрыгожвання. Астатнюю
моркву і цыбулю абсмажваем. Надзіраем на буйной
тарцы сыр і яйкі. Відэльцам размінаем рыбнае філе.
Усё змешваем, дадаючы маянэз. Кожны корж трэба
прамазаць атрыманай масай. Зверху ўпрыгожыць пірог
пакінутай морквай і дробкай, якая засталася ад каржоў.
Пакідаем у халадзільніку на ноч для прапітвання.

C А Л О Н

П Р Ы Г А Ж О С Ц І

Прыродная касметыка
• Ласьён для тлустай скуры. Расціраем
сухія бярозавыя пупышкі і заліваем іх
гарэлкай (1:5). Настойваем тыдзень у
шчыльна зачыненай
ёміс тасці. Зліваем,
адціскаем і працэджва ем. Пра ці ра ем
ласьёнам твар перад нанясеннем пажыўнага крэму.
• Пры вуграх і экзэме мыюцца і праціраюць скуру
бярозавікам.

• Пры перхаці галаву мыюць бярозавікам.
• Пры павышанай патлівасці рэкамендуецца праціраць скуру 2 разы на дзень спіртавой настойкай
бярозавых пупышак. Узяць адну частку пупышак і
пяць частак спірту, настойваць 10 дзён, адціснуць і
адцадзіць.
Р А П Т А М

С П А Т Р Э Б І Ц Ц А

• Існуе простае правіла, як размарозіць мяса ў духоўцы і пры гэтым яго не спячы — трэба ўстанавіць
у духоўцы тэмпературу 30 градусаў. Галоўнае — не
паставіць вышэйшую тэмпературу, інакш кавалак мяса пакрыецца румянай скарыначкай, а ўсярэдзіне
будзе сырым.
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год — на ра дзіўся Іа ган Себасцьян Бах, нямецкі кампазітар і арганіст. Некалькі пакаленняў яго
роду з самага пачатку XVІ стагоддзя былі
прафесійнымі кампазітарамі. Бацькі Іагана Баха рана памерлі, і ён быў аддадзены
на выхаванне старэйшаму брату, які служыў арганістам пры царкве. Брат навучыў
яго асновам музыкі, выбіраючы ў якасці
матэрыялу ў асноўным класічныя ўзоры.
Але малодшы Бах ведаў, што ў старэйшага пад замком захоўваюцца ноты сучасных кампазітараў. Па начах, пры святле
месяца ён прабіраўся да запаветнай шафы і перапісваў сабе ноты. Якое ж было
яго расчараванне, калі старэйшы брат,
даведаўшыся пра гэтыя начныя вылазкі,
адабраў і арыгіналы, і копіі. Бах-малодшы
пакляўся, што, калі яму нельга выконваць
гэтую музыку, ён напіша іншую — яшчэ
лепшую. І напісаў...
год — нарадзіўся Аляксандр
Мажайскі, рускі адмірал, вынаходнік у галіне паветраплавання. Ён з'явіўся

Сон-трава
Песня «Сон-трава» Руслана Белага і Пятра Ліпая адлюстроўвае
абуджэнне нашага краю, якое штогод адбываецца з вясновым сонцам, з першымі кветкамі. Радасць
адчування зменаў у навакольных
краявідах суседнічае са шчымлівым водгаласам крывавых падзей
мінулай вайны. З мяккім лірызмам,
задушэўнай цеплынёю музыка перадае напружанасць пачуццяў — і
песня ўспрымаецца баладна, як
драматычны роздум-успамін.
У прыпеве асвятляецца вобраз
магічнай расліны, якую ў народзе з
развагаю пяшчотна называюць сонтравою. У красавіку—маі яна цвіце
ў сухіх сасновых лясах, на пясчаных
схілах. Яе пухкія разлапістыя лісцікі і сцябло нібы пацвярджаюць,
што іх ахінулі душы нашых папярэднікаў. І на лясных прагалінах,
ля абеліскаў і былых акопаў гэтыя
чароўныя кветкі з касмічным — фіялетавым — водблескам і сонечнажоўтай сарцавінай суадносяцца з
вечна маладымі душамі абаронцаў
беларускай зямлі.
Напрыканцы мінулага стагоддзя
песня «Сон-трава» Руслана Белага
і Пятра Ліпая загучала на канцэртах, у праграмах радыё- і тэлеперадач. У выкананні заслужанага
артыста Беларусі Леаніда Нікольскага яна чуецца героіка-лірычным
казаннем пра мужнасць і каханне,
пра самаахвярную вернасць Радзіме і светла-суровую памяць.

ЗАЎТРА

Месяц

Захад Даўжыня
дня

— Кожная новая сцэна — гэта асабістыя адчуванні, іншая падача. З
ёю заўсёды ёсць свае рытуалы: гладзіш яе, размаўляеш, як з жывой істотай, — кажа Ігар Сігаў.
Насамрэч пасля прэм'еры адноўленай пастаноўкі фолк-оперы «Адвечная песня» (створанай паводле паэмы Янкі Купалы кампазітарам Цімурам
Каліноўскім) стала зразумела: тых, хто хоча паглядзець спектакль, значна
больш, чым можа прыняць глядзельная зала Рэспубліканскага тэатра
беларускай драматургіі. Квіткі ў тэатр раскуплены на некалькі месяцаў
наперад. Таму спектакль пакажуць у малой зале Палаца Рэспублікі.
«Адвечная песня» лічыцца між тэатральным праек там: Сяргей Кавальчык, рэжысёр спек такля, з'яўляецца таксама мас тацкім кіраўніком Рускага тэатра імя М. Горкага, а галоўны герой, ролю якога
выконвае заслу жаны артыст Рэспублікі Беларусь Ігар Сігаў, — акцёр
Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Разам з амаль
усёй трупай тэатра беларускай драматургіі былі аб'яднаны намаганні, каб адрадзіць легендарную фольк-оперу. Дэкарацыі адноўленага
спек такля мабільныя, зроблены менавіта для гастроляў, і не толькі па
Беларусі. Пасля выхаду на сцэну Палаца Рэспублікі «Адвечная песня»
накіруецца ў Беласток.
Вікторыя ГОМЗА

Ч А С Т У Й Ц Е С Я !

 Помніць. Шанаваць. Ганарыцца

Маладзік 20 сакавіка.
Месяц у сузор’і Авена.

1825

Верш Пятра ЛІПАЯ
Музыка Руслана БЕЛАГА

Да тых палян шляхі няблізкія,
І ў сэрцы болю не стрываць,
Як пад ляснымі абеліскамі
Цвіце ў маі сон-трава...
Прыпеў:
І цвіце сон-трава,
І звініць сон-трава —
Гэта памяць зямлі прарастае...
І цвіце сон-трава,
І звініць сон-трава —
Нашы душы гукае, гукае...
А не расой — слязой матулінай
Дол акрапляе з даўніх дзён,

І сніцца хлопцам, што паснулі там,
Трывожны сіні майскі сон.
Прыпеў.
Яны нясуць букеты майскія
Сваім дзяўчатам — з той пары!
Лясныя кветкі партызанскія,
Што не паспелі падарыць...
Прыпеў.
О кветкі сон-травы! Над доламі
Ім не заснуць і ў цішыню.
Яны трапечуцца, як полымя
Зямнога Вечнага агню.
Прыпеў.
Падрыхтаваў Міхась ШАВЫРКІН



на свет у сям'і адмірала і шмат часу прысвяціў мору. Служыў на Балтыцы, удзельнічаў
у далёкім плаванні Кранштат-Японія. Як
член навуковай экспедыцыі вывучаў водны басейн Аральскага мора. Але галоўным
прызваннем Мажайскага было вынаходніцтва. Ён марыў заваяваць паветраную
стыхію. І з 1876-га Аляксандр Фёдаравіч
стаў працаваць над праек там лятальнага апарата, які быў цяжэйшы за паветра.

Iмянiны
Пр. Апанаса, Арсенія, Лазара.
К. Бенядзікта, Любаміра, Мікалая.

Ужо праз шэсць гадоў быў выпрабаваны
сканструяваны Мажайскім самалёт. Гэта
была адна з першых спробаў практычнага
самалётабудавання.
год — нарадзіўся Францішак
Ба гу шэ віч, бе ла рус кі па эт,
празаік, публіцыст, перакладчык. У гісторыю Беларусі ўвайшоў як адзін са стваральнікаў беларускай літаратурнай мовы.
Працаваў судовым выканаўцам. З 1884 года жыў і працаваў у Вільні, быў адвакатам
судовай палаты, вёў у асноўным справы
сялян і гарадской беднаты. З 1898 года
жыў у Кушлянах (цяпер Смаргонскі раён).
Выдаў два паэтычныя зборнікі — «Дудка
беларуская» (пад псеўданімам Мацей Бурачок), «Смык беларускі» (Сымон Рэўка
з-пад Барысава), у якіх паказаў селяніна,
якога абдзялілі пры адмене прыгоннага
права, абдзірае казна, крыўдзіць суд і царскія чыноўнікі. Сацыяльныя пытанні востра
ставяцца таксама ў вершах Багушэвіча
«Бог не роўна дзеліць», «Ахвяра» і многіх
іншых. У творчасці паэта гучаць і матывы
нацыянальнага адраджэння. У прадмове
да зборніка «Дудка беларуская» ён абгрунтаваў права беларускага народа на
развіццё сваёй мовы і заклікаў: «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб
не ўмёрлі». Раннія апавяданні «Сведка»,
«Ляснік» і «Дзядзіна» па змесце і форме
цесна звязаны з народнай гумарэскай,
бытавым анекдотам. Памёр у 1900 годзе.
Імя Ф. Багушэвіча прысвоена Ашмянскаму
краязнаўчаму музею, у Кушлянах створаны Літаратурна-мемарыяльны музей-сядзіба Ф. Багушэвіча.

1840

Аляксей ПЫСІН, паэт:

На зямлі адзіная удача:
Ў вечным слове чалавекам быць.

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
— Люся, дзеля цябе я горы звярну!
— Ложак засцялі!

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь

Муж хацеў завесці палюбоўніцу. Я адгаварыла, маўляў, дорага, не пацягнем.
Лепш я завяду палюбоўніка: лішняя капейка ў хаце не перашкодзіць.

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. ДРЫЛА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА
(першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (першы
намеснiк дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

— Мама, што рабіць? Муж мне дзіця
аддае толькі на кармленне, сам купае,
гуляе, ноччу калыша! Дзіця амаль не
бачу, што рабіць з мужам?
— Не спалохай!

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята —
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12;
«Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных
карэспандэнтаў:
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92,
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81.

Упершыню мяне назвалі злапомным
17 снежня 2003 года.
Аснаватворная сутнасць турызму —
узяць з сабой усяго пабольш, адысці як
мага далей і там усё гэта хутка з'есці!

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.
Фота Аляксандра ШАБЛЮКА.
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Наименование техники

УНП 101099370

Номера
лотов

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

Трыумф адвечнага

Найлепшыя атлеты краіны
атрымалі свае «Оскары»

Чэмпіёны Еўропы Андрэй КРАЎЧАНКА (дзесяцібор'е) і Марына АРЗАМАСАВА (бег на 800 м) сталі пераможцамі ў
дарослай катэгорыі. Іх трэнеры Наталля
Духнова і Ігар Сівадзедаў таксама атрымалі беларускі спартыўны «Оскар».
— Я вельмі рады, што стаў уладальнікам такой ганаровай узнагароды. Але
ў той жа час разумею, што ў наступным
годзе трэба будзе паказаць яшчэ больш
высокія вынікі, чым былі дасягнуты ў сезоне-2014: «Атлетыка» проста абавязвае трымаць планку высока.
Трэба адзначыць, што наша каманда досыць паспяхова пачала зімовы
сезон, мы выдатна разумеем, што гэта
толькі пачатак складанага шляху, таму
што 2015 год будзе ключавым. Хочацца пажадаць усім нашым спартсменам
поспехаў: заваяваць першыя месцы,
вядома, складана, але ўтрымаць свае
пазіцыі значна складаней, — сказаў Ігар
СІВАДЗЕДАЎ.
Словы падзякі выказалі і спартсмены. Яны адзначылі, што ўдзячныя ўсім
тым, хто дапамагаў заваёўваць узнагароды на чэмпіянаце Еўропы: трэнерам,
медыцынскаму персаналу, кіраўніцтву і,
вядома ж, заўзятарам.
Нагадаем, Андрэй Краўчанка з прычыны траўмы прапусціў зімовы спаборніцкі сезон-2015, аднак яго аднаўленне
ідзе па плане, спартсмен ужо прыступіў
да трэніровак і плануе прыняць удзел у
спаборніцтвах летам.
— Што тычыцца найбліжэйшых летніх стартаў, то загадваць не буду, калі пачну выступаць. Разам з трэнерам

21 сакавіка 2015 г.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.

caricatura.ru
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220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 20.012. Iндэкс 63850. Зак. № 1077.
Нумар падпiсаны ў 19.30
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 сакавіка 2015 года.

