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 Аўра даўніны

Цярэнцій ЛУЦЭВІЧ:

НЯСВIЖСКIЯ СЛАВУТАСЦI:
КУЛЬТУРА ПЛЮС РАЗЛIК

«З ДЗЯЦІНСТВА ЎСЕ ЗАВУЦЬ
МЯНЕ ПРОСТА ЦІРЫ»

Нацыянальны гiсторыка-культурны музей-запаведнiк «Нясвiж» у асаблiвай рэкламе патрэбы не мае: сёння гэта самы
наведваемы культурны аб'ект у краiне. Калi летась нясвiжскiя
славутасцi наведала 431 тысяча гасцей, то сёлета плануецца
ўжо каля паўмiльёна. Мара дырэктара музея-запаведнiка,
кандыдата гiстарычных навук Сяргея КЛIМАВА, — дачакацца
мiльёна наведвальнiкаў у год i зрабiць Нясвiж сапраўдным
горадам-музеем.
Будучы дырэктар прапанаваў
праграму развiцця запаведнiка,
якая прадугледжвае стварэнне новых музеяў (прыватных калекцый i
дзiцячага), распрацоўку новых турыстычных аб'ектаў i маршрутаў,
iстотнае папаўненне фондаў. Гэта
i дапамагло яму атрымаць адказную пасаду.
Як лiчыць Сяргей Клiмаў, маю чы та кую ба га тую гiс то рыю,
Ня свiж су час ны па вi нен падстройвацца пад даўнiну: гэта датычыць стварэння пешаходных
зон, рэканструкцыi гiс тарычных
будынкаў, добраўпарадкавання аплату электрычнасцi, камунальпамятных мясцiн. Вельмi дарэ- ных паслуг, павышэнне заробкаў
чы ў Нясвiжы было б i стварэнне персаналу, утрыманне некалькiх
горада майстроў. Прынамсi, на трак тароў i аў тамабiляў, iншай
рынку гандляроў сувенiрамi ён спецыяльнай тэхнiкi: паспрабуйце
калi-нiкалi ўзнiкае — часта мож- пагрузiць i вывезцi той жа снег з
на паназiраць за працай ганчароў замчышча! Ды нарэшце — вельмi
(нават самому паспрабаваць сiлы iстотная справа — набыццё экспаў старажытным рамястве i крыху натаў. Нясвiж быў, мякка кажучы,
запэцкаць рукi ў глiне), разьбяроў, усхваляваны ў свой час, калi музей
майстрых саламяных спраў i вы- шырока прапанаваў сваё жаданне
шывальшчыц. Пры гэтым вельмi набыць ва ўсiх ахвотных прадмеважна не парушыць тую аўру, ты даўнiны — для будучага музея
якую мае ўся нясвiжская даўнi- прыватных калекцый. Тут варта
на, — гэта прынцыповы падыход адзначыць, што на Гродзеншчыне
музею ўжо ўдалося купiць калекцыю ў паўтары тысячы экспанатаў.
Сёння сюды, у Нясвiж, Мне падалося, што дырэктар з гонарам сказаў аб тых 250 тысячах
iдуць больш за тысячу еў
ра, якiя штогод адкладваюцца
для папаўнення калекцый.
найменняў сувенiраў
Што ж да павышэння квалiфii рознага кшталту
кацыi сваiх падначаленых, Сяргей
Клiмаў перакананы, што вучыцца
падарункаў
трэба лепшаму ў лепшых. А калi
ад 76 пастаўшчыкоў.
так — то навуковыя супрацоўнiкi i
экскурсаводы рэгулярна наведвакiраўнiка запаведнiка, бо часам юць мноства мiжнародных форуне ў патрэбным месцы абсталя- маў па музейнай справе. Комплекс
ваная гандлёвая кропка здольная мае сталыя стасункi з Метрапалiiстотна пагоршыць выгляд мясцi- тэн-музеем, з Эрмiтажам i Музеем
ны. Але тут, прызнаецца Сяргей Маскоўскага Крамля. Менавiта з
Клi маў, «з мяс цо вай ула дай i замежжа прыйшоў вопыт стварэнасаблiва з Мiнiстэрствам культу- ня аўдыягiдаў — iх цяпер тут кары адносiны будуюцца на аснове ля 190 на некалькiх мовах. Такой
кампрамiсаў i ўзаемаразумення раскошай таксама не пахвалiцца
таго, што Нясвiж — прызнаны аў- нiводны музей краiны.
Калi адчынiлiся дзверы комптарытэт турыстычнай галiны».
лексу пасля рэстаўрацыi, на якую
дзяржава выдаткавала немалую
ВЫДАТКI НА КУЛЬТУРУ
капейку, паўстала пытанне i пра
Вядома, такi буйны гiс торы- самаакупнасць, да чаго праз тры
ка-культурны музей-запаведнiк гады калектыў пакрысе якраз i напатрабуе i адпаведнага фiнанса- блiжаецца. Што гэта азначае? Тое,
вання, а таксама, як падкрэслiвае што калi бюджэт дае 100 працэндырэктар, — неабходнай квалiфi- таў фiнансаў, то да iх дадаецца i
кацыi супрацоўнiкаў. I невядома, яшчэ 70 працэнтаў уласных заробшто з гэтага больш важнае. Штат каў. Адкуль? Напрыклад, толькi су— 230 чалавек — нiбы на добрым венiрная крама за 7 месяцаў года
заводзiку. Гэта ўсе: ад дырэктара i зарабiла мiльярд рублёў! А тысячы
да прыбiральшчыкаў i аховы. Знач- турыстаў? I да гэтых паказчыкаў
ныя выдаткi з заробленага iдуць на музей-запаведнiк рухаўся па ўлас-

най iнiцыятыве. Калi казаць дакладна — па iнiцыятыве кiраўнiка.
Дарэчы, i гэтыя паказчыкi — на
ўзроўнi буйнейшых музеяў свету.

 Гасцёўня

Высокі, ладны мулат Цярэнцій Луцэвіч на футбольным полі
вылучаецца адразу. Ёсць у яго гульні і рухах нейкая надзвычайная натуральнасць. Спартыўную кар'еру хлопец пачынаў
у футбольным клубе «Мінск», потым гуляў у дублі мінскага
«Дынама», а зараз праводзіць першы поўны сезон у складзе
«Гомеля». Карэспандэнт «Звязды» сустрэўся з 22-гадовым
футбалістам, каб даведацца пра тое, што ўдзел у фотасесіі не
азначае старт мадэльнай кар'еры, а медыйнасць неабавязкова
мае на ўвазе ўпэўненасць у сабе.

У ЗАМКУ БУДЗЕ
СВАЁ ВIНО?
Вя до ма, сi туа цыя з вы творчасцю нацыянальных сувенiраў
у нас вымушае жадаць лепшага,
але вось сёння сюды, у Нясвiж,
iдуць больш за тысячу найменняў сувенiраў i рознага кшталту
падарункаў ад 76 пастаўшчыкоў,
як дзяржаўных, так i ад прыватнi каў, у асноў ным ай чын ных.
Пры чым куп ля ец ца му зе ем не
столькi тое, што прапануецца, а
тое, што экс клю зiў на за маўляецца: i «фiрменная» друкаваная
прадукцыя, i керамiка, i шкло, i
са лом ка. На прык лад, ша ка лад
«Чорная панна Нясвiжа», якi набыць можна выключна ў гэтым
го ра дзе. А яшчэ ня даў на быў
за рэ гiст ра ва ны та вар ны знак
«Пане Каханку», таму неўзабаве
можа з'явiцца ў Нясвiжскiм замку
i эксклюзiўнае вiно. Сяргей Клiмаў гарантуе, што i гэты тавар
уганаруе толькi палiцы замкавай
крамы.

МАЛАДЫ «ГОМЕЛЬ»
— «Гомель» прыкладна на
2/3 укамплектаваны маладымі
гульцамі. На твой погляд, гэта
плюс ці мінус?
— Ведаеце, я не адчуваю перавагі ў адзін ці другі бок. У камандзе хапае і сталых спартсменаў. Мне здаецца, у нас добры
баланс маладосці і вопыту.
— А табе з кім лягчэй будаваць стасункі — з аднагодкамі

ба», у якім я і ўдзельнічаў, пакуль
праходзіў па ўзросце. Гады тры,
на пэў на. Ад ной чы пе ра маглі
на гарадскім узроўні, трапілі на
«рэспубліку», дзе занялі трэцяе
месца. Пазней ездзіў у складзе
іншай каманды, адстойваў гонар
горада — выйгралі «золата».
— Даўно ўставаў на канькі
ці браў у рукі клюшку?
— Мінулай зімой хадзіў на каток, проста пакатацца. А вось у

У адносінах для мяне галоўнае адданасць
і давер. Здрадніцтва я не гатовы дараваць
ні пры якіх абставінах.
ці з дарослымі калегамі?
— З усімі хлопцамі з каманды ў мяне працоўныя адносіны.
Вядома, з равеснікамі заўсёды
камфортна, але, калі ў людзей
агульныя інтарэсы, узрост не
мае ніякага значэння.
— Што можаш сказаць наконт Аляксея Мяркулава? Ён
жорсткі трэнер?
— У меру. Прынамсі, калі
крытыкуе, не крычыць, тлумачыць усё спакойна, без лішніх
эмоцый. Мяркулаў шмат увагі
надае прагляду запісаў матчаў,
«разбору палётаў». Гэта вялікі
плюс у плане пабудовы стратэгіі
на гульню.

ДОБРЫ ПРЫКЛАД
КIРАЎНIКА
Як гаворыцца, чым далей у
лес — тым болей дроў. Незаўважна, пацiху ўкамплек таваўся
штат установы, а ў iм пераважна
людзi маладыя: гiсторыкi, археолагi, архiвiсты (дарэчы, плануецца рэгулярнае выданне музейнага
навуковага зборнiка). I тут новыя
клопаты для горада i комплексу:
людзям жа недзе трэба жыць, таму раён ужо выдзелiў пляц пад
12-кватэрны дом, дапамагае з
арэндным жыллём. Дарэчы, пакуль наваселля работнiкi запаведнiка не святкавалi. Не мае ўласнага жылля i сам кiраўнiк.
I яшчэ адзiн разлiк Сяргея Клiмава. Як вядома, найбольшы наплыў турыстаў адбываецца ў выхадныя. У суботу, напрыклад, прыязджаюць аўтобусы з Расii, Прыбалтыкi, Польшчы, Украiны. Людзi
цешацца экскурсiямi, а ў нядзелю
можна дадому выбiрацца. I справа не толькi ў тым, што за дзень
можна адведаць усе нясвiжскiя
славутасцi, але i ў тым, дзе можна
пераначаваць, дзе можна правесцi вечар, асаблiва моладзi... Але
ўсё гэта вырашыцца. Бо iстотнае
тое, што культурныя справы вырашаюцца разам з эканамiчнымi.
Памятаеце ж прымаўку: «Не маеш
грошай — няма чаго будавацца».
А паколькi будуюцца людзi — значыць, ёсць у iх магчымасцi.
Пятро РАМАНЧУК

хакей не гуляў даўно, напэўна,
з тых самых часоў (задуменна).
Мабыць, адзін раз калі і выходзіў
«на каробку»... Ведаеце, дзеці
ўжо не тыя: зімой у двары пуста,
ніхто не ганяе на каньках, не лепіць снегавікоў і не гуляе ў снежкі. Гэта сумна, насамрэч.

яшчэ не было (смяецца). Класа
з дзявятага і з ёй пачаліся праблемы.
— Тым не менш ты паступіў на эканамічны факультэт
БДУ...
— Трэба было рабіць выбар
— спецыяльнасць, на якую трэба
здаваць матэматыку ці фізіку-хімію. Свядома адмовіўся ад варыянта з універсітэтам фізкультуры, бо тады я разважаў так: калі
што здарыцца (траўма ці нешта
іншае) — у мяне павінен быць
выратавальны круг.
— Атрымліваецца ў поўнай
меры адчуць, што такое студэнцкае жыццё — лекцыі, сесіі... пераздачы?
— Асабліва апошняе (смяецца). Вядома, мала што паспяваю,
збіраюцца «хвасты»... А як па-іншаму? Летам — чэмпіянат, зімой
— зборы. Сесіі праходзяць міма.
Спадзяюся, што ў гэтым годзе я
нарэшце скончу ўніверсітэт.

«СЯМ'Я —
ГЭТА ВЯЛІКАЯ
АДКАЗНАСЦЬ»
— У пачатку года ты змяніў
імя і прозвішча, атрымаў новы
пашпарт. Тваё жыццё пасля гэтага неяк змянілася?
— Абсалютна не. Цярэнцій —
маё імя пры хрышчэнні. З дзяцін-

З любімай бабуляй.

абставінах.

ЗНАЁМСТВЫ,
МЕДЫЙНАСЦЬ
І МАДЭЛЬНЫ БІЗНЕС

БАСЕЙН, КАТОК
ЦІ ФУТБОЛЬНАЕ
ПОЛЕ?
— У дзяцінстве ты займаўся
футболам, хакеем, плаваннем.
Хто накіроўваў цябе ў спартыўнае рэчышча?
— Бабуля. Побач з домам у
нас стадыён, і з ранніх гадоў я
прывык бавіць там час. Потым
бабуля адвяла мяне ў спартыўную школу «Змена», дзе пачаў
займацца футболам. А на плаванне пайшоў, каб элементарна
навучыцца трымацца на вадзе.
Што ні кажы, а хлопец павінен
умець плаваць.
— Навучыўся?
— Безумоўна (усміхаецца).
— А чаму не працягнуў займацца на больш сур'ёзным узроўні?
— Гэта не ўваходзіла ў мае
планы. На той момант я ўжо дакладна вызначыўся: хачу быць
футбалістам. Усім астатнім займаўся, як кажуць, для сябе. Энергіі было шмат, хапала і на футбол,
і на плаванне, і на хакей.
— З футболам і плаваннем
усё зразумела. А як у тваім
жыцці з'явіліся канькі і клюшка?
— Зімой на нашым стадыёне залівалі каток. Я там кожны
дзень прападаў. Аднойчы прыйшла жанчына і запрасіла нашу
дваровую каманду на дзіцячы
аматарскі турнір «Залатая шай-



— Памятаеш той момант,
ка лі асэн са ваў, што хо чаш
быць футбалістам?
— Адразу! У сем гадоў і зразумеў, што хачу займацца толькі
футболам. Іншая справа, што не
ўсім дадзена. Што атрымаецца ў
мяне? Паглядзім.

ШКОЛЬНАЯ ПАРА
— З якімі пачуццямі ўспамінаеш школьныя гады?
— З найлепшымі. Школа —
гэта як дзяцінства. Гульні, сябры
і трошкі ўрокаў (усміхаецца). Дарэчы, класа да дзявятага па вучобе ў мяне зусім не было праблем. А потым з-за спаборніцтваў
пачаў шмат прапускаць. Асабліва ў выпускным класе было цяжка: падрыхтоўка да паступлення,
рэпетытары, футбол...
— З якімі прадметамі спраўляўся лепш — гуманітарнымі ці
тэхнічнымі?
— Я вучыўся ў лінгвістычнай
спецшколе, так што адказ відавочны. Хаця ад матэматыкі не
пакутаваў. Фізіка і хімія — іншая
справа. Праўда, калі матэматыка атрымлівалася, фізікі і хіміі

ства мяне скарочана называюць
Ціры. Проста так склалася, што,
калі маці прывезла мяне з Камеруна ў Беларусь, на руках быў
толькі адзін дакумент — пасведчанне аб нараджэнні, дзе было
запісана маё імя па бацьку. Хаця,
калі паглыбляцца, Вобга Цьенчэн — гэта не імя і прозвішча.
Вобга — гэта частка доўгага афрыканскага прозвішча. Карацей
кажучы, усё было занадта складана і заблытана. Я даўно збіраўся афіцыйна змяніць імя і ўзяць
бабуліна прозвішча. Рады, што
нарэшце зрабіў гэта.
— Зараз твая сям'я — гэта
хто?
— Бабуля (здзіўлена).
— Бра ты, сёст ры, цёт кі,
дзядзькі?
— Ёсць дзве сястры. Але ў нас
з імі вялікая розніца ва ўзросце
— больш за 10 гадоў. І так склалася, што бачыў я іх толькі два
разы ў жыцці. Адна жыве ў ЗША,
другая — у Францыі. Упершыню
мы сустрэліся, калі мне ўжо было гадоў 15 ці 16. Зараз я ведаю,
што ў мяне ёсць старэйшыя сёстры, люблю іх, чакаю ў госці, але

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Сталічныя вуліцы... «падсалодзяць»?
Пра гэта расказаў журналістам падчас прэс-канферэнцыі
начальнік упраўлення гарадской гаспадаркі і энергетыкі
Мін гар вы кан ка ма Дзміт рый
Янчык.
— Адзін з адходаў цукровай
пра мыс ло вас ці — ме ла са —
можа дабаўляцца ў соль, якой
пасыпаюць дарогі. Сумесь мае
жоўта-карычневы колер. Меласа нейтралізуе шкоднае ўздзеянне солі на метал і абутак. Гэтае
новаўвядзенне пакуль у стадыі
эксперыменту, які здзейсняць
сумесна з Акадэміяй навук, —
адзначыў Дзмітрый Янчык.
Пасля збору ўраджаю цукро вых бу ра коў, ка лі іх пе рапрацуюць і атрымаюць меласу,
пачнецца вытворчасць «мадыфікаванай» солі. Працаваць з
«падсалоджанай» сумессю гэтай зімой будуць толькі ў сталіцы — на дваровых тэрыторыях.
Не выключана, што пасля падвядзення вынікаў эксперыменту
такой сумессю для пасыпкі вуліц
ў Беларусі пачнуць карыстацца
масава.
— Цэнтральныя вуліцы і праспек ты сё ле та будзем па сы-

паць соллю, як заўжды і рабілі.
У спальных раёнах звычайна
карыс таемся пясчана-салявой
сумессю, — зазначыў генеральны дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства абслугоўвання «Гаррэмаў тадар» Мінгарвыканкама
Дзяніс Глінскі. — Пакуль што выкарыстанне солі для барацьбы са
слізкімі вуліцамі — самы танны і
самы эфектыўны метад.
Як запэўніў Дзяніс Глінскі,
усё неабходнае для пасыпкі вуліц ужо закуплена, а тэхніка для
прыбірання вуліц ад снегу адрамантавана прыкладна на 95
працэнтаў. Для складзіравання
снегу па ранейшаму ў ваколіцах
Мінска існуе 14 месцаў.
Рыхтуюцца да зімы не толькі гарадскія службы, але і самі
мінчане. Па інфармацыі намесні 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, заклю чаць да га во ры з аў таўладальнікамі на прыбіранне вуліц
ад сне гу пача лі яшчэ ле там.
Больш за 600 гаспадароў машын такія дакументы ўжо падпісалі. Паслуга каштуе пакуль
што 21,4 тысячы рублёў. Да зі-

мы, верагодна, гэтая лічба зменіцца, бо зменяцца выдаткі.
А пакуль час снегу яшчэ не
прыйшоў, у Мінску збіраюцца
павялічыць плошчы зялёных насаджэнняў.
— У бліжэйшы час супрацоўнікі «Мінскзелянбуда» высадзяць
каля 7 тысяч дрэў і 31 тысячы
хмызнякоў і адновяць прыкладна
7 гектараў газонаў, — расказаў
генеральны дырэктар унітарнага
прадпрыемства «Мінскзелянбуд»
Ігар Кушнярэвіч.
Пачатак работ па пасадцы
дрэў і хмызнякоў пачнецца пасля
15 кастрычніка. Акурат да гэтага часу лісце павінна поўнасцю
апасці з галін, а гэта значыць,
што саджанцы акажуцца больш
адаптаванымі для перасадкі.
У пітомніку «Мінскзелянбуда» для
рэалізацыі падрыхтавана больш
за 25 тысяч саджанцаў дрэў і 90
тысяч саджанцаў хмызнякоў. Той
пасадачны матэрыял, які не выкарыстае ў працы «Мінскзелянбуд»,
будзе рэалізаваны насельніцтву.
Цэны на саджанцы дрэў пачынаюцца ад 50 тысяч рублёў.
Ганна ГАРУСТОВІЧ



— Дзе часцей за ўсё знаёмішся з дзяўчатамі?
— На вуліцы, у інтэрнэце, ва
ўніверсітэце, у агульных кампаніях сяброў...
— Для цябе гэта не праблема?
— Насамрэч, наадварот. Мне
здаецца, я празмерна сціплы і
дзесьці нават нясмелы. У стасунках з супрацьлеглым полам
гэта часам перашкаджае.
— Фут ба ліс ты ж са мыя
медыйныя спартсмены! Хіба
гэта не дапамагае адчуваць
сябе больш упэўнена?
— У Бе ла ру сі на ві да во ку
дзя ся так-дру гі фут ба ліс таў,
якія прывыклі да ўсіх атрыбутаў «зорнасці». Астатнія — звычайныя хлопцы. Я, напрыклад,
зу сім не люб лю рас па вя даць
пра сябе. Асабліва калі для гэтага няма ніякіх падстаў. Вось
калі даб'юся чагосьці ў футболе, тады ўвага да маёй персоны
будзе апраўданай. Любая іншая
папулярнасць мне не патрэбна.
— Як у выпадку з нашумелай фотасесіяй?
— Дарэчы, не разумею, чаму гэтая гіс торыя прыцягнула
столь кі ўва гі! Ся бар збі раўся
адкрываць мадэльнае агенцтва
і для «раскруткі» ў інтэрнэце папрасіў паўдзельнічаць у фотасе-

ПАСТАЛЕЎШЫ
ЦІРЫ
— Сочыш за модай?
— У меру. Насамрэч, тое, што
ўсе футбалісты стылягі, — гэта
стэрэатып. Хтосьці любіць вылучацца сваёй знешнасцю, хтосьці — не. Раней я насіў прычоску
«афра», заплятаў касічкі, выбіраў у адзенні яркія і нават кіслотныя колеры, а зараз, напэўна, пасталеў: коротка пастрыгся,
стаў аддаваць перавагу прыглушаным адценням.
— Шопінг любіш?
— Так. Я не з тых хлопцаў,
якія цураюцца буцікаў (усміхаецца).
— Чым займаешся ў свабодны час?
— Ды ўсё звычайна... Сустракаемся з сябрамі, ходзім у кіно,
кавярні. У мяне шмат сяброў з
футбольнай тусоўкі, але ёсць і
тыя, хто са мной з дзяцінства.
Напрыклад, падтрымліваю адносіны з аднакласніцай. Некаторыя
дзяўчаты — выдатныя сябры.
— Пытанне напрыканцы:
самы лепшы футбаліст?
— З дзя цін ства за хап ляўся Цьеры Анры, сачыў за яго
выступленнямі ў «Арсенале».
У мяне нават футболка была з
надпісам «Анры». Ганяў у ёй па
двары.
— У вас і імёны падобныя —
Ціры...Цьеры...
— Пры ем нае су па дзен не
(усміхаецца).
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ.
Фота Дар'і БУРАКІНАЙ.

 Спорт-тайм

 Як нас дураць

 Зіма блізка!

паміж намі няма нейкай
БЛІЦ:
цеснай сувязі. У любым вы- Сава ці жаваранак? — Жаваранак.
падку я ўдзячны лёсу, што
яны знайшліся, і зараз мы Кава ці гарбата? — Гарбата.
пад трым лі ва ем ста сун- Салодкае ці салёнае? — Салодкае.
кі. Нядаўна адна з сясцёр Веласіпед ці ролікавыя канькі? —
прылятала ў госці са сваёй Веласіпед.
сям'ёй, мы выдатна паба- Аптыміст ці песіміст? — Аптыміст.
вілі час.
Рамантык ці рэаліст? — Рамантык.
— А сваю сям'ю калі Любімы напой — Кока-кола.
плануеш завесці — калі
Любімая страва — Бабуліны сырнікі.
табе будзе за трыццаць
Любімы фільм — «Кодэкс злодзея»,
ці крыху раней?
— Хі ба та кое мож на «Ілюзія падману», дэтэктывы.
прадбачыць? Зразумела, Любімая музыка — Слухаю ўсё, акрамне б хацелася абзавесці- мя хард-рока.
ся сям'ёй у маладым узрос- Любімая пара года — Лета.
це. Але гаворка ж ідзе не Любімы колер — Салатавы.
пра сабаку ці ката. Сям'я
сіі. Для мяне не праблема пакру— гэта вялікая адказнасць.
Трэба спачатку стварыць пэўны ціцца перад камерай, пагадзіўся.
базіс, каб забяспечыць сваёй Потым гэтыя фоткі ўсплылі ў інжонцы і будучым дзецям бяс- тэрнэце. І многія чамусьці адразу
хмарнае жыццё. Так што ў мяне запісалі мяне ў мадэлі. Ды якая з
ёсць яшчэ час, канкрэтных тэр- мяне мадэль?
— Ча му не? Эк за тыч ная
мінаў я сабе не вызначаю.
— Якую дзяўчыну бачыш у знешнасць, спартыўная фігура — прамая дарога ў мадэльролі сваёй будучай жонкі?
— Добрую (смяецца). У ад- ны бізнес.
— Ніколі сур'ёзна не разгляносінах для мяне галоўнае адданасць і давер. Здрадніцтва я даў гэты варыянт. Тая фотасесія
не гатовы дараваць ні пры якіх была аднаразовай акцыяй.

НІ ГРОШАЙ, НІ АЎТО... ПЯЦЬ ТРАПНЫХ КIДКОЎ...
Жыхар Кобрына пераслаў $ 13,5 тыс.
віртуальнаму ашуканцу
Аб'яву аб продажы аў тамабіля
«Фоль ксва ген Па сат» 2009 го да
вы пус ку жы хар Коб ры на прачытаў на ад ным з бе ла рус кіх аў тамабільных сайтаў. Занадта нізкая
цана для аў то, якое знаходзілася,
па словах віртуальнага прадаўца,
у ідэальным стане, зусім не збянтэ жы ла па тэн цый на га па куп ні ка.
Гаспадар «Фольксвагена» ў электроннай перапісцы паведаміў, што
жыве ў Амерыцы, але яго аў тамабіль знаходзіцца ў Мінску, набыў ён
яго падчас вучобы ў мінскай ВНУ.
Махляр нават не абцяжарыў сябе
тым, каб даведацца, якія навучальныя ўстановы існуюць у беларускай
сталіцы (назваў сябе выпускніком
Ін сты ту та наф ты і га зу). Маўляў,
пасля атрымання дыплома паехаў
у Амерыку, а набыты аў тамабіль
пакінуў у гаражы ў Мінску. Праўда, паказаць «Фольксваген» ніхто
не можа, паколькі кантак таў у беларускай сталіцы ў гаспадара не
за ста ло ся. Вір ту аль ны пра да вец
прапанаваў наступны варыянт: пакупнік адпраўляе $13,5 тыс. праз
аплат ную сіс тэ му Western Unіon
на імя гас па да ра ма шы ны. Ко піі
квітанцый з закрытым унікальным
кодам высылае па электроннай пошце. Пасля гэтага прадавец бярэ
білет да Беларусі і ўзамен кода аддае ключы ад аў тамабіля.
Жыхар райцэнтра высветліў у
банку, што, сапраўды, без кода грошы нельга зняць, і адразу ж адправіў
усю суму. Але ашуканцу гэтага аказалася мала. У чарговым лісце ён
папрасіў яшчэ $3,5 тыс., паведаміў-

шы, што ў яго ёсць кліент, які гатовы
заплаціць за практычна новае аўто
такую суму.
Пакупнік, западозрыўшы нядобрае, адправіўся ў банк, каб вярнуць
свае грошы. Але мужчыну паведамілі, што іх ужо забраў атрымальнік на
іншым кантыненце.
«Такое магчыма і без унікальнага кода, — сказаў начальнік аддзела па раскрыцці злачынстваў
у сферы высокіх тэхналогій УУС,
падпалкоўнік міліцыі Андрэй ГАЛОДКА. — У Беларусі да пытанняў
атрымання міжнародных грашовых
пераводаў ставяцца вельмі сур'ёзна, і
без кода грошы ў банку не атрымаеш.
У многіх замежных краінах практыкуецца выдаваць грашовы перавод па
копіі квітанцыі. З такімі выпадкамі мы
сутыкаліся неаднойчы».
Началь нік ад дзе ла па ве да міў,
што апошнім часам пачасціліся выпадкі інтэрнэт-махлярстваў, звязаных з продажам аў тамабіляў. Так, у
органы ўнутраных спраў звярнуліся
двое жыхароў Баранавічаў. Адзін
адправіў перадаплату за аў то ў памеры $5 тыс., другі — $4 тыс. Ні
сваіх грошай, ні машын яны не ўбачылі.
Андрэй Галодка падкрэсліў, што
раскрыць такое злачынства і вярнуць
грошы пацярпелым вельмі складана,
бо махляр знаходзіцца ў іншай дзяржаве. Таму лепш не ўкладваць свае
зберажэнні ў заведама ненадзейныя
пакупкі.
БЕЛТА



...дазволiлi мiнскаму «Дынама» атрымаць
хатнюю перамогу над ханты-мансiйскай
«Югрой».
Сталiчная каманда даволi ўпэўнена правяла матч i, па вялiкiм рахунку, не дазваляла
апаненту наблiзiцца да сябе ў закiнутых шайбах. Толькi напрыканцы сустрэчы мiнчане
крыху паказыталi нервы балельшчыкам, калi
Велi-Мацi Савiнайнен зрабiў лiк на табло 5:3.
Але «зубры» датрывалi да фiнальнай сiрэны
i запiсалi на свой рахунак трэцюю перамогу
ў сёлетнiм розыгрышы КХЛ. Шайбы за «Дынама» закiдвалi Аляксей Калюжны, Лукаш

Крайчэк, Томаш Суровы i Джэф Плат, якi
двойчы перайграў галкiпера «Югры». «Упершыню ў гэтым сезоне мы закiнулi больш
чым 2 шайбы, — каментуе вынiк сустрэчы
Аляксандр АНДРЫЕЎСКI, галоўны трэнер
«Дынама». — Адзначылiся пяць разоў i былi
абавязаны давесцi матч да перамогi. Калi лiк
стаў 5:1, у сапернiка з'явiлiся зручныя моманты. Два яны рэалiзавалi».
Сён ня ды на маў цы на «Мiнск-Арэ не»
прымуць омскi «Авангард». Пачатак гульнi
ў 19:00.
Тарас ШЧЫРЫ.

ДРУЖНЫ НЯМЕЦКI САЮЗ
Другi тур групавога этапу футбольнай
Лiгi чэмпiёнаў не прынёс нечаканых вынiкаў.
«Барселона», нягледзячы на адсутнасць у
складзе каманды чатырохразовага ўладальнiка «Залатога мяча» Лiянеля Месi, пакiдае
Глазга з трыма ачкамi. Гол у вароты «Сэлтыка» забiў паўабаронца Сеск Фабрэгас. Другi iспанскi клуб «Рэал» (Мадрыд) атрымаў
яшчэ больш упэўненую перамогу: чатыры
разы залятаў мяч у вароты «Капенгагена».
Дублямi адзначылiся Крыштыяну Раналду i
Анхель Ды Марыя. Убаку не застаўся i мадрыдскi «Атлетыка», якi з лiкам 2:1 абыграў
«Порту». За чатыры хвiлiны да заканчэння
асноўнага часу вырашальны гол забiў турэцкi
паўабаронца Туран Арда. Трохi не пашанцавала трыўмфатару квалiфiкацыйнага адбору
«Рэалу Сасьедад». На апошняй хвiлiне вароты iспанскага клуба паразiў паўабаронца нямецкага «Баера» Енс Хегелер — 2:1.
Дарэчы, апошнi раз каманда з басконскага
горада Сан-Себасцьян удзельнiчаў у «Лiзе
чэмпiёнаў» якраз 10 гадоў таму!
Пераможца апошняга розыгрышу «Лiгi
чэмпiёнаў» нямецкая «Баварыя» лёгка разабралася з «Манчэстэр-Сiцi» — 3:1. Тры ачкi на

свой рахунак запiсала i дортмундская «Барусiя», разграмiўшы «Марсель» — 3:0. Дублем у
гэтым матчы вылучыўся лепшы гулец бундэслiгi мiнулага года Роберт Левандоўскi. Другую
перамогу атрымаў «Шальке-04», з лiкам 1:0
перайграўшы швейцарскi «Базель». Зараз
нямецкi квалiфаер узначальвае групу Е.
Перамогу святкавалi «Арсенал» i «Чэлсi», якiя з сухiм лiкам перайгралi «Напалi»
(2:0) i «Сцяўа» (4:0) адпаведна. А вось пераможца англiйскага чэмпiянату «Манчэстэр
Юнайтэд» не выканаў «праграму максiмум»,
унiчыю згуляўшы з данецкiм «Шахцёрам»
— 1:1. З такiм жа вынiкам скончылася i сустрэча «Мiлана» з «Аяксам», у якой абодва
галы былi забiты на апошняй хвiлiне матча.
«Ювентус», у сапернiкi якому дастаўся турэцкi «Галатасарай», таксама задаволiўся
толькi нiчыёй — 2:2.
Мiж iншым, адзiным хет-трыкам у другiм
раўндзе адзначыўся форвард «Алiмпiякоса»
Костас Мiтраглу. Ад грэкаў пацярпеў бельгiйскi «Андэрлехт» — 0:3.
Матчы трэцяга тура групавога этапу адбудуцца 22—23 кастрычнiка.
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ



