
«Не твая па ло са — не сунь но са», 
га во рыць на род ная пры маў ка. Але 
каб бы ла тая па ла са для ве ла сі пе-
дыс таў па ўсім го ра дзе, дык яны б з 
за да валь нен нем ез дзі лі толь кі па ёй. 
У Мін ску, праў да, ве ла інф ра струк-
ту ра ак тыў на раз ві ва ец ца. І ў гэ тым 
га рад скім ула дам мо жа да па маг чы 
кож ны ве ла сі пе дыст.

«Ле тась пад па трэ бы ве ла сі пе дыс таў 
бы ло адап та ва на ка ля двух сот кі ла мет раў 
мін скіх да рог. Гэ та зна чыць на ся мі дзе-
ся ці трох ву лі цах на ша га го ра да па він ны 
бы лі зра біць ніз кія бар дзю ры, ад крэс ліць 
ро вар ныя сцеж кі і па ста віць ад па вед ныя 
зна кі», — рас каз вае стар шы ня Мінск ага 
ве ла сі пед на га та ва рыст ва Па вел Гар-
бу ноў, з якім мы ка та ем ся па го ра дзе. 
«Боль шая част ка гэ тых ву ліц зроб ле на. 
Але хі баў і не да ро бак су стра ка ец ца да-
во лі шмат».

Каб пра ехаць праз па ру бар дзю раў 
па ву лі цы Сма ляч ко ва, да вя ло ся злез ці 
з ро ва ра. Па вел пра цяг вае свой рас каз: 
«Мы ма ні то рым тое, што ўжо зроб ле на і 
пра вя ра ем, на коль кі якас на ажыц ця ві лі 
пра ект. На пер шым эта пе мы да ва лі спіс 
адап та ва ных ву ліц усім ах вот ным, кож ны 
ча ла век браў на ся бе ад ну ву лі цу і ра біў 
спра ва зда чу па ёй. Ця пер у нас за ста лі-
ся не пра ве ра ны мі трыц цаць сем ву ліц, 
але вель мі хо чац ца спрас ціць пра цэс 
пра вер кі».

Ка лі ёсць жа дан не да па маг чы з ве-
ла ма ні то рын гам, мож на па зва ніць у 
Мін скае ве ла сі пед нае та ва рыст ва і да-
ве дац ца пра ву лі цы, якія па пла не ўжо 
му сяць быць пры дат ны мі для ка тан ня. 
Ка лі ў сва ёй ванд роў цы па го ра дзе вы 
за ўва жы це ве ла знак, акрэс ле ную ве ла-
лі нію, але, на прык лад, не па ні жа ны бар-
дзюр, гэ ты хіб вар та сфа та гра фа ваць і 
вы ла жыць у ін тэр нэт. Мож на – на сайт 
Мінск ага ве ла сі пед на га та ва рыст ва 
аль бо на пар тал 115.бел, які ро біць Мін-
 гар вы кан кам.

«На 115.бел гэ та на ват зруч ней, — ка-
жа Па вел. — Там ёсць раз дзел, пры све-
ча ны праб ле мам з ве ла сі пед най інф ра-
струк ту рай. Мож на зра біць фот ку гэ та га 
бар дзю ра, пры вя заць да ка ар ды нат і «за-
ліць» яе. Ка лі вы пра дуб лю е це ін фар ма-
цыю яшчэ і для на ша га сай та, бу дзе зу сім 
доб ра».

Ча му гэ та важ на — вы явіць і за фік-
са ваць усе не да роб кі і па мыл кі? «Яшчэ 
сем дзе сят кі ла мет раў да рог пла ну ец ца 
пры ста са ваць пад двух ко ла вы транс-
парт», — тлу ма чыць Па вел. «Ка лі гэ тая 
пра ца бу дзе зроб ле на, то асноў ная сет ка 
мін скіх ву ліц бу дзе ўжо ў ве ла сі пед ных па-
ло сах. Хо чац ца, каб дру гі ка ва лак пра цы 
па ўзроў ні быў зроб ле ны больш якас на, і 
для гэ та га лепш сён ня па ка заць вы ка наў-
цам ты по выя не да хопы».

Апроч іх, ві да воч ных, праз та кі ма ні то-
рынг вы яў ля юц ца і ін шыя рэ чы. На прык-
лад, ка лі тра ту ар вель мі вуз кі і там не 
шмат ез дзіць ве ла сі пе дыс таў, маг чы ма, 
не заў сё ды вар та акрэс лі ваць лі нію аль-
бо ста віць зна кі. Па іс ну ю чых стан дар-
тах, ро вар ная сцеж ка па він на быць шы-
ры нёю два з па ло вай мет ры. Зра зу ме ла, 
што шмат у якіх мес цах ажыц ця віць гэ та 
не маг чы ма.

«Усе гэ тыя пра па но вы для пра ек ці роў-
шчы каў мы пад рых та ва лі. Яшчэ хо чац ца 
зра біць та кую рэч, якую мы на зва лі «ку-
ра тар ву лі цы». Каб два ці тры ча ла ве кі, 
якія тут жы вуць і ўвесь час ез дзяць, нес-
лі за яе ад каз насць: пі са лі скар гі, гля-
дзе лі, ці ад рэ га ва лі на іх, лю кі пад ня тыя 
ад соч ва лі», — дзе ліц ца пла на мі Па вел 
Гар бу ноў.

Та кім чы нам, спа дар ства, да лу чай-
це ся да ве ла ма ні то рын гу! Ёсць пэў ныя 
маг чы мас ці і для тых, хто яшчэ не мае 

ўлас на га ве ла транс пар ту, але мае жа-
дан не па спра ба ваць так пе ра соў вац ца 
па го ра ду. Адзін з пра ек таў та ва рыст-
ва на зы ва ец ца «Доб ры ро вар» і ўяў ляе 
са бой бяс плат ны пра кат ка ля двац ца ці 
ве ла сі пе даў. «Ва лан цё ры са мі ад шу ка лі 
гэ тыя ро ва ры, ад ра ман та ва лі іх і вы ста-
ві лі на ста ян кі па ўсім го ра дзе», — рас-
каз вае Па вел. — Па пя рэд не атры маў-
шы код праз бяс плат ны ан лайн-сэр віс, 
кож ны мо жа па ка тац ца на іх і па кі нуць 
у ін шым мес цы».

Алена ХУРС.
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«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка

Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.44 21.31 16.47
Вi цебск — 4.26 21.29 17.03
Ма гi лёў — 4.34 21.22 16.48
Го мель — 4.40 21.09 16.29
Гродна — 5.01 21.45 16.44
Брэст    — 5.10 21.37 16.27

Iмянiны
Пр. Дзмітрыя, Івана, Ігната, Карнілы, 
Сяргея.
К. Магдалены, Кандрата, Якуба.

ЗАЎТРАМесяц
Апошняя квадра 29.05–04.06.
Месяц у сузор’і Авена.

— А што зна чыць 6-ы раз рад у ахоў-
ні ка?

— Гэ та зна чыць, што ён ужо ра шае 
кры жа ван кі з «На ву кі і жыц ця»!

Ка лі на па ло хаць ка та, ён уця чэ за 
ка на пу, а по тым вы ле зе ўвесь пыль ны. 
Вам застанецца аб цер ці яго анучкай і 
па хва ліць, бо ця пер не трэ ба мыць за 
ка на пай.
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Та бу 1: вы ка рыс тоў ваць зям-
лю для квет ні каў

Шмат ка му гэ та не вя до ма: 
зям ля для квет ка вых клум баў 
аб са лют на не па ды хо дзіць 
для вы рошч ван ня рэз кай тра-
 вы. Яна змяшчае за над та 
шмат азо ту, фос фа ру і ка лію. 
Для не ка то рых траў зям ля па-
він на быць змя ша ная з мі не-
раль ным пяс ком. Для гэ та га 
па ды хо дзяць квар ца вы або 
ла ва вы пя сок — апош ні асаб-
лі ва лю бяць між зем на мор скія 
тра вы, та кія як ча бор або раз-
ма рын. Акра мя та го, важ ным 
да дат кам для не ка то рых траў, 
та кіх як ма цяр душ ка або пят-
руш ка, з'яў ля ец ца вап на. Вя-
до ма, кож ная рас лі на мае свой 
улас ны бія ла гіч ны оп ты мум і, 
ад па вед на, свае па тра ба ван ні 
да гле бы. Так што для па чат ку 
аб ду май це, якое зяленіва хо-
ча це вы рошч ваць, каб за тым 
пад рых та ваць для яе зям лю.

Та бу 2: сеяць тра ву по бач 
без раз бо ру

Ні ко лі не вар та ад воль-
на сеяць роз нае зяленіва 
на ад ной град цы. Спра ва ў 
тым, што не ка то рыя рас лі ны 
прос та не пе ра но сяць ад но 
ад на го. Ба зі лік, на прык лад, 
не су мя шчаль ны з ме лі сай. 
Ча бор і ма я ран так са ма не ла-
дзяць адзін з ад ным. Пры чы на: 
роз ныя па тра ба ван ні да ўмоў 
рос ту. Ме лі са доб ра ся бе ад-
чу вае пры ніз кіх тэм пе ра ту рах 
і віль гот ным на двор'і, ба зі лік жа 
зу сім не.

Та бу 3: са джаць по бач рас лі-
ны з па доб ны мі «апе ты та мі»

Для град кі з зяленівам дзей-
ні чае жа лез нае пра ві ла: ні ко лі
не сеяць по бач тра вы з ад-
ноль ка вы мі па тра ба ван ня мі да 
па жыў на га ася род дзя. Ад на з 
дзвюх рас лін у лю бым вы пад ку 
за гі не, па коль кі ін шая возь ме з 
гле бы за над та шмат па жыў ных 
рэ чы ваў. Та му вар та за га дзя 
рас пла на ваць (лепш спа чат ку 
на ар ку шы па пе ры) што, дзе і 
по бач з чым бу дзе рас ці.

Та бу 4: се яць пят руш ку на ад-
ным і тым жа мес цы

Пят руш ка лі чыц ца прын цэ сай 
ся род рэз кай тра вы — ва ўся кім 
вы пад ку, што ты чыц ца па се ву. 
Гэ та азна чае, што кож ны год 
ёй па трэб на но вая град ка — а 
дак лад ней, но вая град ка для 
доб ра га рос ту. Так што ні ко лі не 
вар та се яць пят руш ку там жа, 
дзе яна рас ла ў мі ну лым го дзе. 
Спра ва ў тым, што ў зям лі ва кол
гэтую траву па ся ля юц ца не ма то-
ды. Гэ та ма лень кія круг лыя чар-
вяч кі, якія лю бяць пят руш ку, але 
і шко дзяць ёй. На ста рым мес цы 
пят руш ку мож на са джаць не ра-
ней, чым праз ча ты ры га ды. Да-
стат ко ва пры трым лі вац ца гэ та га 
пра ві ла, a ў ас тат нім пят руш ка 
вель мі не пе ра бор лі вая.

Та бу 5: да ваць раз рас та ец ца 
ба зі лі ку

Ба зі лік цяг нец ца ўгору. Сут-
насць праб ле мы: сцёб лы моц на 
вы цяг ва юц ца, а ліс це апа дае. 
Каб рас лі на за хоў ва ла сваю кус-
ціс тую фор му, вар та па ста ян на 
аб ры ваць кон чы кі па раст каў і 
ні ко лі не ча паць паль ца мі ліс-
ці кі без раз бо ру! Толь кі ў гэ тым 
вы пад ку мо гуць з'я віц ца но выя 
па раст кі. Акра мя та го, ба зі лік 
хоць і лю біць шмат ва ды, але 
ра зам з тым ад чу валь на рэ агуе 
на лі шак віль га ці. Зям ля па він-
на быць і не за над та су хой, і не 
за над та віль гот най.

Та бу 6: час та па лі ваць раз ма-
рын

Раз ма рын лю біць сон ца і не 
пе ра но сіць лішняй вільгаці — гэ-
та роў на тое, да ча го ён пры вык 

у сва ім на ту раль ным між зем на-
мор скім клі ма це. Лепш за ўсё 
раз ма рын рас це ў са дзе, дзе 
ўбі рае та кі аб' ём ва ды, які яму 
па тра бу ец ца. У менш спя кот ныя 
дні ча сам вар та ўстры мац ца ад 
па лі ву.

Хо ча це вы рошч ваць раз ма-
рын у ва зо не? У гэ тым вы пад ку 
аба вяз ко ва звяр ні це ўва гу, каб 
ён быў пра віль ны. Ка лі ліш кам 
ва ды ня ма ку ды сы хо дзіць, рас-
лі на за гі не: у каш по (без ад ту лін 
у дон цы) раз ма рын не рас це. Вы-
бі рай це гар шчок з да стат ко вай 
коль кас цю дрэ наж ных ад ту лін.

Та бу 7: ак тыў на ўгной ваць 
шал фей

Шал фей — рас лі на над звы-
чай плод ная, яна хут ка рас це 
і раз мна жа ец ца, што па тра буе 

мес ца. Ад нак пры ўня сен ні 
ўгна ен няў вар та быць абач-
лі вы мі. Све жы гной шкод ны 
гэ тай між зем на мор скай рас-
лі не — роў на як і комп лекс-
ныя ўгна ен ні ў за над та вя лі кіх 
коль кас цях. Ра шэн не: вы ка-
рыс тоў вай це толь кі кам пост, 
які доб ра рас клаў ся. Шал фей 
пры гэ тым бу дзе да ваць ба га-
ты ўра джай.

Та бу 8: пра да стаў це цы бу-
лю-ра за нец са му са бе

Цы бу ля-ра за нец, або шніт-
цы бу ля, — рас лі на, якая хут ка і 
доб ра раз ві ва ец ца, ка лі вы кон-
ваць ня хіт рыя пра ві лы. Вяс ной 
яе аба вяз ко ва трэ ба дзя ліць. 
Спра ва ў тым, што ка лі кус ты 
рэ гу ляр на не змян шаць, то пё ры 
бу дуць ста на віц ца ўсё тан чэй-
шы мі, рас ці ўсё больш па воль на 
і губ ляць смак. Лепш за ўсё дзя-
ліць кус ты не ра дзей за адзін раз 
у тры га ды, рыдлёўкай да ста ю чы 
гру па мі з зям лі і вост рым на жом 
раз ра за ючы ка ра нё вы ком. За-
тым ка рэнь чы кі вы са джва юц ца 
на зад у град ку. Да рэ чы, гэ тае 
пра ві ла так са ма ад но сіц ца і да 
вы рошч ван ня ў ва зо не.

ЧАГО НЕ ЛЮБІЦЬ ШАЛФЕЙ, ЧАГО НЕ ЛЮБІЦЬ ШАЛФЕЙ, 
або Восем та бу пры вы рошч ван ні рэз кіх траўабо Восем та бу пры вы рошч ван ні рэз кіх траў

1804 год — на-
р а  д з і ў  с я 

Мі ха іл Глін ка, рус кі 
кам па зі тар, за сна валь-
нік рус кай кла січ най 
му зы кі. Аў тар та кіх вя-
до мых тво раў, як опе-
ра «Рус лан і Люд мі ла», 
«Ка ма рын ская фанта-
зія» і «Вальс-фан та зія», 
«Па тэ тыч нае трыа» і мно гіх ін шых.

1836 год — 180 га доў та му ад бы ла ся за-
клад ка пер ша га ка ме ня Брэсц кай 

крэ пас ці — комп лек су аба рон ных збу да ван няў 
у Брэст-Лі тоў ску. Бу да ва ла ся па пра ек це, за-
цвер джа ным ім пе ра та рам Мі ка ла ем І у 1830 
го дзе. З пер шым ка ме нем бы лі за му ра ва ны 
брон за вая дош ка з па мят ным над пі сам і шка-
тул ка з ма не та мі. 26 кра са ві ка 1842 г. Брэст-
Лі тоў ская крэ пасць ус ту пі ла ў лік дзе ю чых аба-
рон ных збу да ван няў І кла са Ра сій скай ім пе рыі.
Крэ пасць склада ла ся з Цы та дэ лі і трох шы ро кіх 
ума ца ван няў, якія ўтва ра юць га лоў ную кра пас-
ную ага ро джу і за кры ва юць цы та дэль з усіх 
ба коў: Ва лын скае (з поўд ня), Ця рэс паль скае 

(з за ха ду), Коб рын скае (з ус хо ду і поў на чы). 
З вон ка ва га бо ку крэ пасць бы ла аба ро не на 
бас ты ён ным фрон там — ага ро джай (зем ля ны 
вал з цаг ля ны мі ка зе ма та мі ўнут ры) 10-мет ро-
вай вы шы ні, пра цяг лас цю 6,4 км і аб вод ным 
ка на лам, за поў не ным ва дой. Агуль ная пло шча 
крэ пас ці — 4 квад рат ныя кі ла мет ры (400 гек-
та раў). Цы та дэль уяў ля ла са бой на ту раль ны 
вост раў, па ўсім пе ры мет ры яко га бы ла па-
бу да ва на двух па вяр хо вая аба рон чая ка зар ма 
пра цяг лас цю 1,8 км.

1946 год — 70 га доў та му на ра дзіў ся 
(в. Ян ка ві чы Стаўб цоў ска га ра ё на) 

Ген рых Да лі до віч, бе ла рус кі пісь мен нік. Аў тар 
апа вя дан няў, апо вес цяў, ра ма наў «Гас па дар-
ка мень», «Свой дом», «За ход ні кі» і інш. На бе-
ла рус кую мо ву пе ра клаў ра ман Дж.Ф. Ку пе ра 
«Апош ні з ма гі кан». Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 
Бе ла ру сі (1996).

Алесь БА ЧЫ ЛА, па эт:

«Што мо жаш здзейс ніць — не ад ступ на 
здзейс ні, каб не пяк ла аг нём ця бе ві на».

1 ЧЭРВЕНЯ

ЦЫ БУ ЛІ ДА ПА МО ЖА НА ША ТЫРЦЫ БУ ЛІ ДА ПА МО ЖА НА ША ТЫР
Кон чы кі пер'я цы бу лі па бя ле лі, а са мо пя ро ста ла жаў тля ва га 

ко ле ру?
Яму не ха пае азо ту. Па поў ніць яго да па мо жа рас твор на ша-

ты ру.
Ро біц ца ён так: у 10 л ва ды раз вя дзі це 3 ст. л. на ша ты ру. І пад 

ве чар па лі це цы бу лю гэ тым рас тво рам пад ка рэнь чык.

Се яць, угной ваць, па-
лі ваць — для вы рошч-
ван ня рэз кай тра вы 
гэ тай тры я ды ўсё ж 
не да стат ко ва.

Мін скае ве ла сі пед нае та ва рыст ва і 
рэ ста ра тар Аляк сей Са да вой пра-
тэс ці ра ва лі са мы па пу ляр ны і жы ва-
піс ны ве ла марш рут — «Ва ло жын скія 
гас цін цы».

Удзель ні кі ка ман ды, у скла дзе якой 
бы лі і жур на ліс ты, пе ра адо ле лі 15 км са 
150, каб да ве дац ца, а ці га то вая тра са 
да пры ёму ін шых ах вот ных. Прад стаў ні кі 
та ва рыст ва прэ зен та ва лі но вы шлях для 
па да рож жаў, а ўла даль нік і шэф-по вар 
ста ліч на га рэ ста ра на на ла дзі лі ве ге та ры-
ян скія спа бор ніц твы, у якіх да ка за лі, што 
шаш лык без мя са мо жа ад наў ляць сі лы 
пас ля на груз кі не горш за звы чай ны.

— Пе рад тым, як сес ці на ве ла сі пед, 
аба вяз ко ва трэ ба раз мяць звяз кі: па пры-
ся даць, па ру хаць на га мі, — ін струк туе 
ка ман ду прад стаў нік Мінск ага ве ла сі-
пед на га та ва рыст ва На стас ся На сцеж. 
— Са чы це за ка ле ня мі. Пад час ру ху яны 
па він ны быць па ра лель ны мі адзін ад на му 
і гля дзець на пе рад. Імк ні це ся, каб це ла 
бы ло рас слаб ле ным — так даў жэй за ха-
ва е це моц...

Іс нуе не так мно га ве ла сі пед ных марш-
ру таў для жы ха роў Мін ска. Дак лад ней, 
уся го ча ты ры: Ла гой скі тракт — Раў бі чы 
(15 км), ва кол Цнян ска га ва да схо ві шча 
(8,5 км), ад МКА Да на Пціч (8 км) і «Ва ло-
жын скія гас цін цы» (150 км — ад стан цыі 
Баг да наў да стан цыі Ра даш ко ві чы). Пры 
гэ тым толь кі ва ло жын скі на пра мак мо жа 
па хва ліц ца інф ра стук ту рай, раз мет кай, 
пад ра бяз най кар тай, му зея мі, аг ра ся дзі-
ба мі, пры род ны мі і гіс та рыч ны мі ад мет-

нас ця мі. Ну і На лі боц кая пу шча, лі чы, у 
кро ка вай да ступ нас ці. Так што будзь це 
га то выя да су стрэ чы з бус ла мі, ле бе дзя мі, 
лі са мі і на ват ло сем...

Ка лі ру хац ца ад стан цыі Баг да наў, то 
вы су стрэ не це на сва ім шля ху ста рыя мо-
гіл кі ча соў Пер шай су свет най, не вя лі кі за-
вод па вы твор час ці ву га лю для бар бе кю, 
за гад ка вую ся дзі бу Храп то ві чаў, ста ры 
кас цёл.

На стас ся тым ча сам пра цяг вае ву чыць 
кру ціць пе да лі: «Іх важ на са праў ды кру-
ціць, а не ціс нуць на іх. Больш ціс неш — 
хут чэй стам ля еш ся. Пра віль насць пе да ля-
ван ня вы мя ра ец ца з да па мо гай час та ты 
кру чэн ня пе да ляў. Гэ тае па няц це яшчэ 

на зы ва ец ца «ка дэнс». Час та та па він на 
быць не менш за 80 аба ро таў у хві лі ну. 
Ніз кі па каз чык ка дэн су пры вя дзе да хут-
кай стам ляль нас ці і мо жа аб умо віць арт-
рыт ка ле няў».

У адзі най на Бе ла ру сі ве ла ся дзі бе «За 
мас точ кам» з'я ві ла ся ста ян ка. Тут мож на 
пад пам па ваць ко ла, зма заць лан цу гі або 
прос та пе ра вес ці дух. «Ка лі па жа да е це
на ла дзіць пік нік, змо жа це браць усю га-
род ні ну і яга ды з ага ро да, — тлу ма чыць 
гас па дар ся дзі бы Аляк сандр На ка неч ны. 
— Тут у нас вы са джа ны ма лі на, клуб ні -
цы, буль ба, зя ле ні ва. Ёсць мес ца для ад-
па чын ку, вог ні шча, до мік для нач ле гу». 
Аляк сандр ка жа, што мак сі маль на і ад на-
ча со ва яго сям'я пры ма ла ў ся бе да 80-ці 
ча ла век.

Аляк сей Са да вой тым ча сам за пра шае 
да ста ла. Сам ён — flех-ве ге та ры я нец, 
ужы вае мя са адзін-два ра зы на тыд ні. А 
та му і пра па на ваў ка ман дзе ад на віць сі лы 
з да па мо гай вост ра га ры су бір' я ні, агур-
ко ва га гас па ча, ве ге та ры ян ска га шаш лы-
ка (бя ры це на за мет ку, ве ла сі пе дыс ты!), 
гры ля-фан дзю з сы ру бры, вя сёл ка ва га 
шаш лыч ка ў ма ры на дзе...

«Абы сці ся без на сы ча ных страў на 
пік ні ку нель га, — ка жа шэф-по вар ве-
ге та ры ян скай ка вяр ні. — Але на сы ча-
ная ежа — гэ та не толь кі мя са. Сён ня я 
га тую стра вы роз ных кух няў, вост рыя і 
смач ныя. У якас ці на пою ма гу па рэ ка-
мен да ваць да іх мі не раль ную ва ду. Ежа 
без мя са мо жа быць не аб ме жа ван нем, а 
маг чы мас цю па фан та зі ра ваць і паэ кспе-
ры мен та ваць».

Марш рут для ве ла сі пе дыс таў быў ад-
кры ты ўся го не каль кі га доў та му, і сён ня 
толь кі на бі рае аба ро ты — ідзе ра бо та па 
ства рэн ні двух но вых ад га лі на ван няў ве-
ла марш ру ту «Ва ло жын скія гас цін цы». Яны 

бу дуць пра мар кі ра ва ныя. Па ўсім шля ху 
ўста но вяць ін фар ма цый ныя шчы ты. Ство-
раць на ват аў ды я гі ды і тэх на ла гіч ныя кар-
ты эк скур сій, якія мож на бу дзе за гру зіць на 
сай це і па да рож ні чаць са ма стой на з усі мі 
вы го да мі. Да рэ чы, не за бы вай це пра «Кар-
ту пік ні коў «Бар жо мі» — ін фар ма цый ны 
рэ сурс па ўсёй пік ні ко вай тэ ма ты цы (усе 
са мыя па пу ляр ныя мес цы для ад па чын ку 
з кар та мі, фо та здым ка мі і г.д.).

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

РЫХ ТУ ЕМ ВЕ ЛА СІ ПЕД
Ён па ві нен быць спраў ным, са шчыт-

ка мі і люс тэр кам за дня га ві ду (па пра-
ві лах да рож на га ру ху). Нель га ехаць 
па ле се на шо са ры (ве ла сі пе дзе для 
яз ды па ша шы).

Для пе ра воз кі рэ чаў вы ка рыс тоў ва-
ем за плеч нік, ве ла сум ку, ве ла пры цэп, 
кар зі ну. На пры пын ках пра вя ра ем ма-
ца ван не, каб ні чо га не згу біць.

РЫХ ТУ ЕМ СЯ БЕ
Лепш апра нуц ца цяп лей, чым ха-

лад ней.
Ні я кіх вуз кіх шта ноў — толь кі тое, 

што не аб мя жоў вае рух.
Да рэ чы бу дуць вят роў ка, на ка лен ні-

кі, га лаў ны ўбор, паль чат кі, аку ля ры.

ЯК ЕХАЦЬ
Пра віль на ды хаць — на ад ным уз-

роў ні — і са чыць за гэ тым. Ды хаць но-
сам, каб філь тра ваць пыл, які пад ні ма-
ец ца ў да ро зе.

ШТО НЕ БРАЦЬ?
Ліш ніх рэ чаў. Пе рад тым, як па клас-

ці неш та, спы тай це ў ся бе:
1) Які ў рэ чы аб' ём (чым ён боль шы, 

тым боль шая па рус насць, што не бяс-
печ на).

2) Якая ва га? Ці апраў да на да дат-
ко вая на груз ка на ар га нізм?

3) Ці мо жа ад на рэч за мя ніць функ-
цы я нал дзвюх?

4) Ці мож на ку піць гэ та па да ро зе 
(ва да, дро вы)?

5) Я ўпэў не ны, што бу ду гэ тым ка-
рыс тац ца (кні га)?

РЭ ЧЫ ПЕР ШАЙ НЕ АБ ХОД НАС ЦІ 
(ДЛЯ 15-КІ ЛА МЕТ РО ВАЙ ПА ЕЗД КІ)

Ва да (піць трэ ба кож ныя 30-40 хві лін 
па тры глыт кі).

Ша ка лад ны ба тон чык ці арэ хі, каб 
па поў ніць энер гію.

Даж джа вік або курт ка, ліх та рык для 
ве ча ра.

За па сная ка ме ра або на бор ін стру-
мен таў для за ме ны ко ла.

Ап тэч ка.
Кар та (на ві га тар мо жа быць не паў-

сюль).
Ма біль ны тэ ле фон.
Важ на па мя таць: як бы ні ха це ла ся 

слу хаць му зы ку ў да ро зе, гэ та мо жа 
быць не бяс печ на — ёсць ры зы ка не 
па чуць ма шы ну за спі най.

Бар дзю ры на пе ра лік
Як па ка тац ца на ро ва ры і пры нес ці ка рысць гра мад ству

Ка лі ёсць жа дан не да па маг чы 
з ве ла ма ні то рын гам, мож на 
па зва ніць у Мін скае ве ла сі пед нае 
та ва рыст ва і да ве дац ца пра ву лі цы, 
якія па пла не ўжо му сяць быць 
пры дат ны мі для ка тан ня.

На двух колахНа двух колах  ��

ВЯ СЁЛ КА ВЫЯ 
ШАШ ЛЫЧ КІ

Сыр то фу — 25 г, бал-
гар скі пе рац — 50 г, та ма-
ты чэ ры — 40 г, морк ва 
— 20 г, цэд ра лай ма, цу-
кі ні — 15 г, бак ла жан — 
15 г, чыр во ная цы бу ля — 
25 г, шам пінь ён — 10 г, 
аліў ка вы алей, со е вы со-
ус, пе рац чы лі.

Ма ры над: змя шаць 
алей з со е вым соў сам, 
да даць пе рац чы лі і цэд-
ру лай ма. Ма ры на ваць 

га род ні ну 20 хві лін. Пас ля 
на дзець на шпаж кі і аб-
сма жыць на аг ні да за ла-
ціс тай ска ры нач кі. Зняць 
з агню і па ліць тым жа 
ма ры на дам.

СУ ЛУ ГУ НІ Ў ЛА ВА ШЫ
На 5 пор цый спат рэ-

біц ца 5 ліс тоў ла ва ша, 
500 г су лу гу ні, 3-4 па мі до-
ры, пу чок кро пу, аліў ка вы 
алей.

Сыр над зя ры це на тар-
цы, здраб ні це кроп і пе ра-
мя шай це. Па рэ жце па мі до-
ры. На сып це сыр з кро пам 
на край ла ва ша, па кла дзі-
це звер ху па мі до ры, ту га 
за круці це ла ваш, змаж це 
звер ху але ем. Га туй це 10 
хві лін, хоць гэ та за ле жыць 
ад жа ру ман га ла.

БУЛЬ БА НА ГРЫ ЛІ
На 4 пор цыі спат рэ біц-

ца буль ба — 4 шт., мас ла 
— 150 г, сок лі мо на — 3 ст. 
лыж кі, час нок — 1 зу бок, 
пят руш ка — 1 пу чок, кроп 
— 1 пу чок, соль, пе рац.

Буль бу аба браць, раз-
рэ заць на па лам. Кож ную 
па ла він ку за гар нуць у 
фоль гу. За пя каць на гры-
лі 40 хві лін, час ад ча су 
пера ва роч ва ю чы. Здраб-
ніць час нок, пят руш ку, 
кроп. Змя шаць з мяк кім 
мас лам, да ба віць сок лі-
мо на, соль, пе рац. Пе ра-
мя шаць, вы ла жыць на 
пер га мент і сфар ма ваць 
не вя лі кія ру ле ці кі. Па клас-
ці ў ха ла дзіль нік. Пас ля 
на рэ заць скры лі ка мі і па-
даць з га ра чай буль бай.

РЭ ЦЭП ТЫ ДЛЯ ВЕ ГЕ ТА РЫ ЯН СКА ГА ВЕ ЛА ПІК НІ КА

КРУ ЦІ ПЕ ДА ЛІ!КРУ ЦІ ПЕ ДА ЛІ!

1, се ра да, 17.30 — 24.00
4, су бо та, 0.00 — 5.00
5, ня дзе ля, 19.00 — 24.00
6, па ня дзе лак, 0.00 — 5.30
8, се ра да, 0.00 — 8.30
10, пят ні ца, 9.00 — 16.00
12, ня дзе ля, 17.00 — 24.00
15, се ра да, 9.00 — 15.30
17, пят ні ца, 16.00 — 24.00

18, су бо та, 0.00 — 3.30
20, па ня дзе лак, 

13.00 — 15.30
22, се ра да, 11.00 — 22.00
24, пят ні ца, 18.00 — 24.00
25, су бо та, 0.00 — 4.30
26, ня дзе ля, 21.30 — 24.00
27, па ня дзе лак, 0.00 — 9.30
29, се ра да, 10.00 — 12.00

НЕ СПРЫ ЯЛЬ НЫЯ ДНІ І ГА ДЗІ НЫ Ў ЧЭР ВЕ НІ


