
З ВАК ЗА ЛА Ў... НА МЕС НI КI
Пер шыя тры днi мас коў ска га жыц ця 

Ра ман жыў на вак за ле:
— Так вый шла, што ў гэ ты час мае 

над зеi знай сцi доб рую пра цу ледзь не 
раз ве я лi ся. Бiз нес мен, з якiм мы па пя-
рэд не да маў ля лi ся, не за ха цеў браць у 
сваю фiр му. Урэш це мне ўда ло ся «ўла-
маць» яго на трох дзён ны вы пра ба валь ны 
тэр мiн. Той даў мне за дан не, з якiм нi хто 
да гэ та га не мог спра вiц ца, — трэ ба бы-
ло за клю чыць но вы кант ракт. I ў мя не 
атры ма ла ся!

Кар' е ра «пай шла» ўго ру, Ра ман стаў 
каш тоў ным кад рам — яго на ват «пе ра-
куп ля лi» iн шыя фiр мы. У вы нi ку «да слу-
жыў ся» да па са ды на мес нi ка кi раў нi ка 
мас коў ска га фi лi яла буй ной за меж най 
стра ха вой кам па нii.

— Але i гэ та па ча ло на да куч ваць, i я зноў 
вы ра шыў за няц ца ўлас ным бiз не сам. Iм стаў 
«SMS-дзён нiк» для баць коў школь нi каў. Тыя 
за пэў ную пла ту маг лi атрым лi ваць тэкс та-
выя па ве дам лен нi з ад зна ка мi сва iх дзя цей. 
На ла дзiць гэ та бы ло не скла да на, i ў вы нi ку 
на ша па слу га рас паў сю дзi ла ся на 25 мас коў-
скiх школ. Да маў ля лi ся за га дзя з на стаў нi кам, 
не вель мi за гру жа ным ву чэб ны мi га дзi на мi, 
за клю ча лi з iм кант ракт, i ён пас ля за ня ткаў 
пра гля даў школь ныя жур на лы, за но сiў звест кi 
ў кам п'ю тар, а по тым ад сы лаў гэ та ўсё баць-
кам — клi ен там на шай па слу гi.

ЛЯС НОЕ ПРЫ ЦЯГ НЕН НЕ
Пра цы бы ло шмат, але i гро шы бы лi доб-

рыя. Тыя ж на стаў нi кi, што су пра цоў нi ча лi з 
фiр май Ра ма на, атрым лi ва лi, акра мя сва ёй 
школь най зар пла ты, ты ся чу i больш до ла раў.

— Час та мне да во дзi ла ся пра чы нац ца а 
шос тай га дзi не ра нi цы i пра ца ваць да га дзi ны 
но чы, — пры гад вае Ра ман, — але ў якi б час 
я не вяр таў ся да до му, мя не цяг ну ла прай сцi ся 
ха ця б па пар ку. Не да лё ка ад ма ёй мас коў скай 
ква тэ ры быў да во лi-та кi вя лi кi ле са парк, ку ды 
я на вед ваў ся ў лю бую воль ную хвi лi ну.

Пас ля хло пец па чаў ез дзiць па Ра сii, вы бi-
раў мес цы, дзе i люд ско га жыт ла па блi зу ня-
ма. Ён шу каў мес ца, дзе мож на бы ло б ку пiць 
учас так зям лi i па бу да ваць аг ра ся дзi бу. Та кiм 

чы нам яго за хап лен не i бiз нес маг лi 
б аб' яд нац ца.

— Але ку ды б я нi па ехаў — у Ка-
рэ лiю цi на Вол гу, у Ле нiн град скую 
воб ласць цi Мас коў скую — усю ды мя-
не су стра ка лi го ры смец ця. У са мых, 
зда ва ла ся б, ад да ле ных ля сах мне 
«шан ца ва ла» з гэ тым су стрэц ца. I та-
ды я вы ра шыў вяр нуц ца ў Бе ла русь.

I ДЛЯ ЛЮ ДЗЕЙ, 
I ДЛЯ ПРЫ РО ДЫ

Учас так хут ка знай шоў ся на ма лой 
ра дзi ме — у вёс цы Мар гi. Са ма вёс ка 
на той час ме ла толь кi ад на го жы ха-
ра — ста рэнь кую ба буль ку, што пры-
яз джа ла сю ды на ле та. Пер шы дом 
ку пiў на ўзгор ку. Па сту по ва да да лi ся 

но выя ўчаст кi, якiя на ле жа лi бы лым жы ха рам, i 
на сён ня ся дзi ба мае ча ты ры гек та ры зям лi, але 
гэ та га для пла наў ма ла до га бiз нес ме на ма ла.

— Ду маю, ся дзi ба раз рас цец ца да трох сот 
гек та раў. Мы куп ля ем участ кi, яшчэ во сем нам 
абя цае даць пад за бу до ву сель са вет. Ста рыя 
да мы да во дзiц ца зно сiць, бо мно гiя не ба чы лi 
лю дзей па 20 га доў, i та му яны не па ды хо дзяць 
для пра жы ван ня. На мес цы ста рых хат мы бу-
ду ем но выя ад на па ка ё выя дам кi.

Што за ся дзi ба ў вёс цы без гас па дар кi? Ужо 
ця пер тут ёсць ко нi, авеч кi, ка ме рун скiя каз лы i 
аль пiй скiя ко зы, тру сы, кач кi, свiн нi. Не ка то рых 
жы вёл гас па дар вы пiс вае на ват з Аме ры кi!

— Мы пра во дзi лi шмат экс пе ры мен таў з 
жы вё ла мi, каб вы свет лiць, як жа iм на са мрэч 

лепш. На прык лад, для ко ней мы ад га ра дзi лi 
вя лi кi за гон, у якiм быў лес, i ў iм па бу да ва-
лi не каль кi цёп лых па мяш кан няў. Гэ та бы ло 
зроб ле на для та го, каб вы свет лiць, дзе ко нi 
пра вод зяць больш ча су — у па мяш кан нi цi на 
све жым па вет ры? I што вы ду ма е це? За паў-
та ра го да яны пра бы лi пад да хам толь кi су ткi, 
ды i тое пад час моц ных лiў няў.

Для ахо вы рас лiн ад шкод ных на ся ко мых бы лi 
па бу да ва ны спе цы яль ныя дуп лян кi, мак сi маль на 
на блi жа ныя да на ту раль на га пту шы на га жыт-
ла. Так са ма дуп лян ка мi пры ва бi лi ка жа ноў, каб 
зма гац ца з нач ны мi ма тыль ка мi, што на но сяць 
шко ду гас па дар цы. Гэ тым экс пе ры мен там за цi-
ка вi ла ся i Ака дэ мiя на вук, i iн шыя фер ме ры.

ГАС ПА ДАР КА НА ЧА ТЫ РОХ
Што цi ка ва, па ды ход Ра ма на да гас па дар кi 

да па ма гае яму не за трач ваць шмат ча су на 
до гляд жы вё лы: як пра вi ла, яны па свяц ца са мi, 
та му ле там мак сi мум, што па тра бу ец ца ад гас-
па да роў, — пе ра га няць iх з за го на ў за гон.

— Вось так i вый шла, што на шай аг ра ся дзi-
бе не па трэб на шмат рук, — рэ зю муе ма ла ды 
фер мер. — Па куль спраў ля ем ся ўча ты рох — я, 
ма лод шы брат Рус лан i баць кi.

Рус лан ле тась так са ма вы ра шыў не пра цяг-
ваць сваю аду ка цыю i... па кi нуў шко лу пас ля 
дзя вя та га кла са. Па куль што да па ма гае бра-
ту... Ра ман ка жа, што ка лi ней кiх ве даў яму не 
ха пае, ён бя рэц ца за пад руч нi кi, шу кае iн фар-
ма цыю ў iн тэр нэ це або звяр та ец ца да зна ё-
ма га на стаў нi ка. Вось та кая «аль тэр на тыў ная 
аду ка цыя» атрым лi ва ец ца.

На дзея ЮШ КЕ ВIЧ.
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Се зон на двух ко лахСе зон на двух ко лах

У раз мо вах з сяб ра мі час та 
да во дзіц ца чуць, што ў Мін-
ску не ха пае «тэ ма тыч ных» 
ка вяр няў. Вось ёсць, на прык-
лад, усім вя до мая сет ка, якая 
па зі цы я нуе ся бе як мес ца 
для ад па чын ку аў та ма бі ліс-
таў. Зда ец ца, ці ка вы ін тэр' ер: 
экс клю зіў ная аэ ра гра фія на 
сце нах, за мест звы чай ных 
крэс лаў — «па са жыр скія 
ся дзен ні», і паў сюль аў та ма-
біль ныя «пры моч кі» — га еч-
ныя клю чы, па крыш кі, фа ры, 
да рож ныя зна кі. Але, акра-
мя пе ра на сы ча нас ці гэ ты мі 
«фіш ка мі», ні я ка га да чы нен-
ня да транс парт най тэ мы. Ні 
та бе го нач ных сі му ля та раў, 
ні крам кі ха ця б з ты мі ж са-
мы мі асвя жаль ні ка мі для 
са ло наў, ды і га еч ныя клю чы 
ска рыс таць ня ма дзе. А ёсць 
мес цы з зу сім прос цень кім 
ін тэр' ерам, плас ты ка вым 
по су дам і звы чай ным ме ню, 
але там ты ад чу ва еш ся бе ў 
сва ёй та лер цы.

Пад сіл ка вац ца, 
не зла зя чы з бай ка

Ад ной чы пад час ве ла пра гул кі ў 
ста ліч ным ар ку Пе ра мо гі я на тык-
ну ла ся на не звы чай нае мес ца. На 
за лі тым сон цам луж ку рас кі да ны 
мяк кія крэс лы-пу фы, по бач — ні зень-
кія сто лі кі (та кія ба чыш на чай ных 
цы ры мо ні ях), па між дрэў ца мі на цяг-
ну ты га ма кі. Ад ным сло вам, поў ны 
рэ лакс. І ўсё гэ та ка ля аб са лют на 
звы чай най лет няй ка вяр ні, якіх у 
Мін ску ў са мую га ра чую па ру сот ні. 
Але пры зна чэн не ў гэ тай ка вяр ні не 
зу сім звы чай нае: мес ца з'яў ля ец ца 
аст раў ком ад па чын ку для стом ле ных 
ве ла сі пе дыс таў.

Аб мі нуць гэ тае мес ца прос та 
не рэ аль на: ве ла да рож ка ўздоўж 
на бя рэж най Свіс ла чы аба вяз ко ва 
пры вя дзе вас сю ды. Але на ўся ля кі 
вы па дак на ас фаль це, пад ко ла мі, 
ёсць па ка заль ні кі.

За бяс пе ку ве ла сі пе да пад час 
ад па чын ку мож на не хва ля вац ца. 
У ве ла ка вяр ні аб ста ля ва на ста ян-
ка, пры пар ка ваць свой байк на якой 
мо жа лю бы ах вот ны. Але коль касць 
мес цаў тут па куль аб ме жа ва ная. Кі-
раў ні кі пра ек та абя ца юць па шы рыць 
ста ян ку ў на ступ ным ве ла се зо не.

Паз ней тут, маг чы ма, з'я вяц ца і 
спе цы яль ныя сто лі кі для апан та ных 

ве ла сі пе дыс таў, якія па жа да юць 
пе ра ку сіць, не зла зя чы са свай го 
«двух ко ла ва га ка ня». Спе цы яль ная 
бэ леч ная кан струк цыя бу дзе фік са-
ваць пя рэд няе ко ла транс парт на га 
срод ку, каб на вед нік ка вяр ні пад-
час лан чу не зна рок не пра цяг нуў 
сваю ве ла пра гул ку. Па куль жа тут 
уста ля ва ны рас клад ныя сто лі кі — 
звы чай ныя і кры ху вы шэй... для эк-
стрэ ма лаў.

Што га туе «ве ла кух ня»?
Ту тэй шае ме ню, да рэ чы, не 

здзіў ляе сва ёй скла да нас цю. Фаст-
фуд, шаш лык, шы ро кі вы бар на по-
яў, дэ сер ты — тор ці кі, ма ро зі ва... 
Сло вам, звы чай ны асар ты мент лет-
няй ка вяр ні. Але неш та не звы чай-
нае ў ме ню я ўсё ж та кі за ўва жы ла. 
Зрок за ча піў ся за не зна ё мае сло ва 
«іза то нік». Вет лі выя бар ме ны тут 
жа па тлу ма чы лі: гэ та спе цы яль ны 
на пой, уз ба га ча ны вуг ля во да мі і 
элект ра лі та мі, для хут ка га ад наў-
лен ня стом ле на га ар га ніз ма. На-
пэў на, вы не ад на ра зо ва за ўва жа лі 
пад час спар тыў ных транс ля цый, 
як ат ле ты ад пі ва юць ма лень кі мі 
глы точ ка мі з бу тэ лек з роз на ка ля-
ро вай ва дзіч кай. Дык вось, гэ та і 
ёсць іза то нік. Да рэ чы, цу да дзей ны 

на пой хут ка прый шоў ся да спа до бы 
мін скім ве ла сі пе дыс там, па ве да лі 
бар ме ны ка вяр ні.

Але га лоў ная ўні каль насць гэ та-
га мес ца за клю ча ец ца ў тым, што 
ама та ры двух ко ла ва га транс пар-
ту мо гуць за ехаць сю ды не толь кі 
пе ра вес ці дух, пад сіл ка вац ца, але 
і каб па дра ман та ваць свой ро вар. 
Пры ка вяр ні пра цуе bіke kіtchen 
(да слоў на з анг лій скай мо вы — 
«ве ла кух ня». — Аўт.), дзе май стар 
га то вы да па маг чы «па ра не на му» 
ве ла сі пе ду. Ад нак звы чай ная май-
стэр ня не ме ла б та кую ці ка вую 
наз ву. Фіш ка bіke kіtchen у тым, 
што ка лі на вед нік ве ла ка вяр ні хо-
ча са ма стой на «пад ля чыць» свой 

байк, ён мо жа ска рыс тац ца пад-
каз ка мі май стра і пад яго на гля-
дам вы пра віць тыя ці ін шыя хі бы. 
У гэ та га ва ры ян та ёсць не су мнен-
ны плюс — стап ра цэнт ная эка но-
мія. За се ан сы па «ве ла ля чэн ні» 
тут гро шай не бя руць. Да рэ чы, ідэя 
па доб ных «ве ла кух няў» на ле жыць 
Мінск аму ве ла сі пед на му та ва рыст-
ву. Што ні ка жы, а за ду ма больш 
чым вар тая: умен не са ма стой на 
аб слу гоў ваць «жа лез на га ка ня» — 
важ ная якасць для «пра су ну та га» 
ве ла сі пе дыс та.

Яшчэ адзін зруч ны мо мант — 
у ве ла ка вяр ні дзей ні чае адзі ны ў 
го ра дзе пункт сет ка ва га пра ка ту. 
Ве ла сі пед мож на аран да ваць у пар-
ку Пе ра мо гі, а вяр нуць у ан ты ка-
вяр ні «Дом Фі ша ра». І амаль што 
ўвесь го рад пра е дзеш, і га ла ва не 
ба ліць, як апы нуц ца ў тым жа са-
мым мес цы.

З ча го ўсё па чы на ла ся...
Пер шыя ве ла ка вяр ні па ча лі з'яў-

ляц ца ў Вя лі ка бры та ніі на па чат ку 
1990-х га доў. Ад но з пер шых па-
доб ных мес цаў ад чы ні ла ся ў 1994 г. 
у Брыс то лі. Ця пер ужо амаль што ў 
кож ным больш-менш буй ным го ра-
дзе ёсць ве ла ка вяр ні з цэ лым шэ-
ра гам са мых не звы чай ных па слуг. 
Так, у Ман чэс тэ ры ёсць ка вяр ня, 
дзе мож на па зы чыць ін стру мен ты 
для ра мон ту ве ла сі пе да, а так са ма 
па гля дзець фільм на спар тыў ную 
тэ ма ты ку. 

Па доб ны «ве ла бум» даб ра ўся 
і да Швей ца рыі. У кра і не бан каў і 
га дзін ні каў сён ня над звы чай хут ка 
ад чы ня юц ца ве ла біст ро. Ма ла та го, 
іх ад крыц цё сты му люе дзяр жа ва! 
Ня даў на тут за пус ці лі двац ца ці га-
до вую пра гра му, на кі ра ва ную на 
раз віц цё ве ла сі пед на га ру ху, раз-
груз ку га рад скіх да рог і ўсе агуль-
нае азда раў лен не на цыі. 

Ма быць, і ў Мін ску гэ ты пра цэс 
не ўза ба ве ста не больш ма са вым. 
А па куль спя шай це ся за ві таць у 
адзі ную ста ліч ную ве ла ка вяр ню, 
каб са грэц ца во сень скім ве ча рам 
за куб кам гар ба ты... Бо не ўза ба ве 
ве ла се зон за кры ва ец ца.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

ЛЁС ЛЮ БIЦЬ ПРАК ТЫ КАЎ 

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

НА «ВЕ ЛА КУХ НЮ» ПА... ІЗА ТО НІК ПЕ ША ХО ДЫ 
І ВЕ ЛА СІ ПЕ ДЫС ТЫ: 

як не за мі наць ад но ад на му?
Маё пер шае спат кан не з ка ха ным за пом ні ла ся не толь кі ра ман тыч най 
ат мас фе рай, але і вя ліз ным сі ня ком на сцяг не, які не пра хо дзіў больш 
за ме сяц. Гу ля ю чы па ўзбя рэж жы Свіс ла чы, мы па чу лі зза ду па ніч нае: 
«А-а-а-а-а!!!» і спа чат ку не зра зу ме лі, што ад бы ва ец ца. Толь кі азір нуў шы-
ся на зад, я ўба чы ла, што з уз гор ка прос та на мя не ня сец ца дзяў чы на на 
ве ла сі пе дзе, па пя рэдж ва ю чы пра не бяс пе ку... сва ім кры кам.

Зда рэн ні ёсць, ста ту су — ня ма
Да рож на-транс парт ны мі зда рэн ня мі, па вод ле пра ві лаў да рож на га ру ху, 

з'яў ля юц ца зда рэн ні з удзе лам ха ця б ад на го аў та ма бі ля ці ін ша га ме ха ніч-
на га транс парт на га срод ку. Су тык нен ні ве ла сі пе дыс таў з пе ша хо да мі, ад нак, 
пад гэ тае апі сан не не трап ля юць, ня гле дзя чы на тое, што па доб ныя зда рэн ні 
зу сім не рэд касць і мо гуць пры вес ці да сур' ёз ных траў маў.

Ад соч ваць сі ту а цыю з ве ла сі пед ны мі ава ры я мі спра буе Мін скае ве ла сі-
пед нае та ва рыст ва. На сай це crash.bіke.org.by на ват ства ры лі кар ту зда рэн-
няў, ку ды лю дзі маг лі б па ве дам ляць пра ава рыі, але, як ад зна чае стар шы ня 
та ва рыст ва Яў ген Ха ру жы, ак тыў насць там не вя лі кая.

Пра ві лы ні хто не ад мя няў...
Цяж ка ска заць, хто час цей бы вае ві на ва ты ў на ез дах — са мі ве ла сі пе-

дыс ты ці пе ша хо ды.
— Ве ла сі пе дыс ты ў ста лі цы — з'я ва но вая і ня звык лая. У асноў ным гэ та 

лю дзі ма ла дыя, га ра чыя, якім хо чац ца ез дзіць хут ка, а інф ра струк ту ра для 
гэ та га не пры ста са ва на. Пе ша хо ды, у сваю чар гу, хо дзяць так, як ім зруч на, 
як яны ха дзі лі заў сё ды, — ка мен туе Яў ген Ха ру жы. — Ча сам зда рэн ні ад бы-
ва юц ца з-за вы ха ду пе ша хо даў на ве ла сі пед ную да рож ку, але ж у асноў ным 
гэ та су тык нен ні ў агуль ным на тоў пе.

Па сло вах Яў ге на, ня гле дзя чы на тое, што су тык нен ні пе ша хо даў і ве ла сі-
пе дыс таў — не ДТЗ, іх па во дзі ны ўсё ад но рэ гу лю юц ца пра ві ла мі да рож на га 
ру ху. Так, на прык лад, пе ша ход мае пра ва зна хо дзіц ца на ве ла да рож цы толь кі 
пры ад сут нас ці по бач тра ту а ру, а ве ла сі пе дыст, ка лі едзе па тра ту а ры, аба-
вя за ны не ства раць пе ра шкод для ру ху пе ша хо даў.

Але ка лі нех та па ру шыў пра ві лы і мір на ра зы сці ся не атры ма ла ся, перш за 
ўсё Яў ген ра іць звяр нуц ца ў мі лі цыю, каб за фік са ваць факт зда рэн ня. По тым 
па цяр пе лы мо жа звяр тац ца ў суд па кам пен са цыю фі зіч най ці ма раль най 
шко ды, па пя рэд не пра кан суль та ваў шы ся з юрыс там.

Маг чы ма, з ця гам ча су ве ла сі пе дыс ты і пе ша хо ды прый дуць да ўза е ма ра-
зу мен ня. А па куль, каб па збег нуць су тык нен няў, Яў ген Ха ру жы ра іць абод вум 
ба кам ка рыс тац ца пад каз ка мі — зна ка мі, раз мет кай, ве ла да рож кай.

— Перш за ўсё, трэ ба па во дзіць ся бе вет лі ва, прад ка заль на, і не ба чыць 
ін шых па тэн цый ных во ра гаў. А яшчэ, ве ла сі пе дыс ты, не за бы вай це ся, ка лі 
лас ка, аб ста ля ваць свой транс парт зва ноч кам ды ліх та ры кам, каб вас бы ло 
лёг ка за ўва жыць і зда лё ку па чуць.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

Паз ней тут, маг чы ма, з'я вяц ца 
і спе цы яль ныя сто лі кі для 
апан та ных ве ла сі пе дыс таў, якія 
па жа да юць пе ра ку сіць, не зла зя чы 
са свай го «двух ко ла ва га ка ня».

Бяс пе ка ру хуБяс пе ка ру ху


