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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 4.53 21.37 16.44
Вi цебск — 4.35 21.34 16.59
Ма гi лёў — 4.43 21.27 16.44
Го мель — 4.48 21.15 16.27
Гродна — 5.10 21.50 16.40
Брэст    — 5.19 21.42 16.23

Iмянiны
Пр. СВЯТЫХ АПОСТАЛАЎ
ПЯТРА І ПАЎЛА.
К. Веранікі, Веры, Яніны, Андрэя, 
Брунона, Васіля, Яна.

Месяц
Першая квадра 16 ліпеня. 
Месяц у сузор’і Дзевы.
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Па га ры зан та лі: Маг но лія. Ар хі-
дэя. Ка рат. Ві но. Амар. Карп. Бом-
ба. Лі ра. Аор та. Кат. Ло тас. Вёс ка. 
Куб. Кар. Абак. Абух. Адэ са. Ка ра-
кум. Вар. Лар га. Га га. Ата ва. Ма-
нат. Пакт. Аб ар даж. Гор ка. За да так. 
Ант ракт.

Па вер ты ка лі: Эдэль вейс. Ава. 
Трэст. Адат. Бэ ра. Как тус. Ву жа ка. 
Ара. Ха ла. Ін кі. Та бу. Пра га. Ана-
па. Урга. Рок. Ром. Кадр. Аер. Карт. 
«Ака». Ро тар. Ажан. Ба ла да. Бра га. 
Ма ты ка. Кан. Акру га. Ба лан сір. Ма-
та рыст.

1551 год — за вяр шы ла ся бу даў ніц тва Гро дзен-
ска га ка ра леў ска га па ла ца па пра ек це ар-

хі тэк та ра М.Д. Пё пель ма на. Гэ та пом нік ар хі тэк ту ры 
ста ла га ба ро ка. Па бу да ва ны на мес цы Ніж ня га зам ка. 
У ства рэн ні па ла ца пры ма лі ўдзел ар хі тэк та ры І.Х. Яух 
і І.Ф. Кно бель (апош ні част ко ва змя ніў пра ект і ўбу-
да ваў па ла ца вы кас цёл). П-па доб ны ў пла не двух па-
вяр хо вы па лац утва раў ад кры ты па рад ны двор, які з 
бо ку Гро дзен ска га Ста ро га зам ка за мы каў ся ад на па-
вяр хо вы мі флі ге ля мі. Ін тэр' еры кас цё ла, Се на тар скай, 
Па соль скай і Круг лай за лаў бы лі ўпры го жа ны жы ва-
пі сам і сту ка вай ляп ні най у сты лі ра ка ко. Па лац у га-
ды мі ну лай вай ны быў спа ле ны ня мец ка-фа шысц кі мі 
за хоп ні ка мі. Пас ля пе ра бу да ва ны, у ім раз мя шчаў ся 
Гро дзен скі аб кам пар тыі.

1943 год — 70 га доў та му, у хо дзе Кур скай біт вы, 
у ра ё не Про ха раў кі ад бы ла ся най буй ней-

шая ў Дру гой су свет най вай не су стрэч ная тан ка вая 
біт ва, якая скон чы-
ла ся па ра жэн нем 
ня мец ка-фа шысц кай 
гру поў кі, што вя ла 
на ступ лен не. У гэ ты 
ж дзень сі ла мі Бран-
ска га, Цэнт раль на га 
і За ход ня га фран тоў 
па ча ла ся Ар лоў ская 
стра тэ гіч ная на сту-
паль ная апе ра цыя (ко да вая наз ва «Ку ту заў»). За вяр-
шы ла ся яна 18 жніў ня. Са вец кія вой скі вы зва лі лі га-
ра ды Вол хаў, Арол, Ка ра чоў і пра су ну лі ся ў за ход нім 
на прам ку на 159 кі ла мет раў.

1957 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ада маў ка Чаш ніц-
ка га ра ё на) Ула дзі мір Аляк санд ра віч Мядз-

вед скі, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не сель скай гас па дар кі, 
док тар сель ска гас па дар чых на вук (1998), пра фе сар 
(2000). Аў тар на ву ко вых прац па спо са бах па вы шэн ня 
на ту раль най рэ зіс тэнт нас ці ар га ніз ма жы вёл, рас пра-
цоў цы мі не раль ных кар ма вых да ба вак з мяс цо вай 
пры род най сы ра ві ны, эка ла гіч ных ас пек тах ахо вы на-
ва коль на га ася род дзя.

Якуб КО ЛАС, на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Зго да — сі ла гра ма ды».
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ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

«Ваў кi ў нас цы вi лi за ва ныя», — ка жуць 
сi бi ра кi. — «Паш таль ё на з'ядуць, а пош ту 
не кра нуць».

Жон ка — му жу:
— Трэ ба па ста вiць воч ка ў ха ла дзiль-

нiк, а то ад кры еш дзвер цы i га дзi ну ду-
ма еш, ча го б па ес цi.

На стан цыi мет ро:
— Та ва рыш мi лi цы я нер, мя не аб ра ба-

ва лi. Зло дзей ка ша лёк зрэ заў.
— Вы яго за пом нi лi, асаб лi выя пры кме-

ты ёсць?
— А як жа! У яго пад ра ная ску ра ная 

курт ка, пе ра лом пра вай ру кi i на паў ада-
рва нае ле вае ву ха.

Па круч ва ю чы ха лод ны кран на кух-
нi, муж на ву чыў ся ка рэк та ваць та наль-
насць жон кi, якая спя ва ла ў ду шы.

УНI ВЕР МАГ:
МI НI МУМ КУ ПАЛЬ НI КАЎ
I ПРАК ТЫЧ НЫЯ ТОР БЫ 

Пер шым на ма iм шля ху быў унi-
вер маг. Па чаць да вя ло ся з по шу каў 
ку паль нi ка. Мяр ку ю чы па асар ты-
мен це, лад ная коль касць ама та рак 
сха дзiць на пляж ужо «прай шла ся» 
па ку паль нi ках ва ўнi вер ма гу сва iм 
пiль ным во кам i боль шасць та го, што 
за ста ло ся, стыль ным цi на ват прос та 
«сiм па тыч ным» на зваць нель га. Тым 
не менш кош там усё ж па цi ка вiц ца 

трэ ба. Са мы тан ны ку паль нiк, 
якi ўда ло ся знай сцi ва ўнi вер-
ма гу, каш туе 217 ты сяч руб-
лёў, а са мы да ра гi (су цэль ны, 
у сi нюю па лос ку) — кры ху 
больш за 380 ты сяч руб лёў. 
Але трэ ба па мя таць, што, па-
коль кi вы бар не вя лi кi, мож на i 
не «ад ка паць» рэч па трэб на га 
па ме ру.

Са мы час iс цi вы бi раць 
шлё пан цы. Кi нуў шы по гляд 
на яр кi «плас ты ка вы» абу так 
кош там кры ху больш за 40 ты-
сяч руб лёў, ад ра зу ж ад хi лi ла 

та кi ва ры янт, ня гле дзя чы на лiч бу цэн-
нi ка. Усё ж хо чац ца на пля жы вы гля-
даць пры го жа. А вось гу мо выя шлё-
пан цы, што но сяц ца «праз па лец», вы-
гля да юць па раў на ння ня бла га. Каш ту-
юць та кiя ад 60 ты сяч. За 180 ты сяч 
руб лёў мож на на быць шлёп кi не з 
гу мы, а ску ра ныя з драў ля най па дэ-
швай. За ста ец ца знай сцi па рэа. Пер-
шае, якое спа да ба ла ся — аран жа вае 
ў бе лыя кве тач кi. Каш туе 115 ты сяч. 
Як ака за ла ся, гэ та i ёсць са мы тан ны 
ва ры янт. Мож на яшчэ пры гле дзец-
ца да па рэа-ту нi кi (ка ва лак тка нi ны 

не су цэль ны, а з дзiр кай па ся рэ дзi не, 
рэч мож на апра наць «праз га ла ву»), 
яго мож на на быць, за пла цiў шы кры ху 
больш за 180 ты сяч руб лёў.

За ста ло ся вы браць ка пя люш i 
тор бу. Так, за 53 ты ся чы руб лёў мож-
на на быць шы ра ка по лы ка пя люш, 
спле це ны з сiн тэ тыч на га ма тэ ры я лу. 
Дзесь цi ў пра меж ку ад 110 да 150 ты-
сяч руб лёў каш ту юць ка пе лю шы з 
аздо бай (сту жач ка цi больш скла да-
нае пля цен не, так са ма сiн тэ тыч ныя). 
Са мым да ра гiм ака заў ся ка пя люш з 
са лом кi, за якi па куп нi цы да вя ло ся б 
ад даць больш за 220 ты сяч руб лёў.

По шук тор бы ва ўнi вер ма гу ака заў-
ся са май лёг кай спра вай. Тор ба чак, 
у якiя зруч на склад ваць па трэб ныя 
на пля жы рэ чы, ака за ла ся шмат i па 
роз ных кош тах. На ват на быў шы са-
мую тан ную i не вя лi кую (за 42 ты ся чы 
руб лёў), мож на не су мня вац ца, што 
ўга да ла з вы ба рам. Рэч па шы та якас-
на, ды яшчэ i з вя сё лым ма люн кам. 
Са мы да ра гi ва ры янт, што знай шоў-
ся — рэч «два ў ад ным». Па куль iдзеш 
на пляж — гэ та сум ка з усiм па трэб-
ным. Пас ля мож на рас шпi лiць спе цы-
яль ную ма лан ку i пе ра тва рыць сум ку ў 

ды ва нок (ён мяк кi i до сыць тры ва лы), 
якi зруч на па сця лiць на пля жы. Каш-
туе та кая тор ба 394 ты ся чы руб лёў.

Срод кi для за га ру знай шлi ся раз-
на стай ныя. Як бе ла рус кай вы твор час-
цi, так i за меж най. Раз беж ка ў кош це 
вель мi вя лi кая: мож на спы нiц ца на бе-
ла рус кiм лась ё не за 20 з не чым ты сяч, 
а мож на на быць i за меж ны за 160 ты-
сяч руб лёў, што, як свед чыць iн фар-
ма цыя на эты кет цы, не толь кi да па-
мо жа не «спа лiць» ску ру, а яшчэ i 
па спры яе хут ка му з'яў лен ню жа да на-
га брон за ва га за га ру. Зда ец ца, усё. 
Ця пер за ста ец ца пад лi чыць, у коль кi 
абы дзец ца мi нi маль ны пляж ны на бор, 
ка лi на бы ваць яго ва ўнi вер ма гу.

Ку паль нiк — 217 ты сяч 
Шлё пан цы — 40 ты сяч 
Па рэа — 115 ты сяч 
Ка пя люш — 53 ты ся чы 
Тор ба — 42 ты ся чы 
Сро дак для за га ру — 20 ты сяч 
Мi нi маль ны кошт «пляж на га на бо-

ру»: 487 ты сяч руб лёў. 

РЫ НАК: ПА РЭА-ТРОХ КУТ НI КI
I ЗА МЕЖ НАЯ «СО НЕЧ НАЯ» 
КАС МЕ ТЫ КА 

Вы браць ку паль нiк на рын ку ака за-
ла ся спра вай пра сцей шай. Тут i пра-
па но ва ака за ла ся боль шай, i кошт, 
як нi дзiў на, кры ху нi жэй шым. «Бi кi-
нi» без аздо бы, з ад на тон най тка нi ны, 
мож на на быць за 200 ты сяч руб лёў. 
300—350 ты сяч — гэ та кошт кры ху 
больш цi ка вых ма дэ ляў. Знай шоў ся i 
адзiн ку паль нiк за 450 ты сяч. Як рас-
ка за ла пра да вец, рэч гэ тая не кi тай-
ская, а поль скай вы твор час цi, та му i 
кошт боль шы. Тым не менш на вы-
гляд якасць нi чым не ад роз нi ва ла ся ад 
боль шас цi ку паль нi каў, што да вя ло ся 
па ба чыць на рын ку.

Са мыя тан ныя пляж ныя шлё пан цы 
на рын ку каш та ва лi 60 ты сяч. Кры ху 

ўдас ка на ле ны iх ва ры янт, з да дат ко-
вым рэ лье фам на па дэ шве i больш 
шы ро кi мi лям ка мi, пра да ва лi ўжо 
за 140 ты сяч. Ка лi не шка да 250 ты сяч 
руб лёў, мо жа це для пе ра мя шчэн ня па 
ва дзе i пяс ку на быць ску ра ныя.

Вы браць па рэа так са ма ўда ло ся 
хут ка. У пра даў цоў амаль для кож на га 
ку паль нi ка яно ёсць у тон. Звы чай ныя, 
пра ма ву голь най фор мы з мах ра мi па 
кра ях, каш ту юць мi нi мум 100 ты сяч 
руб лёў. Кры ху боль шыя, клi на па доб-
най фор мы, абы дуц ца на 30 ты сяч 
да ра жэй.

Кош ты на ка пе лю шы здзi вi лi сва ёй 
«ад на стай нас цю». Ва ўсiх пра даў цоў, 
у ка го нi пы та ла ся, нi бы та ак цыя ней-
кая — лю бы ка пя люш за 100 ты сяч. Цi 
ён ма лень кi, цi вя лi кi — ня важ на.

Да лей на чар зе тор ба. Вось гэ тую 
рэч знай сцi на рын ку ака за ла ся цяж-
ка ва та. Дам скiх, да рож ных су мак — 
гэ та вам ка лi лас ка, а вось ме на вi та 
пляж ных вель мi ма ла. Тыя, што знай-
шлi ся, каш та ва лi ад 80 да 100 ты сяч 
руб лёў.

На ступ най у по шу ку бы ла чар га 
срод каў для за га ру. На рын ку не знай-
шло ся бе ла рус кай «со неч най» кас ме-
ты кi, а кош ты на за меж ную па чы на-

лi ся ад 50 ты сяч. Са мы да ра гi ва ры-
янт — лась ён для за га ру — каш та ваў 
160 ты сяч руб лёў.

Ку паль нiк — 200 ты сяч 
Шлё пан цы — 60 ты сяч 
Па рэа — 100 ты сяч 
Ка пя люш — 100 ты сяч 
Тор ба — 80 ты сяч 
Сро дак для за га ру — 50 ты сяч 
Мi нi маль ны кошт «пляж на га на бо-

ру»: 590 ты сяч руб лёў. 

ГАНД ЛЁ ВЫ ЦЭНТР: 
«ДАР МА ВЫЯ» КА ПЕ ЛЮ ШЫ
I ПЛЯЖ НЫЯ «ША ЛI КI» 

Шу каць па трэб ныя рэ чы ў ганд лё-
вым цэнт ры зда ло ся са мым зруч ным 
ва ры ян там. Су пра цоў нi кi, вi даць, вель-
мi хут ка рэ агу юць на жа дан нi сва iх па-
куп нi коў, i та му аку рат у раз гар се зо ну 
ад па чын каў у ганд лё вым цэнт ры ўсе 
па трэб ныя для гэ та га рэ чы са бра лi 
на ад ной пля цоў цы. Так што за ста-
ло ся толь кi вы браць не аб ход нае. Ку-
паль нi кi тут пра па ну юць па кош це ад 
146 да 440 ты сяч руб лёў. Шлё пан цы 
мож на на быць, па тра цiў шы ад 41 да 
80 ты сяч.

Па рэа вы бар 
не вель мi вя лi кi. 
Не ка то рыя хут чэй 
на гад ва юць звы-
чай ныя ша лi кi, чым 
ад мыс ло вы пляж ны 
ак се су ар. Са мы ма-
лень кi кошт на яго 
ў ганд лё вым цэнт-
ры — 49 ты сяч руб-
лёў. Най больш да ра-
гое па рэа абы дзец ца 
ў 120 ты сяч руб лёў.

На ка пе лю шы 
аку рат бы ла ак цыя: 
стаць ула даль нi кам 
вы шэй зга да най рэ-
чы мож на, за пла цiў-

шы ад 18 да 20 ты сяч руб лёў. Амаль 
за дар ма! Ка пе лю шы са ла мя ныя, але 
за та кi кошт спа дзя вац ца на якасць 
не да во дзiц ца. Тым не менш iн ша га 
вы ба ру не бы ло.

Пляж ныя тор бы знай шлi ся вы ключ-
на вя лi кiя. Не для ўсiх та кую бу дзе 
зруч на браць з са бой. Каш та ва лi яны 
75—99 ты сяч руб лёў.

За са мы тан ны крэм для за га ру 
ў ганд лё вым цэнт ры да вя дзец ца ад-
даць 31 ты ся чу. А са мы да ра гi сро дак, 
што пра па ну юць у ганд лё вым цэнт ры, 
абы дзец ца ў 60 ты сяч руб лёў.

Ку паль нiк — 146 ты сяч 
Шлё пан цы — 41 ты ся ча 
Па рэа — 49 ты сяч 
Ка пя люш — 18 ты сяч 
Тор ба — 75 ты сяч 
Сро дак для за га ру — 31 ты ся ча 
Мi нi маль ны кошт «пляж на га на бо-

ру»: 360 ты сяч руб лёў. 
Р. S. Што ж у вы нi ку? Мес цам, 

дзе тэ а рэ тыч на мож на на быць най-
больш тан на не аб ход ныя для па хо-
ду на пляж рэ чы, ака заў ся ганд лё вы 
цэнтр. Але ж «эка но мiя» гэ тая до-
сыць умоў ная, бо не факт, што ўсе 
са мыя тан ныя рэ чы бу дуць па ды хо-
дзiць ме на вi та вам. Са мыя да ра гiя 
па куп кi для пля жу вы зро бi це, як нi 
дзiў на, на рын ку. У чымсь цi з гэ тым 
мож на змi рыц ца: ну i што, што пе-
ра пла цiш, за тое вы бар, на прык лад, 
ку паль нi каў там на шмат ба га цей шы, 
чым у двух ас тат нiх мес цах. У «се-
рад няч ках» — унi вер маг, мi нi маль ны 
«пляж ны» вi зiт у якi каш туе 487 ты-
сяч руб лёў. Гэ та з улi кам та го, што 
рэ чы вы бi ра лi ся для ад на го да рос ла-
га ча ла ве ка. Вi да воч на, што ка лi да-
во дзiц ца збi раць на пляж усю сям'ю, 
мi нi маль ны кошт «пляж на га на бо ру» 
вы рас тае ў не каль кi ра зоў.

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ

�

На ча ма да нахНа ча ма да нах  ��

ПЛЯЖ НЫ ЎБОР... НЯ ТАН НЫ НА БОР!

У На цы я наль ным дзі-
ця чым азда раў лен чым 
ла ге ры «Зуб ра ня» стар-
та ва ла ак цыя «Пісь мен ні-
кі — дзе цям», за сна ва ная 
Мі ніс тэр ствам ін фар ма цыі 
кра і ны і вы да вец кім до-
мам «Звяз да».

І па чаў ся но вы твор чы пра-
ект, звя за ны з рас паў сюдж ван-
нем кніг, па шы рэн нем чы тац кай 
пра сто ры ся род школь ні каў, з 
прад стаў лен ня се рыі «Ка зач ны 
ку фэ рак». Пер шая лас таў ка ў 
шэ ра гу кніг, за ду ма ных і спра-
ек та ва ных вы да вец кім до мам 
«Звяз да», — збор нік ка зак су-
час ных бе ла рус кіх пісь мен ні-
каў «Ку ды блі нок за ка ціў ся». 
З кні гай дзяў чы нак і хлоп чы каў 
зна ё мі ла вы да вец кі рэ дак тар 
Воль га Аляк се е ва, якая і ўкла-
ла збор нік. А па да ры лі чы та чу 

свае каз кі Ге надзь Аў ла сен ка, 
Алесь Ба дак, Ра і са Ба ра ві ко ва, 
Ана толь Бен зя рук, Ана толь Бу-
тэ віч, Рас ці слаў Бен зя рук, Пят-
ро Ва сю чэн ка, Вік тар Гар дзей, 
Ва ле рый Каст ру чын і ін шыя 
паэ ты і пра за ікі.

— Кні гі, ад ра са ва ныя дзе-
цям, — адзін з га лоў ных пры я-
ры тэ таў дзяр жаў най вы да вец-
кай па лі ты кі, — за зна чы ла на 
ад крыц ці ак цыі «Пісь мен ні кі — 
дзе цям» пер шы на мес нік мі ніст-
ра ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь Лі лія Ана ніч. — І вы дат на, 
што леп шыя зда быт кі су час ных 
паэ таў, пра за ікаў вы кла дзе ны 
ў та кія вось якас на пад рых та-
ва ныя і пры го жа аформ ле ныя 
кні гі, як збор нік ка зак, прад стаў-
ле ны вам сён ня.

Дзе ці не толь кі слу ха лі 
пісь мен ні каў і вы даў цоў, яны 

па зна ё мі лі гас цей з улас най 
твор час цю. А яшчэ на ла дзі-
лі кон курс чы таль ні каў, у час 
яко га гу ча лі вер шы вя до мых 
бе ла рус кіх і рус кіх паэ таў.

— «Пісь мен ні кі — дзе цям» 
— той твор чы пра ект, які мы 
збі ра ем ся рэа лі зоў ваць не 
толь кі ўлет ку, — пра ка мен та-
ва ла но вую ак цыю на мес нік 
ды рэк та ра вы да вец ка га до ма 
«Звяз да» Ала Кор бут. — З 
кніж ны мі на він ка мі пра е дзем 
па ўсёй кра і не. Вось-вось з 
дру кар няў прый дуць но выя ці-
ка выя кні гі. З імі і з іх аў та ра мі 
— На тал ляй Іг на цен ка, Але най 
Мас ла, Ге на дзем Аў ла сен кам, 
Але сем Ба да ком, Ула дзі мі рам 
Маз го, Вік та рам Гар дзе ем мы 
збі ра ем ся па зна ё міць усё но-
вых і но вых юных чы та чоў.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

КАЗ КІ І ПРЫ ГО ДЫ — ДЗЕ ЦЯМ:
ЧЫ ТАН НЕ НА БЕ РА ЗЕ НА РА ЧЫ

Пер шы афі цый ны аў та ма біль да рож най 
ін спек цыі — «ГАЗ-67» ура чыс та за ехаў 
на па ста мент ля ўва хо да ў го мель скую 
аб лас ную Дзяр жаў та інс пек цыю. Тут ён 
за ста нец ца на заўж ды. Ін спек та ры жар-
ту юць, што гэ ты пом нік на ват мо жа прай-
сці тэх агляд. Да рэ чы, ён амаль ад на го дак 
ДАІ, якая сё ле та ад зна чае 77-год дзе.

Ра ры тэт ную ма шы ну паў та ра го да збі ра лі 
па част ках — для гэ та га да вя ло ся ра за браць 
цэ лыя тры ана ла гіч ныя аў та ма бі лі. Гэ та — так 

зва ны «Іван-Ві ліс», які быў ство ра ны са вец кі мі 
кан струк та ра мі ў па чат ку 40-х га доў мі ну ла га ста-
год дзя і вель мі на гад ваў аме ры кан скі ар мей скі 
па за да рож нік Wіllys. Рус ка му джы пу у вой сках 
да лі мя нуш ку «Іван-Ві ліс». Па рас ка зах ве тэ ра-
наў, гэ та быў вель мі доб ры аў та ма біль, які мож-
на бы ло экс плу а та ваць пры лю бым на двор'і на 
лю бой мяс цо вас ці.

На ўзбра ен ні су пра цоў ні каў мі лі цыі по тым бы-
лі больш дас ка на лыя, кам форт ныя, хут кас ныя 
аў та ма бі лі, але пра свай го пер ша га ба я во га та-
ва ры ша не за бы ва лі: аў та ма біль ста ві лі ў адзін 
шэ раг з но вай тэх ні кай пры пра вя дзен ні стра я вых 
агля даў, па куль у яго не вый шлі са строю жыц-
цё ва важ ныя дэ та лі. По тым доў гі час ён са мот на 
ча каў: зда дуць на ме та ла лом ці ад но вяць? Не-
каль кі га доў та му ста рэнь кае ра ры тэт нае аў то па 
ра шэн ні кі раў ніц тва ўпраў лен ня ДАІ бы ло ад праў-
ле на на рэ стаў ра цыю. У па мяць пра за слу гі гэ тай 
ма шы ны пе рад мі лі цы яй яе вы ра шы лі па ста віць 
на па ста мент. Гэ та ўжо трэ ці пом нік аў та ма бі лям 
ДАІ ў Го мель скай воб лас ці. У Ка лін ка ві чах на 
па ста мен це ўста ля ва на мі лі цэй ская «ка пей ка» 
— «ВАЗ-2101», у Хой ні ках — «Вол га».

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

«ІВАН-ВІ ЛІС» НА ПА СТА МЕН ЦЕ

Па за га раць на со ней ку ля цёп ла га мо ра цi на бе ра зе во зе ра 
аль бо рэч кi... Мно гiя лi чаць та кi вiд лет ня га ад па чын ку па сiў-
ным, але, тым не менш, ён не губ ляе сва ёй па пу ляр нас цi. Каб 
доб ра ад па чыць, трэ ба ад па вед на пад рых та вац ца. Ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» па спра ба ва ла знай сцi са мыя не аб ход ныя рэ чы для 
пляж на га ад па чын ку i па раў наць кош ты на iх ва ўнi вер ма гу, на 
рын ку i ў буй ным ганд лё вым цэнт ры. Па куль да бi ра ла ся ту ды, 
раз дум ва ла, якiя ж рэ чы вар та ўклю чыць у ба за вы «пляж ны 
на бор». Ку паль нiк, вя до ма ж; так са ма спат рэ бяц ца пляж ныя 
шлё пан цы, каб зруч на бы ло пра гуль вац ца па галь цы цi кры ху 
ка лю чым «тра вя ным» бе ла рус кiм пля жы. Не лiш няй бу дзе вя лi-
кая хуст ка з лёг кай тка нi ны — па рэа: iм зруч на ка рыс тац ца як 
пляж най су кен кай цi спад нiч кай. Так са ма ў лiк не аб ход ных на 
ад па чын ку рэ чаў бы лi ўне се ны га лаў ны ўбор (у на шым вы пад-
ку — ка пя люш), пляж ная тор ба i сро дак для за га ру. Што ж, са 
спi сам вы зна чы лi ся, ця пер вар та па гля дзець, коль кi ж каш ту юць 
рэ чы, што ў яго ўва хо дзяць.


