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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.25 17.09 7.44
Вi цебск — 9.22 16.51 7.30
Ма гi лёў — 9.15 16.59 7.44
Го мель — 9.04 17.03 8.00
Гродна — 9.39 17.25 7.47
Брэст    — 9.32 17.34 8.02

Iмянiны
Пр. Сцяпана, Фёдара. 
К. Аліцыі, Тэрэзы, Адрыяна, Антонія, 
Юльяна.

Месяц
Першая квадра 8 студзеня. 
Месяц у сузор’і Цяльца. 
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1890 год — 
н а  р а -

дзіў ся Ка рэл Ча пэк, 
чэш скі пісь мен нік. 
Адзін з ідэ о ла гаў 
не за леж нас ці Чэ-
ха сла вац кай рэс-
пуб лі кі, пісь мен нік з 
су свет ным іме нем, 
фан таст і са ты рык. Ак тыў ная гра ма-
дзян ская па зі цыя пісь мен ні ка вы зна-
чы ла і кі ру нак яго лі та ра тур най твор-
час ці, якая бы ла пра сяк ну та ня на віс цю 
да фа шыз му. Дра мы Ча пе ка «Бе лая 
хва ро ба», «Ма ці», ра ман «Вай на з са-
ла манд ра мі» яр ка рас кры ва юць ан ты-
ча ла ве чую сут насць ідэа ло гіі «бе лай 
ра сы». Звяр нуў шы ся да ак ту аль ных 
гра мад скіх праб лем, чэш скі пісь мен нік 
стаў так са ма ад ным з са мых вя до мых 
аў та раў са цы яль най фан тас ты кі.

1909 год — 105 га доў та му 
на ра дзі ла ся (вёс ка Сер-

ка ві цы, ця пер Та ла чын скі ра ён) Ма-
рыя Ба ры саў на Осі па ва, удзель ні ца 
Мінск ага ан ты фа шысц ка га пад пол ля 
і пар ты зан ска га ру ху на тэ ры то рыі 
Мін скай воб лас ці ў га ды Вя лі кай Ай-
чын най вай ны, Ге рой Са вец ка га Са ю-
за (1943). У вай ну ства ры ла ў Мін ску 
пад поль ную гру пу, бы ла су вяз ной пар-
ты зан скіх атра даў Ні кі ці на , «Дзі мы», 
«Мяс цо выя», бры га ды «Дзядзь кі Ко-
лі». Ар га ні зоў ва ла вы ра та ван не, за-
бес пя чэн не да ку мен та мі і ад праў ку 
ў пар ты зан скія атра ды са вец кіх ва-
ен на па лон ных, вяз няў ге та, да стаў ку 
пар ты за нам зброі і бо еп ры па саў. Ад на 
з ар га ні за та раў зні шчэн ня фа шысц-
ка га ге не раль на га ка мі са ра Бе ла ру сі 
В. Ку бэ ў ве рас ні 1943 го да. Па мер ла 
ў 1999 го дзе.

1945 год — на ра дзіў ся (вёс-
ка Ка мен ка Ня свіж ска га 

ра ё на) Мі ка лай Мі ка ла е віч Анд ро сік, 
бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ве тэ ры нар-
най мік ра бія ло гіі і эпі заа та ло гіі, ака дэ-
мік Ака дэ міі аграр ных на вук Бе ла ру сі, 
док тар ве тэ ры нар ных на вук, пра фе сар. 
Аў тар на ву ко вых прац па ды яг нос ты-
цы, спе цы фіч най пра фі лак ты цы і ме рах 
ба раць бы з ін фек цый ны мі хва ро ба мі 
жы вёл. Аб грун та ваў і рас пра ца ваў но вы 
на кі ру нак па вы ву чэн ні ма ла вя до мых 
хва роб жы вёл.

Мак сім БАГ ДА НО ВІЧ, па эт, 
пе ра клад чык, пуб лі цыст:

«Ня ўмоль на хут ка кру ціц ца 
і не ве дае су па чы ну ко ла жыц ця».

Па га ры зан та лі: 1. «Хай ... ро дзіць,\\Хай чар ка хо дзіць,\\
Хай па тэль ня тра шчыць,\\На ёй сквар ка пі шчыць». Ка ляд нае 
па жа дан не. 4. «Не ба яц ца гос ці — ...\\тых, хто ро біць ім кар-
муш кі». З вер ша М.Са зон чы ка «Гос ці». 9. «Ой, па мос ці ку, па 
за ла то му, Ка ля да, Ка ля да !\\Ой, сту чаць, бя жаць ..., Ка ля да, 
Ка ля да!». З ка ляд най пес ні. 10. Ап тыч ны пры бор. 11. На Бе-
ла ру сі ў даў нія ча сы гра шо вы аб рок. 13. Шаў ко вая тка ні на з 
раз во да мі, якія пе ра лі ва юц ца роз ны мі ад цен ня мі. 14. «Дзе ... 
ро гам,\\Там жы та сто гам.\\Дзе ... сту піць,\\Там яно кус ціць». З 
ка ляд най пес ні. 15. «Да я Ка ля ду да на кут па вя ду,\\Ой, ..., ..., 
да на кут па вя ду». З ка ляд най пес ні. 16. Па га ня ты са бак або 
але няў, за прэ жа ных у нар ты. 17. «Зноў ... па сла ла\\снеж ныя 
кі лі мы». З паэ мы П.Тру са «Дзя ся ты пад му рак». 19. Го рад на 
поў на чы Аў стрыі, порт на ра цэ Ду най. 20. Ка лі на пя рэ дад ні Ка-
ляд не ба зор нае — бу дуць не сці ся ...(прыкм.). 21. «... , бар джэй, 
бар джэй, а нам Пі лі паў ка на да ку чы ла». З ка ляд най пес ні. 26. 
Зі мо вае ... .Пе ры яд ча су з мі ні маль най вы шы нёй Сон ца над 
га ры зон там (21-23 снеж ня). 27. Ура чыс тасць, пры све ча ная 
га да ві не якой-не будзь па дзеі. 28. Тое, што кла лі пад аб рус 
пад час ка ляд най вя чэ ры.

Па вер ты ка лі: 2. За ві тыя коль ца мі пас мы ва ла соў. 3. «Чым 
там у ле се жы ве ха та,\\Як там рых ту юц ца да ...\\І як ка ляд кі су-
стра ка юць». З паэ мы Я.Ко ла са «Но вая зям ля.» («Ка ля ды»). 5. 
Пры ла да для клей ма ван ня жы вё лы. 6. Вя лі кая коль касць ча го-не-
будзь сып ка га. 7. «Пры еха ла Ка ля да на бе лым ка ні,\\Яе ... — ясен 
ме ся чык,\\Яе дру жач ка — яс на зо рач ка». З ка ляд най пес ні. 8. 
«..., ма роз на,\\За бі рае дрож». З вер ша Я.Ку па лы «Зі мо вая ноч». 
12. Свя та з ка ра го да мі і пес ня мі, якое на Бе ла ру сі па чы на лі ад-
зна чаць на пя рэ дад ні 1 сту дзе ня і пра цяг ва лі да трэ цяй куц ці. 13. 
«Ня дзе ля. ... ка ляд ны.\\У ха це ўсё лад на». З вер ша А.Пісь мян ко ва 
«Ня дзе ля». 16. На Ка ля ды — ..., на Вя лі ка дня — сыр, а ўсё ча ла-
век сыт (прык.). 18. Штуч на вы клі ка нае хва ля ван не, уз бу джэн не. 
22. Іза ля ва ная ад ін шых част ка спе цы яль на га па мяш кан ня на 
ка раб лі, са ма лё це. 23. Па яс ная па пру га. 24. Пры ста са ван не для 
да лу чэн ня пра ва доў да ма шы ны, пры бо ра. 25. «Дзя куй Бо гу, 
доб ры ... ідзе,\\Шчод ры ве чар Ка ля ду вя дзе». З вер ша Х. Жыч кі 
«Шчод ры ве чар».

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

«ПРЫ ЕХА ЛА КА ЛЯ ДА НА БЕ ЛЫМ КА НІ»

Па га ры зан та лі: 1. Буль ба. 4. Птуш кі. 9. Ка ля доў ніч кі. 10. 
Мік ра скоп. 11. Чынш. 13. Му ар. 14. Ка за. 15. Ра на. 16. Ка юр. 
17. Зі ма. 19. Лінц. 20. Ку ры. 21. Ка ля дач кі. 26. Сон ца ста ян не. 
27. Угод кі. 28. Са ло ма.

Па вер ты ка лі: 2. Бук лі. 3. Свя та. 5. Таў ро. 6. Ку ча. 7. Ко ні чак. 
8. Сі вер на. 12. Шчад рэц. 13. Ма ро зік. 16. Кіл ба са. 18. Ажы я таж. 
22. Ад сек. 23. Дзя га. 24. Кле ма. 25. Снег.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

Ста дыі на ва год ня га кар па ра ты ву:
1. Ура чыс тая пра мо ва шэ фа з він ша-

ван ня мі пад бур ныя апла дыс мен ты.
2. Пра гля да юц ца муж чын скія і жа но чыя 

кам па ніі.
3. Усё пе ра мя ша ла ся.
4. Вы клік так сі з мэ тай куп лі да дат ко-

ва га спірт но га.
5. Раз бі лі ся па па рах.
6. Пры быц цё (ра ні цай) жо нак і му жоў 

у по шу ках сва іх за кон ных па ла він. Не вы-
клю ча ны мар да бой!

Трымайся, 
куме! Засталося 
толькі  ў Салохі 
пакалядаваць...

«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка
Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

Рубрыку  вядзе  Ірына ТАМКОВІЧ

Рас лі ны, якія ро бяць 
даб ра твор ны ўплыў 

на мік ра клі мат па мяш кан няў
Як сцвяр джа юць спе цы я ліс ты, ліс це хла ра фі ту ма аку му-
люе шкод ныя для зда роўя ча ла ве ка і жы вёл злу чэн ні се ры, 
азо ту і фар маль дэ гі ды, якія ўтва ра юц ца, у пры ват нас ці, 
пры спаль ван ні бы та ва га га зу. Та му рэ ка мен ду ец ца раз мя-
шчаць хла ра фі тум на кух ні, дзе ёсць га за вая плі та. Гэ та не-
пе ра бор лі вая рас лі на, здоль ная нейт ра лі за ваць шкод ныя і 
на ват атрут ныя рэ чы вы ў па вет ры па мяш кан няў, ады грае 
не ацэн ную ро лю і пас ля ра мон ту. Хла ра фі тум — ад на з са-
мых ка рыс ных па ка ё вых рас лін. Для ачы шчэн ня па вет ра 
па коя пло шчай 18—20 кв. м не аб ход на не менш за 6 рас лін, 
якія мож на раз мя шчаць у скрын ках. Да рэ чы, шмат та кіх 
скры нак аб ця жа рыць пры бі ран не па мяш кан ня.

Ге рань (пе лар го нія) вы кон-
вае ро лю свое асаб лі ва га па ка-
ё ва га док та ра пры ан ка ло гіі, за-
хвор ван нях нер во вай сіс тэ мы, 
асаб лі ва пры функ цы я наль ных 
яе рас строй ствах, не ўро зах роз-
най эты я ло гіі, пры бяс сон ні цы. 
Га лоў ны дзейс ны кам па нент 
ге ра ні — ге ра ні ёл. Ён ва ло дае 
ан ты бак тэ ры яль най і ан ты ві рус-
най ак тыў нас цю.

У хат ніх лі мо наў га ю чую сі лу ма юць не толь кі пла ды, але і дух-
мя нае ліс це. Яно змя шчае 85 роз ных га ю чых рэ чы ваў. У па мяш-
кан ні, дзе зна хо дзяц ца лі мо ны, па вет ра амаль стэ рыль нае. Ка лі 
ў па коі бу дзе рас ці лі мон, то шмат лі кія хва ро ба твор ныя мік ро бы, 
якія ёсць у гэ тым па коі, стра цяць здоль насць раз множ вац ца.

Ан ты мік роб ны мі ўлас ці вас ця-
мі ва ло да юць так са ма брызг лі на, 
мірт. Ка лан хоэ і эў ка ліпт здоль ныя 
па пя рэ дзіць раз віц цё пра студ ных 
за хвор ван няў. Асаб лі ва гэ та ак ту-
аль на ў ха лод ную па ру го да. Гру па 
з 4—5 та кіх рас лін ва ло дае ан ты-
мік роб ным дзе ян нем на ад лег лас-
ці 1,5—2 м. Чыс цяць на ша жыл лё 
фі ла дэнд ран, плюшч звы чай ны, 
іг ліч ныя, кар лі ка вы фі кус, бя го-
нія. Склаў шы кам па зі цыі з фі тан-
цыд ных рас лін, мож на за ха ваць і 
ўма ца ваць зда роўе, па зба віц ца ад 
стрэ са вых ста наў і па вя лі чыць пра-
ца здоль насць.

У за чы не ных па мяш кан нях мож на вы ка рыс тоў ваць раз ма-
рын ле ка вы, фі тан цы ды яко га па ка за ны пры ля чэн ні хра ніч на га 
бран хі ту, эм фі зэ мы лёг кіх, ка та ру верх ніх ды халь ных шля хоў, 
бран хі яль най астмы і ін шых хва роб. Лаўр вы са ка род ны да па ма-
гае пры спас тыч ных ста нах (ан гі яс паз мах), спаз мах кі шэч ні ка і 
жоў це вы вод ных шля хоў.

Ка лі вы жа да е це, каб фі та кам па зі цыя аказ ва ла агуль нае азда-
раў лен чае ўздзе ян не і чыс ці ла па вет ра ад па та ген ных мік ро баў, то 
вы ка рыс тоў вай це ары гі наль нае спа лу чэн не аль я са дрэ ва па доб-
на га ці ка лан хоэ пё рыс та га з роз ны мі фор ма мі хла ра фі ту ма.

ВАЖ НА! Пры тэм пе ра ту ры больш 25°С рас лі ны па глы на юць 
газ у два ра зы ін тэн сіў ней, чым пры 13°С.

ВАЖ НА! Драў ня ныя рас лі ны ажыц цяў ля юць га за аб мен у 3-10 
ра зоў ін тэн сіў ней, чым тра вя ніс тыя.

Як пры му сіць 
фі ял ку 
цвісці?

Пе ра са джва ем фі ял ку ў све-
жую друз лую гле бу, пры не-
аб ход нас ці ў мен шы ва зон. 
Пад час пе ра сад кі аба рві це 
ўвесь ніж ні рад ліс ця. Не 
бой це ся: фі ял ка спа кой на 
пе ра жы ве стра ту 4—5 ліс-
ці каў. Пе ра стаў ля ем фі ял ку 
блі жэй да свят ла. Ка лі пе-
рад акном, што вы хо дзіць 
на поў дзень, рас це вы со кае 
дрэ ва, мож на ста віць на шу 
квет ку на пад акон нік: кро на 
дрэ ва рас сее свят ло і фі ял-
ка не атры мае апё каў. Ка лі 
акно доб ра асвет ле на, яго 
мож на злёг ку за ця ніць.

Со чым за віль гот нас цю па-
вет ра. Тут усе спо са бы доб рыя, 
але ўвіль гат няль нік, ма быць, са-
мы зруч ны. А ка лі фі я лак бу дзе 
до сыць шмат, яны і са мі бу дуць 
ства раць спры яль ны мік ра клі-
мат.

Праз па ру тыд няў пас ля пе ра-
сад кі па чы на ем пад корм лі ваць 
фі ял ку ўгна ен нем з па вы ша най 
коль кас цю фос фа ру. Мож на па-
спра ба ваць лю бое ўгна ен не для 
рас лін, якія цвітуць, — толь кі па-
мен шыў шы кан цэнт ра цыю ў 2—3 
ра зы. Фі ял кі доб ра за клад ва юць 
квет ка но сы ў пра ха ло дзе. Ха ця б 
на ней кі час ад нось це яе на ноч у 
са мае пра ха лод нае мес ца ў до-
ме. Вель мі доб ра ка лі там бу дзе 
гра ду саў 15—16. Толь кі, ка лі яна 
пры вык ла да «тро пі каў», змян-
шай це тэм пе ра ту ру па сту по ва.

Праз ме сяц зноў аба рві це ніж-
ні рад ліс ця. Вель мі час та фі ял-
ка па чы нае цвісці пас ля стра ты 
боль шай част кі ліс ця. Ка лі вы па-
спра ба ва лі ўжо ўсё, што мож на, 
а фі ял ка не цвіце, напужайце яе 
смец це вым вяд ром. Тро хі «не ра-
цы я наль на», але ча сам да па ма-
гае. Ка лі ду ша паў стае су праць 
та ко га гвал ту, мож на па спра ба-
ваць мяк чэй шы спо саб — па хва-
ліць «пры люд на» фі я лач ку, якая 
зацвіла. А ка лі ўжо і гэ тыя ме ры 
не да па маг лі — ад дай це фі ял ку 
ка му-не будзь: ма быць, зме на клі-
ма ту пой дзе ёй на ка рысць.

Ге рань.Ге рань.

Ка лан хоэ.Ка лан хоэ.

Каб ар га нізм змог са ма стой на пе-
ра маг чы лю бую рэ спі ра тор ную 
на груз ку, па тра бу ец ца пра віль на 
ар га ні за ваць сваю жыц цё вую пра-
сто ру — на ла дзіць жыц цё та кім чы-
нам, каб кож ны дзень спры яў ума-
ца ван ню зда роўя. Не зло ўжы ваць 
ал ка го лем і не ку рыць бу дзе не да-
стат ко ва. Не аб ход на яшчэ ра цы я-
наль на хар ча вац ца, сіс тэ ма тыч на 
зай мац ца фіз куль ту рай, за гар тоў-
вац ца. Іс нуе, вя до ма, і спе цы яль ная 
пра фі лак ты ка пра студ ных за хвор-
ван няў і гры пу, на гад вае за гад чы ца 
ад дзя лен ня ме ды цын скай рэ абі лі-
та цыі 3-й цэнт раль най ра ён най клі-
ніч най па лі клі ні кі г. Мін ска Ан фі са 
ША ПА ВА ЛА ВА.

Ак са лі на вая мазь (або яе ана ла гі). 
Не мае про ці па ка зан няў ні ў да рос лых, ні 
ў дзя цей. Трэ ба на но сіць на слі зіс тую но са 
адзін-два ра зы ў дзень. Мож на не па срэд на 
ў час пад' ёму за хва раль нас ці, а мож на і 
ўво гу ле ў ха лод ны час го да. Акра мя та го, 
двой чы на дзень не аб ход на мыць на са выя 
па зу хі мы лам, каб вы да ліць ві ру сы і бак тэ-
рыі, якія тра пі лі ў іх з па вет рам.

Іму на ма ду ля та ры. Адап та ге ны рас-
лін на га па хо джан ня (на стой ка ара ліі, эк-
стракт элеў тэ ра ко ку, на стой ка і эк стракт 
жэнь шэ ню, прэ па ра ты эхі на цэі). Яны 
«пад сіл коў ва юць» іму ні тэт, ад нак пе рад 
пры мя нен нем лепш удак лад ніць ва ўра ча, 
на коль кі гэ та па трэб на ме на ві та вам.

Аб са лют на ўсім па ка за ны пра гул кі на 
све жым па вет ры, пра вет ры ван не па мяш-
кан няў, па збя ган не пе ра аха лодж ван ня, 
стрэ са вых сі ту а цый.

Трэ ба мыць ру кі! Ві ру сы вель мі лёг ка 
пе ра хо дзяць з рук хво рых лю дзей на ру кі 
зда ро вых, а ад туль — у нос, рот, во чы. 
Асаб лі ва час та трэ ба мыць ру кі, ка лі да-
гля да еш хво ра га до ма. У та кім вы пад ку 
вар та яшчэ на сіць мас ку, вы лу чаць хво-
ра му асоб ны по суд, руш нік і г.д.

Што дня рэ ка мен ду ец ца ўжы ваць 2-3 
зуб кі час на ку — жа ваць іх не каль кі хві лін, 
каб поў нас цю ачыс ціць ро та вую по ласць 
ад бак тэ рый. Ад нак мож на і прос та 10-15 
хві лін ды хаць па ра мі све жа пра цёр тай цы-
бу лі або час на ку.

Іс нуе і та кі на род ны рэ цэпт: да даць у 
сок алоэ мёд і су хое ві но, на сто яць 5 дзён, 
пры маць па 1 ч.л. пе рад ежай.

Што дня не аб ход на ўжы ваць све жыя са-
да ві ну і га род ні ну.

У якас ці і пра фі лак ты кі, і ля чэн ня мож на 
пра па на ваць і не ка то рыя ін шыя срод кі.

Пра мы ван не но са
� На стой ка цы бу лі з мё дам (або цук-

рам). 3 ст. л. здроб не най цы бу лі, 50 мл 
цёп лай ва ды, 1/2 ч. л. мё ду (цук ру) — на-
сто яць 30 хві лін. За ка паць пі пет кай.
� Мас ля ны на стой час на ку з цы бу ляй. 

Алей вы тры маць у шкля ным по су дзе ў по-
су дзе з ва дой, якая кі піць (на «па ра вой 
лаз ні») 30-40 хві лін. За ліць ім здроб не ныя 
3-4 зуб кі час на ку і 1/4 цы бу лі. На сто яць 2 
га дзі ны, пра ца дзіць.

Ін га ля цыя
У га та ва ную ва ду да даць 30-40 кро пель 

на стой кі эў ка ліп ту або 1/2 ч. л. со ды.

На жная ван на
1 ст. л. су хой гар чы цы — на 6-8 л ва ды. 

Ва да па він на быць до сыць га ра чай. Уху-
та ныя пле дам но гі тры маць 15-20 хві лін. 
Пас ля рас цер ці са гра валь най маз зю.

Для ро та вай по лас ці
Па жа ваць ка ва ла чак про па лі су 15-20 

хві лін.

Для но са
Ра ні цай і пе рад сном за ка паць нос со-

кам алоэ, зме ша ным на па ло ву са стэ ры-
лі за ва ным але ем — па 1-2 кроп лі ў кож ны 
на са вы ход. Пад час па вы шэн ня за хва-
раль нас ці мож на спа лу чаць гэ та з ужы ван-
нем унутр спір та вой на стой кі про па лі су, 
рас тво ра най у 30-50 мл ва ды. Ужы ваць з 
раз лі ку 1 кроп ля на 1 год жыц ця.

Як пра віль на па лас каць гор ла?
Ва да для па лас кан няў не па він на быць 

ні га ра чай, ні ха лод най. Га ра чай мож на 
па шко дзіць слі зіс тую, а ад ха лод най не 
бу дзе ка рыс ці. Га ла ву не аб ход на за кі нуць 
на зад, язык вы цяг нуць на пе рад, каб рас-
твор тра піў на ко рань язы ка. Кож ны пры ём 
па лас кан ня па ві нен пра цяг вац ца не менш 
за 30 се кунд.

Што раз для пра цэ ду ры трэ ба га та ваць 
све жы рас твор. Глы таць рас твор нель га.

Па лас каць ад 5 да 10 ра зоў на дзень 
пас ля ежы. Ні чо га пас ля не ўжы ваць на 
пра ця гу га дзі ны.
� Па лас каць гор ла мож на рас тво ра мі 

мар ган цоў кі, фу ра цы лі ну, со ды, ра мон ку, 
а так са ма са ля вым рас тво рам.
� Рас тва ры це лі мон ны сок у шклян цы 

ва ды. Лі мон ная кіс ла та за бі вае бак тэ рыі, 
звяз вае і вы во дзіць мак ро ту.
� Раз вя дзі це ў га ра чай ва дзе роў ныя 

част кі мё ду і пе ра цёр та га ім бі ру. Да дай це 
не каль кі кро пель лі мон на га со ку. Па лас каць 
гор ла гэ тым са ста вам вар та пе рад сном.

� 1 ст. л. лу пін ня цы бу лі за ліць шклян-
кай га ра чай ва ды, пра кі пя ціць, па кі нуць на 
3 га дзі ны. Ад вар пра ца дзіць, па лас каць 
гор ла на пра ця гу дня.
� На шклян ку ва ды — 1 ч. л. со ды, 3-4 

кроп лі ёду, 1/4 ч. л. со лі. Па лас каць да 10 
ра зоў на дзень.
� У шклян ку бу рач на га со ку да даць 

1 ст. л. во ца ту. Па лас каць 5-6 ра зоў на 
дзень.
� У 1/2 шклян кі мар коў на га со ку да-

даць 1 ст. л. мё ду, раз вес ці ва дой. Па лас-
каць 5-6 ра зоў на дзень.
� Сок ко ра ня хрэ ну раз ба віць га та ва-

най ва дой 1:1.
� Ліст ка лан хоэ вы мыць, здраб ніць, 

пра пус ціць сок праз мар лю, змя шаць у 
роў най до лі з ва дой.
� 1 ч. л. лыж ку на стой кі ка лен ду лы, 

або про па лі су, або ра мон ку, або зве ра-
бою, або інш. рас тва рыць у шклян цы цёп-
лай ва ды. Па лас каць не каль кі ра зоў на 
дзень.
� 1 ст. л. су ме сі су хіх траў — ра мон ку, 

эў ка ліп ту, ка лен ду лы за ліць шклян кай кі-
пе ню. На сто яць, пра ца дзіць (або пры га та-
ваць на па ра вой лаз ні).
� Да даць у шклян ку ва ды 10-15 кро-

пель алею шал фею, чай на га дрэ ва, эў ка-
ліп ту, піх ты.
� 1 ч. л. лыж ка шал фею, 1/4 шклян кі 

ка рыч не ва га цук ру, узяць 3/8 шклян кі ста-
ло ва га во ца ту і 1/8 ва ды.

Кам прэс для гор ла
Мож на змя шаць га рэл ку і ва ду ў пра-

пор цыі 1:2. Звер ху гор ла аб ма таць цёп лым 
ша лі кам.

Піт ны рэ жым
Па бо лей пі це цёп ла га — чаю з ма лі на-

вым ва рэн нем, або мё дам (ва да па він на 
мець тэм пе ра ту ру ні жэй за 60 гра ду саў), 
або лі мо нам, шып шы най, ці мор саў з за-
ма ро жа ных ягад.

Хар чо вы рэ жым
Пад час хва ро бы нель га пе ра гру жаць 

ар га нізм тлус тым мя сам, са лод кім і 
муч ным. Трэ ба пе рай сці на ма лоч ныя 
пра дук ты, ка шу з грэц кіх круп, пос нае 
ку ры нае мя са, ку ры ны бу лён, ту ша ную 
га род ні ну.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

— Мы атры ма лі аж 600 SMS-
па ве дам лен няў, — ад зна чыў яго 
брат Ула дзі мір Ваўч коў. Пад час 
вы ступ лен ня Сяр гея ён быў яго 
пра моў та рам у Бы ха ве, ства раў 
ма соў ку для пад трым кі бра та ў 
Маск ве — Аўт.) — Пі са лі на ват 
з Фран цыі і Кі тая. Ка лі б у бе-
ла ру саў бы ла маг чы масць пры-
маць удзел, га ла соў, ду маю, бы-
ло б на шмат больш. Ка лі чы таў 
сло вы пры знан няў у сац сет ках, 
ду ша ра да ва ла ся. Гэ та не пер-
шы пос пех бра та. Ён быў лаў рэ-
а там 1-ай прэ міі між на род на га 
кон кур су «Ра ман сі я да», зай маў 
пры за выя мес цы ў між на род ных 
кон кур сах у Поль шчы і Гер ма ніі. 

Але ме на ві та гэ ты пра ект зра біў 
яго вя до мым. Усім вя лі кі дзя куй 
за пад трым ку. На пра ек це Сяр-
гея на зва лі га лоў ным го ла сам 
кра і ны. Сва ім вы ка нан нем ён 
за ва я ваў сэр цы ра сі ян.

У якас ці пры за Сяр гей Ваўч коў 
атры маў кант ракт з са май сла ву-
тай у Еў ро пе гу ка за піс валь най 
кам па ні яй Unіversal Musіc. Да рэ-
чы, ка лісь ці баць кі прад каз ва лі 
свай му та ле на ві та му сы ну кар'-
е ру юрыс та. Яны ка за лі: му зы ка 
— гэ та не пра фе сія, не трэ ба ад-
да ваць ся бе на жаб рац кае іс на-
ван не. Але ма ра пе ра маг ла. Не-
каль кі га доў на зад Сяр гей кі нуў 
усё і пе ра ехаў у Маск ву. Ця пер ён 

сту дэнт ін сты ту та тэ ат раль на га 
мас тац тва. А на пра ек це, акра мя 
ін шых сва я коў, яго пад трым лі ва-
ла ка ха ная жон ка На тал ля. Для 
яе пе ра мо га Сяр гея так са ма ста-
ла вя лі кім па да рун кам.

Пас ля та го, як баць кі спе ва ка 
вяр ну лі ся з Маск вы, дзе яны ра-
зам з Сяр ге ем пры ма лі ўдзел у 
здым ках пра гра мы Анд рэя Ма-
ла ха ва, іх за пра сі лі на на ва год ні 
пры ём да стар шы ні Бы хаў ска га 
рай вы кан ка ма Дзміт рыя Ка ле-
е ва. Ён вы ка заў удзяч насць за 
вы ха ван не та ле на ві та га сы на 
і ра зам з па да рун ка мі ўру чыў 
квет кі і пад зяч ны ліст.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Ведай нашых!Ведай нашых!  ��

...А ПЕРАМОГ — БЫ ХАЎ ЧА НІН
Спя вак з Ма гі лёў шчы ны Сяр гей Ваўч коў 

пе ра мог у тэ ле ві зій ным шоу «Го лас-2»
Га лоў ная інт ры га шоу на Пер шым ка на ле Расіі, 
якое доў жы ла ся 4 ме ся цы і ўдзел у якім пры ма ла 
не ад на ты ся ча спе ва коў, рас кры тая. Яго пе ра мо жца 
— наш зям ляк з Бы ха ва. Ад ной з трох кам па зі цый, 
якія пра гу ча лі ў яго вы ка нан ні, ста ла тая са мая арыя 
міс та ра Ік с, што так кра ну ла Аляк санд ра Град ска га 
пад час «сля по га пра слу хоў ван ня» 
і за ах во ці ла за браць Сяр гея ў сваю ка ман ду. 
У фі наль ным па ядын ку са пер ні ка мі спя ва ка бы лі 
са мыя моц ныя вы ка наў цы — Ці на Куз ня цо ва, 
Ге ла Гу ра лія, На ргіз За кі ра ва. Але за Сяр гея 
свае га ла сы ад да лі 75% (!) слу ха чоў. 
Та ко га на ват спя вак не ча каў.

Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

Па ды хаць цы буль кай, па жа ваць час нач куПа ды хаць цы буль кай, па жа ваць час нач ку


