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«ГЕЙ ЗЕР» 
АД КЛЮ ЧАЦЬ 

ДА ВЯС НЫ

Вод ная фе е рыя, якая ра да ва ла жы ха роў і гас цей ста лі цы, бя ре 
зі мо вы тайм-аўт — у апош нія дні ве рас ня га рад скія фан та ны 
за вяр ша юць сваю ра бо ту.

Як па ве дам ляе тэ ле грам-ка нал «Мінск. Афі цый на» фан та ны ў ста-
лі цы бу дуць ад клю чаць па этап на 28 і 29 ве рас ня. Вы клю чэн нем ста не 
толь кі но вы фан тан у ра ё не пар ка імя Ян кі Ку па лы. Ён бу дзе дзей ні чаць 
да 30 ве рас ня. Але а па ло ве дзя вя тай ве ча ра ўсе ах вот ныя змо гуць 
па на зі раць за апош нім у бя гу чым се зо не свят ло му зыч ным шоу. Пас ля 
гэ та га «гей зер» ад клю чаць да вяс ны.

Ні на Мі ка ла еў на ста рас там у 
Дзі ві не не так і даў но — паў та ра 
го да. Як вы хо дзі ла на пен сію, 
33 га ды ад пра ца ваў шы спе цы я-
ліс там у сель вы кан ка ме, стар шы-
ня Ве ра Пі ку ла па пра сі ла ўзяць 
на ся бе гэ ты ўчас так ра бо ты. Ні-
на Мі ка ла еў на не спя ша ла ся зга-
джац ца, ду ма ла па жыць жыц цём 
звы чай най вяс ко вай пен сі я нер кі, 
каб ага род і па езд кі ў гры бы, каб у 
аса ло ду па гля дзець тэ ле пе ра да чу 
і па чы таць доб рую кні гу ня спеш-
на, па гас ціць у сва я коў, вы брац-
ца ў го рад па ма га зі нах. Спра ву 
для ся бе заў сё ды знай сці мож на, 
бы ло б жа дан не. Але стар шы ня 
пра яў ля ла на стой лі васць, та ды ў 
па тэн цы яль най ста рас ты па явіў ся 
контр ар гу мент: не вя до ма, як лю-
дзі ўспры муць яе кан ды да ту ру, у 
сель са ве це столь кі га доў пра бы-
ла, мо жа, і не ўсім па да ба ла ся.

Ну і вы нес лі пы тан не на сход, 
а лю дзі ўзя лі і пад тры ма лі Ні ну 
Клач ко віч фак тыч на ад на душ на. 
Што ўжо тут ра біць, за ста ец ца 
пра ца ваць. Тым больш што Дзі-
він — вя лі кі на се ле ны пункт, а яна 
не толь кі па ра бо це ве дае ту тэй-
шых лю дзей, на ра дзі ла ся і вы рас-
ла тут, знае амаль кож на га жы ха-
ра, і баць коў яго, і дзя цей...

Са май пер шай яе спра вай 
на па сту ста рас ты бы ло доб ра-
ўпа рад ка ван не мо гі лак. Ра зам 
з ак ты віст ка мі ўсіх абы хо дзі лі, 
раз маў ля лі, гро шы збі ра лі, по-
тым ма шы ны і ар га ні за цыі най-
ма лі, су бот ні кі ар га ні зоў ва лі. На 
ад ным ба ку па ста ві лі ага ро джу 
даў жы нёй 400 мет раў, на дру гім 
ка ля 80 мет раў. За мо ві лі ва ро ты, 
хут ка бу дуць га то выя. Гэ та толь-
кі ска заць ці на пі саць пра вы нік 
прос та: па мес ціц ца ў два рад кі, а 
зра біць над звы чай скла да на.

— Коль кі на ма ган няў спат-
рэ бі ла ся, каб спі ла ваць дрэ вы, 
вы да ліць пні, рас чыс ціць пля-
цоў ку, — пе ра ліч вае Ні на Клач-
ко віч. — На ват ка лі прый дуць 
ма шы ны ЖКГ, ляс ніц тва ці ін шай 
служ бы, спе цы я ліс ты зня суць 
дрэ ва, за бя руць кам лі на шчэп кі, 
і па едуць. А коль кі смец ця, га лін, 
ад хо даў за ста ец ца! Усё трэ ба вы-

граб ці, вы мес ці і вы нес ці. І гэ та 
ўжо на ша, най больш, жа но чая 
ра бо та. Вы хо дзі лі на су бот ні кі, 
пра ца ва лі ў ін шыя дні. Мно гія 
лю дзі ад гу ка юц ца, ра зу ме юць, 
да па ма га юць, а ін шы ска жа, 
ні бы ад рэ жа: «Я за ня ты», і ўсё, 
раз мо ва на гэ тым за кан чва ец ца. 
Ча сам да во дзі ла ся чуць, маў ляў, 
мае ма гі лы да гле джа ныя, а да 

ін шых мне спра вы ня ма, — пра-
цяг вае ста рас та. — Але ж на на-
шых мо гіл ках ёсць шмат ма гіл, 
за які мі ня ма ка му да гля даць, 
на якіх на ват кры жы па ва лі лі ся. 
І гэ та ра біць, лі чу, аба вя зак усёй 
гра ма ды. Так мы і ра бі лі з мно гі мі 
і мно гі мі жы ха ра мі вёс кі.

Ну а пе рад да жын ка мі, на 
дум ку Ні ны Клач ко віч, па пра-
ца ва лі доб ра. На ра бо ту па 
афар боў цы ага ро джы, фа са-
даў, ка му наль ных па бу доў вы-
хо дзі лі ра бот ні кі вы кан ка ма, 
уста ноў аду ка цыі і куль ту ры, 
са цы яль ныя ра бот ні кі. Ад ной-
чы та кая вось ка ле га па пра-
цоў ным дэ сан це на смя шы ла 
Ні ну Мі ка ла еў ну. Жан чы на ду-
ма ла, што ста рас та за сваю ра-
бо ту атрым лі вае што ме сяч нае 
гра шо вае ўзна га ро джан не, як і 
лю бы ра бот нік. Да вя ло ся рас-
тлу ма чыць, што тых гро шай, 
якія раз у квар тал вы плач ва юць 

у якас ці за ах воч ван ня ста рас-
там, ха пае аку рат на тэ ле фон-
ныя пе ра га во ры з жы ха ра мі і 
ак ты віс та мі. І то не заў сё ды, у 
пе ры яд ак тыў ных су бот ні каў гэ-
тай вяс ной не ха па ла.

Су бот ні кі па на вя дзен ні па-
рад ку прай шлі, на пе ра дзе — 
но выя спра вы. Зноў вяр та ец ца 
ста рас та да мі ну лых да жы нак: 
«Та ко га свя та дак лад на не ве даў 
Дзі він. Пры ем на бы ло ўба чыць 
лю дзей, што га да мі аль бо дзе-
ся ці год дзя мі тут не бы ва лі. На 
свя це за ўва жы ла жан чы ну, яна 
жы ве ў Мін ску, баць кі па ўмі ра лі 
даў ным-даў но, сва я коў па блі зу 
ня ма, але вось пры еха ла, па цяг-
ну ла, зна чыць, у род ныя мяс-
ці ны. Та кіх гас цей бы ло мно га. 

І як доб ра, што мы па ка за лі ся-
бе най леп шым чы нам. Ва кол 
чыс ці ня, пры га жосць, мност ва 
кве так. Да рэ чы, пра квет кі. На 
пад тры ман не вы гля ду клум баў 
спат рэ бяц ца гро шы і па ста ян-
ны ра бот нік. Спа дзя ём ся, што 
за гэ та возь мец ца ўчас так ЖКГ. 
Вель мі ха це ла ся б, каб клум бы 
і да лей ра да ва лі во ка. І ўсім нам 
трэ ба мець на ўва зе, што знеш ні 
вы гляд за ле жыць ад кож на га. 
Гас па ды ні ве да юць, ка лі пе-
рад Вя лі ка днем ла дзіш вя лі кую 
ўбор ку, зда ец ца, зра біў усё, з 
кож на га ку точ ка пыл ды бруд 
пры браў. А прой дзе два-тры 
тыд ні, і зноў не дзе неш та вы ла-
зіць, трэ ба пад чы шчаць і пад-
праў ляць. Вось так і пад трым лі-
ва ец ца па ра дак і ў до ме, і ў на-
се ле ным пунк це», — раз ва жае 
ста рас та.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Коб рын скі ра ён.

СВОЙ СЯ РОД СВА ІХ

«ТРЭ БА, КАБ БЫ ЛО ПРЫ ГО ЖА, 
ЧЫС ТА, УТУЛЬ НА»

Ста рас та вёс кі Дзі він — аб на вя дзен ні па рад ку 
і ма раль ным аба вяз ку жы ха роў 
яго пад трым лі ваць на да лей

Ад гу ля лі-ад шу ме лі да жын кі ў Дзі ві не. Гос ці раз' еха лі ся, за спя ваў шы: 
«Бы вай це зда ро вы, жы ві це ба га та», ар га ні за та ры са бра лі 
дэ ка ра цыі, а жы ха ры за ста лі ся ў па ма ла дзе лым на се ле ным пунк це, 
дзе пры га жосць на во дзі лі амаль усім ра ё нам. «Па куль на ват не 
ве даю, з ча го па чы наць рас тлу ма чаль ную ра бо ту. Бу дзем ра іц ца 
з ак ты віс та мі, мы так мно га ра бі лі апош нім ча сам для на ша га 
Дзі ві на, — га во рыць ста рас та вёс кі Ні на КЛАЧ КО ВІЧ. — Важ на не 
апус каць уз ня тую план ку, трэ ба каб і на да лей бы ло пры го жа, чыс та, 
утуль на».

ДОБ РА ЎПА РАД КА ВАН НЕ

УСЕ — НА СУ БОТ НІК!
У су бо ту, 19 ве рас ня, у Мін ску рас па чы на ец ца тра ды цый ны во сень скі 
ме сяч нік па на вя дзен ні па рад ку.

На мес нік стар шы ні Мін гар вы кан ка ма Аляк сандр ДА РА ХО ВІЧ 
праз тэ ле грам-ка нал «Мінск. Афі цый на» за клі каў ста ліч ных жы ха роў 
да лу чыц ца да гэ тай ка рыс най спра вы.

— Мы ўдзяч ныя мін ча нам за ак тыў ны ўдзел у азе ля нен ні го ра да 
ле тась. Агуль ны мі на ма ган ня мі мы вы са дзі лі рэ корд ную коль касць 
дрэў і кус тоўя. За пра ша ем га ра джан і гэ тай во сен ню пры няць удзел у 
су бот ні ках, у азе ля нен ні сва іх два роў і ін шых га рад скіх тэ ры то рый, — 
звяр нуў ся ён.

Да рэ чы, гэ тай во сен ню ад но віц ца дзей насць пра ек та «Зя лё ны двор 
ра зам!», з да па мо гай яко га мін ча не змо гуць азе ля ніць свае два ры, 
а ка му наль ні кі па спры я юць у ар га ні за цыі ак цый па па са дцы дрэў і 
кус тоўя.

«БРУД НЫ» ФУТ БОЛ 
ПРЫ ЖЫЎ СЯ Ў БЕ ЛА РУ СІ

19 ве рас ня 2020 го да на 
ба зе тор фа бры кет на га 
за во да «Усяж» 
за пла на ва на пра вя дзен не 
ІІ рэс пуб лі кан ска га тур ні ра 
па тар фя ным (інакш 
ка жу чы, ба лот ным) 
фут бо ле ся род ар га ні за цый 
тар фя ной пра мыс ло вас ці 
ДВА «Бел па лі ва газ» і 
ар га ні за цый цэ мент най 
га лі ны Бе ла ру сі, па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе Мі нэ нер га.

У спа бор ніц твах паў дзель ні ча юць 15 ка ман даў, якія пра дэ ман-
стру юць сваё май стэр ства ва ло дан ня мя чом у са мым на ту раль ным 
бру дзе... Без умоў на, ві до ві шча яшчэ тое!

Трэ ба ска заць, што гэ та не адзі нае мес ца, дзе пра вод зяц ца та ко го 
ро ду спа бор ніц твы па ба лот ным фут бо ле. На Аў гус тоў скім ка на ле, 
што пад Грод нам, ана ла гіч ныя гуль ні ла дзяц ца ўжо не пер шы год. 
У спа бор ніц твах, да рэ чы, удзель ні ча юць не толь кі муж чын скія, але 
і жа но чыя ка ман ды. 

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Ста рас та Ні на КЛАЧ КО ВІЧ.
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