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Ва га, уз рост і ста тус 
не пе ра шко да

Тое, што ве ла сі пе дыс таў 
ста ла знач на больш, за ўваж-
на і без пад лі каў, але па-са-
праўд на му аца ніць маш та бы 
гэ тай «з'я вы» да па мог ве-
ла кар на вал «VІVА ро вар», 
які са браў у ста лі цы амаль 
15 ты сяч удзель ні каў.

На пя рэ дад ні свя та, а па-ін-
ша му на зваць та кую буй ную 
па дзею не атрым лі ва ец ца, 
ад бы ла ся пер шая ве ла сі-
пед ная кан фе рэн цыя га ра-
доў Бе ла ру сі. Ар га ні за та ра мі 
вы сту пі лі гра мад скія ар га-
ні за цыі пры пад трым цы Мі-
ніс тэр ства спор ту і ту рыз му, 
сва ім во пы там па дзя лі лі ся 
за меж ныя экс пер ты і стар-
шы ня праў лен ня Мінск ага 
ве ла сі пед на га та ва рыст ва 
Па вел ГАРБУ НОЎ.

Ак ты віст ад зна чыў, што 
стаў лен не да ве ла ру ху ў ста-
лі цы па зі тыў нае, але з лёг кім 
на лё там здзіў лен ня: «Ня ўжо 
вам не хо лад на і не сліз ка 
зі мой?» (а гэ тая па ра го да ў 
нас мае ўлас ці васць ой як за-
цяг вац ца). 

Вы раз ны ад каз га то вы ў 
кож на га ве ла ама та ра: «Не, 
пры пра віль ным вы ба ры 
адзен ня не хо лад на, так, сліз-
ка, але вель мі рэд ка».

— Са мае га лоў нае, што 
ця пер ады хо дзіць мер ка ван-
не, быц цам бы ве ла сі пед — 
гэ та не прэ стыж на. Яго вы бі-
ра юць лю дзі роз на га ўзрос-
ту, кам плек цыі і са цы яль на га 
ста ту су. На прык лад, па спя-
хо вы біз нес мен Аляк сандр 
Цэн цер лю біць пе ра соў вац ца 
па го ра дзе ме на ві та так. На-
рэш це прый шло ра зу мен не, 
што ро вар пры зна ча ны не 
толь кі для за ба вы або спор-
ту, але гэ та і паў на вар тас-
ны від транс пар ту. Іс тот ным 
бар' е рам па куль за ста ец ца 

зі мо вая яз да. Умоў на, пер-
ша га ве рас ня ўвесь рух за-
мі рае, хоць для ве ла па ез дак 
во сен ню і больш спры яль ныя 
ўмо вы — не так го ра ча, — 
ад зна чыў Па вел.

Згод на з апош няй ста-
тыс ты кай ка ля 1% усіх су-
мар ных па ез дак у го ра дзе 
пры па дае на ве ла сі пед, але 
толь кі ў 0,4% вы пад каў яго 
вы ка рыс тоў ва юць з уты лі-
тар ны мі мэ та мі, на прык лад 
каб да брац ца на ра бо ту або 
ву чо бу. У вы ні ку ў Мін ску ў 
лет ні час здзяйс ня ец ца ка-
ля трох ты сяч уты лі тар ных 
па ез дак што дня. За апош нія 
шэсць га доў гэ тая ліч ба па-
вя лі чы ла ся, па роз ных звест-
ках, у 7—10 ра зоў. Уве ча ры 
па аба пал пра спекта Не за-
леж нас ці на ліч ва ец ца ка ля 
200 ве ла сі пе дыс таў. У цэнт-
ры ня рэд кія сі ту а цыі, ка лі на 
ад ным скры жа ван ні збі ра-
юц ца 5—7 ве ла сі пе дыс таў. 
Да 400 ча ла век ка рыс та ец ца 
так зва ным ве ла ба нам.

Ве ла сі пед ны афі цэр
На ту раль на, па доб ны 

ажы я таж цяг не за са бой і 
пэў ныя зме ны ў га рад ской 
інф ра струк ту ры, якая пад-
ладж ва ец ца пад за пы ты роз-
ных ка тэ го рый гра ма дзян. У 
Мін ску яшчэ ў 2011 го дзе бы-
ла ство ра на ве ла сі пед ная га-
рад ская кан цэп цыя, на ба зе 
якой рас пра цоў ва юц ца га да-
выя пла ны ра бот.

Ця пер у ста лі цы адап та ва-
ны для ве ла ру ху 73 ву лі цы: 
па стаў ле ны спе цы яль ныя 
зна кі, вы лу ча ны асоб ныя да-
рож кі на тра ту а рах, па ні жа ны 
бар дзю ры, на не ка то рых — 
зроб ле ны ве ла пе ра ез ды, 
уся го ў Мін ску іх ка ля 800. 
У ас тат ніх га ра дах гэ та па-
куль вя лі кая рэд касць: толь кі 
ў По лац ку іх 9 і 8 у Брэс це. У 
Мін ску ж ця пер на ват у генп-

ла не па зна ча на сет ка ве ла-
шля хоў.

Ве ла кан цэп цыя рас пра-
цоў ва ец ца ў Ма гі лё ве і ёсць у 
пра ек це ў Брэсце, спе цы яль-
ны план ма біль нас ці пры ня-
ты для По лац ка, да рэ чы, тут 
збу да ва лі пер шую ў Бе ла ру-
сі аба ро не ную ве ла да рож ку 
на тра ту а ры. Не та кая комп-
лекс ная, але так са ма ка-
рыс ная ра бо та пра во дзіц ца 
ў мно гіх га ра дах кра і ны.

Ве ла пар коў ка мі ў ста лі цы 
ўжо ні ко га не здзі віш, ця пер 
па го ра дзе з'яў ля юц ца спе-
цы яль ныя га ра жы. Па сло вах 
Паў ла Гар бу но ва, у но вых ра-
ё нах, якія бу ду юць з улі кам па-
трэб су час ных га ра джан, лю-
дзі на ват ста яць у чар зе, каб 
атры маць пра ва ка рыс тац ца 
ве ла га ра жа мі за аба ненц кую 
пла ту. Да рэ чы, са мая буй ная 
ве ла пар коў ка ў Бе ла ру сі зна-
хо дзіц ца не ў Мін ску, а ка ля 
Бя ро заў ска га шкля но га за во-
да, яна раз лі ча на на не каль кі 
сот няў ве ла сі пе даў.

— Каб ве ла сі пед ны рух 
эфек тыў на раз ві ваў ся, го ра-
ду не аб ход ны адзі ны ад каз-
ны за гэ та ча ла век: ве ла сі-
пед ны афі цэр або са вет нік 
мэ ра, як у Кі е ве, дзе ён пра-
цуе на гра мад скіх па чат ках. У 
мно гіх га ра дах гэ тая па са да 
ўжо ўбу да ва ная ў ад мі ніст ра-
цый ны апа рат. Да рэ чы, пост 
апе ра та ра ве ла сі пед на га 
ру ху пра ду гле джа ны і мін-
скай кан цэп цы яй, ад нак гэ-
тая па са да яшчэ ва кант ная. 
Та кі па ды ход да па мо жа раз-
гру зіць упраў лен не спор ту і 
ту рыз му і больш вы раз на са-
чыць за вы ка нан нем бу даў ні-
чых ра бот, су пра ва джа ю чы 
кож ны аб' ект. Не ўсе ра шэн-
ні, якія пры ма юц ца ця пер, на 
наш по гляд, ап ты маль ныя. 
На прык лад, за раз бу ду юць 
ве ла да рож ку па між ву лі цай 
Яку ба ва і Ло шыц кім пар кам, 

якая каш туе міль ён до ла раў. 
За па ло ву гэ тай су мы мож на 
бы ло б зра біць пра кат на 500 
ве ла сі пе даў (узяў у ад ным 
месцы го ра да — ад даў у ін-
шым) і на пра ця гу трох га доў 
яго аб слу гоў ваць. Гэ та быў 
бы но вы «вы бух» ве ла ру ху 
ў Мін ску. Га рад скі ка ар ды на-
тар рас тлу ма чыў бы пе ра ва-
гі та ко га кро ку і вы лі чыў бы 
эка на міч ную вы га ду, — раз-
ва жае Па вел.

Пункты ра мон ту 
і ве ла па рад

У мно гіх еў ра пей скіх кра-
і нах ка рыс та юц ца пі ра мі дай 
транс парт ных пры яры тэ таў, 
дзе на вяр шы ні зна хо дзяц ца 

пе ша хо ды, по тым ідуць ве ла-

сі пе дыс ты і гра мад скі транс-

парт, да лей — ма шы ны, якія 

ру ха юц ца, і толь кі ўнізе — 

тыя, якія ста яць. Ме на ві та 

та му хут касць ру ху па го ра-

дзе зні жа юць да 30 км/г, так 

ня даў на зра бі лі ў Хель сін кі, а 
цэнтр і ўво гу ле за кры ва юць 
для аў та ма бі ляў, вы зва ле нае 
мес ца ад да юць пад ве ла да-
рож кі. У вы ні ку ня зруч ныя 
для ру ху пад зем ныя пе ра-
хо ды ады хо дзяць у мі ну лае. 
Пры гэ тым час пры пын ку на 
свят ла фо рах пад ладж ваец-
ца пад ад зна ку 20 се кунд на 
кі ла метр шля ху.

Сам ве ла рух пад ма цоў ва-
ец ца грун тоў на пра пра ца ва-
най за ка на даў чай ба зай. Так, 
у Ні дэр лан дах, дзе ве ла сі пе-
ды па пу ляр ныя не менш за 
аў та ма бі лі, стан дар ты якас-
ці ве ла да ро жак рас пі са ны на 
250 ста рон ках. Мі ніс тэр ства 
ар хі тэк ту ры Бе ла ру сі так са-
ма ня даў на рас пра ца ва ла 

да во лі пад ра бяз ныя ме та-
дыч ныя рэ ка мен да цыі, якія 
бу дуць рас паў сю джа ны ў 
най блі жэй шы час. Га то вы і 
чар на вік да паў нен няў у Пра-
ві лы да рож на га ру ху, якія рэ-
гу лю юць гэ тую сфе ру.

Шмат аба вяз каў бя руць 
на ся бе ве ла ак ты віс ты. У 
ста лі цы, на прык лад, яны ар-
га ні за ва лі бяс плат ны пункт 
ра мон ту «Ма я чок», рых ту юць 
ме ра пры ем ствы, звя за ныя з 
бяс пе кай ру ху, вы ка ры стан-
нем нач но га свят ла, ра зам з 
ка мі тэ там пры род ных рэ сур-
саў Мін гар вы кан ка ма і ДАІ 
пра вод зяць Дзень без аў та-
ма бі ля. Брэсц кая ве ла ар га ні-
за цыя зай ма ец ца тлу ма чаль-
най ра бо тай з людзь мі, якія 
хо дзяць па ве ла да рож ках. У 
Го ме лі пра вя лі ве ла па рад, 
які са браў паў та ры ты ся чы 
ўдзель ні каў. Са лі гор скім ак-
ты віс там уда ло ся да мо віц ца 
з мяс цо вым тэх ні ку мам, дзе 
бяс плат на зва ры лі 11 ве-
ла пар ко вак, пас ля ча го іх 
рас ста ві лі па ўсім го ра дзе. 
Па ўсёй Бе ла ру сі пры пад-
трым цы ЕС ця пер за пу шча-
ны буй ны пра ект па пра соў-
ван ні ве ла ру ху, раз лі ча ны на 
30 ме ся цаў.

— Тое, што ро ва ры ця пер 
у трэн дзе, ві даць на ват па 
тым, каль кі роз ных ві даў іх 
з'я ві ла ся. Ёсць, на прык лад, 
драў ля ныя або з экс клю зіў-
ным ды зай нам. У най блі жэй-
шай бу ду чы ні з'я віц ца больш 
хут кас ных элект ра ве ла сі пе-
даў, гру за вых і на ват трох-
ко ла вых ма дэ ляў для да рос-
лых, — пад вёў вы нік Па вел 
Гар бу ноў.

Да р'я КАС КО. 
kаskо@zvіаzdа.bу



У добры шлях!У добры шлях!  

НО ВЫ ПА ВА РОТ
У Мін ску ўсё больш людзей на роварах
Яшчэ дзе ся ці год дзе та му ідэя 
пе ра мя шчэн ня па ста лі цы 
на веласіпедах мно гім зда ва ла ся 
смеш най і на ват не да рэ чнай. 
Маў ляў, гэ та для сель скай мяс цо вас ці, 
дзе аль тэр на ты вы ня ма, а ў го ра дзе, 
ка лі лас ка, — гра мад скі транс парт. 

Або ўні вер саль ны ва ры янт — ма шы на: 
хут ка і з кам фор там. Тым не менш ця пер 
усё больш га ра джан ад да юць пе ра ва гу 
ме на ві та ве ла сі пе ду. Мы вы свет лі лі, 
у чым плю сы та ко га вы ба ру 
і як бу дзе раз ві вац ца ве ла рух 
у най блі жэй шай бу ду чы ні.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ра зам з тым Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя ідзе па шля ху па шы рэн-
ня ін фар ма ва нас ці на сель ніц тва 
з да па мо гай су час ных тэх на ло гій, 
бо ёсць за не па ко е насць рас паў-
сю джа нас цю не ін фек цый ных за-
хвор ван няў, у пер шую чар гу, сар-
дэч на-са су дзіс тай і ан ка ла гіч най 
па та ло гіі — асноў ных пры чын смя-
рот нас ці на сель ніц тва. А звя за на 
гэ та з тым, што па-ра ней ша му ся-
род на сель ніц тва рас паў сю джа ны 
та кія фак та ры ры зы кі, як ку рэн не, 
не ра цы я наль нае хар ча ван не, не-
да стат ко вая фі зіч ная ак тыў насць і 
спа жы ван не ал ка го лю. Кож ны дру-
гі бе ла рус па ку туе ад праб лем са 
зда роў ем, звя за ных з ліш няй ва гой, 
а ка ля 30 пра цэн таў ку раць.

Да рэ чы, на ступ лен не на ты тунь 
пра цяг ва ец ца. Вось ужо і спа жы-
ван не ты ту ню з да па мо гай па ра ге-
не ра та раў пры раў на ва нае да звы-
чай на га ку рэн ня ты ту ню. Без аб ме-
жа ван няў і за ба рон не абы сці ся, як 
не абы шла ся ні вод ная кра і на, якой 
уда ло ся іс тот на зні зіць коль касць 
кур цоў. Япо нія, на прык лад, ме ла 
не ка лі амаль 80 пра цэн таў на сель-

ніц тва, за леж на га ад гэ тай звыч кі. 
Ад нак дзяр жа ва па ста ві ла пе рад 
са бой за да чу зні зіць па каз чык, што 
і бы ло да сяг ну та — сён ня раз мо ва 
ідзе пра 20, а ў перс пек ты ве пла-
ну ец ца да сяг нуць 12 пра цэн таў. 
З іншага бо ку, не за ба ро най адзі-
най... Тут і маш таб ная пра па ган да 
ад па вед ных па во дзін па тра бу ец-
ца, што мы так са ма не вы пус ка ем 
з-пад ува гі.

Пар тал «Зда ро выя лю дзі» пла-
нуе рэ гу ляр на на паў няц ца ін фар-
ма цы яй ад вы со ка пра фе сій ных 
спе цы я ліс таў, што бу дзе ка рыс ным 
як для зда ро вых, так і для хво рых. 
На жаль, ме ды кам на пры ёмах не 
заў сё ды ха пае ча су, каб рас тлу-
ма чыць асаб лі вас ці за хвор ван ня, 
пра вес ці пра фі лак тыч ныя раз мо вы. 
А тут дзей ні чае на ват фо рум, на 
якім мож на вы ка заць сваю дум ку 
па той ці ін шай праб ле ме, па кі нуць 
пы тан не і атры маць кам пе тэнт ны 
ад каз. Ка лі спат рэ біц ца жур на лісц-
кае рас сле да ван не, бу дзе пра ве-
дзе на і яно.

— Ка лі мы ка жам пра зда роўе 
ча ла ве ка, то са ма па са бе фі зіч ная 
ак тыў насць, пра віль нае хар ча ван-
не, рэ жым пра цы і ад па чын ку яшчэ 

не вы зна ча юць на шай за да во ле-
нас ці, не га ран ту юць па зі тыў ны 
на строй. Гэ та маг чы ма пры ін шых 
умо вах — за па тра ба ва нас ці ча ла ве-
ка ў пра фе сіі, атры ман ні аду ка цыі, 
на яў нас ці ко ла сяб роў, пры доб рых 
ста сун ках з парт нё рам па шлю бе, 
дзець мі і баць ка мі... Сло вам, нель га 
не да ацэнь ваць псі ха ла гіч ную і эма-
цы я наль ную ат мас фе ру, — ад зна-
чае кі раў нік пра ек та «Зда ро выя 
лю дзі», кан ды дат ме ды цын скіх 
на вук, да цэнт ка фед ры анес тэ-
зі я ло гіі і рэ ані ма та ло гіі Бе ла рус-
кай ме ды цын скай ака дэ міі пас-
ля дып лом най аду ка цыі Воль га 
СВЯТ ЛІЦ КАЯ. — Ка лі штось ці з 
гэ та га вы па дае, то ве ра год насць 
та го, што ча ла век тра піць да ўра ча 
з псі ха са ма тыч ным за хвор ван нем, 
вель мі вы со кая.

Свет моц на змя ніў ся, коль касць 
фак та раў, якія не спры я юць на ша-
му зда роўю, ня ўхіль на рас це. На-
яў насць аў та ма бі ля, маг чы масць 
ра біць па куп кі ў ін тэр нэ це зні жае 
на шу фі зіч ную ак тыў насць, а так-
са ма вя дзе да ад асоб ле нас ці і адзі-
но ты. Сён ня ад ны лю дзі прос та не 
вы хо дзяць з до му, ін шыя аказ ва юц-
ца не па трэб ны мі на рын ку пра цы. 

На на шых ва чах зні ка юць і на ра-
джа юц ца пра фе сіі, а мы не заў сё ды 
па спя ва ем да гэ та га пры ста са вац-
ца. Стрэс і страх ста но вяц ца на шы-
мі спа да рож ні ка мі, і трэ ба ву чыць 
лю дзей су пра цьстаяць гэ та му, іна-
чай ра на ці поз на яны тра пяць на 
баль ніч ны ло жак.

Жыц цё вы сцэ на рый «са док-
шко ла-ін сты тут-сям'я-ра бо та-пен-
сія-да ча і кроп ка» так са ма па ла-
маў ся. Тэх на ло гіі ахо вы зда роўя 
да зва ля юць 45-га до вым жан чы-
нам на ра джаць зда ро вых дзя цей. 
Ці па жа дае та кая жан чы на быць 
пен сі я нер кай, ка лі яе дзі ця ці ўся го 
10 га доў? Усё боль шая коль касць 
лю дзей не жа дае ад чу ваць ся бе па-
жы лы мі ў 65 га доў...

Ці ка ва, што тэ ле пе ра да чы аб 
ахо ве зда роўя не ка рыс та юц ца ўжо 

бы лой па пу ляр нас цю. Па вод ле са-
цы я ла гіч ных да сле да ван няў, толь кі 
50 пра цэн таў лю дзей ва ўзрос це 
да 30 га доў уклю ча юць тэ ле ві зар, 
і ве ра год насць та го, што ча ла век 
зной дзе не аб ход ную пе ра да чу аб 
важ най для яго праб ле ме, на блі жа-
ец ца да ну ля. Бу ду чае, як ні кру ці, 
за спе цы я лі за ва ны мі ін тэр нэт-ка-
на ла мі, ку ды і на кі ра ва ла по зірк Мі-
ніс тэр ства ахо вы зда роўя. Ляг чэй 
са ры ен та вац ца на сай це да па мо-
гуць сем раз дзе лаў: «Будзь шчас лі-
вым», «Хар чуй ся пра віль на», «Жы-
ві ак тыў на», «Рас ці дзя цей», «За-
ста вай ся ма ла дым», «Кант ра люй 
зда роўе», «Будзь не за леж ным». 
Ёсць і аса біс ты ка бі нет, мож на ра-
біць аса біс тыя за клад кі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. 
protas@zviazda.by

Лю дзі без хва роб Пад ра бяз нас ці
Поў на маш таб нае да сле да ван не, якое аха пі ла звыш 5 ты сяч ча-

ла век, па ка за ла, што ку раць 29,6 пра цэн та бе ла ру саў, пры гэ тым 
27 пра цэн таў — што дня. Ся рэд ні ўзрост па чат ку — ка ля 17 га доў 
у юна коў і ка ля 20 — у дзяў чат. Ра дуе, што 12 пра цэн таў лю дзей 
не ўжы ва юць ал ка голь, хоць уз ро вень спа жы ван ня спірт ных на-
по яў за ста ец ца вы со кім (ка ля 9 л аб са лют на га ал ка го лю ў год 
на ду шу на сель ніц тва). З дру го га бо ку, больш за 30 пра цэн таў 
лю дзей да соль ва юць ежу, заў сё ды або час та ўжы ва юць апра ца-
ва ныя пра дук ты з вы со кай коль кас цю со лі — 35 пра цэн таў, што, 
на дум ку спе цы я ліс таў, вель мі шмат. Не да стат ко вая фі зіч ная ак-
тыў насць — у 13 пра цэн таў, а ў больш як 53 пра цэн таў па вы ша ны 
ар тэ рыя льны ціск.
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МЯДЗ ВЕ ДЗІ 
НА ВЕ ЛА СІ ПЕ ДЗЕ

Ка го толь кі не бы ло 
ся род ама та раў 
ве ла сі пед на га 
спор ту на ад крыц ці 
ве ла се зо на. Упер шы ню 
ў Ма гі лё ве да гэ тай 
па дзеі пры мер ка ва лі 
кар на вал. І на род 
ак тыў на ад гук нуў ся, 
на ват цэ лы мі сем' я мі, 
пры ха піў шы з са бой 
дзя цей дзет са даў ска га 
ўзрос ту. Шмат хто 
пры ме раў на ся бе 
кас цю мы ка зач ных 
ге ро яў.

Эфект на гля дзе лі  ся 
баць ка з сы нам, апра ну тыя 
мядз ве дзем і медз ве дзя нём. 
Са мых вы на ход лі вых і ары-
гі наль ных ад зна чы лі пе рад 
па чат кам ве ла за бе гу. Ка ля 
10 удзель ні каў атры ма лі за-
пра шэн ні ў ба сейн і фіт нес-
клуб. Але асноў ныя ме ра пры-
ем ствы з гэ тай на го ды прай-
шлі ў вёс цы Кан стан ці наў ка, 
за 15 кі ла мет раў ад Ма гі лё-
ва. Ве ла сі пед ны ка ра ван, які 
стар та ваў у горадзе ад ну ля-
во га кі ла мет ра, су пра ва джа-
лі су пра цоў ні кі ДАІ. На мес цы 
ах вот ныя ме лі маг чы масць 
паў дзель ні чаць у роз ных ве-
ла ме ра пры ем ствах і пра дэ-
ман стра ваць сваё май стэр-
ства ва ло дан ня двух ко ла вым 
ві дам транс пар ту.

— Ве ла спорт ро біц ца ўсё 
больш па пу ляр ным у на шай 
кра і не, — ад зна чыў на мес-
нік на чаль ні ка ўпраў лен ня 
аду ка цыі, спор ту і ту рыз му 
Ма гі лёў ска га гар вы кан ка ма 
Дзміт рый ЛА ЦЯН КОЎ. — 
Ка лі ле тась нас пад тры ма ла 
ка ля 350 га ра джан, то сё ле та 
ўжо ка ля 800. Іс нуе не каль кі 
ама тар скіх ве ла клу баў, бу ду-
юц ца ве ла да рож кі.

У Ма гі лё ве па ві таць 
удзель ні каў ве ла пра бе гу 
прый шлі мэр го ра да Ула дзі-
мір Цу ма раў і яго на мес нік 
Ала Га луш ка. Не ка то рыя 
су пра цоў ні кі гар вы кан ка ма 
на огул се лі на ве ла сі пе ды і 
да лу чы лі ся да ве ла пра бе гу. 
Шы ро ка ад зна чы лі па ча так 
ве ла се зо на і ў ін шых га ра-
дах воб лас ці. У Баб руй ску, 
на прык лад, да ак цыі да лу-
чы ла ся больш за 200 ве ла-
ама та раў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. 
zigulya@zviazda.by


