
7 жніўня 2013 г.4 ЛЮСТЭРКА

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
па бы ваў на спа бор ніц-
твах па спар тыў най лоў-
лі ра каў, якія ад бы лі ся ў 
мі ну лую су бо ту ў По лац-
кім ра ё не.

«Алім пі я да» ра ка ло ваў 
ад бы ла ся на во зе ры Бе лае 
— ад ным з больш за 300 на 
тэ ры то рыі По лац ка га ра ё на. 
Во зе ра Бе лае мож на на зваць 
жам чу жы най По лац ка га ра ё-
на. Лю дзі з вя лі кім за да валь-
нен нем пры яз джа юць ад па-
чыць на яго бе раг. Са праўд ны 
цуд: праз шмат га доў тут ця-
пер мож на ла віць ра каў, якіх 
доў гі час не бы ло. А вя до ма, 

што ра кі лю бяць 
чыс тую ва ду.

Ле тась аў тар 
гэ тых рад коў так-
сама браў удзел 
у лоў лі ра каў, а 
сё ле та вы ра шыў 
па на зі раць за за-
хап ляль ным пра-
цэ сам збо ку.

Пра хо дзіў чэм-
пі я нат па спар тыў-
най лоў лі ра каў у 
дру гі раз — у рам-
ках ра ён на га ту-
рыс тыч на га злё-
ту. Усе ах вот ныя 
маг лі пры няць 
удзел у спа бор-

ніц твах. За 3 хві лі ны трэ ба 
бы ло зла віць як ма га больш 
ра каў, не вы ка рыс тоў ва ю-
чы па ке таў, го лы мі ру ка мі. 
Пас ля спа бор ніц тваў, у якіх 
удзель ні ча лі прад стаў ні кі 7 
ка манд, ста ла вя до ма, што 
ў во зе ра за пус ці лі ка ля 300 
ра каў.

Па мя таю на аса біс тым 
во пы це, што не прос та на 
дне знай сці ра ка, які «злі ва-
ец ца» з ка мя ня мі, за коп ва-
ец ца ў пя сок. А ка лі ім гнен-
на яго не зло віш — мо жа 
«збег чы».

У вы ні ку зда бы ча ўдзель-
ні каў (21 ча ла век) бы ла да-
во лі вя лі кай — 41 рак. Па 

тра ды цыі, злоў ле ных ра каў 
пас ля пад лі ку кі ну лі ў ва ду.

Пе ра маг лі ў чэм пі я на це 
прад стаў ні кі ўні тар на га прад-
пры ем ства «По лацк во да ка-
нал» (11 ра каў). Для па раў-
на ння, па вы ні ках ле таш ніх 
спа бор ніц тваў у ка манд ным 
за лі ку вый гра ла ка ман да 
По лац ка га фі лі яла «Вяс на-
энер га» РУП «Ві цеб скэ нер-
га» (17 ра каў).

Як і ле тась, пе рад па чат-
кам спа бор ніц тваў у ва ду 
за пус ка лі ра каў прад стаў-
ні кі по лац ка га рэс пуб лі-
кан ска га прад пры ем ства 
ме лі я ра цый ных сіс тэм, дзе 
зай ма юц ца за рыб лен нем 
ва да ёмаў. 

Вы свет лі ла ся, што па куль 
пра вя лі кія да сяг нен ні ў пра-
мыс ло вым раз вя дзен ні ра ка, 
на жаль, га ва рыць ра на. Па-
вод ле слоў ма іх су раз моў-
цаў, у кра мы жы вы рак па-
куль не па стаў ля ец ца. Зра зу-
ме ла, што па ца не ай чын ны 
рак быў бы ў ра зы тан ней шы 
за ін ша зем на га «бра та». На-
прык лад, ле тась апош ні пра-
да ваў ся па ца не 160 ты сяч 
руб лёў за кі ло. Рас ціць ра каў 
— ся го лет каў да пра мыс ло-
ва га па ме ру (9 сан ты мет раў, 
— Аўт.) трэ ба 4-5 га доў. Так 
што па ча ка ем.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фота аўтара.

НЕ БЯС КРЫЎД НАЯ 
«СВІН КА»

Лі ха ман ка, агуль нае дрэн нае са ма-
ад чу ван не, боль у мыш цах, га лаў ны 
боль, па ру шэн не сну і апе ты ту, па-
ве лі чэн не слін ных за лоз, су хасць у 
ро це, бо лі ў ву ху, якія ўзмац ня юц ца 
пад час жа ван ня і маў лен ня, мо гуць 
указ ваць на эпі дэ міч ны па ра тыт, або 
«свін ку». Не бяс печ нае гэ та за хвор-
ван не ар хі там (за па лен не яеч ка), ра-
дзей — панк рэ а ты там, ме нін гі там, 
глу ха той, арт ры там і інш. У бу ду чым у 
муж чын мо жа раз віц ца атра фія яеч ка 
і бяс плод насць, а ў жан чын — атра фія 
яеч ні каў, бяс плод насць, па ру шэн не 
мен стру аль най функ цыі, на гад вае за-
гад чы ца ад дзя лен ня іму нап ра фі лак-
ты кі Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гі гі е ны, 
эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда роўя 
Ве ра ні ка ШЫ МА НО ВІЧ.

Эпі дпа ра тыт пе рад аец ца пры каш лі, 
чхан ні, раз мо ве або праз за бру джа ныя 
ві ру сам рэ чы — на прык лад, по суд, цац-
кі. Шпі та лі за цыя хво рых ад бы ва ец ца, 
ка лі дзі ця ці менш за 1 год, ка лі эпі дпа-
ра тыт — у цяж кай фор ме, пры на яў нас ці 
ўсклад нен няў, ка лі дзі ця зна хо дзіц ца ва 
ўста но ве з круг ла су тач ным рэ жы мам зна-
хо джан ня, пры на яў нас ці ў сям'і дзя цей 

або ця жар ных, якія не атры ма лі поў ны 
курс пра фі лак тыч ных пры шчэ пак су-
праць свін кі.

Са мы эфек тыў ны сро дак пра фі лак ты кі 
— вак цы на цыя. Вы ка рыс тоў ва ец ца кам-
бі на ва ная вак цы на су праць ад ру, эпі дпа-
ра ты ту і крас ну хі. Дзя ку ю чы пры шчэп кам 
уда ец ца не да пус каць ус пы шак за хва-
раль нас ці ў дзі ця чых ка лек ты вах. Вак-
цы на цыя пра во дзіц ца дзе цям ва ўзрос-
це 1 год і 6 га доў. Про ці па ка зан ня мі да 
ўвя дзен ня вак цы ны з'яў ля юц ца алер гіч-
ная рэ ак цыя на па пя рэд нюю пры шчэп ку, 
іму на дэ фі цыт, ця жар насць. Пры вост рым 
за хвор ван ні пры шчэп ка ад клад ва ец ца да 
вы зда раў лен ня.

КА ЛІ КРАС НУ ХА — 
У ЦЯ ЖАР НАЙ

Крас ну ха ў жан чын пад час ця жар-
нас ці час та ста но віц ца пры чы най 
цяж кіх пры ро джа ных па ро каў раз-
віц ця дзя цей. Як пра ві ла, па ро кі ў 
дзя цей уз ні ка юць пры за хвор ван ні 
ў пер шыя тры ме ся цы ця жар нас-
ці, ка жа мед сяст ра 23-й га рад ской 
дзі ця чай па лі клі ні кі г. Мін ска Іры на 
ШАЎ ЦО ВА.

За хвор ван не жан чы ны ў пер шыя 3 
ме ся цы ця жар нас ці — па ка зан не да пе-
ра ры ван ня ця жар нас ці. Пры ро джа ная 

крас ну ха пра яў ля ец ца ў не маў ля ці па ро-
кам сэр ца, ка та рак тай, глу ха той, па ра-
жэн нем цэнт раль най нер во вай сіс тэ мы, 
па ро ка мі раз віц ця стра ва валь най і мо-
ча вы дзя ляль най сіс тэм. Пры за ра жэн ні 
крас ну хай жан чын у больш поз ні тэр мін 
ця жар нас ці ві рус нае па ра жэн не пло да 
пры на ра джэн ні звя за на з ма ла кроў ем, 
хва ро ба мі ўнут ра ных ор га наў.

З да па мо гай спе цы яль ных ана лі заў 
мож на ўста на віць, ці ўспры маль ны ча-
ла век да крас ну хі, ці хва рэе ён на яе, 
па коль кі ў да рос лых ін фек цыя пра ця кае 
не стан дарт на.

За явіць пра ся бе ві рус крас ну хі мо жа 
на смар кам і каш лем, пры пу хан нем і хва-
ра ві тас цю лім фа вуз лоў на па ты лі цы і шыі, 
блед на-ру жо вым сы пам на тва ры і це ле, 
ча сам вы со кай тэм пе ра ту рай. Ус клад нен-
ні пры крас ну се рэд кія: арт ры ты, час цей у 
да рос лых, крас нуш ныя эн цэ фа лі ты.

У ка лян дар пры шчэ пак уве дзе на вак цы-
на цыя су праць ад ру, эпі дпа ра ты ту і крас-
ну хі ва ўзрос це 1 год і 6 га доў. У Мін ску 
за цвер джа ны па шы ра ны ка лян дар пра фі-
лак тыч ных пры шчэ пак, дзе пра ду гле джа-
на вак цы на цыя су праць крас ну хі дзяў чы-
нак у 15 га доў. Гэ та да зво ліць па збег нуць 
не бяс пе кі пры ро джа най крас ну хі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Ін фар м-у колІн фар м-у кол  ��

Ад iмя праў лен ня 
i пра фка ма СВК «Пле шчы цы» Пiн ска га ра ё на

Ра зам з на мi!
Ад шчы ра га сэр ца вiн шу ем стар шы ню на ша га СВК, 

у мi ну лым кал га са iмя Гор ка га, Ва ле рыя Сяр ге е вi ча 
ДА ВЫ ДЗЕН КУ з 60-год дзем. Нам пры ем на, што за 
апошняе 10-год дзе вёс ка Пле шчы цы не толь кi змя нi ла 
сваё аб лiч ча, але i ста ла цэнт рам су час на га сель гас прад-
пры ем ства. У тыя ра дас ныя пе ра ме ны, якiя ад бы лi ся, 
важ кую час цiн ку сэр ца, свай го ро зу му i ар га нi за тар скiх 
здоль нас цяў укла лi i Вы, ша ноў ны Ва ле рый Сяр ге е-
вiч, ра зам з пра ца лю бi вы мi вяс коў ца мi. Усе мы вель мi 
ўдзяч ны Вам за гэ та. А та му жа да ем ду шэў на га спа кою 
за зроб ле нае, тры ва ла га зда роўя i даб ра бы ту 
ў сям'i, не за быў на га свят ка ван ня юбi лею i 
шчод ра га, як ту тэй шая ўра джай ная нi ва, 
даў га лец ця ра зам з на мi.

Стар шы нi СВК «Пле шчы цы»
Ва ле рыю Сяр ге е вi чу ДА ВЫ ДЗЕН КУ

Ша ноў ны Ва ле рый Сяр ге е вiч!
Вы на ра дзi лi ся ў жнi во. I ў гэ тую ж цу доў ную па ру 

го да ад зна ча е це свой 60-га до вы юбi лей. Вiн шу ем! Зы чым 
Вам уся го най леп ша га ў жыц цi — свет ла га свя та ў гэ тыя 
лет нiя днi, са мых най леп шых па жа дан няў ад да ра гiх для 
Вас лю дзей ды кве так па больш, як зер ня ў за се ках. I ў 
бу ду чы нi за ста вай це ся шчы рым пра ца лю бам, сум лен-
ным i па тра ба валь ным кi раў нi ком, муд рым вяс коў цам, 

да яко га хi ляц ца лю дзi. Га доў да ста рас цi Вам 
без ста рас цi!

З па ва гай, Сяр гей Мi ка ла е вiч Са за нчук,
стар шы ня СВК «Ла сiцк» 

Пiн ска га ра ё на.

Ша ноў ны Ва ле рый Сяр ге е вiч!
Сён ня ў Вас юбi лей! А та му ад iмя на шых вяс коў-

цаў i ва шых су се дзяў ад шчы ра га сэр ца вiн шую з 60-
год дзем. Дзе сяць га доў жыц ця ад да лi Вы гас па дар цы, 
у якой пад Ва шым кi раў нiц твам пры го жыя ду шой 
i ру ка мi лю дзi шмат зра бi лi для раз вiц ця i роск вi ту 
ра ней ша га па лес ка га кал га са. Жа да ем Вам i на да лей 
свет ла га зям но га шчас ця, даб ра бы ту i спа кою ў сям'i, 
мо цы ду ху i зда роўя, со неч ных дзён да на ступ ных 
юбi ле яў.

З па ва гай,
Сяр гей Ула дзi мi ра вiч Крыль чук,

стар шы ня праў лен ня 
СВК «Ла па цi на» Пiн ска га ра ё на.

Ша ноў ны Ва ле рый Сяр ге е вiч!
Сён ня ў Вас юбi лей! Аж но шэсць дзя сят каў га ра чых 

жнiў няў за шы ро кi мi пля чы ма. Вiн шу ем! I шчы ра жа-
д а  е м : ня хай iх бу дзе ўдвая больш. За гэ та наш свя точ ны 

тост! Пра цуй це заў зя та — жы вi це ба га та!
З па ва гай,

Аляк сандр Ля вонць е вiч Анд ры е вiч,
стар шы ня СВК «Ва лi шча»,

кi раў нiк Пiн ска га рай аг рап рам са ю за.

ПА РА КАЎ 
НА БЕ ЛАЕ 
ВО ЗЕ РА...

ЧА ТЫ РЫ ГА ДЫ АЛІ ВАК НЕ БА ЧЫЦЬ...
У ста ліч най кра ме «Мяс ны рад», раз ме шча най па ву лі цы 
Тал бу хі на, удзень спра ца ва ла «тры вож ная кноп ка»...

Вы свет лі ла ся, што ма ла ды ча ла век ад кры та скраў дзве бля-
шан кі алі вак і ўцёк. На рад гру пы за тры ман ня Пер ша май ска га 
ад дзе ла дэ парт амен та ахо вы г. Мін ска на пры лег лай тэ ры то рыі 
«су стрэў» ра ней не су дзі ма га, не пра цу ю ча га жы ха ра ста лі цы. 
Па да зро на га да ста ві лі для раз бо ру ў Пер ша май скі РУ УС. Ма ла-
до му ча ла ве ку па гра жае па збаў лен не во лі да ча ты рох га доў.

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

У У   �� ККамітэце дзяржкантролюамітэце дзяржкантролю

«ЗА ЛА ТЫЯ» ДРО ВЫ
Па вы ні ках пра вер кі Ка мі тэ та дзярж кант ро лю 
Ві цеб скай воб лас ці ўні тар на га прад пры ем ства 
«Ко ха на ва-ЖКГ» вяр ну лі ў каз ну больш за 900 
міль ё наў руб лёў не за кон на атры ма ных бюд-
жэт ных гро шай.

— Пад час пра вер кі бы ло ўста ноў ле на, што ство-
ра ны УП ЖКГ «Ко ха на ва-ЖКГ» учас так па ле са-
на рых тоў цы, рас пі лоў цы і апра цоў цы драў ні ны за-
бяс печ вае ка цель ні прад пры ем ства дро ва мі, са-
бе кошт якіх у ра зы пе ра вы шае цэ ны па стаў кі дроў 
Та ла чын скім ляс га сам. Пры пла на ван ні і вы дзя лен ні 
бюд жэт ных суб сі дый на па крыц цё част кі за трат па 
па слу гах, ака за ных на сель ніц тву, па раў наль ны ана-
ліз цэн на дро вы не ажыц цяў ля ец ца, а на рых тоў ка 
дроў аплач ва ец ца з бюд жэ ту. Згод на з раз лі ка мі, 
вы со кі са бе кошт на рых тоў кі дроў па цяг нуў за са-
бой па ве лі чэн не вы дат каў па цеп ла за бес пя чэн ні ў 
2011—2013 га дах на 2,5 міль яр да руб лёў, — па ве-
да мі лі ў ка мі тэ це.

Акра мя та го, вы свет лі ла ся, што на рых та ва ныя 
ўлас ны мі сі ла мі дро вы ма юць па вы ша ную віль гот-
насць. Зра зу ме ла, гэ та пры во дзіць да іх звыш нар ма-
тыў на га рас хо да ван ня. У вы ні ку па прад пры ем стве 
са бе кошт та кой энер гіі пе ра вы шае са бе кошт энер гіі, 
вы раб ле най з пры род на га га зу.

Па вы дат ках у част цы па слуг во да за бес пя чэн ня 
сі ту а цыя ана ла гіч ная. Па прад пры ем стве ў цэ лым 
фак тыч ныя стра ты і не ўлі ча ныя вы дат кі ва ды ў сет ках 
скла да лі да 30% ад аб' ёму (пры нар ма ты ве 19,6%). Па 
асоб ных свід ра ві нах стра ты да ся га лі 92%. У вы ні ку 
да пу шча ныя па ру шэн ні па цяг ну лі за вы шэн не са бе-
кош ту жыл лё ва-ка му наль ных па слуг, не да на лі чэн не 
па дат каў і не за кон нае атры ман не прад пры ем ствам 
у 2011-2012 га дах бюд жэт ных срод каў на су му 904,3 
міль ё на руб лёў.

Па вы ні ках пра вер кі, не за кон на атры ма ныя бюд-
жэт ныя срод кі вер ну ты ў бюд жэт. На прад пры ем ства 
на кла дзе ны штра фы на агуль ную су му 934,3 міль ё на 
руб лёў. Да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці пры цяг ну лі 5 
служ бо вых асоб, да дыс цып лі нар най — 15.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
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Ка ман да 
пе ра мож цаў 

па лоў лі ра каў.

Прэ зен та цыя страў.


