Газаправод «Сярэдняя Азiя — Кiтай».
Хто выйграў i хто прайграў
У

мiнулы панядзелак у Туркменiстане адбылася падзея, якая мае
не толькi эканамiчнае, але i вельмi важнае геапалiтычнае вымярэнне i якая прыцягнула зразумелую ўвагу СМI розных краiн.
Тут прайшла цырымонiя адкрыцця самага доўгага ў свеце газаправода пад назвай «Сярэдняя Азiя — Кiтай». Аб значнасцi падзеi
сведчыць той факт, што ў ёй прымалi ўдзел прэзiдэнты чатырох
краiн — Кiтая, Туркменiстана, Казахстана i Узбекiстана.
Як адзначае польская газета гэтым iнвестыцыям мы будзем не
«Дзеннiк газэты правнэй», «Масква толькi добрымi суседзямi, але такпацярпела ад уласнай зброi. Кiтай сама добрасумленнымi партнёразмовiўся з Туркменiстанам i пабу- мi». На погляд Ху Цзiньтаа, газадаваў гiганцкi трубаправод у абы- правод з'яўляецца адным з падмурход Расii. Дзякуючы гэтаму, Пекiн каў для наладжвання ўзаемнага
становiцца найважнейшым гуль- супрацоўнiцтва i кааперацыi памiж
цом у рэгiёне, а былыя рэспублiкi Кiтаем i Туркменiстанам.
СССР атрымлiваюць новага партПакуль за 27 месяцаў намаганнёра i не знаходзяцца ўжо ў залеж- нямi васьмi тысяч рабочых пабуданасцi ад Масквы».
вана першая частка газаправода.
Па працягласцi новаму газапра- Другая будзе завершана да сярэдзiводу няма роўных у свеце, ён налiч- ны 2011 года. Яшчэ сёлета па новае 7 тыс. кiламетраў, з якiх 1833 км вым газаправодзе мяркуецца перепраходзяць праз Туркменiстан, Узбе- пампаваць у Кiтай 150 млн кубаметкiстан i Казахстан, а астатнiя 5,5 тыс. раў блакiтнага палiва. У наступным
кiламетраў праз увесь Кiтай. Для па- годзе ў Паднябесную паступiць ужо
раўнання: ямалскi газаправод з Сiбi- 6 млрд кубаметраў, а праз тры гады
ры ў Заходнюю Еўропу, якi перася- — 40 млрд кубаметраў, галоўным
кае Польшчу, разлiчаны на 4 тыс. км чынам з туркменскага залежу Паўдаўжынi. Аднак ямалская труба бу- днёвы Ёлатан. Яго запасы склададуецца ўжо 15 гадоў, i будаўнiцтва юць да14 трыльёнаў кубаметраў
яшчэ не завершанае, а на пракладку газу, гэта адно з пяцi найбуйнейшых
трубы з Сярэдняй Азii ў Кiтай спат- газавых радовiшчаў свету.
рэбiлiся няпоўныя тры гады.
Для эканомiкi Кiтая, якая iнтэнПрэзiдэнт Туркменiстана Гур- сiўна развiваецца, пастаўкi сыравiбангулы Бердымухамедаў з пафа- ны з Туркменiстана маюць жыццёва
сам выказаўся аб тым, што пабуда- важнае значэнне, што выявiлася на
ваны газаправод абновiць стара- практыцы ў мiнулым лiстападзе, кажытны шаўковы шлях, якi служыў лi з-за раннiх маразоў былi абмежакалiсьцi для iнтэнсiўнага таварааб- ваныя пастаўкi газу для прадпрыеммену памiж Азiяй i Еўропай. Лiдар стваў дзеля стварэння зiмовых рэКiтая выказаўся больш прадметна: зерваў для насельнiцтва. З недабо«Мы былi вымушаныя аб'яднаць рам розных вiдаў сыравiны, якi канашы сiлы ў цяжкi для свету перы- лiсьцi турбаваў Кiтай, Пекiн ужо
яд. I я спадзяюся, што дзякуючы спраўляецца, а вось з дэфiцытам
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газу — пакуль яшчэ не. Замоўленыя
Кiтаем пастаўкi з Сярэдняй Азii, адзначае польская «Газета выборча»
— гэта чвэрць газу, якi Расiя экспартуе штогод у Заходнюю Еўропу. I
менавiта Расiя, падкрэслiвае далей
газета, «трымала дагэтуль у кулаку
багатыя на газ дзяржавы Сярэдняй
Азii, карыстаючыся сеткай экспартных газаправодаў, пабудаваных у
часы СССР. Гадамi «Газпрам» раўнiва пiльнаваў манаполiю на газаправоды i змушаў дзяржавы Сярэдняй Азii танна прадаваць сваю сыравiну, калi яны жадалi штосьцi зарабiць на экспарце ў Еўропу». Труба
ў Кiтай вызваляе Сярэднюю Азiю ад
гэтай манаполii, а Пекiн атрымаў козыры ў перамовах, якiя гадамi вядуцца з Расiяй адносна паставак яе
газу.
— Кiтай напiсаў сапраўдную гiсторыю поспеху. Ён здолеў дзейнiчаць у Сярэдняй Азii так, як гэта не
атрымалася нi ў якой iншай дзяржавы, — сказала цытаваная агенцтвам АФП Анэта Бор з лонданскага
iнстытута палiтычных даследаванняў «Хэтам хаўз». Аналiтыкi не могуць адысцi ад здзiўлення, як Пекiн
з такой лёгкасцю забяспечыў свае
iнтарэсы ў рэгiёне, дзе дамiнавала
Расiя яшчэ з царскiх часоў.
— Усё большая прысутнасць Кiтая ў Сярэдняй Азii з'яўляецца хутчэй
вынiкам памылак расiйскай знешняй
палiтыкi, чым следствам непасрэднай стратэгii Пекiна адносна ангажаванасцi ў сумежных дзяржавах, —
сцвярджае Сара Мiхаэльс з кансалтынгавай фiрмы «Оксфард аналiтыка», якую цытуе агенцтва Рэйтар.
«Газета выборча» нагадвае, як у
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красавiку рэзкi выбух знiшчыў галоўны экспартны газаправод з Туркменiстана ў Расiю i Ашгабад афiцыйна
абвiнавацiў «Газпрам», якi нiбы справакаваў гэтую аварыю. Трубу адрамантавалi, але расiяне дагэтуль не
аднавiлi экспарт туркменскага газу,
на чым Ашгабад штомесяц губляе
1 млрд долараў. Мiхаiл Карчэмкiн,
аналiтык фiрмы East European Gas
Analysis, падкрэслiваў, што «Газпрам» скарыстаўся аварыяй газаправода, таму што з-за форс-мажорных
акалiчнасцяў не павiнен быў купляць
туркменскi газ па ўзгодненых цэнах,
i таму змог павялiчыць экспарт сыравiны з уласных залежаў. I адбываецца
ўсё гэта падчас крызiсу, калi спажыванне газу зменшылася i «Газпром»
незадаволены скарачэннем экспарту ўласнага газу.
Тым часам Кiтай не скупiцца на
грошы i толькi сёлета выдзелiў Туркменiстану пазыку ў суме 4 млрд долараў на эксплуатацыю залежаў
газу, а казахам — 10 млрд долараў.
Пекiн з уласнай кiшэнi выклаў таксама сродкi на газаправод з Сярэдняй Азii.
Аднак больш за ўсё ад кiтайскiх
поспехаў, падкрэслiваюць замежныя
СМI, можа страцiць Еўропа. ЕС падтрымлiвае будаўнiцтва трубы «Набукка», па якой прадугледжваецца
перапампоўка газу ад Каспiйскага
мора i з Сярэдняй Азii. Аднак толькi
з мiнулага лета ЕС вядзе перамовы
аб энергетычным супрацоўнiцтве з
Ашгабадам. I ў той час, калi ў сталiцах Еўропы толькi дыскутуюць аб
пакупках газу ў Азii, Кiтай ужо пампуе для сябе гэтую сыравiну.
Мiхаiл БАЦЯН.

«Цякла тут з лесу невялiчка
Травой заросшая крынiчка».

маразы, як цяпер, усе выданнi павiнны быць
дастаўленыя да чытачоў да 16 гадзiн.
У «Звязды» ёсць свае людзi на пошце: не
менш за 30 гадоў бухгалтар Браслаўскага РВПС
Раiса Данiлава чытае нашу газету. «Сёння рэдка
можна пачуць беларускую мову. Людзi пачынаюць яе забываць, нашы дзецi ёй не валодаюць.
Нават я размаўляю па-руску, але мне прыемней
чытаць родную газету на роднай мове. I шмат
хто з чытачоў «Звязды» выбiрае яе менавiта з-за
мовы, — заўважае жанчына. — Я чытаю газету
з пачатку да канца, нам з мужам падабаецца
разгадваць красворды, шмат тут карыснага пра
сельскую гаспадарку, не трэба шукаць нiякiя пастановы, яны друкуюцца ў газеце. Жадаю газеце
працвiтання, i пабольш чытачоў. Калi iх колькасць
будзе павялiчвацца, будзе больш людзей, якiя
любяць родную мову».
У сваю чаргу, мы пажадаем працвiтання
Браслаўшчыне, азёрнаму краю, дзе ўлетку жыхароў бывае менш, чым турыстаў. Апошнiя, дарэчы, прыходзяць у захапленне ад мясцовай
прыроды, ад летняга россыпу чарнiц, сунiц i журавiн. I, вядома ж, iх прыемна здзiўляюць мясцовыя жыхары, добразычлiвыя i адкрытыя (тут
спрадвеку давяраюць людзям, у вёсках амаль
няма платоў, межаў памiж надзеламi). А яшчэ
на Браслаўшчыне вельмi любяць свой край.
Мясцовыя школьнiкi сабралi шмат унiкальнай
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А галоўным паштовым аддзяленнi Вiцебска адбылася прэзентацыя «Звязды». На плошчы ўпершыню паставiлi галоўную
ёлку вобласцi, залiлi каток. Цяпер працягваюць манцiраваць луна-парк. Наша сустрэча з чытачамi пачалася паралельна з пачаткам рабочага перапынку. У гэты час, як заўсёды, тут было шмат
людзей. Сярод iх аказалiся i нашы чытачы.

Слоўнiк дачнiка

Барацьба з мышамi
Мышы не толькi псуюць харчовыя
прыпасы, адзенне, абу так, яны яшчэ
распаўсюджваюць шмат якiя iнфекцыйныя хваробы, небяспечныя для
чалавека, таму нават iх прысутнасць
у памяшканнi не толькi непажаданая, але i шкодная. Мышы — носьбiты вi ру саў та ко га за хвор ван ня, як
гемарагiчная лiхаманка, успышкi гэтага захворвання бываюць часцей за ўсё вясной, калi пачынаецца дачны сезон, а мышы ўсю зiму бегалi па дачы, як у сябе
дома, i ў дамку i разносiлi iнфекцыю. Вось чаму, калi вы заўважылi прысутнасць няпрошаных гасцей, адразу трэба ў доме ўсё
праветрыць, ператрэсцi, прамыць, яшчэ лепш прадэзынфекцыяваць.
Прынады можна прыдумаць самыя розныя, толькi б эфектыўна
змагацца з грызунамi. Вось адзiн са спосабаў: змяшаць муку i гiпс
цi алебастр у роўных частках i насыпаць у талерачку, а побач паставiць яшчэ талерачку з вадой, калi мышы з'ядуць прынаду, iм
захочацца пiць, яны пацягнуцца да вады, гiпс з вадой застываюць
i мышы гiнуць.
На садовых участках трэба пад кожнае дрэўца пакласцi з восенi кавалак абпаленага лямцу, паху якога мышы не пераносяць,
таму i дрэвы абмiнаюць.

краязнаўчай iнфармацыi — ад песень, легенд,
паданняў да ўспамiнаў з часоў Другой сусветнай
вайны малалетнiх вязняў, людзей, якiя жылi ў
акупацыi, ветэранаў. Амаль у кожнай школе свой
музей, а вучнi i настаўнiкi могуць праводзiць экскурсii на найвышэйшым узроўнi, таму што да
дробязяў ведаюць гiсторыю свайго краю. Школьнiкi ўдзельнiчаюць у раскопках, знаходзяць могiлкi невядомых салдат з часоў Першай i Другой
сусветных войнаў, збiраюць iнфармацыю аб
вёсках, якiя знiкаюць, робяць шыкоўныя навуковыя працы на матэрыяле, сабраным у iх мясцовасцi. Так, у Грытунах дзецi знайшлi, раскапалi i апiсалi лiнiю абароны яшчэ часоў Першай
сусветнай вайны. У Дрысвятах захаваўся шыкоўны сядзiбны парк з унiкальнымi раслiнамi,
якiя даследаваныя i апiсаныя школьнiкамi. У Друi
знойдзены Барысаў камень, i школьнiкi паспрабавалi расшыфраваць на iм надпiсы. Першая
школа Браслава сабрала матэрыял аб медсёстрах Вялiкай Айчыннай вайны, а настаўнiк гiсторыi 2-й школы даследаваў паходжанне сучасных
i старых назваў горада. Вучнi Ахрэмаўскай школы запiсалi нават рэцэпты народнай медыцыны
ад мясцовых знахараў. I гэта толькi павярхоўны
пералiк таго, што робiцца ў Браслаўскiх школах
для захавання цiкавай, багатай гiсторыi свайго
краю, яго традыцый, культуры.
Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

— Я люблю «Звязду» за тое,
што яна вельмi насычаная па змесце. Журналiсты стараюцца знайсцi
нестандартны падыход да асвятлення тэмаў, — такiмi думкамi пра
«Звязду» падзялiўся наш чытач з
Вi цеб ска Ва ле рый Мi ка ла е вiч
СПАТКАЙ. Ён зайшоў на пошту
аплацiць камунальныя паслугi i нечакана для сабе трапiў у госцi да
прадстаўнiкоў «Звязды» падчас
прэзентацыi нашай газеты. — Падабаецца як пiшуць Ларыса Цiмошык, Вiкторыя Целяшук, Валянцiна
Доўнар, шмат iншых аўтараў. Уладзiмiр Здановiч аператыўна асвятляе галоўныя мiжнародныя спартыўныя падзеi. Вельмi цiкава чытаць артыкулы пра тое, як захаваць
здароўе. Падабаецца рубрыка пра
аграгарадкi, што выходзiць пры
падтрымцы МТС. Хочацца, дарэчы,
каб людзям старэйшага пакалення
больш тлумачылi пра магчымасцi
аплаты тых жа камунальных паслуг
пры дапамозе мабiльнiка.
Сваiмi ўражаннямi ад газеты падзялiўся i iнспектар аддзялення
па iдэалагiчнай рабоце i кадрах
Вiцебскага абласнога ўпраўлен-

Ка лi вы пад пi са лi ся на га зе ту «Звяз да» на I квар тал
або 1-е паўгоддзе 2010 года — запаўняйце картку ўдзельнiка,
выразайце i дасылайце яе да 8 студзеня ў рэдакцыю на адрас:
220013, Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага, 10А.
Падпiсчыкі могуць выйграць электрафены, пыласосы, тэлевiзары,
печ ЗВЧ i халадзiльнiк. Розыгрыш прызоў адбудзецца 11 студзеня
2010 г., вынiкi публiкуюцца ў газеце «Звязда» па 21 студзеня 2010 г.
Дастаўку тэлевiзараў i халадзiльнiка ажыццяўляе рэдакцыя.
Атрымаць прыз можна самастойна ў рэдакцыi па 25 сакавіка
2010 г. пры падачы квiтанцыi аб падпiсцы на «Звязду» на I квартал
або 1-е паўгоддзе 2010 года i пашпарта. Пасля 25 сакавіка выдача
прызоў спыняецца i прэтэнзii падпiсчыкаў не прымаюцца.
Правілы гульні чытайце ў газеце «Звязда» за 25.11.09.
Тэрмін правядзення гульні — з 25.11.09 па 30.03.10.

ня «Ахо ва» Сяр гей ПА НI МАШЧАНКА.
— Сярод супрацоўнiкаў «Аховы» нямала падпiсчыкаў «Звязды»,
— кажа ён. — Добра, што ў «Звяздзе» цяпер выходзiць спецыяльная
ўкладка, прысвечаная дзейнасцi
«Аховы». Мiлiцыянерам — героям
артыкулаў прыемна прачытаць пра
сябе, паказаць газету сваякам, сябрам. «Звязда» аператыўна пiша
пра тое, што адбылося ў краiне. У
леп шы бок змя нi ла ся ўклад ка
«Чырвоная змена».
Арганiзаваць сустрэчу з чытачамi
нам вельмi дапамаглi дырэктар Вiцебскага фiлiяла РУП «Белпошта»
Сяргей МАКСАК, начальнiк аддзела распаўсюджвання друку Таццяна РУТКIС, iншыя работнiкi пошты. За што мы iм шчыра ўдзячныя.
— У газеты ёсць свой твар, свая
адметнасць, — расказвае начальнiк аддзела iдэалагiчнай работы
Вiцебскага гарвыканкама Дзянiс
ГЛУТКIН. — Хочацца, каб у наступным годзе — юбiлейным годзе Перамогi — больш расказвалася пра
ветэранаў, якiх засталося няшмат.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

Ф.СП-1

«Нягледзячы на тое, што абрыкос выключна паўднёвая раслiна, у нас у Гомельскай вобласцi яго развядзеннем займаюцца многiя. Раскажыце ўвогуле пра ўласцiвасцi абрыкоса, якiя характэрныя асаблiвасцi яго вырошчвання ў Беларусi?»
З. П. Вараб'ёва,
в. Чонкi, Гомельская вобласць.
Абрыкос — старажытная раслiна.
Ён, як i персiк, родам з Кiтая. Больш
як 2000 гадоў таму
ён трапiў у Арменiю, адтуль — у Iталiю i Грэцыю, а потым пасялiўся i ў
Еўропе. Цiкавасць да гэтай культуры асаблiва
ўзрасла ў апошнiя гады, i ўраджаi здымаюць
не толькi ў паўднёвых раёнах Беларусi, але i
ў Вiцебскай вобласцi.
Плады абрыкоса прыемныя на смак, духмяныя, iх ужываюць у свежым, сушаным, кансерваваным выглядзе. Але найбольшую вядомасць ва ўсiм свеце яны атрымалi ў выглядзе абрыкоса-сухафрукта пад назвай курага
(палавiнкi абрыкосаў), урук (абрыкосы з костачкамi) i кайса (абрыкосы без костачак). У
пладах абрыкоса ў значнай колькасцi назапашваюцца самыя розныя рэчывы, вельмi
карысныя для чалавека. Асноўныя лекавыя
ўласцiвасцi абрыкосаў вызначаюцца перш за
ўсё высокiм утрыманнем калiю. Сучасная медыцына рэкамендуе ўжыванне абрыкосаў у
якасцi лячэбнага сродку пры захворваннях
сэрца, асаблiва ў стадыi дэкампенсацыi, пры
парушэннях сардэчнага рытму, пасля iнфаркту. Сушаныя i вяленыя абрыкосы выкарыстоўваюць i ў так званых «магнiевых» дыетах,

У КЛIМАВIЧАХ ТВОРАЦЬ ДАБРО
«Твары дабро» — так назвалi
пераднавагодняе дзiцячае свята
райвыканкам i раённыя арганiзацыi
БРСМ i Чырвонага Крыжа, якiя выступiлi арганiзатарамi.
На фестывалi дзецi спявалi, iгралi на музычных iнструментах, танцавалi, паказвалi тэатральныя кампазiцыi, дэманстравалi малюнкi i мастацкiя вырабы. Асаблiвая ўвага нададзена творчасцi сем'яў, у якiх выхоўваюцца дзецi-iнвалiды i з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця.
Ул. iнф.

АБАНЕМЕНТ на газету
з бясплатнымі
ўкладкамі:
(індэкс выдання)
«ЧЫРВОНАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»,
«КРАІНА ЗДАРОЎЯ», «ЖЫРАНДОЛЯ», «КУПЛЯЙ ЛЕПШАЕ!», Колькасць
«РАДАР», «АХОВА», «СВАЯ СПРАВА», «ТВАЕ ПРАВЫ»
камплектаў

на 2010 год па месяцах

2

3

4

5

Каму
Куды

6

7

8

9 10 11 12

(прозвішча, ініцыялы)
(адрас)

(паштовы індэкс)

(горад, населены пункт)

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 1597 ад 23.11.09, выдадзена Міністэрствам гандлю РБ.

8 Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды»

ДАСТАВАЧНАЯ
КАРТКА

на I квартал або 1-е паўгоддзе 2010 года

на газету

Прозвішча, імя, імя па бацьку

(індэкс выдання)

лімесца тар

ПВ

з бясплатнымі
ўкладкамі:

«ЧЫРВОНАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ», «КРАІНА ЗДАРОЎЯ»,
«ЖЫРАНДОЛЯ», «КУПЛЯЙ ЛЕПШАЕ!», «РАДАР», «АХОВА», «СВАЯ СПРАВА», «ТВАЕ ПРАВЫ»

Падпіска аформлена і аплачана ў

________ руб. Колькасць

Кошт падпіскі

(аддзяленне сувязі)

пераадрасоўкі

на I кв. або 1-е паўг. 2010 года

«У мяне дома расце лiмон i яму ўжо 6 гадоў. Рос ён добра,
цвiў, гэтым летам было два лiмончыкi. Але цяпер лiсты пачалi
жаўцець i ападаць. Палiваю i падкормлiваю раз на месяц. Падкажыце, калi ласка, што яшчэ зрабiць, каб выратаваць лiмон».
Мiсюля Я.Д., в. Падлессе, Слуцкi раён.
Шаноўная Яўгенiя Дзмiтрыеўна, мы
крышачку нагадаем, як даглядаць лiмоны, на што яны хварэюць, чаму гэта
адбываецца, а вы параўнайце, што ў
вас не так.
Зiмой, калi светлавы дзень кароткi,
цытрусавыя дрэвы пажадана ўтрымлiваць пры тэмпературы 7—14 градусаў
цяпла. Дрэва пры такой тэмпературы
«засынае» i не патрабуе добрага асвятлення. Калi дрэва вырошчваюць у цёплым пакоi, з тэмпературай
паветра +18—+22 градусы, яго пажадана дадаткова дасвечваць так,
каб агульны светлавы дзень складаў 10—12 гадзiн у суткi. Лепш за
ўсё дасвечваць ртутна-вальфрамавай цi люмiнесцэнтнай лямпамi.
Дрэва абавязкова палiваюць угнаеннямi 2-3 разы на месяц. Зiмой,
калi раслiна «спiць», падкормку робяць радзей. Дазiроўка — чатырохлiтровы гаршчок з дрэвам палiваюць 1 шклянкай падкормкi.
1-ы варыянт
Свежы конскi гной разбаўляюць 1:1 i ставяць на 5—7 дзён брадзiць у закрытым слоiку. Перад палiвам жыжку працэджваюць i
разводзяць вадой 1:10. Акрамя гэтага, два разы на год раслiны
палiваюць жалезным купарвасам 3 г на 1 л вады i вельмi слабым,
крышку ружовым колерам, растворам марганцоўкi.
2-i варыянт
Апошнiм часам замест гною пачалi прымяняць мiнеральныя
ўгнаеннi з мiкраэлементамi. 2-3 грамы ўгнаенняў разводзяць у
1 лiтры вады. Унiверсальнае ўгнаенне «цытрусавая сумесь» мае ў
сваiм складзе ўсе неабходныя для лiмона мiкраэлементы. Гэта марганец, бор, цынк, жалеза, калiй, азот i iнш.
Амаль здаровыя лiсты пачынаюць ападаць па наступных прычынах: аслабленне раслiны зiмой пры слабым асвятленнi i высокай
тэмпературы паветра; палiў халоднай вадой у вельмi высокiм тэмпературным рэжыме; лiшак вiльгацi ў глебе; парушэнне кiслотнашчолачнага балансу глебы, калi дрэўца бывае залiта i глеба закiсае,
тады раслiну давядзецца перасаджваць.
Саджанцы лiмона, апельсiна i iншых цытрусавых у 1-3-гадовым
узросце перасаджваюць кожны год у свежую глебу. Дарослыя раслiны раз на 2-3 гады. Лiмоны перасаджваюць у любы час года, але
лепш за ўсё вясной. Глеба павiнна быць пажыўнай i рыхлай. Як
варыянт: 2 часткi лугавога дзёрну (лёгкага суглiнку), 2 часткi лiставой зямлi, 1 частка перагною i 1 частка буйнога (як грэцкiя крупы)
пяску. Дрэва будзе менш пладаносiць, калi выкарыстаць агародную
зямлю. Можна купiць у краме. Для цытрусавых падыходзiць зямля
«Лiмон», «Ружа».
Палiваюць цытрусавыя водаправоднай вадой, якая адстаялася
ад хлору, пакаёвай тэмпературы. Зiмой ваду крыху падаграваюць.

Абрыкос па-беларуску

Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь
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Вiрус — мiкраарганiзм, нябачны вокам, узбуджальнiк хваробаў.
Пазакаранёвая падкормка — апырскванне лiстоў раслiн растворам, якi змяшчае пажыўныя рэчывы.
Выганка — паскарэнне росту раслiн за кошт стварэння аптымальнага рэжыму тэмпературы (звычайна шляхам яе павышэння).
Гербiцыд — хiмiчны сродак барацьбы з пустазеллем.
Iнсектыцыд — хiмiчны сродак барацьбы са шкоднымi насякомымi.
Гумус — арганiчныя рэчывы глебы, якiя згнiлi i якiя надаюць ёй
урадлiвасць.
Дзяленне кораня — спосаб размнажэння шматгадовых раслiн.
Дзярнiна — верхнi слой глебы, густа пранiзаны каранямi раслiн.
Дрэнаж — працэс адводу падземных водаў.
Кампост — арганiчныя матэрыялы (рэшткi), якiя згнiлi.
Мiжрадкоўе — прастора памiж двума суседнiмi радкамi.
Мульча — слой рыхлага матэрыялу, напрыклад, саломы, торфу.
Мутант — раслiна, якая адрознiваецца па якой-небудзь генетычнай
прыкмеце ад тыповых прадстаўнiкоў гатунку.

Паважаюць «Звязду» за...
нестандартны падыход
Н

Лiмон у пакоi

Якуб КОЛАС.

СВАЕ ЛЮДЗI Ў КРАI АЗЁРАЎ

— Маразы не адбiваюцца на падпiсной кампанii, — расказвае дырэктар Браслаўскага
раённага вузла сувязi Аляксандр СIДАРОВIЧ.
— Для таго, каб колькасць чытачоў не падала,
пошта робiць усё магчымае, але праблема ў
тым, што падпiска ў асноўным трымаецца на
чытачах, якiя сябруюць са сваiмi выданнямi не
адзiн год, i добрая частка з iх — людзi сталага
веку, а прыцягнуць сучасную моладзь, якой
больш даспадобы iнтэрнэт, вельмi складана.
Прынамсi, менавiта Браслаўскi раён адзiн з
самых «дасведчаных»: на 1000 чалавек тут
прыпадае 768 падпiсчыкаў (!). I, як заўважаюць
супрацоўнiкi пошты, у нашай газеты склаўся
амаль што свой «штат» падпiсчыкаў, якiя
сцвярджаюць, што нiколi не прамяняюць гэта
выданне нi на якое iншае. Найбольш нашых
прыхiльнiкаў жыве ў Ахрэмаўцах, Дубраўцы,
Казянах, Пагошчы, Зараччы, Вiдзах, Друйску,
Друi, Оплiсе. Паштальёнам, якiя працуюць у
гэтых мясцiнах, перададзена «фiрмовая» экiпiроўка — майкi i кепкi з лагатыпам «Звязды».
Вялiзны дзякуй гэтым людзям за iх нялёгкую
працу — на Браслаўшчыне больш 600 невялiкiх
населеных пунктаў, i каб дабрацца да кожнага
чытача, паштальёнам даводзiцца пераадольваць участкi ў 12—15 кiламетраў. Летам выручае веласiпед, а ўзiмку даводзiцца дабiрацца
пехатою. I пры любым надвор'i, нават у такiя
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________ руб.

камплектаў

якiя з'яўляюцца адным са сродкаў лячэння
гiпертанiчнай хваробы.
Для жыхароў, якiя пражываюць у зоне радыеактыўнага забруджвання, важна ведаць,
што ўжыванне ў ежу абрыкоса i прадуктаў яго
перапрацоўкi перашкаджаюць засваенню арганiзмам радыеактыўных элементаў. Плады
абрыкоса валодаюць высокай здольнасцю
аднаўляць гемаглабiн у крывi. Па ўтрыманнi
карацiну (правiтамiна А) абрыкос займае другое месца сярод усiх пладова-ягадных культур. Таму абрыкос уводзяць у харчовы рэжым
дзяцей для стымулявання росту. Плады абрыкоса, з'яўляючыся важнай крынiцай антыаксiдантаў, падтрымлiваюць у арганiзме на
нiзкiм узроўнi колькасць свабодных радыкалаў, папярэджваючы тым самым утварэнне
злаякасных пухлiн; тармозяць працэс усмоктвання халестэрыну з ежы ў страўнiкава-кiшачным тракце.
У Сярэдняй Азii да абрыкоса ставяцца як
да вышэйшага дару Алаха, месцiчы ўпэўненыя ў тым, што ён падаўжае маладосць i жыццё. Яшчэ гэты фрукт лiчыцца «плодам прыгажосцi»: ён амаладжвае скуру i ўмацоўвае
валасы. Турэцкiя медыкi ў вынiку шматгадовых даследаванняў прыйшлi да высновы, што
некалькi свежых або сушаных абрыкосаў у
дзень неабходны мужчынам як паветра: гэты
цуда-плод павышае патэнцыю.
У навуковай i народнай медыцыне таксама
шырока выкарыстоўваецца насенне абрыкосаў, абрыкосавы алей. Напрыклад, насенне
костачак слiвы, вiшнi, персiкаў есцi нельга, у
iх змяшчаецца яд — сiнiльная кiслата, а вось
насенне абрыкосаў прыносiць карысць. У залежнасцi ад гатунку яны бываюць салодкiя i
горкiя. Салодкае насенне абрыкоса па смаку
не саступае мiндалю. З абрыкосавага насен-

Филиал «Центр
«Белтехинвентаризация»

ня гатуюць арэхавыя начынкi для карамелi i
цукерак. Горкае насенне з-за высокага ўтрымання амiгдамiну ў ежу не выкарыстоўваецца. Затое гэта рэчыва павышае супрацiўляльнасць арганiзма пры прамянёвай хваробе.
Аднак калi ў арганiзм трапiць вялiкая колькасць амiгдамiну, пад уздзеяннем ферменту
эмульсiну адбываецца ўтварэнне сiнiльнай
кiслаты.
Ва ўсходняй медыцыне сумессю здробненага насення абрыкоса i раслiннага алею лечаць гемарой. Дарэчы, усiм вядомы актываваны вугаль таксама «абавязаны»... абрыкосу: яго робяць са шкарлупiння костак. I, зразумела, насенне шырока выкарыстоўваецца
ў касметалогii. У народнай медыцыне Азербайджана ўпершыню знайшлi прымяненне
абрыкосавай камедзi, яе выкарыстоўваюць
як супрацьяддзе пры атручэннях.
Усе гэтыя карысныя ўласцiвасцi пладоў абрыкоса захоўваюцца i ва ўмовах Беларусi.
У натуральных умовах абрыкос расце ў
горных раёнах Кiтая i Сярэдняй Азii, дзе шмат
сонечных дзён, а зiма кароткая. Зразумела,
у нашых клiматычных умовах абрыкос дастаўляе шмат сур'ёзных праблем: нерэгулярна
або слаба пладаносiць, недаўгавечны i iнш.
Але калi добра ведаць бiялагiчныя асаблiвасцi, слабыя месцы гэтай выдатнай раслiны i не
капiраваць прыёмы агратэхнiкi iншых традыцыйных пладовых культур, то абавязкова вы
дасягнеце поспеху. Таму спадзяёмся, шаноўная Зiнаiда Паўлаўна, вы, а таксама iншыя
нашы чытачы, выкарыстаўшы нашы парады,
пазбегнуць памылак i атрымаюць добры ўраджай.
Пра капрызы абрыкоса, яго слабасцi i
асаблiвасці вырошчвання чытайце ў найблiжэйшых выпусках рубрыкi.

 Оценка оборудования и транспортных средств
 Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности

Извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды торговых мест, принадлежащих ОАО НТК «Алеся», 21 января 2010 г.
№
лота

Наименование
торгового объекта

Цель использования

Местоположение

Начальная цена
Сумма
продажи лота,
задатка,
бел. руб.
бел. руб.
(с учетом НДС 18 %) (с учетом НДС)

Торговля
Магазин № 16 «Лесной»
непродовольственными
3 000 000
300 000
г. Гомель, ул. Зайцева, 67
товарами, оказание услуг
Торговля
Магазин № 4 «Алеся»
Торговый объект
непродовольственными
1 650 000
165 000
2
г. Гомель, ул. Ильича, 30
площадью 4,0 м2
товарами, оказание услуг
Открытый аукцион состоится в 12.00 21 января 2010 г. в Гомельском областном управлении
Филиала «Центр «Белтехинвентаризация» по адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская, 34 «а».
Торговый объект
Магазин № 10 «Черниговский»
1
Торговля зоотоварами
2 200 000
220 000
№ 10 площадью 5 м2
г. Гомель, ул. Ильича, 301
Магазин № 23 «Хрустальный»
Торговый объект
Торговля зоотоварами
2 400 000
240 000
2
г. Гомель, ул. Ильича, 87 «а»
№ 23 площадью 5,5 м2
Торговый объект
Организация продаж
Магазин № 17 «Ипуть»
3
1 300 000
130 000
№ 17 площадью 3 м2
страховых услуг
г. Гомель, ул. Свердлова, 3 «а»
Закрытый аукцион состоится в 11.00 21 января 2010 г. в Гомельском областном управлении
Филиала «Центр «Белтехинвентаризация» по адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская, 34 «а».
- для индивидуального предпринимателя – паспорт
Ставка арендной платы 6 евро/м2
Срок аренды 12 месяцев, начиная с 1 февраля или иной документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность.
2010 года.
2. После подписания протокола о результатах про1. К участию в открытом аукционе допускаются все
желающие – индивидуальные предприниматели, юриди- ведения аукциона с участниками, ставшими победитеческие лица, в закрытом – физические, юридические лями, в течение 5 календарных дней будет заключен
лица, индивидуальные предприниматели, перечень ко- договор аренды торговых мест. Победитель аукциона не
торых предоставлен собственником торговых площадей, имеет права отчуждать право аренды торгового объекта
третьим лицам, а также сдавать торговый объект в субпри условии предоставления следующих документов:
аренду.
• заявление по установленной форме;
3. Денежные средства в счет оплаты за право на за• копию платежного поручения, подтверждающего внесение задатка в размере, указанном в извещении. Задаток ключение договора аренды вносятся в четыре этапа: 1-й
перечисляется на р/с 3012035310012 в филиале ОАО «БПС- до 01.03.2010 – 25 %; 2-й до 01.06.2010 – 25 %; 3-й этап
– до 01.08.2010 – 25 %; 4-й этап до 01.10.2010 – 25 %.
Банк» по Минской области, код 331, УНП 102353509;
4. Документы для участия в торгах принимаются по
• юридические лица должны предоставить – оригинал
и копии учредительных документов, индивидуальные адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская, 34 «а» с 9.00 до
предприниматели – оригинал и копию свидетельства 17.00 по рабочим дням. Документы принимаются до
20 января 2010 г. включительно.
индивидуального предпринимателя;
5. Вознаграждение организатору аукциона 5 % за счет
1.1 при участии в торгах представителя предоставляпокупателя. Шаг аукционных торгов 5 %.
ются:
6. Заключительная регистрация в день аукциона с 10.00
- для юридического лица – документ, подтверждающий полномочия представителя на участие в аукционе до 12.00 по адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская 34 «а».
Контактные телефоны: (0232) 77 52 78; 77 52 87
и подписание необходимых документов, паспорт пред(факс).
ставителя;
1

Торговый объект
площадью 7,0 м2

на 2010 год па месяцах

1

Хатні адрас і тэлефон

2
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(індэкс)

Каму
(прозвішча, ініцыялы)

Куды

(адрас)

ышы!

Удачы ў розыгр

(паштовы індэкс)

(горад, населены пункт)

9

10 11 12

Могилевское городское коммунальное унитарное
специализированное автопредприятие
объявляет открытый конкурс
Предмет закупки:
29.01.2010 г. по адресу: 212013, г. Могилев,
- мусоровоз с задней загрузкой — 1 единица,
Гомельское шоссе, 58А.
- мусоровоз с боковой загрузкой — 2 единицы.
Справки по тел/факс:
Предложения принимаются до 16.00
8 0222 47 97 84, 46 14 07.
УНП 700226462

