
4 кастрычніка 2013 г.6 ЛЮСТЭРКА

МА ЛА ДЫ «ГО МЕЛЬ»
— «Го мель» пры клад на на 

2/3 укам плек та ва ны ма ла ды мі 
гуль ца мі. На твой по гляд, гэ та 
плюс ці мі нус?

— Ве да е це, я не ад чу ваю пе-
ра ва гі ў адзін ці дру гі бок. У ка-
ман дзе ха пае і ста лых спарт сме-
наў. Мне зда ец ца, у нас доб ры 
ба ланс ма ла до сці і во пы ту.

— А та бе з кім ляг чэй бу да-
ваць ста сун кі — з ад на год ка мі 

ці з да рос лы мі ка ле га мі?
— З усі мі хлоп ца мі з ка ман-

ды ў мя не пра цоў ныя ад но сі ны. 
Вя до ма, з ра вес ні ка мі заў сё ды 
кам форт на, але, ка лі ў лю дзей 
агуль ныя ін та рэ сы, уз рост не 
мае ні я ка га зна чэн ня.

— Што мо жаш ска заць на-
конт Аляк сея Мяр ку ла ва? Ён 
жорст кі трэ нер?

— У ме ру. Пры нам сі, ка лі 
кры ты куе, не кры чыць, тлу ма-
чыць усё спа кой на, без ліш ніх 
эмо цый. Мяр ку лаў шмат ува гі 
на дае пра гля ду за пі саў мат чаў, 
«раз бо ру па лё таў». Гэ та вя лі кі 
плюс у пла не па бу до вы стра тэ гіі 
на гуль ню.

БА СЕЙН, КА ТОК 
ЦІ ФУТ БОЛЬ НАЕ 
ПО ЛЕ?

— У дзя цін стве ты зай маў ся 
фут бо лам, ха ке ем, пла ван нем. 
Хто на кі роў ваў ця бе ў спар-
тыў нае рэ чы шча?

— Ба бу ля. По бач з до мам у 
нас ста ды ён, і з ран ніх га доў я 
пры вык ба віць там час. По тым 
ба бу ля ад вя ла мя не ў спар тыў-
ную шко лу «Зме на», дзе па чаў 
зай мац ца фут бо лам. А на пла-
ван не пай шоў, каб эле мен тар на 
на ву чыц ца тры мац ца на ва дзе. 
Што ні ка жы, а хло пец па ві нен 
умець пла ваць.

— На ву чыў ся?
— Без умоў на (усмі ха ец ца).
— А ча му не пра цяг нуў зай-

мац ца на больш сур' ёз ным уз-
роў ні?

— Гэ та не ўва хо дзі ла ў мае 
пла ны. На той мо мант я ўжо дак-
лад на вы зна чыў ся: ха чу быць 
фут ба ліс там. Усім ас тат нім зай-
маў ся, як ка жуць, для ся бе. Энер-
гіі бы ло шмат, ха па ла і на фут бол, 
і на пла ван не, і на ха кей.

— З фут бо лам і пла ван нем 
усё зра зу ме ла. А як у тва ім 
жыц ці з'я ві лі ся кань кі і клюш-
ка?

— Зі мой на на шым ста ды ё-
не за лі ва лі ка ток. Я там кож ны 
дзень пра па даў. Ад ной чы прый-
шла жан чы на і за пра сі ла на шу 
два ро вую ка ман ду на дзі ця чы 
ама тар скі тур нір «За ла тая шай-

ба», у якім я і ўдзель ні чаў, па куль 
пра хо дзіў па ўзрос це. Га ды тры, 
на пэў на. Ад ной чы пе ра маг лі 
на га рад скім уз роў ні, тра пі лі на 
«рэс пуб лі ку», дзе за ня лі трэ цяе 
мес ца. Паз ней ез дзіў у скла дзе 
ін шай ка ман ды, ад стой ваў го нар 
го ра да — вый гра лі «зо ла та».

— Даў но ўста ваў на кань кі 
ці браў у ру кі клюш ку?

— Мі ну лай зі мой ха дзіў на ка-
ток, прос та па ка тац ца. А вось у 

ха кей не гу ляў даў но, на пэў на, 
з тых са мых ча соў (за ду мен на). 
Ма быць, адзін раз ка лі і вы хо дзіў 
«на ка роб ку»... Ве да е це, дзе ці 
ўжо не тыя: зі мой у два ры пус та, 
ні хто не га няе на кань ках, не ле-
піць сне га ві коў і не гу ляе ў снеж-
кі. Гэ та сум на, на са мрэч.

— Па мя та еш той мо мант, 
ка лі асэн са ваў, што хо чаш 
быць фут ба ліс там?

— Ад ра зу! У сем га доў і зра-
зу меў, што ха чу зай мац ца толь кі 
фут бо лам. Ін шая спра ва, што не 
ўсім да дзе на. Што атры ма ец ца ў 
мя не? Па гля дзім.

ШКОЛЬ НАЯ ПА РА
— З які мі па чуц ця мі ўспа мі-

на еш школь ныя га ды?
— З най леп шы мі. Шко ла — 

гэ та як дзя цін ства. Гуль ні, сяб ры 
і трош кі ўро каў (усмі ха ец ца). Да-
рэ чы, кла са да дзя вя та га па ву-
чо бе ў мя не зу сім не бы ло праб-
лем. А по тым з-за спа бор ніц тваў 
па чаў шмат пра пус каць. Асаб лі-
ва ў вы пуск ным кла се бы ло цяж-
ка: пад рых тоў ка да па ступ лен ня, 
рэ пе ты та ры, фут бол...

— З які мі прад ме та мі спраў-
ляў ся лепш — гу ма ні тар ны мі ці 
тэх ніч ны мі?

— Я ву чыў ся ў лінг віс тыч най 
спец шко ле, так што ад каз ві да-
воч ны. Ха ця ад ма тэ ма ты кі не 
па ку та ваў. Фі зі ка і хі мія — ін шая 
спра ва. Праў да, ка лі ма тэ ма ты-
ка атрым лі ва ла ся, фі зі кі і хі міі 

яшчэ не бы ло (смя ец ца). Кла са 
з дзя вя та га і з ёй па ча лі ся праб-
ле мы.

— Тым не менш ты па сту-
піў на эка на міч ны фа куль тэт 
БДУ...

— Трэ ба бы ло ра біць вы бар 
— спе цы яль насць, на якую трэ ба 
зда ваць ма тэ ма ты ку ці фі зі ку-хі-
мію. Свя до ма ад мо віў ся ад ва ры-
ян та з уні вер сі тэ там фіз куль ту-
ры, бо та ды я раз ва жаў так: ка лі 
што зда рыц ца (траў ма ці неш та 
ін шае) — у мя не па ві нен быць 
вы ра та валь ны круг.

— Атрым лі ва ец ца ў поў най 
ме ры ад чуць, што та кое сту-
дэнц кае жыц цё — лек цыі, се-
сіі... пе ра зда чы?

— Асаб лі ва апош няе (смя ец-
ца). Вя до ма, ма ла што па спя ваю, 
збі ра юц ца «хвас ты»... А як па-ін-
ша му? Ле там — чэм пі я нат, зі мой 
— збо ры. Се сіі пра хо дзяць мі ма. 
Спа дзя ю ся, што ў гэ тым го дзе я 
на рэш це скон чу ўні вер сі тэт.

«СЯМ'Я — 
ГЭ ТА ВЯ ЛІ КАЯ 
АД КАЗ НАСЦЬ»

— У па чат ку го да ты змя ніў 
імя і проз ві шча, атры маў но вы 
паш парт. Тваё жыц цё пас ля гэ-
та га не як змя ні ла ся?

— Аб са лют на не. Ця рэн цій — 
маё імя пры хры шчэн ні. З дзя цін-

ства мя не ска ро ча на на зы ва юць 
Ці ры. Прос та так скла ла ся, што, 
ка лі ма ці пры вез ла мя не з Ка ме-
ру на ў Бе ла русь, на ру ках быў 
толь кі адзін да ку мент — па свед-
чан не аб на ра джэн ні, дзе бы ло 
за пі са на маё імя па баць ку. Ха ця, 
ка лі па глыб ляц ца, Воб га Цьен-
чэн — гэ та не імя і проз ві шча. 
Воб га — гэ та част ка доў га га аф-
ры кан ска га проз ві шча. Ка ра цей 
ка жу чы, усё бы ло за над та скла-
да на і за блы та на. Я даў но збі раў-
ся афі цый на змя ніць імя і ўзяць 
ба бу лі на проз ві шча. Рады, што 
на рэш це зра біў гэ та.

— За раз твая сям'я — гэ та 
хто?

— Ба бу ля (здзіў ле на).
— Бра ты, сёст ры, цёт кі, 

дзядзь кі?
— Ёсць дзве сяст ры. Але ў нас 

з імі вя лі кая роз ні ца ва ўзрос це 
— больш за 10 га доў. І так скла-
ла ся, што ба чыў я іх толь кі два 
ра зы ў жыц ці. Ад на жы ве ў ЗША, 
дру гая — у Фран цыі. Упер шы ню 
мы су стрэ лі ся, ка лі мне ўжо бы-
ло га доў 15 ці 16. За раз я ве даю, 
што ў мя не ёсць ста рэй шыя сёст-
ры, люб лю іх, ча каю ў гос ці, але 

па між на мі ня ма ней кай 
цес най су вя зі. У лю бым вы-
пад ку я ўдзяч ны лё су, што 
яны знай шлі ся, і за раз мы 
пад трым лі ва ем ста сун-
кі. Ня даў на ад на з сяс цёр 
пры ля та ла ў гос ці са сва ёй 
сям' ёй, мы вы дат на па ба-
ві лі час.

— А сваю сям'ю ка лі 
пла ну еш за вес ці — ка лі 
та бе бу дзе за трыц цаць 
ці кры ху ра ней?

— Хі ба та кое мож на 
прад ба чыць? Зра зу ме ла, 
мне б ха це ла ся аб за вес ці-
ся сям' ёй у ма ла дым уз рос-
це. Але га вор ка ж ідзе не 
пра са ба ку ці ка та. Сям'я 
— гэ та вя лі кая ад каз насць. 
Трэ ба спа чат ку ства рыць пэў ны 
ба зіс, каб за бяс пе чыць сва ёй 
жон цы і бу ду чым дзе цям бяс-
хмар нае жыц цё. Так што ў мя не 
ёсць яшчэ час, кан крэт ных тэр-
мі наў я са бе не вы зна чаю.

— Якую дзяў чы ну ба чыш у 
ро лі сва ёй бу ду чай жон кі?

— Доб рую (смя ец ца). У ад-
но сі нах для мя не га лоў нае ад-
да насць і да вер. Здрад ніц тва я 
не га то вы да ра ваць ні пры якіх 
аб ста ві нах.

ЗНА ЁМ СТВЫ, 
МЕ ДЫЙ НАСЦЬ 
І МА ДЭЛЬ НЫ БІЗ-
НЕС

— Дзе час цей за ўсё зна ё-
міш ся з дзяў ча та мі?

— На ву лі цы, у ін тэр нэ це, ва 
ўні вер сі тэ це, у агуль ных кам па-
ні ях сяб роў...

— Для ця бе гэ та не праб-
ле ма?

— На са мрэч, на ад ва рот. Мне 
зда ец ца, я праз мер на сціп лы і 
дзесь ці на ват ня сме лы. У ста-
сун ках з су праць лег лым по лам 
гэ та ча сам пе ра шка джае.

— Фут ба ліс ты ж са мыя 
ме дый ныя спарт сме ны! Хі ба 
гэ та не да па ма гае ад чу ваць 
ся бе больш упэў не на?

— У Бе ла ру сі на ві да во ку 
дзя ся так-дру гі фут ба ліс таў, 
якія пры вык лі да ўсіх ат ры бу-
таў «зор нас ці». Ас тат нія — звы-
чай ныя хлоп цы. Я, на прык лад, 
зу сім не люб лю рас па вя даць 
пра ся бе. Асаб лі ва ка лі для гэ-
та га ня ма ні я кіх пад стаў. Вось 
ка лі да б'ю ся ча гось ці ў фут бо-
ле, та ды ўва га да ма ёй пер со ны 
бу дзе апраў да най. Лю бая ін шая 
па пу ляр насць мне не па трэб на.

— Як у вы пад ку з на шу ме-
лай фо та се сі яй?

— Да рэ чы, не ра зу мею, ча-
му гэ тая гіс то рыя пры цяг ну ла 
столь кі ўва гі! Ся бар збі раў ся 
ад кры ваць ма дэль нае агенц тва 
і для «рас крут кі» ў ін тэр нэ це па-
пра сіў паў дзель ні чаць у фо та се-

сіі. Для мя не не праб ле ма па кру-
ціц ца пе рад ка ме рай, па га дзіў ся. 
По тым гэ тыя фот кі ўсплы лі ў ін-
тэр нэ це. І мно гія ча мусь ці ад ра зу 
за пі са лі мя не ў ма дэ лі. Ды якая з 
мя не ма дэль?

— Ча му не? Эк за тыч ная 
знеш насць, спар тыў ная фі гу-
ра — пра мая да ро га ў ма дэль-
ны біз нес.

— Ні ко лі сур' ёз на не раз гля-
даў гэ ты ва ры янт. Тая фо та се сія 
бы ла ад на ра зо вай ак цы яй.

ПА СТА ЛЕ ЎШЫ 
ЦІ РЫ

— Со чыш за мо дай?
— У ме ру. На са мрэч, тое, што 

ўсе фут ба ліс ты сты ля гі, — гэ та 
стэ рэа тып. Хтось ці лю біць вы лу-
чац ца сва ёй знеш нас цю, хтось-
ці — не. Ра ней я на сіў пры чос ку 
«аф ра», за пля таў ка січ кі, вы бі-
раў у адзен ні яр кія і на ват кіс-
лот ныя ко ле ры, а за раз, на пэў-
на, па ста леў: ко рот ка па стрыг ся, 
стаў ад да ваць пе ра ва гу пры глу-
ша ным ад цен ням.

— Шо пінг лю біш?
— Так. Я не з тых хлоп цаў, 

якія цу ра юц ца бу ці каў (усмі ха-
ец ца).

— Чым зай ма еш ся ў сва-
бод ны час?

— Ды ўсё звы чай на... Су стра-
ка ем ся з сяб ра мі, хо дзім у кі но, 
ка вяр ні. У мя не шмат сяб роў з 
фут боль най ту соў кі, але ёсць і 
тыя, хто са мной з дзя цін ства. 
На прык лад, пад трым лі ваю ад но-
сі ны з ад на клас ні цай. Не ка то рыя 
дзяў ча ты — вы дат ныя сяб ры.

— Пы тан не на пры кан цы: 
са мы леп шы фут ба ліст?

— З дзя цін ства за хап ляў-
ся Цье ры Ан ры, са чыў за яго 
вы ступ лен ня мі ў «Ар се на ле». 
У мя не на ват фут бол ка бы ла з 
над пі сам «Ан ры». Га няў у ёй па 
два ры.

— У вас і ім ёны па доб ныя — 
Ці ры...Цье ры...

— Пры ем нае су па дзен не 
(усмі ха ец ца).

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.
Фо та Да р'і БУ РА КІ НАЙ.

Бу ду чы ды рэк тар пра па на ваў 
пра гра му раз вiц ця за па вед нi ка, 
якая пра ду гледж вае ства рэн не но-
вых му зе яў (пры ват ных ка лек цый i 
дзi ця ча га), рас пра цоў ку но вых ту-
рыс тыч ных аб' ек таў i марш ру таў, 
iс тот нае па паў нен не фон даў. Гэ та 
i да па маг ло яму атры маць ад каз-
ную па са ду.

Як лi чыць Сяр гей Клi маў, ма-
ю чы та кую ба га тую гiс то рыю, 
Ня свiж су час ны па вi нен пад-
строй вац ца пад даў нi ну: гэ та да-
ты чыць ства рэн ня пе ша ход ных 
зон, рэ кан струк цыi гiс та рыч ных 
бу дын каў, доб ра ўпа рад ка ван ня 
па мят ных мяс цiн. Вель мi да рэ-
чы ў Ня свi жы бы ло б i ства рэн не 
го ра да май строў. Пры нам сi, на 
рын ку ганд ля роў су ве нi ра мi ён 
ка лi-нi ка лi ўзнi кае — час та мож-
на па на зi раць за пра цай ган ча роў 
(на ват са мо му па спра ба ваць сi лы 
ў ста ра жыт ным ра мяст ве i кры ху 
за пэц каць ру кi ў глi не), разь бя роў, 
май стрых са ла мя ных спраў i вы-
шы валь шчыц. Пры гэ тым вель мi 
важ на не па ру шыць тую аў ру, 
якую мае ўся ня свiж ская даў нi-
на, — гэ та прын цы по вы па ды ход 

кi раў нi ка за па вед нi ка, бо ча сам 
не ў па трэб ным мес цы аб ста ля-
ва ная ганд лё вая кроп ка здоль ная 
iс тот на па гор шыць вы гляд мяс цi-
ны. Але тут, пры зна ец ца Сяр гей 
Клi маў, «з мяс цо вай ула дай i 
асаб лi ва з Мi нiс тэр ствам куль ту-
ры ад но сi ны бу ду юц ца на асно ве 
кам пра мi саў i ўза е ма ра зу мен ня 
та го, што Ня свiж — пры зна ны аў-
та ры тэт ту рыс тыч най га лi ны».

ВЫ ДАТ КI НА КУЛЬ ТУ РУ
Вя до ма, та кi буй ны гiс то ры-

ка-куль тур ны му зей-за па вед нiк 
па тра буе i ад па вед на га фi нан са-
ван ня, а так са ма, як пад крэс лi вае 
ды рэк тар, — не аб ход най ква лi фi-
ка цыi су пра цоў нi каў. I не вя до ма, 
што з гэ та га больш важ нае. Штат 
— 230 ча ла век — нi бы на доб рым 
за во дзi ку. Гэ та ўсе: ад ды рэк та ра i 
да пры бi раль шчы каў i ахо вы. Знач-
ныя вы дат кi з за роб ле на га iдуць на 

апла ту элект рыч нас цi, ка му наль-
ных па слуг, па вы шэн не за роб каў 
пер са на лу, утры ман не не каль кiх 
трак та роў i аў та ма бi ляў, iн шай 
спе цы яль най тэх нi кi: па спра буй це 
па гру зiць i вы вез цi той жа снег з 
за мчы шча! Ды на рэш це — вель мi 
iс тот ная спра ва — на быц цё экс па-
на таў. Ня свiж быў, мяк ка ка жу чы, 
ус хва ля ва ны ў свой час, ка лi му зей 
шы ро ка пра па на ваў сваё жа дан не 
на быць ва ўсiх ах вот ных прад ме-
ты даў нi ны — для бу ду ча га му зея 
пры ват ных ка лек цый. Тут вар та 
ад зна чыць, што на Гро дзен шчы не 
му зею ўжо ўда ло ся ку пiць ка лек-
цыю ў паў та ры ты ся чы экс па на таў. 
Мне па да ло ся, што ды рэк тар з го-
на рам ска заў аб тых 250 ты ся чах 
еў ра, якiя што год ад клад ва юц ца 
для па паў нен ня ка лек цый.

Што ж да па вы шэн ня ква лi фi-
ка цыi сва iх пад на ча ле ных, Сяр гей 
Клi маў пе ра ка на ны, што ву чыц ца 
трэ ба леп ша му ў леп шых. А ка лi 
так — то на ву ко выя су пра цоў нi кi i 
эк скур са во ды рэ гу ляр на на вед ва-
юць мност ва мiж на род ных фо ру-
маў па му зей най спра ве. Комп лекс 
мае ста лыя ста сун кi з Мет ра па лi-
тэн-му зе ем, з Эр мi та жам i Му зе ем 
Мас коў ска га Крам ля. Ме на вi та з 
за меж жа прый шоў во пыт ства рэн-
ня аў ды я гi даў — iх ця пер тут ка-
ля 190 на не каль кiх мо вах. Та кой 
рас ко шай так са ма не па хва лiц ца 
нi вод ны му зей кра i ны.

Ка лi ад чы нi лi ся дзве ры комп-
лек су пас ля рэ стаў ра цыi, на якую 
дзяр жа ва вы дат ка ва ла не ма лую 
ка пей ку, паў ста ла пы тан не i пра 
са ма акуп насць, да ча го праз тры 
га ды ка лек тыў па кры се як раз i на-
блi жа ец ца. Што гэ та азна чае? Тое, 
што ка лi бюд жэт дае 100 пра цэн-
таў фi нан саў, то да iх да да ец ца i 
яшчэ 70 пра цэн таў улас ных за роб-
каў. Ад куль? На прык лад, толь кi су-
ве нiр ная кра ма за 7 ме ся цаў го да 
за ра бi ла мiль ярд руб лёў! А ты ся чы 
ту рыс таў? I да гэ тых па каз чы каў 
му зей-за па вед нiк ру хаў ся па ўлас-

най iнi цы я ты ве. Ка лi ка заць дак-
лад на — па iнi цы я ты ве кi раў нi ка. 
Да рэ чы, i гэ тыя па каз чы кi — на 
ўзроў нi буй ней шых му зе яў све ту.

У ЗА МКУ БУ ДЗЕ 
СВАЁ ВI НО?

Вя до ма, сi ту а цыя з вы твор-
час цю на цы я наль ных су ве нi раў 
у нас вы му шае жа даць леп ша га, 
але вось сён ня сю ды, у Ня свiж, 
iдуць больш за ты ся чу най мен-
няў су ве нi раў i роз на га кштал ту 
па да рун каў ад 76 па стаў шчы коў, 
як дзяр жаў ных, так i ад пры ват-
нi каў, у асноў ным ай чын ных. 
Пры чым куп ля ец ца му зе ем не 
столь кi тое, што пра па ну ец ца, а 
тое, што экс клю зiў на за маў ля-
ец ца: i «фiр мен ная» дру ка ва ная 
пра дук цыя, i ке ра мi ка, i шкло, i 
са лом ка. На прык лад, ша ка лад 
«Чор ная пан на Ня свi жа», якi на-
быць мож на вы ключ на ў гэ тым 
го ра дзе. А яшчэ ня даў на быў 
за рэ гiст ра ва ны та вар ны знак 
«Па не Ка хан ку», та му не ўза ба ве 
мо жа з'я вiц ца ў Ня свiж скiм за мку 
i экс клю зiў нае вi но. Сяр гей Клi-
маў га ран туе, што i гэ ты та вар 
уга на руе толь кi па лi цы зам ка вай 
кра мы.

ДОБ РЫ ПРЫК ЛАД 
КI РАЎ НI КА

Як га во рыц ца, чым да лей у 
лес — тым бо лей дроў. Не за ў-
важ на, па цi ху ўкам плек та ваў ся 
штат уста но вы, а ў iм пе ра важ на 
лю дзi ма ла дыя: гiс то ры кi, ар хе о-
ла гi, ар хi вiс ты (да рэ чы, пла ну ец-
ца рэ гу ляр нае вы дан не му зей на га 
на ву ко ва га збор нi ка). I тут но выя 
кло па ты для го ра да i комп лек су: 
лю дзям жа не дзе трэ ба жыць, та-
му ра ён ужо вы дзе лiў пляц пад 
12-ква тэр ны дом, да па ма гае з 
арэнд ным жыл лём. Да рэ чы, па-
куль на ва сел ля ра бот нi кi за па вед-
нi ка не свят ка ва лi. Не мае ўлас на-
га жыл ля i сам кi раў нiк.

I яшчэ адзiн раз лiк Сяр гея Клi-
ма ва. Як вя до ма, най боль шы на-
плыў ту рыс таў ад бы ва ец ца ў вы-
хад ныя. У су бо ту, на прык лад, пры-
яз джа юць аў то бу сы з Ра сii, Пры-
бал ты кi, Поль шчы, Укра i ны. Лю дзi 
це шац ца эк скур сi я мi, а ў ня дзе лю 
мож на да до му вы бi рац ца. I спра-
ва не толь кi ў тым, што за дзень 
мож на ад ве даць усе ня свiж скiя 
сла ву тас цi, але i ў тым, дзе мож на 
пе ра на ча ваць, дзе мож на пра вес-
цi ве чар, асаб лi ва мо ла дзi... Але 
ўсё гэ та вы ра шыц ца. Бо iс тот нае 
тое, што куль тур ныя спра вы вы-
ра ша юц ца ра зам з эка на мiч ны мi. 
Па мя та е це ж пры маў ку: «Не ма еш 
гро шай — ня ма ча го бу да вац ца». 
А па коль кi бу ду юц ца лю дзi — зна-
чыць, ёсць у iх маг чы мас цi.

Пят ро РА МАН ЧУК
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НЯ СВIЖ СКIЯ СЛА ВУ ТАС ЦI: 
КУЛЬ ТУ РА ПЛЮС РАЗ ЛIК

На цы я наль ны гiс то ры ка-куль тур ны му зей-за па вед нiк «Ня-
свiж» у асаб лi вай рэ кла ме па трэ бы не мае: сён ня гэ та са мы 
на вед ва е мы куль тур ны аб' ект у кра i не. Ка лi ле тась ня свiж скiя 
сла ву тас цi на ве да ла 431 ты ся ча гас цей, то сё ле та пла ну ец ца 
ўжо ка ля паў мiль ё на. Ма ра ды рэк та ра му зея-за па вед нi ка, 
кан ды да та гiс та рыч ных на вук Сяр гея КЛI МА ВА, — да ча кац ца 
мiль ё на на вед валь нi каў у год i зра бiць Ня свiж са праўд ным 
го ра дам-му зе ем.

Пра гэ та рас ка заў жур на ліс-
там пад час прэс-кан фе рэн цыі 
на чаль нік упраў лен ня га рад-
ской гас па дар кі і энер ге ты кі 
Мін гар вы кан ка ма Дзміт рый 
Ян чык.

— Адзін з ад хо даў цук ро вай 
пра мыс ло вас ці — ме ла са — 
мо жа да баў ляц ца ў соль, якой 
па сы па юць да ро гі. Су месь мае 
жоў та-ка рыч не вы ко лер. Ме ла-
са нейт ра лі зуе шкод нае ўздзе ян-
не со лі на ме тал і абу так. Гэ тае 
но ва ўвя дзен не па куль у ста дыі 
экс пе ры мен ту, які здзейс няць 
су мес на з Ака дэ мі яй на вук, — 
ад зна чыў Дзміт рый Ян чык.

Пас ля збо ру ўра джаю цук-
ро вых бу ра коў, ка лі іх пе ра-
пра цу юць і атры ма юць ме ла су, 
пач нец ца вы твор часць «ма ды-
фі ка ва най» со лі. Пра ца ваць з 
«пад са ло джа най» су мес сю гэ-
тай зі мой бу дуць толь кі ў ста лі-
цы — на два ро вых тэ ры то ры ях. 
Не вы клю ча на, што пас ля пад-
вя дзен ня вы ні каў экс пе ры мен ту 
та кой су мес сю для па сып кі ву ліц 
ў Бе ла ру сі пач нуць ка рыс тац ца 
ма са ва.

— Цэнт раль ныя ву лі цы і пра-
спек ты сё ле та бу дзем па сы-

паць сол лю, як заўж ды і ра бі лі. 
У спаль ных ра ё нах звы чай на 
ка рыс та ем ся пяс ча на-са ля вой 
су мес сю, — за зна чыў ге не раль-
ны ды рэк тар дзяр жаў на га прад-
пры ем ства аб слу гоў ван ня «Гар-
рэ маў та дар» Мін гар вы кан ка ма 
Дзя ніс Глін скі. — Па куль што вы-
ка ры стан не со лі для ба раць бы са 
сліз кі мі ву лі ца мі — са мы тан ны і 
са мы эфек тыў ны ме тад.

Як за пэў ніў Дзя ніс Глін скі, 
усё не аб ход нае для па сып кі ву-
ліц ужо за куп ле на, а тэх ні ка для 
пры бі ран ня ву ліц ад сне гу ад-
ра ман та ва на пры клад на на 95 
пра цэн таў. Для скла дзі ра ван ня 
сне гу па ра ней ша му ў ва ко лі цах 
Мін ска іс нуе 14 мес цаў.

Рых ту юц ца да зі мы не толь-
кі га рад скія служ бы, але і са мі 
мін ча не. Па ін фар ма цыі на мес-
ні ка ге не раль на га ды рэк та ра 
Мін скай га рад ской жыл лё вай 
гас па дар кі Га лі ны Гі ле віч, за-
клю чаць да га во ры з аў та ўла-
даль ні ка мі на пры бі ран не ву ліц 
ад сне гу па ча лі яшчэ ле там. 
Больш за 600 гас па да роў ма-
шын та кія да ку мен ты ўжо пад-
пі са лі. Па слу га каш туе па куль 
што 21,4 ты ся чы руб лёў. Да зі-

мы, ве ра год на, гэ тая ліч ба зме-
ніц ца, бо зме няц ца вы дат кі.

А па куль час сне гу яшчэ не 
прый шоў, у Мін ску збі ра юц ца 
па вя лі чыць пло шчы зя лё ных на-
са джэн няў.

— У блі жэй шы час су пра цоў-
ні кі «Мінск зе лян бу да» вы са дзяць 
ка ля 7 ты сяч дрэў і 31 ты ся чы 
хмыз ня коў і ад но вяць пры клад на 
7 гек та раў га зо наў, — рас ка заў 
ге не раль ны ды рэк тар уні тар на га 
прад пры ем ства «Мінск зе лян буд» 
Ігар Куш ня рэ віч.

Па ча так ра бот па па са дцы 
дрэў і хмыз ня коў пач нец ца пас ля 
15 каст рыч ні ка. Аку рат да гэ та-
га ча су ліс це па він на поў нас цю 
апа сці з га лін, а гэ та зна чыць, 
што са джан цы ака жуц ца больш 
адап та ва ны мі для пе ра сад кі. 
У пі том ні ку «Мінск зе лян бу да» для 
рэа лі за цыі пад рых та ва на больш 
за 25 ты сяч са джан цаў дрэў і 90 
ты сяч са джан цаў хмыз ня коў. Той 
па са дач ны ма тэ ры ял, які не вы ка-
рыс тае ў пра цы «Мінск зе лян буд», 
бу дзе рэа лі за ва ны на сель ніц тву. 
Цэ ны на са джан цы дрэў па чы на-
юц ца ад 50 ты сяч руб лёў.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ
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Аб' яву аб про да жы аў та ма бі ля 
«Фоль ксва ген Па сат» 2009 го да 
вы пус ку жы хар Коб ры на пра чы-
таў на ад ным з бе ла рус кіх аў та-
ма біль ных сай таў. За над та ніз кая 
ца на для аў то, якое зна хо дзі ла ся, 
па сло вах вір ту аль на га пра даў ца, 
у ідэа льным ста не, зу сім не збян-
тэ жы ла па тэн цый на га па куп ні ка. 
Гас па дар «Фоль ксва ге на» ў элект-
рон най пе ра піс цы па ве да міў, што 
жы ве ў Аме ры цы, але яго аў та ма-
біль зна хо дзіц ца ў Мін ску, на быў ён 
яго пад час ву чо бы ў мін скай ВНУ. 
Мах ляр на ват не аб ця жа рыў ся бе 
тым, каб да ве дац ца, якія на ву чаль-
ныя ўста но вы іс ну юць у бе ла рус кай 
ста лі цы (на зваў ся бе вы пуск ні ком 
Ін сты ту та наф ты і га зу). Маў ляў, 
пас ля атры ман ня дып ло ма па ехаў 
у Аме ры ку, а на бы ты аў та ма біль 
па кі нуў у га ра жы ў Мін ску. Праў-
да, па ка заць «Фоль ксва ген» ні хто 
не мо жа, па коль кі кан так таў у бе-
ла рус кай ста лі цы ў гас па да ра не 
за ста ло ся. Вір ту аль ны пра да вец 
пра па на ваў на ступ ны ва ры янт: па-
куп нік ад праў ляе $13,5 тыс. праз 
аплат ную сіс тэ му Western Unіon 
на імя гас па да ра ма шы ны. Ко піі 
кві тан цый з за кры тым уні каль ным 
ко дам вы сы лае па элект рон най по-
шце. Пас ля гэ та га пра да вец бя рэ 
бі лет да Бе ла ру сі і ўза мен ко да ад-
дае клю чы ад аў та ма бі ля.

Жы хар рай цэнт ра вы свет ліў у 
бан ку, што, са праў ды, без ко да гро-
шы нель га зняць, і ад ра зу ж ад пра віў 
усю су му. Але ашу кан цу гэ та га ака-
за ла ся ма ла. У чар го вым ліс це ён 
па пра сіў яшчэ $3,5 тыс., па ве да міў-

шы, што ў яго ёсць клі ент, які га то вы 
за пла ціць за прак тыч на но вае аў то 
та кую су му.

Па куп нік, за па до зрыў шы ня доб-
рае, ад пра віў ся ў банк, каб вяр нуць 
свае гро шы. Але муж чы ну па ве да мі-
лі, што іх ужо за браў атры маль нік на 
ін шым кан ты нен це.

«Та кое маг чы ма і без уні каль-
на га ко да, — ска заў на чаль нік ад-
дзе ла па рас крыц ці зла чын стваў 
у сфе ры вы со кіх тэх на ло гій УУС, 
пад пал коў нік мі лі цыі Анд рэй ГА-
ЛОД КА. — У Бе ла ру сі да пы тан няў 
атры ман ня між на род ных гра шо вых 
пе ра во даў ста вяц ца вель мі сур' ёз на, і 
без ко да гро шы ў бан ку не атры ма еш. 
У мно гіх за меж ных кра і нах прак ты ку-
ец ца вы да ваць гра шо вы пе ра вод па 
ко піі кві тан цыі. З та кі мі вы пад ка мі мы 
су ты ка лі ся не ад ной чы».

На чаль нік ад дзе ла па ве да міў, 
што апош нім ча сам па час ці лі ся вы-
пад кі ін тэр нэт-мах ляр стваў, звя за-
ных з про да жам аў та ма бі ляў. Так, у 
ор га ны ўнут ра ных спраў звяр ну лі ся 
двое жы ха роў Ба ра на ві чаў. Адзін 
ад пра віў пе рад апла ту за аў то ў па-
ме ры $5 тыс., дру гі — $4 тыс. Ні 
сва іх гро шай, ні ма шын яны не ўба-
чы лі.

Анд рэй Га лод ка пад крэс ліў, што 
рас крыць та кое зла чын ства і вяр нуць 
гро шы па цяр пе лым вель мі скла да на, 
бо мах ляр зна хо дзіц ца ў ін шай дзяр-
жа ве. Та му лепш не ўклад ваць свае 
збе ра жэн ні ў за ве да ма не на дзей ныя 
па куп кі.

БЕЛ ТА
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...да зво лi лi мiнск аму «Ды на ма» атры маць 
хат нюю пе ра мо гу над хан ты-ман сiй скай 
«Юг рой».

Ста лiч ная ка ман да да во лi ўпэў не на пра вя-
ла матч i, па вя лi кiм ра хун ку, не да зва ля ла 
апа не нту на блi зiц ца да ся бе ў за кi ну тых шай-
бах. Толь кi на пры кан цы су стрэ чы мiн ча не 
кры ху па ка зы та лi нер вы ба лель шчы кам, ка лi 
Ве лi-Ма цi Са вi най нен зра бiў лiк на таб ло 5:3. 
Але «зуб ры» да тры ва лi да фi наль най сi рэ ны 
i за пi са лi на свой ра ху нак трэ цюю пе ра мо гу 
ў сё лет нiм ро зыг ры шы КХЛ. Шай бы за «Ды-
на ма» за кiд ва лi Аляк сей Ка люж ны, Лу каш 

Край чэк, То маш Су ро вы i Джэф Плат, якi 
двой чы пе рай граў гал кi пе ра «Юг ры». «Упер-
шы ню ў гэ тым се зо не мы за кi ну лi больш 
чым 2 шай бы, — ка мен туе вы нiк су стрэ чы 
Аляк сандр АНД РЫ ЕЎ СКI, га лоў ны трэ нер 
«Ды на ма». — Ад зна чы лi ся пяць ра зоў i бы лi 
аба вя за ны да вес цi матч да пе ра мо гi. Ка лi лiк 
стаў 5:1, у са пер нi ка з'я вi лi ся зруч ныя мо ман-
ты. Два яны рэа лi за ва лi».

Сён ня ды на маў цы на «Мiнск-Арэ не» 
пры муць ом скi «Аван гард». Па ча так гуль нi 
ў 19:00.

Та рас ШЧЫ РЫ.

Дру гi тур гру па во га эта пу фут боль най 
Лi гi чэм пi ё наў не пры нёс не ча ка ных вы-
нi каў. 

«Бар се ло на», ня гле дзя чы на ад сут насць у 
скла дзе ка ман ды ча ты рох ра зо ва га ўла даль-
нi ка «За ла то га мя ча» Лi я не ля Ме сi, па кi дае 
Глаз га з тры ма ач ка мi. Гол у ва ро ты «Сэл ты-
ка» за бiў паў аба рон ца Сеск Фаб рэ гас. Дру-
гi iс пан скi клуб «Рэ ал» (Мад рыд) атры маў 
яшчэ больш упэў не ную пе ра мо гу: ча ты ры 
ра зы за ля таў мяч у ва ро ты «Ка пен га ге на». 
Дуб ля мi ад зна чы лi ся Крыш ты я ну Ра нал ду i 
Ан хель Ды Ма рыя. Уба ку не за стаў ся i мад-
рыд скi «Ат ле ты ка», якi з лi кам 2:1 абы граў 
«Пор ту». За ча ты ры хвi лi ны да за кан чэн ня 
асноў на га ча су вы ра шаль ны гол за бiў ту рэц кi 
паў аба рон ца Ту ран Ар да. Тро хi не па шан ца-
ва ла трыў мфа та ру ква лi фi ка цый на га ад бо ру 
«Рэ алу Са сье дад». На апош няй хвi лi не ва-
ро ты iс пан ска га клу ба па ра зiў паў аба рон-
ца ня мец ка га «Ба е ра» Енс Хе ге лер — 2:1. 
Да рэ чы, апош нi раз ка ман да з бас кон ска га 
го ра да Сан-Се басць ян удзель нi чаў у «Лi зе 
чэм пi ё наў» як раз 10 га доў та му!

Пе ра мож ца апош ня га ро зыг ры шу «Лi гi 
чэм пi ё наў» ня мец кая «Ба ва рыя» лёг ка ра за-
бра ла ся з «Ман чэс тэр-Сi цi» — 3:1. Тры ач кi на 

свой ра ху нак за пi са ла i дорт мунд ская «Ба ру-
сiя», раз гра мiў шы «Мар сель» — 3:0. Дуб лем у 
гэ тым мат чы вы лу чыў ся леп шы гу лец бун дэс-
лi гi мi ну ла га го да Ро берт Ле ван доў скi. Дру гую 
пе ра мо гу атры маў «Шаль ке-04», з лi кам 1:0 
пе рай граў шы швей цар скi «Ба зель». За раз 
ня мец кi ква лi фа ер уз на чаль вае гру пу Е.

Пе ра мо гу свят ка ва лi «Ар се нал» i «Чэл-
сi», якiя з су хiм лi кам пе рай гра лi «На па лi» 
(2:0) i «Сцяўа» (4:0) ад па вед на. А вось пе ра-
мож ца анг лiй ска га чэм пi я на ту «Ман чэс тэр 
Юнай тэд» не вы ка наў «пра гра му мак сi мум», 
унi чыю згу ляў шы з да не цкiм «Шах цё рам» 
— 1:1. З та кiм жа вы нi кам скон чы ла ся i су-
стрэ ча «Мi ла на» з «Аяк сам», у якой абод ва 
га лы бы лi за бi ты на апош няй хвi лi не мат ча. 
«Ювен тус», у са пер нi кi яко му да стаў ся ту-
рэц кi «Га ла та са рай», так са ма за да во лiў ся 
толь кi нi чы ёй — 2:2.

Мiж iн шым, адзi ным хет-тры кам у дру гiм 
раў ндзе ад зна чыў ся фор вард «Алiм пi я ко са» 
Кос тас Мiт раг лу. Ад грэ каў па цяр пеў бель-
гiй скi «Ан дэр лехт» — 0:3.

Мат чы трэ ця га ту ра гру па во га эта пу ад-
бу дуц ца 22—23 каст рыч нi ка.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ

�

Ця рэн цій ЛУ ЦЭ ВІЧ:

У ад но сі нах для мя не га лоў нае ад да насць 
і да вер. Здрад ніц тва я не га то вы да ра ваць 
ні пры якіх аб ста ві нах.

Зі ма бліз ка!Зі ма бліз ка!  ��

Ста ліч ныя ву лі цы... «пад са ло дзяць»?

ПЯЦЬ ТРАП НЫХ КIД КОЎ...

ДРУЖ НЫ НЯ МЕЦ КI СА ЮЗ

Як нас ду рацьЯк нас ду раць  ��

НІ ГРО ШАЙ, НІ АЎ ТО...
Жы хар Коб ры на пе ра слаў $ 13,5 тыс. 
вір ту аль на му ашу кан цу

З лю бі май ба бу ляй.З лю бі май ба бу ляй.

«З ДЗЯ ЦІН СТВА ЎСЕ ЗА ВУЦЬ 
МЯ НЕ ПРОС ТА ЦІ РЫ»

БЛІЦ:
Са ва ці жа ва ра нак? — Жа ва ра нак.
Ка ва ці гар ба та? — Гар ба та.
Са лод кае ці са лё нае? — Са лод кае.
Ве ла сі пед ці ро лі ка выя кань кі? — 
Ве ла сі пед.
Ап ты міст ці пе сі міст? — Ап ты міст.
Ра ман тык ці рэа ліст? — Ра ман тык.
Лю бі мы на пой — Ко ка-ко ла.
Лю бі мая стра ва — Ба бу лі ны сыр ні кі.
Лю бі мы фільм — «Ко дэкс зло дзея», 
«Ілю зія пад ма ну», дэ тэк ты вы.
Лю бі мая му зы ка — Слу хаю ўсё, акра-
мя хард-ро ка.
Лю бі мая па ра го да — Ле та.
Лю бі мы ко лер — Са ла та вы.

АА  �� ўра даўніныўра даўніны

Вы со кі, лад ны му лат Ця рэн цій Лу цэ віч на фут боль ным по лі 
вы лу ча ец ца ад ра зу. Ёсць у яго гуль ні і ру хах ней кая над звы-
чай ная на ту раль насць. Спар тыў ную кар' е ру хло пец па чы наў 
у фут боль ным клу бе «Мінск», по тым гу ляў у дуб лі мінск ага 
«Ды на ма», а за раз пра во дзіць пер шы поў ны се зон у скла дзе 
«Го ме ля». Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» су стрэў ся з 22-га до вым 
фут ба ліс там, каб да ве дац ца пра тое, што ўдзел у фо та се сіі не 
азна чае старт ма дэль най кар' е ры, а ме дый насць не аба вяз ко ва 
мае на ўва зе ўпэў не насць у са бе.

Сён ня сю ды, у Ня свiж, 
iдуць больш за ты ся чу 
най мен няў су ве нi раў 
i роз на га кштал ту 
па да рун каў 
ад 76 па стаў шчы коў.
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ГасцёўняГасцёўня  ��


