
12 лістапада 2013 г.НАПРЫКАНЦЫ

 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.31 17.16 8.45
Вi цебск — 8.26 17.00 8.34
Ма гi лёў — 8.21 17.06 8.45
Го мель — 8.12 17.08 8.56
Гродна — 8.45 17.32 8.47
Брэст    — 8.40 17.38 8.58

Iмянiны
Пр. Аляксандры, Аляксея, Анатоля, 
Івана, Сяргея, Усевалада, Якава.
К. Валянціны, Станіславы, 
Хрысціны, Аркадзя, Мікалая, 
Станіслава.

Месяц
Першая квадра 10 лістапада. 
Месяц у сузор’і Рыб. 
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Су свет ны дзень ба раць бы з пнеў ма нi яй. Пра-
во дзiц ца з 2009 го да пад эгi дай Су свет най 
ар га нi за цыi ахо вы зда роўя.

1823 год — на ра дзiў ся (вёс ка Шы пi ла-
вi чы, ця пер Баб руй скi ра ён Ма гi-

лёў скай воб лас цi) Па вел Мi хай ла вiч Шпi леў скi, 
бе ла рус кi эт ног раф, фальк ла рыст, пiсь мен нiк, 
пуб лi цыст, тэ ат раль ны кры тык, кан ды дат ба га-
слоўя (1847). З 1853 го да — у Пе цяр бур гу. Вы-
сту паў як да след чык i па пу ля ры за тар эт на гра фii, 
фальк ло ру i гiс то рыi Бе ла ру сi. Аў тар на ры саў i 
ар ты ку лаў «Бе ла рус кiя на род ныя па вер'i», «На-
род ныя пры каз кi з тлу ма чэн нем па хо джан ня i 
зна чэн ня iх», «Да сле да ван нi аб ваў ка ла ках» i iн-
шых. Вы даў «Бе ла рус кiя пры каз кi», апо весць 
для дзя цей «Цы га нок», п'е су « Да жын кi». Тво ры 
Шпi леў ска га, пры све ча ныя Бе ла ру сi, сцвяр джа-
лi на цы я наль ную са ма быт насць бе ла рус ка га 
на ро да, спры я лi фар мi ра ван ню бе ла рус кай 
на цы я наль най куль ту ры i лi та ра ту ры. Па мёр 
у 1861 го дзе.

1840 год — на ра дзiў ся Фран суа Ра дэн, 
фран цуз скi скульп тар. Яго дзей насць 

ста ла цэ лай эпо хай у мас тац тве i да ла iм пульс 
твор час цi мно гiх скульп та раў. Адзiн з за сна-

валь нi каў iм прэ сi я нiз му 
ў скульп ту ры. Май стар 
па кi нуў вя лi кую спад чы ну, 
якая за хоў ва ец ца ця пер 
у леп шых му зе ях све ту. 
Ся род яго са мых вя до-
мых тво раў — скульп ту-
ра «Мыс лi цель», кам па зi-
цыя «Бра ма пек ла». Але 
не менш важ ным для на-
шчад каў бы ло за вя шчан не 
скульп та ра, якое ста ла 
пра фе сiй ным па жа дан нем 

усiм твор цам. «Свет бу дзе шчас лi вы толь кi та-
ды, — пi саў Ра дэн, — ка лi кож ны бу дзе на дзе ле-
ны ду шой мас та ка, ка лi кож ны бу дзе зна хо дзiць 
у сва ёй пра цы за да валь нен не».

1958 год — 55 га доў та му на ра дзiў ся 
(вёс ка Пра нча кi Ля ха вiц ка га ра ё на 

Брэсц кай воб лас цi) Ле а нiд Iва на вiч Пра нчак, 
бе ла рус кi па эт i пуб лi цыст. Аў тар паэ тыч ных 
збор нi каў, кнi гi «Бе ла рус кая Аме ры ка», збор нi-
каў для дзя цей. Мно гiя яго вер шы па кла дзе ны 
на му зы ку.

Мак сiм БАГ ДА НО ВIЧ,
па эт, лi та ра ту раз наў ца, пе ра клад чык:

«Муд ры i кi пу чы верш —
  як дар пры ро ды,
Вi на град нае, гус тое, цём нае вi но:
Днi iдуць, пра хо дзяць го ды —
Але ўсё крап чэй, хмяль нее ро бiц ца яно».
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Па га ры зан та лi: Та па нi мi ка. Кру iз. Ро кат. Са бза. 
Ува га. Планк. Марс. Iн та рэс. Аба рот. Ры га. Пра кос. 
Ка ло да. Iма мат. Нут. Ра па. Клет ка. Глен. Яў ка. Каа. 
Ра ке та. Ман га. Ту пат. Ара. Му ляж. Жа кан. Са вет нiк.

Па вер ты ка лi: Ула дзi. Плi ца. Мацье. Сот ка. Ар ган. 
Ка мал. Бар до. Апе ка. Су та на. Рапс. Ата ман. Мар со. 
Урук. Ка ас. Па лас. Кнi га. Яна. Ту кан. Кар тэж. Ба ул. Ка-
мар. Енк. Га ры зонт. Ра рог. Ду кат. Ста ка та. Аба бак.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Па вод ле ста тыс ты кi, кож ная дзя вя тая 
ра кет ка для бад мiн то на ла ма ец ца аб га-
ла ву.

— Лю бы, рас ка жы мне якую-не будзь 
ра ман тыч ную каз ку на ноч.

— Я ця бе ка хаю. Спi.

У мя не кла сiч ны гар дэ роб:
1. Апра нуць ня ма ча го.
2. Ве шаць ня ма ку ды.
3. Вы кi нуць шка да.
4. I спе цы яль ная па лi ца: «Рап там па-

ху дзею».
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Наш фут бол Наш фут бол   ��

БАТЭ ЛЮБІЦЬ «ЗОЛАТА»
Пад лас ка вым 
свят лом пра жэк та раў 
жо дзін ска га ста ды ё на 
«Тар пе да» фут ба ліс ты 
БА ТЭ «ку па лі ся» 
ў ба лель шчыц кай 
лю бо ві, пі лі, па лі ва лі 
адзін ад на го шам пан скім 
і з ра дас цю ўзды ма лі 
ў цём нае во сень скае 
не ба чэм пі ён скі ку бак. 
За не каль кі ту раў 
да за вяр шэн ня 
пер шын ства 
«жоў та-бла кіт ныя» 
зра бі лі тое, што па він ны 
бы лі зра біць ра ней — 
афор мі лі сваю 10-ю 
пе ра мо гу ў чэм пі я на тах 
кра і ны па фут бо ле.

Мы ві да воч на не раз лі чы лі сіл: мя шок з доб-
рай цы бу ляй, якую ку пі лі на кір ма шы, быў 
не тое каб за над та вя лі кі, але вель мі ня зруч-
ны. Між тым, 15 кг трэ ба бы ло не як да цяг нуць 
да ма шы ны, якая ста я ла быц цам бы і не да-
лё ка, але ж мет раў за 100 ад пля цоў кі, дзе 
бой ка ішоў ган даль во сень скі мі да ра мі па лёў 
і ага ро даў.

Пер шыя 20 мет раў мы з 70-га до вай сяб роў кай 
ма ёй ма ці тры ра зы «мя ня лі ру кі» і ні як не маг лі 
ўця міць, як жа лепш узяць той мя шок, каб цяг-
нуць бы ло ляг чэй. І тут не вя до ма ад куль уз нік ці 
то хло пец, ці то муж чы на. Уз рост яго нель га бы-
ло вы зна чыць пры пер шым по гля дзе. За ўва жы лі 
толь кі, што вы со кі і ху дар ля вы, апра ну ты, як усе 
тут, на кір ма шы. Жы ліс ты мі ру ка мі ў тры ка таж ных 
паль чат ках лі та раль на вы ха піў мя шок, з яко га па-
чы на лі сы пац ца цы бу лі ны.

— Вам жа цяж ка — да вай це да па ма гу! Ку ды 
нес ці?

— Ту ды, — мах ну ла я ру кой у бок ма шы ны, пры-
пар ка ва най ка ля шмат па вяр хо ві ка.

Мы ледзь па спя ва лі за гра ма дзя ні нам, і я імк ну-
ла ся ўспом ніць, ці ёсць у ка шаль ку на яў ныя гро шы, 
каб раз лі чыц ца з не ча ка на ўзнік лым па моч ні кам. 
Дай шлі, і я ад ра зу ж спы та ла: «Коль кі?»

Ён так не двух сэн соў на ад мо віў ся, што ў мя не 
не ха пі ла сме лас ці пра па ноў ваць яшчэ раз. Па-
дзя ка ва ла яму. Муж чы на па ча каў, па куль ад кры лі 
ба гаж нік, аку рат на па клаў мя шок. За ўва жыў між 
ін шым:

— А я сваю ні як не ма гу за руль па са дзіць. 
Яе ад ной чы тра лей бус «пад рэ заў» — з та го ча су 
ба іц ца.

На гэ тым і раз ві та лі ся.
А мы вяр ну лі ся па морк ву і ка пус ту, якую трэ ба 

бы ло на рых та ваць аба вяз ко ва: гэ та ж, ба дай апош-
ні сё лет ні во сень скі кір маш. І тут ся род ганд ля роў 
за ўва жы ла на ша га па моч ні ка. Ён ра зам з жан чы-

най (ві даць, той са май, што ні як не ха це ла са дзіц ца 
за руль) пе ра сы па лі буль бу з вя лі кіх мя хоў у ма лыя. 
Я пра па на ва ла ма ці, якая ў гэ ты мо мант да нас па-
ды шла, вы браць морк ву, ка пус ту і ўсё, што яшчэ 
спа да ба ец ца, ме на ві та ў гэ тых лю дзей. Да рэ чы, 
па пя рэд не па спе ла рас ка заць ёй пра да па мо гу, 
якую мы з яе сяб роў кай не ча ка на атры ма лі.

І тут зда ры ла ся неш та для мя не не ча ка нае. Ма ці 
і яе сяб роў ка па ча лі не прос та вы бі раць морк ву. 
Яны, дзве да стат ко ва сціп лыя і стры ма ныя жан чы-
ны, пе ра бі ра лі ага род ні ну і на хваль ва лі яе ўслых. 
На хваль ва лі так пра фе сій на, што за не каль кі хві-
лін ва кол па лат кі ўтва рыў ся на тоўп з двух дзя сят-
каў па куп ні коў. Мы яшчэ не па спе лі раз лі чыц ца 
за сваю морк ву-ка пус ту, а жан чы на ка жа та му, 
ху дар ля ва му:

— Ты ж да па ма жы лю дзям — ад ня сі, ку ды ска-
жуць.

— Я ве даю ку ды, — хіт ра ўсміх нуў ся ён.
Дру гі раз да ма шы ны мы іш лі як даў нія зна ё мыя, 

Ён рас каз ваў, як ву чыў жон ку кі ра ваць ма шы най, 
як ха цеў ёй ку піць пры го жую «лас таў ку», але ж 
по тым зра зу меў, што лепш бу дзе спа чат ку па трэ-
ні ра вац ца на «ка пей цы». Яна і трэ ні ра ва ла ся: аб 
брам ку, аб ага ро джу, аб ка ло дзеж…

— Не-е, ду маю, па куль са праў ды не па трэб ны 
ёй но вы «конь». Я ж яе за дра пі ны не ла яў. Ра зу-
мею ж, каб ад чуць га ба ры ты ма шы ны, на ву чыц ца 
ез дзіць, без па мы лак не ад бы ва ец ца. А жа ле за 
сцер піць. Але гэ ты тра лей бус у го ра дзе, які яе пе-
ра пу жаў… Мо жа, узяць да дат ко выя ўро кі ва джэн-
ня?

Як кі роў ца са ста жам у два га ды, ма ла ча го 
маг ла яму па ра іць. Толь кі тое, што ін струк та ра 
прый дзец ца шу каць та ко га, які б знай шоў аса біс-
ты па ды ход да пуж лі вай жан чы ны. Але гэ та зу сім 
ня прос та. Ды і на вош та ёй ава лод ваць ма шы най, 
ка лі ў яе та кі муж?

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ
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Між ін шымМіж ін шым  ��

Сам ся бе вар ты
Лёг кія па ру шэн ні ўва гі, па мя-
ці, маў лен ня — ка лі не ад ра зу 
атрым лі ва ец ца па да браць па-
трэб нае сло ва — ад чу ва юць 
звыш 80 пра цэн таў муж чын 
і жан чын пас ля 60 га доў. Гэ та 
звя за на з на ту раль ны мі ўзрос-
та вы мі зме на мі і не пе ра шка-
джае жыц цю са мо га ча ла ве ка 
і на ва коль ных. Ад нак у шэ ра гу 
лю дзей ста рэй ша га ўзрос ту гэ-
тыя рас строй ствы транс фар му-
юц ца ў дэ мен цыю, якую яшчэ 
на зы ва юць зні жэн нем ін тэ ле-
кту або крыўд ным сло вам ма-
разм.

Пры чы най дэ мен цыі мо гуць быць 
не зва рот ныя па ру шэн ні ў ра бо це га-
лаў но га моз гу, што, у сваю чар гу, 
уз ні кае з-за хва роб нер во вай сіс-
тэ мы, па ру шэн ня кро ва зва ро ту, 
аб ме ну рэ чы ваў. У лю бым вы пад-
ку зні жэн не ін тэ ле кту кар ды наль на 
мя няе жыц цё ча ла ве ка. Ён пе ра-
стае ра зу мець і за па мі наць но вую 
ін фар ма цыю, ла гіч на раз ва жаць, 
не па знае сва я коў, а бліз кіх зна-
ё мых, якія даў но па мер лі, лі чыць 
сва я ка мі. Па сту по ва страч ва ец ца 
шэ раг жыц цё вых на вы каў, у тым лі-
ку здоль насць су пер ажы ваць, ра-
да вац ца і г. д. Вель мі хут ка хва ро-
ба аб мя жоў вае кан так ты з ін шы мі 
людзь мі. Так што тым, хто здоль ны 
быць з та кім ча ла ве кам, не аб ход на 
ву чыц ца кан так ту з ім.

Най больш рас паў сю джа ная пры-
чы на з'яў лен ня зні жэн ня ін тэ ле-
кту — хва ро ба Аль цгей ме ра. Яна 
па шкодж вае як раз тыя ад дзе лы моз-
гу, якія ад каз ва юць за мыс лен не, па-
мяць і моў ныя здоль нас ці.

Ран няя ста дыя:
цяж кас ці ў раз мо ве; стра та ка рот-

ка тэр мі но вай па мя ці; дэз ары ен та цыя 
ў ча се; губ лян не ў доб ра зна ё мых 
мес цах; цяж кас ці з пры няц цем ра-
шэн няў; стра та іні цы я ты вы, жа дан ня 
дзей ні чаць; пры кме ты дэ прэ сіі і агрэ-
сіі; стра та ці ка вас ці да ра ней шых за-
ня ткаў.

Ся рэд няя ста дыя:
за быў лі васць на па дзеі і лю дзей; 

ня здоль насць жыць ад на му; моц ная 
за леж насць ад ін шых; блу кан не; га-
лю цы на цыі.

Поз няя ста дыя:
цяж кас ці пры хар ча ван ні; не ра зу-

мен не па дзей; не тры ман не кі шэч ні ка 
і ма чы; аб сурд ныя па во дзі ны; пры ка-
ва насць да лож ка.

Хва ро ба Аль цгей ме ра не вы леч-
ная. Ад нак мож на аб лег чыць жыц цё 
і хво ра му, і тым, хто яго да гля дае. 
Для гэ та га вар та звяр нуц ца па да-
па мо гу да ўра ча і са цы яль на га ра-
бот ні ка.

Муль ты ін фарк тнае зні жэн не ін-
тэ ле кту на ды хо дзіць у вы ні ку спы-
нен ня па ступ лен ня кры ві да не вя лі кіх 
участ каў моз гу, клет кі якіх пры гэ тым 
ад мі ра юць. З-за вы со ка га кры вя но га 

ціс ку са су ды га лаў но га моз гу ло па юц-
ца, за бі ва юц ца згуст ка мі кры ві, і гэ та 
пе ра шка джае нар маль на му кро ва-
зва ро ту. Ін шыя пры чы ны зні жэн ня 
ін тэ ле кту су стра ка юц ца ра дзей.

Як пра цяг ваць жыць з хво рым 
са зні жа ным ін тэ ле ктам?

1. Уста на ві це рэ жым. Гэ та не як 
упа рад куе жыц цё хво ра га. Трэ ба як 
ма га даў жэй пад трым лі ваць за ве дзе-
ны ра ней па ра дак жыц ця хво ра га.

2. Пад трым лі вай це не за леж насць. 
Хво ра му не аб ход на як ма га даў жэй 
за ста вац ца не за леж ным, што да па-
ма гае яму за хоў ваць па ва гу да ся-
бе.

3. Аба ра няй це па чуц цё год нас ці. 
Сло вы і ўчын кі мо гуць вы клі каць за-
не па ко е насць, та му са чы це за гэ тым 
і не га ва ры це пра хво ра га ў яго пры-
сут нас ці.

4. Да вай це прос тыя за ня ткі. 
Не трэ ба да ваць за над та шы ро кі 
вы бар, каб не аб ця жа рыць жыц цё 
хво ра му.

5. Па кла па ці це ся пра бяс пе ку. 
Стра та па мя ці і ка ар ды на цыі ру ху па-
вы шае не бяс пе ку траў мы хво ра га.

6. За ах воч вай це да фі зіч ных за-
ня ткаў. Гэ та да па ма гае за ха ваць 
на ней кі час фі зіч ныя і ра зу мо выя 
здоль нас ці.

7. Не раз драж няй це ся. Раз маў-
ляй це мяк кім то нам.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Цяж кас ці ста рас ціЦяж кас ці ста рас ці  ��

НІ ЧО ГА НЕ ПА МЯ ТАЕ, 
НІ КО ГА НЕ ПА ЗНАЕ

Як нас ду раць!Як нас ду раць!  ��

Мах ляр ка зда ла 
чу жую ква тэ ру… 23 ра зы 

Су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку Пар-
ты зан ска га РУ УС г. Мін ска за здзяйс нен не 
се рыі мах ляр стваў за тры ма лі 20-га до вую 
мін чан ку. Ма ла ды ўзрост не пе ра шко дзіў ёй 
пад ма нуць больш за два дзя сят кі ча ла век 
на агуль ную су му 13 ты сяч до ла раў.

— Пад час пер ша га ж до пы ту за тры ма ная са ма 
пры зна ла ся ў ква тэр ных афе рах, на якія, па вод ле 
яе слоў, «на тхня ла» ка хан не да свай го ма ла до га 
ча ла ве ка. Той ня даў на вый шаў з тур мы і ўцяг нуў ся 
ў аза ртныя гуль ні. Для гэ та га 32-га до ва му су жы-
це лю ўвесь час бы лі па трэб ныя гро шы. Іх ён і пра-
па на ваў зда бы ваць сва ёй сяб роў цы, — па ве да мі ла 
прэс-афі цэр Пар ты зан ска га РУ УС ста лі цы Ган-
на Чыж-Лі таш. — Дзяў чы на на год зня ла ква тэ ру 
па ву лі цы Геа ла гіч най, а пас ля ў ін тэр нэ це раз мяс-
ці ла аб' яву пра яе зда чу. Усіх па тэн цы яль ных клі ен-
таў, ка го за ці ка ві ла за ман лі вая пра па но ва, дзяў чы-
на ста ві ла пе рад фак там: не аб ход на пе рад апла та. 
Пас ля пра па ноў ва ла агле дзець жыл лё. У ква тэ ры 
мах ляр ка за яў ля ла, што ця гам двух тыд няў зро біць 
у жыл лі ра монт — і мож на за ся ляц ца.

Ад нак і пас ля ага во ра на га тэр мі ну клю чы ад ква-
тэ ры клі ен ты не атрым лі ва лі. На па чат ку дзяў чы на 
ка за ла, што ра монт за цяг ва ец ца, а по тым і ўво-
гу ле пе ра ста ла ад каз ваць на тэ ле фон ныя зван кі. 
Як по тым ста ла вя до ма, за гэ ты час мах ляр ка па-
спе ла здаць ква тэ ру 23 ра зы. Пры нам сі, столь кі 
па цяр пе лых ужо звяр ну лі ся ў мі лі цыю. Мі лі цы я не ры 
мяр ку юць, што на са мрэч іх бы ло больш.

Атры ма ныя гро шы (якіх, згод на з па пя рэд ні мі 
звест ка мі, уся го бы ло 13 ты сяч до ла раў) дзяў чы на 
ад да ва ла су жы це лю, а той спус каў іх у ка зі но. Ка лі 
муж чы на да ве даў ся, што яго сяб роў ку вы шук ва-
юць, то збег. Да рэ чы, і са ма мах ляр ка, уця міў шы, 
што яе асо бай ці ка вяц ца су пра цоў ні кі кры мі наль-
на га вы шу ку, па спра ба ва ла зра біць гэ так жа, ад-
нак не атры ма ла ся…

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Жодзінцы Жодзінцы 
так і не здолелі так і не здолелі 

навязаць навязаць 
«жоўта-блакітным» «жоўта-блакітным» 

сваю гульню.сваю гульню.

Барысаўскі БАТЭ стаў 10-разовым чэмпіёнам Беларусі па футболе. Барысаўскі БАТЭ стаў 10-разовым чэмпіёнам Беларусі па футболе. 

Між ін шым, да сяг нуць яе па да печ ныя Аляк санд ра Ер-
ма ко ві ча маг лі яшчэ на па за мі ну лых вы хад ных пры род ных 
гле да чах, жур на ліс тах, якія ў ча кан ні гэ тай па дзеі пры еха-
лі са ста лі цы, але ка ман да ўні чыю згу ля ла з са лі гор скім 
«Шах цё рам» і пры му сі ла заў зя та раў па ча каць свят ка ван ня 
яшчэ ты дзень. Ба ла зе, на ступ ны матч пра хо дзіў у бліз кім 
Жо дзі не, а та му пад тры маць лю бім цаў у Аў та град пры еха-
ла шмат ама та раў ка ман ды, якія ўсю гуль ню на гад ва лі пра 
ся бе гуч ным по клі чам: «На пе рад, Ба ры саў!». БА ТЭ на жо-
дзін скім по лі ад чу ваў ся бе поў ным гас па да ром ста но ві шча: 
трой чы пе рай гра лі гал кі пе ра «чор на-бе лых» і толь кі на-
пры кан цы да зво лі лі тар пе даў цам ска ра ціць лік. Маг чы ма, 
сю жэт па ядын ку быў бы зу сім ін шым, ка лі б не хут кі гол 
Яго ра Фі лі пен кі. Але фут бол не цер піць умоў на га ла ду.

— Усе ча ка лі ад нас пе ра мо гі яшчэ ў мі у лым ту ры, — 
стом ле ным, ці хім го ла сам пас ля гуль ні ка жа паў аба рон ца 
БА ТЭ Сяр гей Кры вец. — Ця пер прый шла па лёг ка. Се зон 
для нас быў ня лёг кім, нер во вым. І гэ тае чэм пі ён ства для 
нас ні бы баль зам на ду шу.

Сё лет ні год для ба ры саў ча наў на са мрэч не ад на зна чы. 
Яны так і не тра пі лі ў Лі гу чэм пі ё наў, да якой па спе лі пры-
звы ча іц ца, па цяр пе лі шмат па ра жэн няў у род ным пер шын-
стве, а зу сім ня даў на ад пус ці лі на пра цу ў Ра сію Вік та ра 
Ган ча рэн ку, трэ не ра, што пры вёў ка ман ду да са мых знач-
ных пе ра мог. На ка пі тан скім мос ці ку яго змя ніў па плеч нік 
Аляк сандр Ер ма ко віч, які і да вёў па ча тую Ган ча рэн кам 
пра цу да ла гіч на га вы ні ку — юбі лей на га чэм пі ён ства.

Ас тат нія мат чы 30 ту ра: «Наф тан» (На ва по лацк) — 
«Дняп ро» (Ма гі лёў) — 1:0, «Шах цёр» (Са лі горск) — «Ды-
на ма» (Мінск) — 0:0, «Сла вія» (Ма зыр) — «Мінск» — 1:2, 
«Бел шы на» (Баб руйск) — «Ды на ма» (Брэст) — 0:4, «Нё-
ман» (Грод на) — «Го мель» — 1:2.

Та рас ШЧЫ РЫ. Фо та аў та ра, 
г. Жодзіна
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