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ЧАЦВЕР

Гаючыя
колеры
роднай
зямлі

ЦЫТАТА ДНЯ

Ігар ЛУЦКІ,
намеснік кіраўніка
Адміністрацыі
Прэзідэнта:

«Моладзь заўсёды
павінна сябе праяўляць.
Мы проста хочам
надаць нейкі імпульс
маладзёжнаму руху.
Хутка мы будзем
адзначаць Дзень моладзі,
плануем правесці
Тыдзень моладзі. Вядома,
самае галоўнае —
патрыятычнае, маральнае,
духоўнае выхаванне
маладога пакалення,
здаровы спосаб жыцця.
Моладзь павінна быць
у авангардзе. Для нас
важныя маладзёжныя
актывісты. Яны не павінны
адседжвацца дзесьці ўбаку,
а быць у грамадстве,
даносіць грамадству
пазіцыю моладзі».

КОРАТКА
• Беларусь атрымала
другі транш расійскага крэдыту ў памеры $500 млн.
• Бе ла рус кай АЭС
вы да дзе на лі цэн зія на
эксплуатацыю першага
энергаблока.
• Бе ла рус кі дзі ця чы
фонд перадаў Шклоўскай
ЦРБ біяхімічны экс прэсаналізатар крыві.
• МТС запусціў у Беларусі тэхналогію анлайнкансультацый у паліклініках.
• У бальніцах і паліклініках Беларусі праводзіцца
папярэдні запіс на вакцынацыю супраць COVІD-19.
•

Азербайджан вывучае беларускі досвед у
галіне будаўніцтва аграгарадкоў.

• Беларусь мае намер
звярнуцца ў Савет ІСАО
для ацэнкі правамернасці
забарон на палёты праз
Украіну.
• Ва ен на-ме ды цынскі інстытут адкрыецца
7 чэрвеня ў БДМУ.
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Касцюковіцкі жаночы святочны строй унікальны па сваёй прыгажосці
і колеравай гаме. Падобны строй спрадвеку шылі і насілі жанчыны і ў
суседніх раёнах — Краснапольскім, Клімавіцкім і Хоцімскім, але ў Касцюковіцкім да чырвонага колеру дадавалі і чорны. Апраналі строй у святы
і на ўрачыстасці, у храм і на бяседы-вяселлі. Ансамбль адзення чырвона-бела-чорнай колеравай гамы надзіва добра гарманіруе з зялёным
убраннем прыроды, асабліва ў час маладой лістоты і першых кветак.
А на гэтым фота не проста мадэль — майстар-метадыст па ручным
ткацтве Касцюковіцкага Дома рамёстваў Валянціна ВОЛКАВА, якая
яшчэ ў 2008 годзе разам з іншымі майстрамі ўстановы даследавала і
на аснове сабраных узораў рэканструявала сакральнае адзенне жан-

чыны мінулых стагоддзяў. У сваім строі Валянціна Іванаўна пазіравала
каля крыніцы вёскі Прусіна. Трэба сказаць, што Касцюкоўшчына багата
крыніцамі, некаторыя з іх карыстаюцца славай, іншыя — забытыя. Напрыклад, за гэтай вёскай збудаваны сапраўдны прыкрынічны комплекс
у гонар святога Панцеляймона, там на святы збіраецца шмат людзей.
Але гэты здымак руплівіцы Беларускага саюза майстроў Валянціны
Волкавай зроблены менавіта на фоне простай вясковай крыніцы, бо
тут ціхі і цяністы куток, вада з Прусінскага вытоку вельмі смачная і,
кажуць, гаючая, з яго бяруць ваду і вяскоўцы, і прыезджыя, ён жывіць
маляўнічую рачулку Крупня.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Наш чалавек

Бізнес — у глыбінцы

ПРЭМ'ЕРА РУБРЫКІ. З сённяшняга дня мы будзем знаёміць вас з
нашымі адданымі чытачамі, якія на працягу дзесяцігоддзяў выпісваюць
газету «Звязда». Гэтыя людзі раслі і сталелі на нашых публікацыях,
некаторыя самі станавіліся аўтарамі. Ва ўсіх іх — цікавыя лёсы, якія
заслугоўваюць нашай увагі.

НОВАЕ ЖЫЦЦЁ
ПУСТОГА БУДЫНКА

АБСАЛЮТНЫ РЭКАРДСМЕН

У Кобрынскім раёне створана
прадпрыемства па перапрацоўцы рыбы

Так называе сябе
наш чытач, які выпісвае
«Звязду» ўжо
на працягу 66 гадоў!
У гасцях у Анастаса Семяновіча, нашага шматгадовага
падпісчыка, карэспандэнты
«Звязды» былі ўжо не раз.
І не толькі таму, што жыве ён недалёка ад Мінска.
Справа ў тым, што Анастас
Лявонцевіч — вельмі цікавы апавядальнік. А яшчэ гэта гасцінны і працавіты чалавек: нягледзячы на свае
89 гадоў, ён і градку ўскапае,
і траву на ўчастку пакосіць,
а яшчэ гіру ў 16 кілаграмаў
падыме і ў лазні папарыцца.

Комплекс па перапрацоўцы рыбы таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЮдзісІнвест» у вёсцы Шамятоўка
не проста функцыянуе, але ўвесь час паступальна развіваецца: вядзецца мадэрнізацыя, запланаваны ўвод у
эксплуатацыю новых вытворчых цэхаў, складскіх і дапаможных памяшканняў. Тут паспяхова асвойваюць новыя віды прадукцыі, пашыраюць асартымент, працуюць
над павелічэннем геаграфіі рынкаў збыту. І як вынік —
у мінулым годзе агульны таваразварот кампаніі вырас
на 120 працэнтаў.

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.
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Дырэктару прадпрыемства Дзмітрыю КАРАСЮКУ прапаную
ўспомніць, з чаго пачыналася вытворчасць, як нарадзілася ідэя.
— Ідэя распачаць сваю справу па перапрацоўцы рыбы
з'явілася, можна сказаць, разам з інфармацыяй аб продажы
памяшкання былога магазіна ў Кобрыне. Будынак набылі ў
2013 годзе. Там і абсталявалі першы цэх па перапрацоўцы.
Пачыналі з выпуску рыбных прэсерваў аднаго віду, маленькімі крокамі рухаліся ў бок пашырэння асартыменту. Справы
пайшлі, як быццам, нядрэнна. Тады наш калектыў налічваў не
больш за 10 чалавек. Наспявала патрэба пашырацца, паблізу
ніякай пабудовы, што магла б стаць вытворчым
памяшканнем, не было.
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Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай
ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

