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НЕ ПРОС ТА 
СВЯ ТА — 
СТЫЛЬ ЖЫЦ ЦЯ

Ця пер кож ны, хто за ві-

тае ў Бе лую Дуб ро ву, бу дзе 

ве даць: гусь для гэ тай мяс-

цо вас ці — не прос та птуш-

ка, гэ та яшчэ знак ба гац ця і 

даб ра бы ту. Якім той сім вал 

па ві нен быць, вы ра ша лі не 

толь кі аг ра га рад ком, але і 

ўсім ра ё нам. Кан чат ко вы 

эс кіз зра бі ла мяс цо вая мас-

тач ка Тац ця на Хо ба та ва, а 

ўва со біў яго ў ме та ле май-

стар Сяр гей Кур ба наў — ра-

сі я нін з па хо джан ня, 

але вя лі кі пры хіль нік 

бе ла рус кай куль ту ры. 

Атры маў ся гэ та кі ра-

з уха біс ты гу сак з гар-

мо ні кам і кеп кай. Ад-

крыц цё пры мер ка ва лі 

ме на ві та да Гу сі на га 

свя та. У на род ным 

ка лен да ры яно па зна-

ча на ў сту дзе ні, але ў 

Бе лай Дуб ро ве лі чаць, 

што ўсё ж та кі лепш 

ра біць гэ та на па чат ку 

зі мы. Ме на ві та ця пер 

ідзе ак тыў ная на рых-

тоў ка гу сі на га мя са на 

зі мо вы пе ры яд, а по-

тым птуш ку лепш не 

ча паць — яна на гуль-

вае тлушч, рых ту ец ца 

да аб за вя дзен ня на-

шчад ка мі.

— На рэш це мы 

вы ра шы лі ся з да тай: 

бу дзем ад зна чаць Гу сі нае 

свя та ў апош нюю су бо ту ліс-

та па да, — агу чыў да ту пад-

час ад крыц ця стар шы ня Бе-

ла дуб раў ска га сель са ве та 

Мі ка лай КА ЖА МЯ КІН. Ён 

аса біс та пры клаў шмат на-

ма ган няў, каб у аг ра га рад ка 

быў свой сім вал.

На ад крыц цё арт-аб' ек та 

пры еха лі мяс цо вае кі раў -

ніц тва, стар шы ні ўсіх сель са-

ве таў (іх у ра ё не сем). Мяс-

цо вую сла ву тасць ства ра лі, 

як той ка заў, усім све там. 

Вя лі кую да па мо гу ака залі 

стар шы ня рай вы кан ка ма 

Дзміт рый Ма ла шэн ка, вя ду-

чыя прад пры ем ствы ра ё на. 

Ляс гас, на прык лад, зра біў 

но вую аль тан ку, і, як па абя-

цаў стар шы ня сель са ве та, 

да ле та прад пры ем ства да-

па мо жа яшчэ больш акуль-

ту рыць мес ца ад па чын ку ў 

Бе лай Дуб ро ве. У ства рэн ні 

аб' ек та бра лі ўдзел рай ад-

дзел па НС, ка му наль ні кі, 

мяс цо выя жы ха ры... Да рэ чы, 

па ста мент для гу са ка — ка-

мень ва гой дзе вяць тон — 

быў зной дзе ны ў кар' е ры 

Вы со кае цэм за во да, што ў 

Кас цю ко ві чах. Па ды ма ла 

яго не каль кі бры гад з да па-

мо гай 10-тон на га кра на. Ужо 

на мес цы ра та валь ні кі да па-

маг лі «па са дзіць» ка мень, а 

бу даў ні кі па кла лі ва кол яго 

пліт ку.

Да рэ чы, ра зам з Гу сі ным 

свя там аг ра га ра док ад зна чыў 

і свой юбі лей — 325 га доў.

— Тут заў сё ды жы ло пра-

ца ві тае на сель ніц тва, якое 

тры ма ла па ра сят, гу сей, 

ін шую жыў насць, — ка жа 

на чаль нік ад дзе ла ідэа ла-

гіч най ра бо ты, куль ту ры 

і па спра вах мо ла дзі Кас-

цю ко віц ка га рай вы кан ка ма 

Свят ла на ЛІСТ РА ЦЕН КА, 

якая шэсць га доў пра ца ва-

ла ў Бе лай Дуб ро ве ды рэк-

та рам шко лы. — Гу сей бы ло 

шмат, та му што ра ка Бес ядзь 

по бач. На жаль, ма ла дыя не 

вель мі лю бяць зай мац ца 

гас па дар кай, маг чы ма, свя-

та на тхніць яшчэ ка гось ці за-

вес ці гэ тую птуш ку.

АД РА ДЖЭН НЕ 
ТРА ДЫ ЦЫІ

Жар таў лі вую гіс то рыю 

пра гас па дынь, якія ад на 

пе рад ад ной вы хва ля юц ца, 

у ка го гу сі леп шыя, ства-

ры лі па на род ных ма ты вах 

ар тыс ты мяс цо ва га цэнт ра 

куль ту ры.

— Ні чо га не пры ду ма на, 

усё так і бы ло, — свед чыць 

на мес нік кі раў ні ка цэнт ра-

лі за ва най клуб най сіс тэ мы 

Кас цю ко віц ка га ра ё на Свят-

ла на ЗА ХА РЭН КА. — Гэ та 

на ша брэн да вае ме ра пры ем-

ства, па якім па зна юць ра ён. 

Ез дзі лі з фальк лор ны мі экс-

пе ды цы я мі да ста ра жы лаў, 

збі ра лі пес ні, аб на ві лі рэ пер-

ту ар Гу сі на га свя та, зра бі лі 

яго больш шы ро кім і маш таб-

ным. У пра гра ме за дзей ні ча лі 

ін шыя ка лек ты вы, у якіх быў 

фальк лор ны ма тэ ры ял па свя-

це. Ця пер мы яго во зім па ўсіх 

фо ру мах і рэ кла му ем. А каб 

бы ло ці ка ва і мо ла дзі, ста ра-

даў нія тра ды цыі вы ра шы лі 

асу час ніць у ад па вед нас ці з 

пра ек там «Ад вы то каў да су-

час нас ці». Ро бім свя та на но-

вы лад, але з тра ды цый ны мі 

эле мен та мі — гу сі ны мі бя га мі, 

кір ма шом, пры пеў ка мі. У гуль-

ня вой фор ме па каз ва ем, як з 

печ кай абы хо дзіц ца, як ві ла мі 

ка рыс тац ца і гэ так да лей. На 

той жа штан зе ў нас за мест 

ме та ліч ных дыс каў — важ кія 

гар бу зы.

— Гу сі ная тэ ма нас усіх 

аб' яд на ла, — усмі ха ец ца Мі-

ка лай Ка жа мя кін. — Май стры 

вель мі пад тры ма лі. Зра бі лі 

су ве ні ры з сім во лі кай, гас па-

ды ні мо гуць на быць са бе на 

па мяць апра цоў чую дош ку 

з ла га ты пам — тан цу ю чая 

гусь. А мяс цо вых жы ха роў, 

маг чы ма, та кі па ды ход на тх-

ніць на жа дан не за вес ці 

больш гу сей, каб на ша Бе-

с ядзь, як у бы лыя ча сы, бы ла 

ад іх уся бе лая, каб мы елі 

ка рыс ныя пра дук ты, каб наш 

даб ра быт рос і мы квіт не лі.

НА СТА ЛЕ 
БА ГА ТА — 
УДА ЛО СЯ СВЯ ТА

Якіх толь кі пры сма каў не 

бы ло на гас цін ных ста лах!

— Ру лет мяс ны з яй ка мі 

і блі на мі, — дэ ман стра ва ла 

свае ядо мыя тво ры мас тац-

тва пен сі я нер ка з Бе лай 

Дуб ро вы Тац ця на ЯРАШ. — 

А гэ та на ша асноў ная да-

маш няя ежа — са ла з яй ка мі 

і цы бу ляй, — тое, што грэе ў 

зі мо выя ха ла ды.

На ста ле Тац ця ны Яраш 

ча го толь кі не бы ло: пі рог з 

віш ня мі, блін цы з тва ра гом, 

ад жы ка з кет чу пам — рэ-

цэпт та кі смач ны, што даў но 

стаў ад ным з па пу ляр ных у 

Бе лай Дуб ро ве і на ват за яе 

ме жа мі. Да рэ чы, жан чы на 

трыц цаць га доў пра ца ва ла... 

элект ра звар шчы кам. Ро дам 

яна з Да не цкай воб лас ці, 

там жа на бы ла эк за-

тыч ную для сла ба га 

по лу спе цы яль насць. 

Па спе ла па пра ца ваць 

у якас ці звар шчы ка на 

кас цю ко віц кім цэм за-

во дзе і ў ка му нал цы. 

У Бе ла ру сі жы ве ўжо 

22 га ды, сю ды яе пры-

вёз муж-бе ла рус. Тут 

на ра дзі лі ся іх дзе ці і 

так са ма знай шлі са бе 

спа да рож ні каў жыц ця. 

Шчас лі вая ба бу ля мае 

ча ты рох уну каў.

— Жы вём у вёс цы і 

ра ду ем ся, ін ша га жыц-

ця не жа да ем, — ка жа 

яна.

Смач ную грэч ку з 

ту шон кай пры га та ваў 

ва ен ны ка мі са ры ят 

Кас цю ко віц ка га ра ё-

на, а шур пу з ба ра ні-

ны — кал гас «Бе лая 

Дуб ро ва». Гас па дар ка ку пі-

ла ба ра на, а га та ваў сма ка ту 

яе ра бот нік — Ві та лій Лы зі-

каў. Гас па дар, да рэ чы, жы ве 

ў Бе лай Дуб ро ве і так са ма 

тры мае гу сей. Да свя та на-

ва рыў 80 літ раў шур пы!

Гас цей у Бе лую Дуб ро ву 

пры еха ла, як пя ец ца ў вя до-

май пес ні, «з роз ных ва лас-

цей». Але на, на прык лад, ту-

рыст-ама тар з Мін ска. Пры-

зна ла ся, што пра цуе бух гал-

та рам і, каб не скіс нуць зу сім 

ад гэ тых ліч баў, ак тыў на 

па да рож ні чае па на род ных 

свя тах. Ад ра сы зна хо дзіць 

на сай тах цэнт раў на род най 

твор час ці. У Кас цю ко віц кі 

ра ён пры еха ла сва ім хо дам, 

пры чым упер шы ню. І бы ла 

ў за хап лен ні. Ці ка ві ла ся, як 

да ехаць да Са ма тэ віч, каб на 

свае во чы ўба чыць сла ву тую 

Свя та-Тро іц кую царк ву, пра 

якую пі шуць у ін тэр нэ це.

Тац ця на Крым ко ва — жы-

хар ка аг ра га рад ка, прый шла 

ра зам з му жам Рус ла нам, 

сы нам Да ні лам і дач кой 

Вік то ры яй. У сям'і, да рэ чы, 

чац вё ра дзя цей. Зра зу ме ла, 

без гас па дар кі та ко му вя лі-

ка му ся мей ству на вёс цы не 

абы сці ся. На пад вор ку ёсць 

свін ні, ку ры. Ця пер Тац ця-

на за ду ма ла ся, каб за вес ці 

яшчэ і гу сей. Свя та вель мі 

на тхні ла.

А вось Соф'і Яф рэ мен цы, 

якой ужо за 80, ха пае яшчэ 

сіл не толь кі гу сей гля дзець, 

але і ця луш ку. Вяс ной кар-

мі цель кі не ста ла, дык жан-

чына па пра сі ла стар шы ню 

мяс цо вай гас па дар кі, каб 

да па мог пры дбаць цель ную 

ка роў ку.

— Дзе тач кі, тры май це 

гу сей, тры май це жы вё лу, 

а то раз вя ло ся шмат са бак, 

а ка роў ня ма, — пе ра жы вае 

пен сі я нер ка. — Вось я ха чу, 

каб ка роў ка бы ла на два-

ры. Цяж ка, але ж ха чу, каб 

бы ла ме на ві та свая. І гу сей 

так са ма па він на быць шмат. 

Вый ду, па гля джу на на шу 

Бес ядзь — так пры го жа, лес 

ва кол. А ра ней, ка жуць, тут 

толь кі дуб рос ды бя ро за. 

Та му і вёс ку ста лі на зы ваць 

Бе лая Дуб ро ва. Тут заў сё ды 

жы лі пра ца ві тыя лю дзі. Без 

пра цы якое жыц цё? Ка лі 

неш та ро біш, ні ко лі хва рэць 

не бу дзеш. Ва ру шу ся — і ўсё 

нар маль на, а ля гу — га ла ва, 

як у п'я най.

Ста рас та Бе лай Дуб ро вы 

Люд мі ла Страль цо ва так са ма 

тры мае гу сей і ін шым ра іць. 

«Па-пер шае, мя са смач нае, 

па-дру гое, чыс ты пра дукт, 

без да ба вак: асноў ная ежа 

гу сей — тра ва ды ва да. Я га-

то ва кож на му ах вот на му пад-

ка заць, як раз во дзіць птуш ку. 

Не трэ ба бу дзе куп ляць у чу-

жых, бу дзем га да ваць сва-

іх — бе ла дуб раў скіх.

Дэ гус та цыі, гуль ні, кон-

курс пры пе вак, уз на га ро-

джан не ра бот ні каў АПК — 

свя та са праў ды атры ма ла ся 

вя сё лае і грун тоў нае. Пры-

пе вач ні цы, ка лек ты вы мас-

тац кай са ма дзей нас ці ад 

сель са ве таў, ме ха ні за та ры, 

трак та рыс ты — най леп шыя 

з леп шых атры ма лі дып ло мы 

і су ве ні ры.

— Па сут нас ці, мы сён ня 

пад во дзім вы ні кі сель ска гас-

па дар ча га го да. Ён быў на-

пру жа ны і скла да ны, але ўсе 

доб ра па пра ца ва лі і ма юць 

пра ва доб ра ад па чыць, — за-

ўва жыў стар шы ня Бе ла дуб-

раў ска га сель са ве та Мі ка лай 

Ка жа мя кін.

— Для жы ха роў аг ра га-

рад ка гэ та доўгачаканае 

свя та, яго ад на ві лі дзя ку ю чы 

іні цы я ты ве сель са ве та, ра-

бот ні каў куль ту ры і ідэа ло гіі. 

Ме ра пры ем ства атры ма ла 

ра ён ны ўзро вень, і гэ та дае 

маг чы масць ад зна чаць яго 

з ра ён ным раз ма хам. А для 

жы ха роў аг ра га рад ка ёсць 

маг чы масць са брац ца ра зам 

і ў доб рым на строі пабавіць 

час. Гэ та аб' яд ноў вае і вы-

хоў вае лю боў да ма лой ра-

дзі мы, да сва ёй зям лі, — ад-

зна чы ла на мес нік стар шы ні 

Кас цю ко віц ка га рай вы-

кан ка ма Іры на 

ПЕТ РУ СЕ ВІЧ.

— Пла ну  ем, 

каб кож ны на се ле-

ны пункт меў свой 

сім вал, сваё свя-

та, — кан ста та ва-

ла Свят ла на Ліст-

ра цен ка. — Вось у 

За бы чан ні ня даў на 

ад бы ло ся Свя та 

буль бы. Гэ та ж наш 

дру гі хлеб, ча му б 

не пры нес ці яму

да ні ну па ва гі? Гас-

па ды ні на рых та ва-

лі на шэсць ста лоў 

сма ка ты з буль бы. 

Спа чат ку бы ла вы-

стаў ка, а по тым дэ-

гус та цыя. Жы ха ры 

пра да ва лі буль бу, 

цы бу лю, яб лы кі. Заў сё ды ў 

та кіх ме ра пры ем ствах за-

дзей ні ча ныя рай спа жыў ка-

а пе ра цыя і са ма дзей насць. 

На род лю біць і пад сіл ка-

вац ца, і па тан чыць. У аг ра-

га рад ку Ту пі чы на яшчэ ра-

ней прай шло Свя та цы бу лі. 

А пе рад ім ад быў ся Іль ін скі 

кір маш у Но вых Са ма тэ ві-

чах. Ён пра во дзіў ся з даў ніх 

ча соў, яшчэ ў ста рых Са ма-

тэ ві чах, але сён ня гэ та вы се-

ле ная вёс ка. Мы ж ад ра дзі лі 

тра ды цыю, і жы ха ры за гэ та 

ска за лі дзя куй.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, 

фо та аў та ра.

ГУСЬ У МЕТАЛЕ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Извещение о проведении первых 
повторных электронных торгов по продаже 

имущества ООО «Вернисаж».

Организатор торгов – ликвидатор ООО «Вернисаж» – ООО «Парус-
ник»: 210029, г. Витебск, ул. Правды, 48, каб. 11; тел.: 80212687596, 
375445858852, 375295160300.

Продавец – ООО «Вернисаж», тел.: 8 0212687596, 375445858852, 
375295160300.

Первые повторные открытые электронные торги состоятся 30.12.2019 на 
электронной торговой площадке www.torgi.gov.by во время и согласно 
правилам торговой площадки, размещенным по адресу: https://torgi.gov.by/
info/auction-rule.

№ 
лота

Наименование
Начальная 
цена, руб. 
(без НДС)

1 Станок токарно-винторезный 2801,66

2 Станок прирубочный 1364,77

3 Станок вертикально-сверлильный 1098,49

4 Станок деревообрабатывающий от БДС 827,69

5 Котел водонагревательный 62,74

6 Станок рейсмусовый 2183,84

7 Прибор чертежный 362,90

8 Котел ЭПЗ-10042 161,53

9 Станок шлифовальный ШЛПС Houfek 2520,00

10 Компрессор передвижной 473,36

11 Пресс механический 7541,74

12 Станок вертикально-фрезерный 5341,77

13 Пила отрезная Boch 548,42

14 Тележка гидравлическая ТГВ 1250 89,86

15 Пила с отсас. устройством 4747,10

16 Компьютер 408,60

17 Прибор лазерный 601,83

18 Вентилятор пылевой ВЦП 5-45 171,53

19 Шлифовальная машинка 755,26

20 Вибрационная машинка 699,26

21 Дрель угловая 445,27

22 Фрезерная машинка 786,72

23 Термовоздуходув 802,20

24 Машинка ленточношлифовальная 752,08

25 Флокатор ЭЛФ 130 м 926,71

Местонахождения предмета торгов: г. Минск, ул. Айвазовского, 50.
Ознакомиться с предметом торгов, а также узнать подробную информа-
цию можно в пн. – пт. с 9.30 до 17.00 по тел. +37529 646 11 54. Срок для 
ознакомления – по 29.12.2019.

Торги проводятся в день, время и месте, указанные в извещении. Шаг 
торгов – 5 % от начальной цены лота. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наибольшую цену. В случае признания торгов не-
состоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах подано заявление 
только одним участником либо для участия в них явился только один 
участник, предмет торгов продается единственному участнику при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Организатор торгов 
имеет право не позднее чем за 5 дней до его начала снять с аукциона 
предмет торгов или отказаться от проведения торгов

Участник, выигравший торги, обязан оплатить предмет торгов в полном 
объеме в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи, 
но не позднее 20 календарных дней с даты подписания договора купли-
продажи предмета торгов

Задаток устанавливается в размере 10 % от начальной цены лота. По-
рядок и банковский реквизиты для зачисления задатка устанавливаются 
торговой площадкой www.torgi.gov.by

Перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в тор-
гах, устанавливается торговой площадкой www.torgi.gov.by

Заявления на участие в торгах и прилагаемые к ним документы при-
нимаются в сроки и порядке, установленные торговой площадкой 
www.torgi.gov.by

Возмещение затрат на организацию и проведение торгов производится 
участником, выигравшим торги, по фактическим затратам. Участник, 
выигравший торги, обязан перечислить на расчетный счет Продавца 
сумму фактических затрат, в т. ч. затрат по ранее проведенным не-
результативным, несостоявшимся торгам,  в течение 5 (пяти) дней со 
дня проведения торгов

Правила допуска к участию в торгах определяются торговой площадкой 
www.torgi.gov.by.

Извещение о результатах торгов составляется торговой площадкой 
www.torgi.gov.by.

После предъявления участником, выигравшим торги, копий документов, 
подтверждающих возмещение затрат на организацию и проведение 
торгов, между Продавцом и участником, выигравшим торги, заключается 
договор купли-продажи предмета торгов. Договор купли-продажи пред-
мета торгов должен быть заключен не позднее 10 календарных дней с 
момента определения победителя торгов

Ранее опубликованные объявления о проведении торгов: газета «Звяз-
да», № 184 (29051) от 27.09.2019

Тац ця на ЯРАШ за пра шае па час та вац ца.

Га лоў ны сім вал свя та.

Ну якая ж смач ная шур па.


