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Кі раў нік на зва на га агенц-

тва, прад пры маль нік Ула дзі мір 

ЖЫ ЛЮК рас каз вае, што са сва ёй 

іні цы я ты вай на конт доб ра ўпа рад-

ка ван ня пры пын каў звяр нуў ся ў 

гар вы кан кам кры ху больш за тры 

га ды та му. Пра па на ваў за свае 

срод кі пра вес ці за ме ну кан струк-

цый пры пын каў, пра віль ней ска-

заць, іх на ве саў. Ра ней яны бы лі 

роз ныя па сты лі, ар хі тэк тур ным 

ра шэн ні, а дзе-ні дзе на огул вы гля-

да лі не най леп шым чы нам.

— Сваю ідэю мы афор мі лі да ку-

мен таль на, пад ра бяз на ўзгад ня лі 

ўсё з ар хі тэк ту рай, транс парт ні ка-

мі, ін шы мі ве дам ства мі і да сяг ну лі 

ра зу мен ня, — рас каз вае Ула дзі-

мір Мі хай ла віч. — Мы па абя ца лі 

зра біць пры пын кі су час ны мі, на-

блі жа ны мі да еў ра пей ска га сты лю 

па знеш нім вы гля дзе і зруч ны мі 

для па са жы раў. Та кім чы нам, гэ та 

ста ла вы гад най для го ра да пра-

па но вай, бо бюд жэ ту не да вя ло-

ся тра ціць гро шы на аб наў лен не 

пры пын каў. Вы гад на, не су мнен-

на, і нам, бо агенц тва атры ма ла 

маг чы масць раз мя шчаць рэ кла му 

ў мес цах ма са ва га зна хо джан ня 

лю дзей.

— У 2015 го дзе мы зман ці ра-

ва лі пер шы проб ны пры пы нак на 

ву лі цы Цэнт раль най, — пра цяг вае 

су раз моў нік. — Ён стаў свай го ро-

ду прэ зен та цы яй на шай ідэі. Атры-

ма лі ад аб рэ нне як гра ма дзян, так і 

за ці каў ле ных ар га ні за цый, і ста лі 

ру хац ца да лей. Сле дам быў пры-

пы нак на пло шчы Кі ра ва, на якім 

рас па чы наў ся на зва ны куль тур ны 

пра ект. І вось ужо сён ня ўста наў-

лі ва ем кан струк цыю 28-га па лі ку 

пры пын ку. Усе яны вы гля да юць 

су час на, зроб ле ныя ў адзі ным 

сты лі. У на ступ ныя два-тры га ды 

пла ну ем улад ка ваць яшчэ столь-

кі ж на ве саў.

Ула дзі мір Мі хай ла віч за пра шае 

на сваю вы твор чую ба зу па ву лі цы 

Ін тэр на цы я наль най, дзе ча кае спе-

цы я лі за ва на га транс пар ту га то вы 

да ўста ноў кі кар кас но ва га пры пы-

нач на га пунк та.

На прад пры ем стве рас тлу ма-

чы лі: кар кас зроб ле ны з ан ты-

ван даль на га ма тэ ры я лу. Да рэ чы, 

пра ван да лаў. Агенц тва ад ра зу за-

стра ха ва ла свае кан струк цыі, каб 

у вы пад ку якіх зда рэн няў атрым-

лі ваць гра шо вую кам пен са цыю на 

ра монт. Але па доб ныя вы пад кі тут 

на зы ва юць адзін ка вы мі. У асноў-

ным га ра джа не ста вяц ца з ра зу-

мен нем да гра мад скай ма ё мас ці.

— Раз на ты дзень наш су пра-

цоў нік аб' яз джае ўсе пры пын кі, 

агля дае іх. Ка лі ёсць якія-не будзь 

дроб ныя па шко джан ні, яны аба-

вяз ко ва вы праў ля юц ца. Мы со-

чым на ват за ста нам стэн даў з 

рас кла дам ру ху аў то бу саў, хоць 

гэ та і не на ша ма ё масць. Але ка-

лі там неш та не так, на прык лад, 

рас клад па пса ва лі аль бо да яго 

пры ля пі лі па пя ро вую аб' яву з ад-

рыў ны мі тэ ле фо на мі, па ве дам-

ля ем у аў та парк, і яны пры ма юць 

ме ры. Мы да гля да ем пры пын кі, бо 

ўзя лі ся за іх ад каз ваць. За зям-

лю, на якіх пры пы нач ныя па вет кі 

раз мя шча юц ца, пла цім арэнд ную 

пла ту. І ўсё роў на гэ та вы гад на, 

зна чыць, бу дзем пра цяг ваць зай-

мац ца аб наў лен нем зга да най гас-

па дар кі, — пад су моў вае кі раў нік 

«Аран жа ва га дэль фі на».

На да лей біз нес мен ду мае, як 

раз ві ваць пры пы нач ны сэр віс. 

Ма ец ца на ўва зе, на прык лад, 

улад ка ван не ўстрой ства для за-

рад кі ба та рэй тэ ле фо наў, аку-

му ля та раў, як гэ та зроб ле на за 

мя жой. «Ця пер жа лю дзі жы вуць 

з тэ ле фо нам, за раз там раз мя-

шча ец ца ўсё — і ме ды цын ская 

кар та, і бан каў скія ра хун кі, і 

ўсе аса біс тыя ка му ні ка цыі. А як 

толь кі гэ ты апа рат па збаў ля ец-

ца энер гіі, ча ла век ста но віц ца як 

без рук. І маг чы масць па поў ніць 

энер гію свай го смарт фо на — 

пры кме та цы ві лі за цыі» — раз ва-

жае пін скі прад пры маль нік і дэ пу-

тат га рад ско га Са ве та. Да рэ чы, 

як лі чыць сам на род ны абран нік, 

пад трым цы вы бар шчы каў ён у 

мно гім аба вя за ны но вым пры-

пын кам і ак цы ям, якія тут пра во-

дзі лі ся.

Стар шы ня Пін ска га гар вы кан-

ка ма Анд рэй МУ ЛЯР ЧЫК рас ка-

заў ка рэс пан дэн ту га зе ты, што ў 

вы пад ку з кам па ні яй па аб наў лен ні 

пры пы нач ных на ве саў пры ват ная 

іні цы я ты ва аб' яд на ла ся з дзяр-

жаў най пад трым кай, у вый гры-

шы апы ну лі ся ўсе. І за пэў ніў, што 

па доб ныя пра па но вы і па ды хо ды 

бу дуць і на да лей ві тац ца гар вы-

кан ка мам.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ,

г. Пінск.

У ВЫЙ ГРЫ ШЫ АПЫ НУ ЛІ СЯ ЎСЕ

Зда ры лі ся на вы хад ных 

у агра  га рад ку Крас нае 

не па да лёк ад Ка рэ ліч. Ту ды 

ў вод пуск пры ехаў мі фа ла гіч-

ны бе ла рус кі ва дзя ны цар — 

ха лас цяк-га рэ за Ба ла му цень, 

каб ад па чыць ды па жар та ваць 

з мяс цо вы мі. А тыя не раз гу бі-

лі ся і не толь кі як след пры ня-

лі да ра го га гос ця, а і па ка за лі, 

якія яны ры ба ло вы, спарт сме-

ны і прос та жва выя ды ах вот-

ныя да вя сел ля лю дзі.

У Ка рэ ліц кім ра ё не шмат пры го-

жых азё раў, та му не дзі ва, што ад но 

з іх вы браў для ад па чын ку Ба ла му-

цень. Ды толь кі не ве даў, што ва ду 

ў ім за ча ра ва ла па чва ра, бо над та 

час та лю дзі па яго бе ра гах гу ля юць, 

ім з ле су ном жыць за мі на юць. Толь кі 

па ку паў ся Ба ла му цень — вы рас лі 

ў яго ро гі. За га ра ваў жар таў нік. Як 

на во чы жан чы нам па ка зац ца, да 

якіх ён вя лі кі ах вот нік, як іх за ча роў-

ваць? Ля сун яго гры ба мі кар міў — 

не да па маг ло. Раз ва жа лі на ват, ці 

не спі ла ваць іх, ды ў па ру аду ма лі ся. 

На рэш це вер ныя ру сал кі ўга ва ры лі-

та кі па чва ру па зба віць Ба ла мут ня 

ра гоў.

Гэ тую вя сё лую і яр кую тэ ат ра лі-

за ва ную па ста ноў ку для гас цей пад-

рых та ва лі су пра цоў ні кі мяс цо ва га 

ад дзе ла куль ту ры.

— Та кое свя та мы ар га ні за ва лі 

сё ле та ўпер шы ню. Вель мі ха це ла ся 

не прос та дзень ры ба ка ад зна чыць, 

а знай сці неш та сваё, ад мет нае. Ка-

жуць, у на шым во зе ры Ба ла мут ня 

ба чы лі, вось мы яго да ся бе і за-

пра сі лі, — смя ец ца Але ся СТРУК, 

за гад чы ца ад дзе ла куль ту ры і 

воль на га ча су «Крас нен скі дом 

куль ту ры». — Ка лі гле да чам спа-

да ба ец ца, то пра цяг нем та кое ра-

біць што год, бу дзем удас ка наль ваць 

твор чую част ку, да да ваць тэ ат раль-

нас ці і ві до вішч нас ці.

Пас ля мі ні-спек так ля Ба ла му-

цень ад пра віў ся шу каць са бе дзяў-

чы ну, якую, ка жуць, ён на заўж ды не 

за бі рае, а праз ней кі час ад пус кае 

на зад, да лю дзей. За тое яна ўжо 

ні ко лі ў жыц ці не па то не. Асаб лі вым 

по пы там ка рыс та лі ся ў ца ра тыя, хто 

вы тры маў не аба вяз ко вы, але па жа-

да ны дрэс-код свя та і прый-

шоў у чыр во ным.

Гос ці спа чат ку доб ра па-

тан чы лі на кан цэр це, што 

да ва лі ар тыс ты з Іў еў ска га 

до ма куль ту ры, а пас ля скі-

ра ва лі ся шу каць за ня ткі па 

ін та рэ сах.

Вось у «Рэ ста ра не на 

круч ку» з'я ві лі ся пер шыя 

на вед валь ні кі, мяс цо выя 

жы ха ры Ана толь і Мі ка лай, 

якія, па час та ваў шы ся су-

ша най ры бай ды ква сам за 

сім ва ліч ную пла ту (ру бель), 

за да во ле на ка за лі: «О, каб 

та кое кож ны дзень — доб-

ра б бы ло». А ра бот ні кі куль ту ры ў 

цяль няш ках час та ва лі юш кай і сма-

жа най на ман га ле ры бай. Сма ка та! 

Са ма каш та ва ла.

Ну, а як жа пас ля хле ба і ві до-

ві шчаў не па ка заць ся бе, не па-

спа бор ні чаць? Мяс цо выя ры ба-

кі праявілі спрыт, ло вя чы ры бу з 

ба сей на го лы мі ру ка мі. Пас ля яны 

сыш лі ся ў ку лі нар ным па ядын ку, 

на хут касць чыс ці лі ры бу ды га та-

ва лі яе на ман га ле. За тым на ды-

шоў час спар тыў на га май стэр ства: 

пе ра цяг ван ня ка на та ды ўзды ман-

ня гір.

Са мым ма лень кім так са ма бы ло 

чым за няц ца, та му на свя та не ка то-

рыя пры хо дзі лі не прос та ўсёй сям'-

ёй, а тры ма па ка лен ня мі:

— Пры ехаў на вы хад ныя да до му 

да баць коў, як заўж ды, а ма ма ка-

жа, што ў нас свя та та кое. Узяў яе 

з та там, жон ку з сы нам і прый шлі. 

Не па шка да ва лі. На двор'е цу доў нае, 

і за баў на лю бы густ. Хто 

тан цуе, хто на ба ту це ска-

ча, хто юш ку сёр бае, і ўсе 

за да во ле ныя, — раз ва жае 

Анд рэй НА ПОР КА, мяс цо-

вы жы хар у дзя цін стве, а 

ця пер вы клад чык Бе ла рус-

ка га дзяр жаў на га аграр на-

тэх ніч на га ўні вер сі тэ та.

Ад па чы нак ды гуль ні цяг-

ну лі ся ледзь ве не дацям на. 

А тыя, у ка го за ста лі ся сі лы, 

ска ка лі да га дзі ны но чы на 

нач ной дыс ка тэ цы.

Іры на СІ ДА РОК



Мес тач ко выя свя тыМес тач ко выя свя ты  

Адзін з но вых пры пын каў.

Нач ныя пры го ды Нач ныя пры го ды 
з Ба ла мут немз Ба ла мут нем

«Агонь тан ца» 
і рыцары
Ма ла дзёж ны 

фес ты валь суб куль тур 
прой дзе ў ста лі цы
23 чэр ве ня з 14.30 да 

22.30 прой дзе пя ты 

фес ты валь ма ла-

дзёж ных суб куль тур 

«Мінск — ста лі ца мо-

ла дзі», ар га ні за та рам 

яко га вы сту па юць 

Мін скі га рад скі ка-

мі тэт БРСМ і Мін скі 

га рад скі вы ка наў чы 

ка мі тэт (па ля на ма са-

вых ме ра пры ем стваў 

пар ку Пе ра мо гі).

Старт фес ты ва лю дасць 

кон курс «Агонь тан ца». 

Жу ры вы зна чыць па вы ні-

ках вы ступ лен ня най леп-

шыя ка лек ты вы ста лі цы ў 

на мі на цы ях «Брэйк-данс», 

«Стрыт-дэнс», «Спар тыў-

ная ла ці на», «Ус ход ні та-

нец», «Бе ла рус кі на род ны 

та нец», «На цы я наль ны 

та нец», а так са ма «Шоу-

пра гра ма».

Мін ча не і гос ці ста лі цы 

змо гуць пры няць удзел 

у ра бо це ін тэр ак тыў ных 

пля цо вак ма ла дзёж ных 

суб куль тур: ву ліч ных му-

зы каў, стрыт-ар ту, па-

ўдзель ні чаць у май стар-

кла се па фут боль ным 

фрыс тай ле і Сhаllеngе-

ма ра фо не, да ве дац ца 

сак рэ ты ілю зі я ніс та, па-

ба чыць ры цар скія баі. 

Кож ны змо жа пра явіць 

ся бе ў тан ца валь ных бат-

лах і на ват пар ку ры. На 

пля цоў цы «BRSMVLОG» 

ад бу дзец ца прэ зен та цыя 

пра ек та «#BRSMLІFЕ».

Пе ра вес ці дух да па-

мо жа на сы ча ная твор чая 

пра гра ма, а хэд лай нер 

фес ты ва лю, імя яко га ста-

не вя до мае ўжо ў су бо ту, 

па до рыць бу ру эмо цый і 

за паль ны на строй. За вер-

шыць ма ла дзёж ны фес ты-

валь «Біт ва DJ».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


