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У “Кругаўцы” не дрэмлюць

Лідары
жніва
Паводле інфармацыі
райкама прафсаюза
работнікаў АПК на 21 ліпеня
2017 года лепшых вынікаў
у працоўным спаборніцтве
дасягнулі:

па намалоце сярод
экіпажаў:
Аляксей Бураў і Ігар Траянаў
(КЗС-12 – 140,9 тоны) з КСУП
“Баршчоўскі”;
Аляксандр Казарын і
Аляксандр Кіслянок (КЗС
1218 – 134,3 тоны) з КСУП
“Крупец”;
Яўген Малашанка і Павел
Малашанка (КЗС 1218 – 123,02
тоны) з КСУП “Крупец”.

Па намалоце сярод
маладзёжных
экіпажаў:
Валянцін Бардоўскі і Сяргей
Гуцаў (КЗС 10К – 37 тон) з ААТ
“Жгунскае”.

На адвозцы зерня:
Камбайны КСУП “Кругавец” аднымі
з першых у раёне выйшлі ў поле. За
лічаныя дні гаспадарка ўбрала чвэрць
усяго зерневага кліна. Дырэктар прадпрыемства Васіль Гарэлікаў гэтым не
хваліцца. Кажа: аб поспехах на фінішы
гаварыць будзем. Калі агульны намалот
падлічым. Да слова, ён абяцае быць
значным – паказчык ураджайнасці ў
гаспадарцы пакуль другі ў раёне – 27,3
цэнтнера з гектара.
– Сёлета патрэбна абмалаціць зерневыя на
300 гектарах, – расказвае кіраўнік. – Пакуль
камбайны ў полі, мы заклапочаны іншымі
справамі. Патрэбна салому ў сцірты звезці,
іржышча заараць. У гаспадара ўсё павінна
ісці паступова. Поле з-пад рапсу, напрыклад,

ужо задыскавалі.
Два прэспадборшчыкі ледзь паспяваюць катаць у рулоны салому пасля праходу
зернеўборачнай тэхнікі. Механізатар Максім
Полухаў (на здымку) прызнаецца: у полі
праводжу ўвесь светлавы дзень. Работа
марудная, аднак неабходная. За змену каля
160 рулонаў вагой каля 300 кілаграмаў кожны
радамі выстройваюцца за трактарам Максіма.
– С я ме йн ым па др а да м п ра цу ем , –
усміхаецца ён. – Бацька на камбайне, я
салому пасля яго ўбіраю, а малодшы брат
Дзмітрый возіць яе да сцірты.
Да слова, менавіта Максім разам з
напарнікам Віктарам Сенчурам убіралі сена
з першага ўкосу траў. Работа для яго звыклая. Па прафесіі юнак – электраманцёр,

аднак у галіне энергетыкі працаваў толькі
на практыцы. Адразу пасля службы ў арміі
вырашыў па прыкладзе бацькі вучыцца на
трактарыста. Вось ужо пяты год працуе ў
гаспадарцы механізатарам.
– Сёлета мне трактар новы даверылі, –
хваліцца субяседнік. – Яго мінулай восенню
брат з абласных “Дажынак” прыгнаў. Тэхніка
добрая. Адно шкада: у “Беларусах” кандыцыянер не прадугледжаны. Кабіну з лазняй
параўнаць не магу, але ўсё адно прахалоды
ў ёй не хапае. Толькі ў час абеду і можна ў
цяні пасядзець. Тым больш, што ежу нам
у поле прывозяць. Гатуе ж повар стравы
смачныя…
Сяргей ЧАЙДАК
Фота Яўгена УСЦІНАВА

На адвозцы зерня
сярод маладых
вадзіцеляў:
Міхаіл Шкурко (МАЗ 555 –
153,9 тоны) з ААТ “Уцеўскае”.

На сушыльных
агрэгатах:
Сяргей Канцавы (КЗС-25 –
40 тон) з ААТ “Калінінскі”.

В номере:
Будет песня – будет хлеб:
в сельхозпредприятиях
района проходят
праздники первого снопа

Спасение людей – дело
мужественных: о профессии
пожарных не понаслышке
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Рыгор Заіка (МАЗ 555-1 – 253
тоны) з КСУП “Баршчоўскі”;
Мікалай Сукалін (МАЗ
457043 – 163,1 тоны) з КСУП
“Крупец”;
Міхаіл Радашкевіч (ГАЗ-САЗ
3507 – 116,3 тоны) з КСУП
“Крупец”.

От мечты к реальности:
житель поселка Ольховое
создал музей
под открытым небом
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погода
Долгота дня 16.01
Луна
22, 23 июля –
 в Раке,
24, 25 – во Льве

Тайны следствия:
пассажирки авто стали
пострадавшими
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23 июля
Новолуние
23 июля

Ночью +12...+14
ДНЕМ +22...+24
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер северный 2-4 м/с.

Па ўраджайнасці
сярод гаспадарак
раёна:
КСУП “Абарона” – 30,1 цэнтнера з гектара (убрана 13% ад
агульнай плошчы).
КСУП “Кругавец” – 27,3
цэнтнера з гектара (убрана
25% ад агульнай плошчы).
КСУП “Агракамбінат “Новы
шлях” – 25 цэнтнераў з гектара (убрана 14% ад агульнай
плошчы).

24 июля
Ночью +14...+16
ДНЕМ +25...+27
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 2-4 м/с.

2

по поводу

Добрушскі край

22 ліпеня 2017 г.

урожай-2017

С песней и благословением
Испокон веков день начала сбора урожая торжественно отмечался крестьянами. Как начнешь жатву, так ее и проведешь,
считали они. А потому «Зажинки» всегда были настоящим
праздничным днем в деревне. В современной Беларуси этот
праздник не столь масштабен и не несет такой смысловой нагрузки, как в прошлые времена. Но традиции земледельческого торжества сохранились.

В ОАО «Завидовское» праздник первого снопа прошел на
мехдворе. Сценой стала асфальтовая площадка у гаражей,
вместо портьер – ровная линейка выстроившихся комбайнов.
Рассаживаясь в кресла импровизированного зала, комбайнеры посматривали на восходящее
солнце: не оттянет ли торжество
выезд в поле?
– Приятно видеть улыбки на
лицах наших работников, – обратилась к зрителям руководитель предприятия Татьяна
Белян. – Очень хочется, чтобы
такое настроение было на протяжении всей жатвы. Мы со своей
стороны постараемся сделать

механизаторов.
Не пропустил праздник завидовских аграриев и председатель райкома профсоюза работников агропромышленного
комплекса Василий Бовкунович.
По его словам, местное предприятие внесло в прошлогодний
каравай района весомый вклад.
Из 35 экипажей комбайнов и 29
водителей, занятых на отвозке
зерна, ставших победителями областных и районных соревнований, многие – из ОАО
«Завидовское».
Благословение на плодотворную и безаварийную работу
механизаторы, водители и руководители сельхозпредприятия
получили от настоятеля местного храма отца Василия. Он прочитал молитву, пожелал хлеборобам помощи Божией и окропил всех святой водой. Украсили
мероприятие музыкальными
номерами работники районного Дворца культуры и вокаль-

ный ансамбль
Те р е х о в с к о г о
ГДК «Околица».
Сразу после
последних аккордов музыкального поздравления
комбайны вышли
в поле. По словам
Татьяны Белян, в
эту страду предстоит убрать
2040 гектаров
зерновых, что несколько больше
прошлогоднего.
– Увеличили
площади озимой
пшеницы, – рассказывает она.
– Эта культура
более востребована на рынке, да
и стоимость ее
выше, чем других
зерновых. Это позволит пополнить фонд оборотных средств

все, чтобы горячие дни прошли
без заминок и простоев.
С началом главного дела любого земледельца – уборки
хлеба – участников уборочного
конвейера поздравила председатель районного исполнительного комитета Ольга Мохорева.
Она отметила: в «Завидовском»
работают настоящие профессионалы, уже который год поддерживающие высокую «планку»
хозяйства.
– Желаю высоких намолотов
и больших зарплат, – напутствовала руководитель района.
– Человек должен получать удовольствие от работы, а оно прямо пропорционально заработку

І наказ на добры ўраджай
рыхтаваліся – з мінулай восені,
– адзначыў дырэктар гаспадаркі
Сяргей Пашко, звяртаючыся да
камбайнераў. – Для гэтага было
затрачана шмат сіл і сродкаў.
Га с п а д а р к а с п а д з я е ц ц а н а
вашу адданасць хлебаробскай
справе. Для пераможцаў жніва
гэтага года ў нас прадугледжаны істотныя грашовыя прэміі.
Будзем імкнуцца падтрымаць
усіх хлебаробаў і вадзіцеляў на
адвозцы зерня: падчас жніва
будзе арганізавана іх трохразовае харчаванне.
Першы сноп, перавіты
чырвонымі стужкамі, сімвал
новага ўраджаю, пад апладысменты ўдзельнікаў свята
перадалі кіраўніку гаспадаркі
Раніцай у пятніцу ў Насовічах
чуліся гукі цымбалаў. Гулкім
рэхам яны ўпляталіся ў
промні ўзыходзячага сонца.
У сельгаспрадпрыемстве
“Красная Буда” адзначалі
“Зажынкі”.
Камбайнеры, спецыялісты
гаспадаркі, працаўнікі зернетока і механізатары стаялі побач і слухалі спевы добрушскіх
артыстаў, прымалі віншаванні
ад кіраўніцтва гаспадаркі.
Настаяцель прыхода храма
Мікалая Цудатворцы протаіерэй
Аляксандр акрапіў святой вадой
збожжаўборачную тэхніку...
– Надышоў час збіраць
хлеб. Да гэтай падзеі мы доўга

предприятия, приобрести новое оборудование и удобрение,
обновить машинно-тракторный
парк.
В «Завидовском» к уборочной готовились основательно:
все 7 комбайнов за зиму отремонтированы. На них работают
опытные комбайнеры. Директор
заострила внимание на том, что
на протяжении четырех последних лет уборочная кампания в
хозяйстве проходит без привлечения сторонней помощи.
Если нужно, за руль комбайнов
садятся жители Ленино. Иван
Усов, например, работает на
«Гомсельмаше», но на период
жатвы берет отпуск и наравне с
работниками «Завидовского» от
зари до зари проводит в поле.
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора

Сяргею Пашко. Вялізны духмяны каравай уручылі лепшаму камбайнеру гаспадаркі па

аграрыяў “Краснай Буды” бітва
за ўраджай пройдзе на 2914
гектарах палеткаў.
На “Зажынках” слова трымала і галоўны аграном
гаспадаркі Надзея Асіпенка.
А святочны настрой мерапрыемства падтрымалі артысты народнага ансамбля
народнай песні “Сударушка”

выніках мінулагодняга жніва
Канстанціну Хузееву.
Спадзяванні на шчодры
ўраджай выказаў і старшыня
Насовіцкага сельвыканкама
Сяргей Бічукоў.
Старшыня раённага камітэта
работнікаў АПК Васіль
Баўкуновіч агучыў арыфметыку жніва: у гэтым годзе
ў раёне трэба ўбраць хлеб
на 27 тысячах гектараў. Для

г а р а д с к о г а Д о м а к у л ьт у р ы
“Меліяратар”. Адзначым,
ініцыятарамі і арганізатарамі, і
ўдзельнікамі святаў “Зажынкі”
– ад раённага да мясцовага
ўзроўню – выступаюць побач
з гаспадарнікамі кіраўніцтва і
работнікі аддзела ідэалагічнай
работы, культуры і па справах
моладзі райвыканкама.
Вольга СЕЛЯЗНЁВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

