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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.18 16.47 7.29
Вi цебск — 9.15 16.29 7.14
Ма гi лёў — 9.08 16.37 7.29
Го мель — 8.56 16.42 7.46
Гродна — 9.32 17.04 7.32
Брэст    — 9.24 17.13 7.49

Iмянiны
Пр. Аляксея, Васіля, Івана, Мікалая, 
Пятра, Рыгора, Сцяпана, Фёдара.
К. Дануты, Клары, Сабіны, 
Даніэля, Сцяпана.

Месяц
Першая квадра 9 снежня. 
Месяц у сузор’і Цяльца. 
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Мiж на род ны дзень гор. Аб ве шча ны Ге не раль най 
Асамб ле яй ААН 20 снеж ня 2002 го да.

1781 год — на ра дзiў ся Дэ вiд Брус тэр, шат ланд скi 
фi зiк. Перш чым стаць ву чо ным-фi зi кам, ён 

па спра ба ваў ся бе ў мно гiх пра фе сi ях. Быў фар ма цэў там, 
док та рам пра ва, ад ва ка там, на ват пры няў сан свя та ра 
i стаў ад ным з за сна валь нi каў Сва бод най шат ланд скай 
царк вы. Але з 1801 го да Брус тэр так за ха пiў ся праб ле-
ма мi оп ты кi i па ля ры за цыi свят ла, што пры свя цiў на ву цы 
ўсё да лей шае жыц цё. Ён быў за сна валь нi кам Бры тан-
скай аса цы я цыi на ву ко ва га пра грэ су i аў та рам не каль кiх 
важ ных ад крыц цяў у га лi не оп ты кi. Але вя до мым стаў 
дзя ку ю чы вы на ход ству ка лей да ско па. Пас ля пуб лi ка цыi 
«Трак та та аб ка лей да ско пе» вы на ход ка Дэ вi да Брус тэ ра 
ста ла вель мi па пу ляр най, хоць спа чат ку яго вы ка рыс тоў-
ва лi як на ву ко вы пры бор.

1920 год — у БССР бы ла ство ра на Над звы чай ная 
ка мi сiя па лiк вi да цыi не пiсь мен нас цi (спе-

цы яль ная ка мi сiя пры На род ным 
ка мi са ры я це асве ты БССР, якая ў 
1920-30 га дах кi ра ва ла на ву чан нем 
не пiсь мен ных i ма ла пiсь мен ных). 
У 1921-22 на ву чаль ным го дзе ў 
бе ла рус кiх шко лах для не пiсь мен-
ных зай ма лi ся 12,2 тыс. ча ла век. У 
лiк вi да цыi не пiсь мен нас цi ак тыў на 
ўдзель нi ча лi так зва ныя культ ар-
мей цы — ра бо чыя, iн тэ лi ген цыя, 
на ву чэн цы. Вя лi кую да па мо гу ка-
мi сi ям аказ ва ла ство ра ная ў 1923  г. 
гра мад ска-па лi тыч ная ар га нi за цыя 
«Да лоў не пiсь мен насць». У 1929 го дзе ў рэс пуб лi цы 
пра ца ва ла ка ля 4 ты сяч пунк таў i гурт коў па лiк вi да цыi 
не пiсь мен нас цi (75 ты сяч на ву чэн цаў). Не пiсь мен насць 
ся род да рос ла га на сель нiц тва ў БССР у асноў ным бы ла 
лiк вi да ва на да 1932 го да.

1938 год — 75 га доў та му на ра дзiў ся (г. Рэ чы ца) 
Ва ле рый Мiт ра фа на вiч Ле меш, бе ла рус кi ву-

чо ны ў га лi не ве тэ ры нар ных на вук, член-ка рэс пан дэнт 
Ака дэ мii аграр ных на вук Бе ла ру сi (1994-2002), член-ка-
рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сi (2003), док тар ве тэ ры нар ных 
на вук, пра фе сар. Аў тар больш як 250 на ву ко вых прац. 
На ву ко выя да сле да ван нi пры све ча ны вы ву чэн ню ан ка-
па та ло гii жы вёл. Рас пра ца ваў ме та ды эпi заа та ла гiч на га 
ана лi зу, якiя да зво лi лi вы зна чыць сi ту а цыю i шля хi рас-
паў сюдж ван ня лей ко зу, на ву ко ва аб грун та ва ную сiс тэ му 
азда раў лен чых ме ра пры ем стваў.

Ян ка БРЫЛЬ, на род ны пiсь мен-
нiк Бе ла ру сi:

«Ча ла ве чы дар пра яў ляе ўлас цi васць за-
хоў вац ца ў све жым вы гля дзе да са ма га 
па ва жа на га ўзрос ту».

13 — ме на ві та гэ ты па рад ка-
вы ну мар удзель ні цы кон кур-
су «Міс Ві цебск-2013» стаў 
для 22- га до вай сту дэнт кі Ве-
ра ні кі Рыд кі най шчас лі вым. 
Яна ву чыц ца на пя тым кур се 
Ві цеб ска га дзяр жаў на га тэх-
на ла гіч на га ўні вер сі тэ та.
Бру нет ка на кон кур се за ва я-

ва ла га лоў ны ты тул. Яна так са ма 
ста ла «Міс гля дац кіх сім па тый» 
— па вы ні ках ін тэр нэт-га ла са-
ван ня, якое да апош ніх хві лін 
фі на лу пра во дзі ла ся на па пу ляр-
ным ві цеб скім пар та ле. У вы ні ку 
атры ма ла ся так, што жу ры і на-
род бы лі ад на душ ныя пры вы зна-
чэн ні ка ра ле вы. Як вы свет лі ла ся, 
сэр ца са май пры го жай дзяў чы ны 
Ві цеб ска сва бод нае. Яна ўжо з 
ка ро най на га ла ве пры зна ла ся 
жур на ліс там, што пад час фі на лу 
кон кур су за яе ў за ле «хва рэў» 
баць ка — са мы лю бі мы муж чы на. 
Ве ра ні ка на шоу да ка за ла ўсім, што 
дум кі на са мрэч ма тэ ры яль ныя. Пад час 
кон кур су, ад каз ва ю чы на пы тан не вя-
ду чых, ска за ла, што з дзя цін ства ма ры-
ла аб ка ро не ка ра ле вы пры га жос ці.

Не менш ці ка ва, што дзве сяст ры 
— Свят ла на і Яна Гар ба чо вы — ста-
лі ўла даль ні ца мі ты ту ла «Ві цэ-міс Ві-
цебск-2013». Свят ла на, да рэ чы, сё ле та 
ста ла пе ра мож цай кон кур су «Міс Да-
жын кі-2013».

Бы лі вы зна ча ны ўла даль ні цы і ін шых 
ты ту лаў, у тым лі ку «Міс тэ ле ба чан не», 
«Міс фо та», «Міс гра цыя»...

Ві цебск на зы ва юць го ра дам са мых 
пры го жых дзяў чат. Тое, што ві цеб скія 
пры га жу ні — ад ны з са мых пры го жых 
не толь кі ў на шай ма лень кай кра і не, 
у 1990 го дзе па цвер дзі ла Ма рыя Ке-
жа. Та ды гэ тая 17-га до вая сту дэнт ка 
Ві цеб ска га тэх на ла гіч на га ін сты ту та 
(ця пер уні вер сі тэт. — Аўт.) ста ла «Міс 
СССР» — апош няй ула даль ні цай гэ та-
га ты ту ла пад час іс на ван ня Са вец ка га 
Са ю за. Да гэ та га яна ж так са ма пе-

ра маг ла ў га рад скім кон кур се пры га-
жос ці — «Міс Ві цебск-1989», а по тым 
— у на цы я наль ным кон кур се. Га на ру-
ся, што аса біс та зна ё мы з Ма ры яй, з 
якой па сяб ра ваў у хут кім ча се пас ля 
яе ка ра на ван ня. Ця пер Ма рыя — па ры-
жан ка, аў тар вель мі па пу ляр най ся род 
«зо рак» ка лек цыі жа но чых су мак. Ёй 
жа на ле жаць улас ныя брэнд і дом мо-
ды Masha Keja.

У тым, што ў Ві цеб ску па-ра ней ша му 
шмат пры ваб ных і аба яль ных ма ла дых 
га ра джа нак, упэў ні лі ся тыя, хто ста лі 
свед ка мі фі на лу га рад ско га кон кур су 
пры га жос ці, які прай шоў у кан цэрт най 
за ле «Ві цебск». Пад час фі на лу яб лы-
ку не дзе бы ло ўпа сці. На пэў на, яшчэ і 
та му, што мі ну лы ана ла гіч ны кон курс 
пра во дзіў ся ў аб лас ным цэнт ры аж но 
ў 2004 го дзе.

Сё ле та за га лоў ную ка ро ну кон кур-
су пры га жос ці зма га лі ся 16 дзяў чат. Да 
ўдзе лу ў кас тын гу да пус ка лі ся дзяў ча-
ты са стры ма ным ма кі я жам, ва ўзрос це 
ад 18 да 25 га доў, рос там не менш за 

175 сан ты мет раў, якія не за му жам 
і не ма юць дзя цей.

Жу ры фі на лу ўзна чаль ваў Ула-
дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ, на мес нік 
стар шы ні Ві цеб ска га абл вы кан-
ка ма. Ся род ін шых яму да па ма га-
ла су дзіць Воль га ХІ ЖЫН КО ВА, 
«Міс Бе ла русь-2008». Яна, да рэ-
чы, так са ма ро дам з Ві цеб шчы ны: 
на ра дзі ла ся ў Ле пель скім ра ё не. 
На га даю, што Воль га бра ла ўдзел 
у кон кур се «Міс све ту-2008».

Шоу прай шло як «па рад сты хій»: 
зям лі, ва ды, па вет ра і агню. І пад-
час «прэ зен та цыі» кож най сты хіі 
дзяў ча ты вы хо дзі лі на сцэ ну ў но-
вых «воб ра зах». Бур ныя апла дыс-
мен ты вы клі ка ла з'яў лен не на сцэ-
не пры га жунь у вя сель ных стро ях. 
Без умоў на, муж чы ны ў гля дзель най 
за ле з не цяр пен нем ча ка лі вы ха ду ў 
ку паль ні ках. І не здар ма: ва чэй нель-
га бы ло ада рваць ад вы со кіх, строй-
ных дзяў чат. Да во лі не стан дарт на 

прай шоў «ін тэ ле кту аль ны» кон курс.

— Гэ та мой пер шы кон курс. Ад-
ва жыц ца ўдзель ні чаць у ім для мя не 
бы ло вель мі скла да на. Але па спра ба-
ва ла — для но вых эмо цый, ура жан-
няў. Вель мі ўдзяч ная ар га ні за та рам, 
бо шмат га доў у на шым го ра дзе та ко-
га кон кур су не бы ло. Дзя куй так са ма 
тым, хто рых та ваў нас да ўдзе лу ў фі-
на ле кон кур су (спе цы я ліс ты па дэ фі-
ле, ха рэо гра фы і ін шыя, — Аўт.) — за 
іх цяр пен не, што дзён ныя рэ пе ты цыі. 
Пад час пад рых тоў кі да фі на лу і пад-
час яго бы ло вель мі цяж ка вы тры маць 
вя лі кія фі зіч ныя і ма раль ныя на груз кі, 
— па дзя лі ла ся ўра жан ня мі Ве ра ні ка 
РЫД КІ НА, ула даль ні ца ты ту ла «Міс 
Ві цебск-2013».

Дзяў чы на да да ла, што не вы клю чае 
свой удзел у ін шых кон кур сах пры га-
жос ці.

І шчы ра хо чац ца па жа даць ёй уда-
чы! А Ві цеб ску — но вых кон кур саў пры-
га жос ці без доў гіх пе ра пын каў!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

�

«Міс Ві цебск-2013»«Міс Ві цебск-2013»  ��

МУЖ ЧЫ НЫ ВЫ БІ РА ЮЦЬ... БРУ НЕ ТАК
ГАС ЦЁЎ НІ 

ДЗЕ ДА 
МА РО ЗА

У По лац ку ўпер шы ню з'я вяц ца гас цёў ні 
га лоў на га на ва год ня га пер са на жа, а ў 
ра ё не ў цэ лым іх бу дзе па ра дзя сят каў. 
Асаб лі ва бу дуць ра ды чы та чам у гас-
цёў нях-біб лі я тэ ках, дзе ў апош ні дзень 
2013 го да і 1 сту дзе ня бу дуць ча каць 
сюр пры зы.
— З 26 снеж ня гэ та га го да па 7 сту дзе-

ня на ступ на га больш як двац цаць уста ноў 
куль ту ры По лац ка і По лац ка га ра ё на зме няць 
свае афі цый ныя наз вы на «Гас цёў ню Дзе да 
Ма ро за». Гас цёў ні Дзе да Ма ро за, бяс спрэч на, 
ста нуць пры ваб ным мес цам, кры ні цай ра дас ці 
і ка рыс ным баў лен нем ча су для ўсіх ту тэй шых 
і пры ез джых. Там бу дзе пра па на ва ны са мы 
шы ро кі спектр за баў ляль ных па слуг. У пры-
ват нас ці, «На ва год ні стол за ка заў»: на вед ні кі 
змо гуць па кі нуць за яў ку на пра вя дзен не на-
ва год ня га ме ра пры ем ства або він ша ван не 
Дзе да Ма ро за і Сня гур кі на да му, у пра цоў ных 
ка лек ты вах; «На ва год няя пош та»: на вед ні кі 
змо гуць па кі нуць свае на ва год нія він ша ван ні 
і па жа дан ні, якія Дзед Ма роз да ста віць ад ра-
са ту або яны бу дуць за чы та ныя на на ва год-
нім ме ра пры ем стве; «На ва год няя ла та рэя»: 
бу дуць ра зы гры вац ца пры зы і су ве ні ры для 
дзя цей і да рос лых, — па ве да мі лі ў ад дзе ле 
ідэа ла гіч най пра цы, куль ту ры і па спра вах 
мо ла дзі По лац ка га рай вы кан ка ма.

У гас цёў нях так са ма мож на бу дзе на ве-
даць вы ста ву ста ра даў ніх на ва год ніх упры-
га жэн няў, ся мей ны му зыч ны кан цэрт «На-
ва год ні сер пан цін», паў дзель ні чаць у роз ных 
кон кур сах і вік та ры нах.

— Удзел у та кіх на сы ча ных куль тур на-
за баў ляль ных ме ра пры ем ствах, як кон курс 
«Сне га вік го да», спек так лі для дзя цей і да-
рос лых, баль-мас ка рад, спар тыў ныя спа бор-
ніц твы на ад кры тым па вет ры, май стар-кла сы 
«Ча роў ная ака дэ мія Дзе да Ма ро за», да зво-
ліць су стрэць на ступ ны 2014 год са ста ноў-
чы мі ўра жан ня мі і ка ла саль ным за ра дам ап-
ты міз му, — да да лі ў рай вы кан ка ме.

Усіх, хто ве рыць у цу ды і жа дае пра вес ці 
час у на ва год няй ат мас фе ры каз кі, ча ка юць 
на По лач чы не, дзе га ран та ва ныя дзі вос ныя 
сюр пры зы, доб ры на строй і ма са ста ноў чых 
эмо цый.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Ве ра ні ка Ве ра ні ка РЫД КІ НАРЫД КІ НА, пе ра мож ца кон кур су пры га жос ці., пе ра мож ца кон кур су пры га жос ці.

ІІм гнен не кон кур су пры га жос ці.м гнен не кон кур су пры га жос ці.

Увесь мядовы месяц 
мяне на руках насіў! 

Цяпер кажа: твая чарга.

Спа чат ку я ха це ла ад бя ліць са бе зу-
бы. Але по тым усё ж па лі чы ла за леп-
шае пай сці ў са ля рый.

— Дзяў чы на, а мож на за пра сіць вас 
у кі но?

— А чым вам Маль ды вы не па да ба-
юц ца?

Вы да ючы мя не за муж, род ныя ка за-
лі: «У нас та вар, а вам — ка пец!».

Аб' ява ў офiс най кух нi: «Пас ля трэ ця га 
пiс ку мiк ра хва лёў кi ежа ста но вiц ца агуль-
най!»
Увесь мядовы месяц мяне на руках насіў! 

Цяпер кажа, твая чарга.

Спе цы я лiс ты-ме ды кi пе ра ка на ны, што лю дзi, 
якiя шу ка юць iн фар ма цыю ад нос на пра сту-
ды i гры пу ў iн тэр нэ це, атрым лi ва юць шмат 
дэз ын фар ма цыi.

ПРАЎ ДА
Грып вы клi ка юць вi ру сы трох ты паў: А, В i С. Два 

пер шыя вы клi ка юць се зон ныя эпi дэ мii ў зi мо вы час. 
Вi рус С вы клi кае лёг кiя рэ спi ра тор ныя за хвор ван нi, 
якiя не пе ра рас та юць у эпi дэ мii.

Вi ру саў, якiя вы клi ка юць пра сту ды, знач на 
больш. Ад но толь кi ся мей ства ры на вi ру саў на лiч-
вае сот ню вi даў. Яны «ак ту аль ныя» з ве рас ня па 
май, хоць вы пад кi за ра жэн ня на зi ра юц ца i ў ас-
тат нiя ме ся цы.

Сiмп то мы гры пу пра яў ля юц ца ў вы со кай тэм пе-
ра ту ры i мы шач ных бо лях. Грып мо жа вы клi каць 
ус клад нен нi ў лю дзей ста рэй ша га ўзрос ту або з 
хра нiч ны мi за хвор ван ня мi.

Пра сту ду вы клi кае не хо лад, а вi рус. Ра зам з 
тым, не вар та зна хо дзiц ца на ха лод ным па вет ры 
без адзен ня або з мок ры мi ва ла са мi, па коль кi гэ та 
мо жа ак ты вi за ваць вi ру сы, якiя ёсць у нас.

Пе ра аха ла джэн не мо жа вы клi каць пнеў ма нiю, 
але не пра сту ду або грып. У лю бым вы пад ку рэ-
ка мен ду ец ца па збя гаць рэз кiх пе ра па даў тэм пе-
ра ту ры.

Зна хо джан не ў дрэн на пра вет ра ных па мяш-
кан нях, дзе знаходзіцца шмат лю дзей, а па вет ра 
над та су хое — сур' ёз ны фак тар для па чат ку за-
хвор ван ня.

НЯ ПРАЎ ДА
За ху тац ца, каб пра па цець

На са мрэч не рэ ка мен ду ец ца праз мер на ўхут-
вац ца i пры маць цёп лыя ван ны, каб «асвя жыць» 
ар га нiзм. По та ад дзя лен не — фi зi я ла гiч ны пра цэс, 
якi за клi ка ны не да пус цiць па вы шэн ня тэм пе ра ту-
ры це ла. Ка лi мы праз мер на ўхут ва ем ся, пот аха-
лодж ва ец ца на ску ры i мо жа вы клi каць дры жы кi 
або па вы ша ную тэм пе ра ту ру.

За чы нiць вок ны
На са мрэч iх трэ ба пе ры я дыч на ад чы няць на 10 

хвi лiн. Над та цёп лыя мес цы з'яў ля юц ца спры яль-

ным ася род дзем для вi ру саў. Як i над та су хiя. Чым 
больш су хое па вет ра, тым больш мы пад вяр га ем ся 
рэ спi ра тор ным за хвор ван ням.

Вы трым лi ваць ды е ту
На са мрэч трэ ба ес цi ўсё, што хо чац ца, пiць 

больш вад ка сцi. Пры вы со кай тэм пе ра ту ры i 
ўзмоц не ным по та ад дзя лен нi не аб ход на 
па вя лi чыць пры ём вад ка сцi (ва ды, со каў, 
тра вя ной гар ба ты). Ка лi пiць iх цёп лы мi, 
яны змяк ча юць ка шаль.

Вы пiць кань я ку з ма ла ком 
пе рад сном

Спiрт ное не мо жа пра ду хi лiць пра сту-
ду! Глы ток моц на га на пою да па ма гае 
ра за грэць ар га нiзм i па ляп шае са ма ад-
чу ван не, але гэ та пра хо дзiць. Ал ка голь 
нi як не ўздзей нi чае на сiмп то мы. Што да 
ма ла ка, то яно мо жа ўзмац нiць ад дзя-
лен не мак ро ты. Та му яго мож на за мя-
няць вад ка сцю рас лiн на га па хо джан ня.

Iс ну юць вак цы ны 
ад пра сту ды

Вак цын ад пра сту ды не iс нуе, па коль кi 
яе мо жа вы клi каць лю бы з 200 вi ру саў. 
Ёсць вак цы ны ад гры пу, па коль кi яго вы-
клi ка юць уся го тры ты пы вi ру саў, але 
гэ та так са ма пы тан не не ад на знач нае. 
Бял кi, якiя па кры ва юць вi рус гры пу, на ту раль ным 
чы нам змя ня юц ца, i iмун ная сiс тэ ма не рас па знае 
яго, а аба ра нiц ца ад но вых фор маў вi ру са — ня-
прос тая за да ча. Хва ра вi ты стан, якi ча ла век пе-
ра жы вае пад час гры пу або пра сту ды, з'яў ля ец ца 
вы нi кам звыш ак тыў на га ста ну на шай iмун най сiс-
тэ мы. Ка лi яна ба чыць не вя до ма га «агрэ са ра», то 
i рэ агуе не су раз мер на. Рэд ка бы вае, што ча ла век 
хва рэе на пра сту ду ад ад ной i той жа iн фек цыi 
або на грып ад ад на го i та го ж вi ру са. Вак цы ны 
пад рых тоў ва юць аба рон чыя ме ха нiз му ча ла ве ка 
да ад бi ван ня пэў на га вi ду агрэ са ра. Як бы там нi 
бы ло, вак цы на цыя за ста ец ца са май эфек тыў най 
ме рай па пя рэдж ван ня за хвор ван ня на грып, i вель-
мi важ на пра во дзiць яе пас ля 60 га доў або пры 
хра нiч ных за хвор ван нях.

Ан ты бi ё ты кi ле чаць усё
На са мрэч яны не па пя рэдж ва юць нi грып, нi 

пра сту ды. З-за бес кант роль на га ўжы ван ня ан ты-
бi ё ты каў фар ма цэў тыч ная пра мыс ло васць i ме ды-
цын ская гра мад скасць не ка то рых кра iн пра вод зяць 
на ват спе цы яль ныя кам па нii.

Вi та мiн С, про па лiс, эхi на цэя — 
пер шыя па моч нi кi пры пра сту дзе

Яў ных до ка заў ка рыс цi гэ тых пра дук таў ня ма. 
Не да ка за на, што вя лi кiя до зы вi та мi ну С пра ду хi ля-
юць пра сту ду, але гэ та не азна чае, што трэ ба пе ра-
стаць ужы ваць фрук ты з гэ тым вi та мi нам. Не ка то-
рыя ву чо ныя за яў ля юць, што ўжы ван не да дат ко вай 
коль кас цi вi та мi ну С не спры яе ўма ца ван ню iмун-
най сiс тэ мы i знi жэн ню ры зы кi за хвор ван ня. Ад нак 
у вы пад ку пра сту ды або гры пу дзей насць кле так 
iмун най сiс тэ мы ўзрас тае, па тра бу ю чы боль шай 
коль кас цi вi та мi ну С. Што дзён нае ўжы ван не 200 мг 
вi та мi ну С ска ра чае пра цяг ласць пра сту ды дзесь цi 
на 14 пра цэн таў у дзя цей i на 8 пра цэн таў у да рос-
лых. Тое ж са мае мож на ска заць i ў да чы нен нi да 

эхi на цэi, про па лi су i iн шых рас лiн. Яны змян ша юць 
сiмп то мы гры пу.

КА РЫС НЫЯ ПА РА ДЫ
Пра цёп лы бу лён

Да след чы кi ўжо даў но вы ву чы лi вар тас-
цi ку ры на га бу лё ну. Вi та мi ны i спа жыў ныя 
рэ чы вы, якiя змя шча юц ца там, ва ло да юць 
су праць за па лен чым дзе ян нем. Нель га 
за бы вац ца пра ка рысць цы бу лi, морк вы, 
рэ пы, сель дэ рэю i пят руш кi, якiя так са ма 
час та да да юць у бу лён. Акра мя та го, пад час 
вар кi ку ры нае мя са ад дае амi на кiс ла ту з 
хi мiч ны мi вар тас ця мi, па доб ны мi на ле ка вы 
сро дак, якi пры зна ча ец ца пры бран хi це i iн-
шых рэ спi ра тор ных за хвор ван нях.

Пра хат нi рэ жым
Ка лi вы бу дзе це пра ца ваць або на вед-

ваць навучальную ўста но ву, гэ та на ўрад 
цi па вя лi чыць пра цяг ласць пра сту ды, але 
па вя лi чыць ры зы ку за ра жэн ня на ва коль-
ных. Вель мi важ на пры кры ваць рот i нос 
пад час чхан ня, ка рыс тац ца па пя ро вы мi 
на соў ка мi, час та мыць ру кi. Пры вост рых 
сiмп то мах вар та ўсё ж та кi за ста вац ца 
до ма i вы трым лi ваць рэ жым спа кою. Сон 
так са ма спры яе вы зда раў лен ню.

Пра зва рот да ўра ча
Пра сту да, як пра вi ла, пра хо дзiць без ля чэн ня. 

Да стат ко ва пры трым лi вац ца пра вi лаў аса бiс тай 
гi гi е ны, пра вiль на хар ча вац ца, пiць цёп лую вад-
касць, ад па чы ваць, пры маць аналь ге ты кi. Ка лi 
грып пра ця кае без ус клад нен няў, то да стат ко ва 
так са ма вы трым лi ваць агуль ныя пра вi лы. Ад нак 
ка лi вы со кая тэм пе ра ту ра тры ма ец ца доў га, вар та 
звяр нуц ца да ўра ча. Ка лi тэм пе ра ту ра тры ма ец ца 
3—4 днi, на смарк — 10 дзён, а ка шаль 2—3 тыд нi, 
то гэ та нар маль на. Сiмп то мы мо гуць пра яў ляц ца 
на пра ця гу двух тыд няў у кож ным чац вёр тым вы-
пад ку. Вар та толь кi са чыць, каб не бы ло ўсклад-
нен няў — пнеў ма нii цi бран хi ту.

Пад рых та ва ла 
Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Iн фарм-уколIн фарм-укол  ��

ВОСЬ ТА БЕ ГРЫП, А ВОСЬ — ПРА СТУ ДА
Ця пер кi роў цы аў та ма шын, якiя едуць ад ста лi цы Лiт вы ў 
бок Бе ла ру сi, мо гуць уз дых нуць з па лёг кай. Ра ней на ме ча-
ных тэр мi наў за кон чы ла ся рэ кан струк цыя лi тоў скай част кi 
транс еў ра пей скай да ро гi Е28 (А3).

Гэ ты ад рэ зак шля ху вель мi iн тэн сiў на экс плу а та ваў ся. За су ткi 
тут пра яз джа ла больш як 3,5 ты ся чы аў та ма бi ляў, кож ны чац вёр-
ты з iх — гру за вы.

Пад час ма дэр нi за цыi да ро гi ўка ра нё ны най ноў шыя ме ры бяс-
пе кi ру ху i ахо вы на ва коль на га ася род дзя, ажыц цёў ле на рэ кан-
струк цыя элект рыч ных i элект рон ных ка му нi ка цый ных се так i 
ме лi я ра цый ных сiс тэм, асвят лен не пе ша ход ных пе ра хо даў. На 
гэ тым участ ку за ме не на ста рое бе тон нае па крыц цё. Усе ра бо ты 
каш та ва лi 43,6 млн лi таў.

«Рэ кан струк цыя гэ та га ўчаст ка да ро гi бу дзе спры яць да лей ша-
му раз вiц цю лi тоў ска-бе ла рус кiх эка на мiч ных ад но сiн, па ве лi чэн-
ню та ва ра зва ро ту, па ляп шэн ню ўмоў для ту рыз му. Для бе ла ру саў 
па леп шац ца i зно сi ны з Клай пед скiм мар скiм пор там», — ска заў, 
вiн шу ю чы бу даў нi коў з па спя хо вым за кан чэн нем ра бот, мi нiстр 
зно сiн Лiт вы Ры ман тас СIН КЯ ВI ЧУС.

Так ужо скла ла ся, што i Вiль нюс па ста ра ўся. Бу даў нi чыя ра-
бо ты 2-га эта пу За ход няй аб' яз ной да ро гi ў Вiль ню се так са ма 
ўда ло ся за вяр шыць ра ней на ме ча ных тэр мi наў. Пра кла дзе на 
па ра лель ная пра спек ту Лай свес хут кас ная ву лi ца пра цяг лас цю 
2,84 км з шас цi па лос ным ру хам у абод ва ба кi. Ця пер кi роў цы, 
якiя едуць з бо ку Мiн ска або Каў на са, змо гуць ез дзiць на хут ка сцi 
80 км па Укмярг скiм на кi рун ку, абы хо дзя чы цэнтр го ра да i мно гiя 
мiк ра ра ё ны. А гэ та пра мая да ро га не толь кi ва Укмяр ге, але i ў 
Па ня ве жыс, Ры гу.

«Кошт бу даў нiц тва дру го га эта пу гэ тай да ро гi склаў больш 
як 211 млн лi таў. Дзя ку ю чы гэ тым iн вес ты цы ям на рэш це ў 
ко ра нi зме нiц ца сi ту а цыя на пра спек це Лай свес, па якiм за 
су ткi пра яз джае больш як 30 тыс. аў та ма бi ляў. Па леп шац ца 
ўмо вы i для тран зiт на га транс пар ту, якi ру ха ец ца з Мiн ска 
ў Ры гу, Та лiн. Ра дуе, што гэ ты па да ру нак для ўсiх кi роў цаў 
уда ло ся зра бiць яшчэ да Ка ляд», — ска заў мэр Вiль ню са 
Ар ту рас ЗУ О КАС.

Доб рыя да ро гi толь кi зблi жа юць. Тым больш та кiя су сед нiя кра-
i ны, як Лiт ва i Бе ла русь, та ва ра зва рот па мiж якi мi з кож ным го дам 
па вя лiч ва ец ца. У 2012 го дзе ён упер шы ню пе ра вы сiў 1,5 млрд 
до ла раў ЗША. Не ма лая до ля гэ тых та ва раў бы ла пе ра ве зе на па 
да ро зе Вiль нюс — Мiнск.

Вi таў тас ЖЭЙ МАН ТАС,
улас ны ка рэс пан дэнт «Звяз ды» ў Лiт ве.

Вiль нюс.

Вiль нюс і Мiнск 
звяжа транс еў ра пей ская 

ма гiст ра ль 


