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А. ЛУКАШЭНКА:
ГАЛОЎНЫЯ РЭСУРСЫ
БЕЛАРУСІ - ГЭТА
ПРАЦА І ТАЛЕНТ
ЯЕ ГРАМАДЗЯН
Аб гэтым 31 кастрычніка на
цырымоніі ўручэння дзяржаўных
узнагарод і Дзяржаўных прэмій
Беларусі заявіў Прэзідэнт краіны
Аляксандр Лукашэнка
Як адзначыў кіраўнік дзяржавы,
сённяшняя цырымонія асаблівая,
паколькі на ёй прысутнічалі
не толькі людзі, удастоеныя
высокіх званняў, узнагароджаныя
ордэнамі і медалямі, але і лаўрэаты
Дзяржаўнай прэміі Беларусі, якая
ўручаецца раз у два гады.
З удзячнасцю і пажаданнямі
будучых поспехаў кіраўнік дзяржавы ўручыў дыпломы і ганаровыя
знакі групе металургаў з Магілёва.
Яны не толькі распрацавалі
перадавую тэхналогію ліцця, але
і арганізавалі прадпрыемства,
яко е выпускае інавацыйную
прадукцыю, запатрабаваную як у
краіне, так і за яе межамі.
Дзяржаўнай прэміі ўдастоіліся
таксама распрацоўшчыкі кар'ерных
самазвалаў асабліва вялікай
грузападымальнасці. «Эфектыўныя
канструктарскія рашэнні значна
павысілі канкурэнтаздольнасць і
перавагу нашых машын. Гэта дае
магчымасць БелАЗам утрымліваць
больш за 30 працэнтаў сусветнага
рынку вялікагрузнай тэхнікі ва
ўмовах моцнай канкурэнцыі з боку
транснацыянальных кампаній», –
адзначыў Аляксандр Лукашэнка.
Ён таксама адзначыў выключныя
дасягненні сучаснай беларускай
медыцыны.
Аляксандр Лукашэнка ўручыў
узнагароды ўрачам-траўматолагам,
якія стварылі сучасную тэхналогію
хірургічнага лячэння артапедычнай
паталогіі тазасцегнавога сустава ў
дзяцей і падлеткаў. «Гэта методыка
новая ў сусветнай медыцыне і
называецца «беларускай».
Акрамя таго, за ўклад у развіццё
айчыннага мастацтва Дзяржаўных
прэмій удастоены архітэктары і
мастакі. У тым ліку стваральнікі
мемарыяла «Д зецям-ахвярам
Вялікай Айчыннай вайны» і з
серыі графічных работ «Вароты
мінулага». Орд эны, медалі і
ганаровыя званні таксама атрымалі
многія дзеячы культуры, прызнаныя
майстры, якія прысвяцілі сваё
жыццё музычнаму і тэатральнаму
мастацтву, вядомыя журналісты і
спартсмены.
Высокіх дзяржаўных узнагарод
таксама ўдастоены ваеннаслужачыя
і супрацоўнікі праваахоўных
органаў.
На заканчэнне ён пажадаў
узнагароджаным дабра, шчасця і
дабрабыту, каб натхненне і мэтанакіраванасць заўсёды спадарожнічалі ім на шляху да новых
дасягненняў.
БелТА
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АСЕННІЯ КАНІКУЛЫ

Цікавы занятак гарантаваны

У краіне
БЕЛАРУСЬ І РАСІЯ
ПАЦВЕРДЗІЛІ
ГАТОЎНАСЦЬ
ПАДПІСАЦЬ
ДАКУМЕНТЫ
ПА ПАСТАЎКАХ ГАЗУ
Аб гэтым паведамілі ў прэсслужбе ААТ «Газпрам»
У цэнтральным офісе кампаніі
31 кастрычніка адбылася чарговая
сустрэча намесніка прэм'ер-міністра
Беларусі Сяргея Румаса і старшыні
праўлення ААТ «Газпрам» Аляксея
Мілера.
«Бакі прадоўжылі ўзгадненне
дакумент аў, якія вызначаюць
умовы пастаўкі і транспарціроўкі
расійскага газу праз тэрыторыю
Беларусі, пачынаючы з 2012 года,
а таксама ўмовы павелічэння долі
«Газпрама» ў ААТ «Белтрансгаз» з
50 працэнтаў да 100 працэнтаў. Была
выказана ўзаемная ўпэўненасць у
тым, што ўсе дакументы будуць
гатовы да падпісання ў лістападзе»,
– а д з н ач ы л і ў п р э с - с л у ж б е
«Газпрама».

ПРАФІЦЫТ
РЭСПУБЛІКАНСКАГА
БЮДЖЭТУ СКЛАЎ
BR2,1 ТРЛН
– Дзецям адпачынак гарантаваны, – паведаміла намеснік
дырэктара па вучэбнай частцы раённай станцыі дзіцячай
тэхнічнай творчасці Надзея Мікалаеўна Судаева. – На базе
станцыі на канікулах арганізаваны аздараўленчы лагер
“Вясёлка”. Мэтай яго стварэння з’яўляецца аздараўленне дзяцей і падлеткаў сродкамі рознабаковай дзейнасці, спартыўных
мерапрыемстваў, набыццё вопыту, напрацоўка ведаў, уменняў
і навыкаў у галіне тэхнічнай творчасці.
– Мне падабаецца наведваць
станцыю ў час канікулаў, – гаворыць вучаніца 5 класа САШ
№2 Ірына Буднікава (на здымку злева). – У першай палове
дня мы займаемся ў гуртках, а ў

другой – з намі арганізоўваюць
віктарыны, турніры, экскурсіі.
– Сёння на занятках гуртка “Умелыя ручкі”, – дадае
вучаніца 4 класа САШ №2
Надзея Васількова (на здым-

ку ў цэнтры), – мы працавалі
з газетнай паперай, а хлопчыкі
рабілі дошчачкі-падстаўкі пад
гарачае.
Цікава і разнастайна пройдзе тыдзень канікулаў для
дзяцей, якія вырашылі ў гэтыя
дні не сядзець дома перад
тэлевізарамі. Кожную раніцу
яны спяшаюцца на станцыю
тэхнічнай творчасці або ў
сваю школу, дзе арганізаваны
аздараўленчыя лагеры.
Анастасія АСАДЧАЯ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Аб гэтым паведамілі
ў Міністэрстве фінансаў
Д а ход ы р э с п убл і ка н с ка г а
бюджэту склалі Br31,7 трлн., або
94,3 працэнта гадавога плана,
расходы – Br29,6 трлн., або 74,3
працэнта.
Расходы на агульнадзяржаўную
дзейнасць былі ў памеры Br8,3 трлн.
(74,9 працэнта), на фінансаванне
нацыянальнай эканомікі – Br9,5
трлн. (71,9 працэнта).
На сацыяльную сферу накіравана
Br40,6 трлн. (74,2 працэнта).
БелТА

ДОБРАЯ ВЕСТКА

У ЛІСТАПАДЗЕ
ЎЗРАСЛІ
“ДЗІЦЯЧЫЯ”…
У Беларусі з лістапада 2011
года на 29,9 працэнта ўзрастуць
памеры дзяржаўных дапамог
сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей.
Аб гэтым паведамілі ва ўпраўленні
народанасельніцтва, гендарнай і
сямей най палітыкі Міністэрства
працы і сацыяльнай абароны.
З 1 лістапада 2011 года па 31
студзеня 2012 года штомесячная
дапамога па догляд зе д зіцяці
да дасягнення ім узросту трох
гадоў складае Br574 тыс. 790,
старэйшага за тры гады – Br172
тыс. 440. Аднаразовая дапамога

ў сувязі з нараджэннем першага
дзіцяці дасягне Br5 млн. 747 тыс.
900, пры нараджэнні другога і
наступных д зяцей беларускія
сем'і будуць атрымліваць Br8 млн.
47 тыс. 60.

…І ПАВЯЛІЧЫЛІСЯ
“СУТАЧНЫЯ”
У Беларусі з 2 лістапада 2011
года сутачныя за адзін дзень
камандзіроўкі павялічваюцца ў два
разы да Br44 тыс. з Br22 тыс.
Та ко е р а ш э н н е зм е ш ч а н а ў
пастанове Міністэрства фінансаў
Беларусі ад 21 кастрычніка 2011
года нумар 107, паведамілі ў
Мінфіне.
Паводле БелТА

погода
Долгота дня 9.33
Луна
2, 3 ноября — в Водолее,
4, 5, 6 — в Рыбах

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем директора
Александра Федоровича
ВАСЬКОВЦОВА
Есть такие понятия, над которыми не властно время –
долг, профессионализм, ответственность, дух созидания.
И все это применимо к Вам. Еще не подвластно годам уважение. Примите наше искреннее уважение и пожелания
оставаться тем, кем Вы были для нас все эти годы, тем
человеком, за которым хочется идти и с которым хочется
работать. С юбилеем Вас!

Коллектив Добрушского филиала
КУП «Гомельоблтопливо»

3 ноября

Первая четверть

НОЧЬЮ +4...+6
ДНЕМ +5...+7
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер юго-западный, 2-4 м/с

4 ноября
НОЧЬЮ +4...+6
ДНЕМ +5...+7
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер южный, 1-4 м/с
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КАНТЭКСТ

Добрушскі край

НА КОНТРОЛЕ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

С контрольного вопроса о наведении порядка на земле
началось очередное аппаратное совещание
у председателя райисполкома О. Ф. Мохоревой

2 лістапада 2011 г.

У РАЙВЫКАНКАМЕ

На мінулым тыдні адбылося чарговае пасяджэнне райвыканкама,
у ходзе якога былі разгледжаны пытанні аб сацыяльна-эканамічным
развіцці Добрушскага раёна ў студзені-верасні 2011 года, аб выніках
выканання бюджэту за дзевяць месяцаў 2011 года і аб выніках работы
са зваротамі грамадзян, якія паступілі ў Добрушскі райвыканкам
у студзені-верасні гэтага года

Порядок отражает
Аграпрамысловы комплекс:
лицо района
В области и в районе в этом
месяце должна проходить активная работа по наведению порядка на земле. Председатель
заслушала отчеты руководителей организаций и своих заместителей о проведенной работе по зачистке придорожных
полос от кустов и деревьев, по
раскорчевке пней и введению
пустующих земельных участков
в населенных пунктах в культурный севооборот. «В этом
направлении нужно работать
засучив рукава, ведь не так
много у нас в районе сложных
заросших участков вдоль дорог», — сказала председатель.
По вопросу благоустройства было
решено собрать совещание с руководителями организаций, которые проводят соответствующую
работу на земле, председателями
сельисполкомов, руководителями
хозяйств, заместителями председателя райисполкома.
В связи со сложившейся экономической ситуацией на контроль
председателя был взят вопрос по
уровню средней заработной платы в
организациях и учреждениях города
и района.
Отделу экономики райисполкома
было дано поручение разобраться
в торговле: что продается у нас в
районе по импорту. Дело в том,
что многие товары, которые можно производить без особых проблем у нас в республике или даже
в районе, завозятся из заграницы.
Председатель предложила организовать выставку, на которой
нужно представить все импортные
товары, реализуемые через нашу
торговую сеть, и пригласить на нее

са здабыткамі і перспектывамі

субъектов хозяйствования, которые
смогли бы сработать по вопросу
импортозамещения.
Кроме этого, на аппаратном совещании вновь был поднят вопрос по
открытию в Новозыбкове магазина
для реализации товаров белорусского производства. К решению этого вопроса было решено привлечь
райпо, Добрушский хлебозавод и
КБО. «Держитесь за потенциальных
партнеров из России, работайте на
новом уровне, выходите на международное сотрудничество. Ведь расположение нашего района развитию
такого взаимодействия может хорошо помочь. Нельзя не использовать
такую возможность», — отметила
Ольга Федоровна.
На аппаратном совещании были
рассмотрены и другие вопросы,
касающиеся ремонта городских
школ, запаса медикаментов, уборки города. В ходе совещания было
принято решение о наведении в
ближайшую субботу порядка силами
райисполкома в Демьянках в усадьбе Герардов.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

РАБОТА МОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ

Рыба поштучно
и пиво подросткам

Мобильная группа райисполкома совместно с представителями
районного отдела внутренних дел
на прошлой неделе посетила ряд
торговых объектов в микрорайонах
«Мелиоратор», бумажной фабрики
и в центре города.
Представители мобильной группы
проверили сроки реализации товаров в магазинах, чистоту и порядок
в торговых залах. Замечания были
высказаны работникам магазина
«По пути», в торговом зале которого был грязным пол. В магазине
«Солнечный» продавцы реализовывали поштучно рыбу, на которую не
была установлена цена. У девушекпродавцов отсутствовали головные
уборы. С таким же замечанием

обратились представители мобильной группы
и к продавцам магазина
«Продукты», который расположен возле остановки
«Бумажная фабрика».
В ходе рейда членам мобильной группы удалось
предотвратить передачу
слабоалкогольного напитка несовершеннолетним
жителям нашего города от
незнакомого мужчины, который приобрел для них пиво.
Проблема «Дядя, купи, пожалуйста,
нам пива» достаточно актуальна. Ведь
от ответственности некоторых взрослых зависят и будущее, и здоровье
детей и подростков. Взрослым лучше сказать твердое «нет» и проявить
принципиальность и твердость в данном вопросе, чем стать «добреньким»
дяденькой и приложить руку к спаиванию подрастающего поколения. Это
касается и продавцов торговых объектов: ведь несмотря на довольно-таки
внушительные штрафы за реализацию
спиртного несовершеннолетним, ранее уже были зафиксированы факты
продажи слабоалкогольных напитков
подросткам.
Полина БЫКОВСКАЯ

Па выніках работы аграпрамысловага комплексу раёна за дзевяць месяцаў 2011 года
выпушчана сельскагаспадарчай прадукцыі
на суму 202,8 мільярда рублёў або 103,2
працэнта да ўзроўню 2010 года, у тым ліку ў
грамадскім сектары на суму 131,4 мільярда
рублёў, насельніцтвам на суму 71,4 мільярда
рублёў.
Як адзначыў у сваім дакладзе А. В. Антановіч,
намеснік старшыні райвыканкама, толькі
два сельгаспрадпрыемствы КСУП “Дубовы
Лог” і КСУП “Уцеўскае” выканалі прагнозны паказчык, згодна зацверджаных аб’ёмаў
вытворчасці прадукцыі сельскай гаспадаркі
на 2011 год.
А.В. Антановіч акцэнтаваў увагу на тым, што
за дзевяць месяцаў
гэтага года атрымана выручкі
ад рэалізацыі
прадукцыі,
работ і паслуг
на суму 101,9
мільярда
рублёў, што на
45 працэнтаў
б о л ь ш
у
параўнанні з
аналагічным перыядам мінулага
года. Найбольшыя
тэмпы прыросту аб’ёмаў выручкі ад
рэалізацыі прадукцыі атрыманы ў КСУП “Дубовы Лог” (126 працэнтаў),
СВК “Баршчоўскі” (64 працэнты), СВК
“Харошаўскі”(63 працэнты) і СВК “Крупец”
(60 працэнтаў). Менш за 30 працэнтаў тэмп
прыросту атрыманы ў ПСУП “ЦерахоўкаАгра” (122 працэнты) і КСУП “Жгунскае” (129
працэнтаў).
За дзевяць месяцаў па раёне на 1 балагектар прыходзіцца 42 тысячы рублёў выручкі,
што на 13 тысяч рублёў больш, чым за
аналагічны перыяд мінулага года. Выручка на
аднаго работніка склала 36 мільёнаў рублёў,
рост да ўзроўню мінулага года склаў 12
мільёнаў рублёў (150 працэнтаў).
За студзень-верасень 2011 года прыбытак ад
рэалізацыі прадукцыі па сельгасарганізацыям
раёна склаў 10,3 мільярда рублёў, што ў 2,9
раза больш, чым у мінулым годзе. Ва ўсіх гаспадарках, за выключэннем ПСУП “ЦерахоўкаАгра”, назіраецца станоўчая дынаміка росту
прыбытку ад рэалізацыі. Найбольшы тэмп
росту прыбытку атрыманы ў КСУП “Калінінскі” і
КСУП “Дубовы Лог” (у 8 разоў), КСУП “Красная
Буда” і КСУП “Жгунскае” (у 6 разоў). У цэлым
па раёне назіраецца перавышэнне тэмпаў
росту выручкі ад рэалізацыі над сабекоштам
рэалізаванай прадукцыі на сем працэнтных
пунктаў. Перавышэнне тэмпаў росту сабекошту над выручкай не назіраецца ні ў адной
сельгасарганізацыі раёна.
Прагнозны паказчык у жывёлагадоўлі за дзевяць месяцаў склаў 101,7 працэнта, выраблена
прадукцыі на суму 63,3 мільярда рублёў, у тым
ліку па малаку выкананне склала 101 працэнт,
па вырошчванні буйной рагатай жывёлы 103,3
працэнта, свіней — 102 працэнты.
Колькасць буйной рагатай жывёлы склала 38
253 галавы ці 106 працэнтаў да ўзроўню 2010
года, у тым ліку кароў 11 250, свіней 18 979.
Гаспадаркамі раёна атрымана на вырошчванні і
адкорме буйной рагатай жывёлы 4050 тон прывесу. Сярэднясутачная прывага па буйной рагатай жывёле склала 634 грамы. На вырошчванні
свіней атрымана 1814 тон прывесу пры сярэднясутачным прывесе 497 грамаў.
Валавая вытворчасць малака павялічылася
да ўзроўню 2010 года на адзін працэнтны пункт
і склала 41 890 тон. Удой на адну карову склаў
4086 кілаграмаў малака (мінус 84 кілаграмы
да ўзроўню мінулага года).
Рэалізацыя малака склала 33 397 тон

ці 101 працэнт да ўзроўню мінулага года.
Ніжэй 100 працэнтаў да ўзроўню мінулага
года рэалізацыя малака зафіксавана ў СВК
“Абарона”, СВК “Кругавец”, ПСУП “ЦерахоўкаАгра”, КСУП “Красная Буда”, КСУП “Жгунскае”,
СВК “Баршчоўскі”, КСУП “Завідаўскае”.
Працэнт таварнасці малака склаў 80
працэнтаў. Рэалізавана малака гатункам “экстра” 40 працэнтаў, вышэйшым гатункам 43,1
працэнта, першым — 10,5 працэнта, другім
— 6,4 працэнта.
Недаатрыманне выручкі ад жывелаводчай
прадукцыі па сельгаспрадпрыемствам склала
14,1 мільярда рублёў.
Расход кармоў на адзін цэнтнер малака складае 105
кармавых адзінак пры
нарматыве 100 кармавых адзінак.
Супастаўленне
в ы н і к а ў
эфектыўнасці
вытворчасці
малака і буйной рагатай
жывёлы ў цэлым з асобнымі
вытворчаэканамічнымі
паказчыкамі
вытворчасці дадзенай прадукцыі
паказвае, што ў
дасягненні значных
фінансавых вынікаў дзейнасці
суб’ектаў гаспадарання дамінуючы ўплыў
аказваюць якасныя паказчыкі вытворчасці
сельгаспрадукцыі. У сельгаспрадпрыемстваў
з найбольшымі ўдоямі, прывесамі, высокай
якасцю рэалізуемай прадукцыі і высокімі
сярэднерэалізацыйнымі цэнамі, нізкім сабекоштам прадукцыі назіраецца высокая
рэнтабельнасць.
Прагнозны паказчык па прадукцыі
раслінаводства выкананы на 105,3 працэнта, выраблена прадукцыі на суму 68,1
мільярда рублёў. У гэтым годзе валавы
збор збожжа склаў 62,2 тысячы тон або
117,8 працэнта да ўзроўню мінулага года
пры сярэдняй ураджайнасці 27,5 цэнтнера
з гектара. Самая высокая ўраджайнасць
зерневых і зернебабовых культур у КСУП
“Агракамбінат “Новы шлях”, СВК “Крупец”,
СВК “Абарона”.
Валавы збор кукурузы на зерне склаў 7,8
тысячы тон, што больш за ўзровень мінулага
года ў 8 разоў пры ўраджайнасці 85,8 цэнтнера з гектара. Валавы збор рапса складае
1533 тоны або 23 працэнты да ўзроўню 2010
года, атрымана ўраджайнасць 15 цэнтнераў
з гектара. Валавы збор бульбы склаў 7,4 тысячы тон пры ўраджайнасці 150 цэнтнераў з
гектара.
Па стане на 1.10.2011г. нарыхтавана ўсяго
кармоў 102,5 тысячы тон кармавых адзінак,
што вышэй да ўзроўню мінулага года на 28,5
працэнта.
Сеў азімых зерневых пад ураджай 2012 года
праведзены на плошчы 17 804 гектары, з іх на
зерне 16 285 гектараў. На зерне пшаніцы пасеяна 5156 гектараў, трыцікале 5636 гектараў,
жыта 5493 гектары.
Па падліках выкананне прагнознага паказчыка па прадукцыі сельскай гаспадаркі
ва ўсіх катэгорыях за студзень-красавік
2011 года складзе 107,1 працэнта, у тым
ліку па грамадскім сектары 111,8 працэнта,
насельніцтву — 101,7 працэнта. Гэты рост
будзе забяспечаны ў раслінаводстве дзякуючы
збору кукурузы на зерне, нарыхтоўцы кукурузнага сіласу. Па вытворчасці малака плануецца
рост на 3 працэнты, па вырошчванні буйной
рагатай жывёлы плануецца атрымаць прывагу
за кастрычнік на ўзроўні 750 грамаў.
Падрыхтавала Паліна БЫКОЎСКАЯ
Працяг тэмы — на 3 с.
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Не радуюць справы і з прыцягненнем
замежных інвестыцый. Пры заданні 14
мільёнаў долараў гэтая лічба складае
41,8 тысячы долараў. Мясцовай уладай
праводзіцца комлекс мерапрыемстваў па
рабоце з патэнцыйнымі інвестарамі, у тым
ліку і арганізацыя традыцыйнага эканамічнага
форуму. Некаторыя бізнесмены ўжо выбралі
Добрушчыну месцам размяшчэння сваіх
прадпрыемстваў, але яшчэ большая колькасць асцярожнічае. За год было створана
22 новыя малыя прадпрыемствы, якія далі
работу 197 чалавекам.
Да слова, менавіта развіццё прыватных
прадпрыемстваў і выхад на замежныя рынкі
камунальных арганізацый па прагнозах і дапамогуць выйсці раёну на запланаванае сальда
гандлю таварамі і паслугамі. Сёння сальда знешняга
гандлю застаецца адмоўным (мінус 203,9 тысячы
долараў ЗША). Чакаецца, што пачнуцца пастаўкі за
мяжу мэблі ТАА “Самелга-Трэйд”, арыенціровачна
на 20 тысяч долараў да канца года паставіць на
экспарт піламатэрыялаў і ТАА “Добрушдрэў”,
распрацоўваецца пытанне пастаўкі будаўнічых
матэрыялаў у Расію КУП “Добрушскі камунальнік”,
пастаўкі спецадзення Добрушскім КБА.
За першыя восем месяцаў 2011 года сума чыстага прыбытку па раёне склала 46,2 мільярда рублёў,
што на 107,1 % больш чым за адпаведны перыяд
мінулага года. Між тым, КУП “Добрушскі камунальнік”
атрымала страты ў памеры 1249 мільёнаў рублёў.
Асноўнай прычынай стала стрымліванне тарыфаў на
жыллёва-камунальныя паслугі насельніцтву.
У раёне актыўна развіваюцца гандаль і сфера
паслуг. Толькі ў горадзе за апошні год адкрыты
тры новыя магазіны, у хуткім часе пачне працаваць
гандлёвы павільён ПГУП “Казімір”. Тавараабарот за
9 месяцаў склаў 147,7 мільярда рублёў, што вышэй
запланаванага паказчыка. Што тычыцца паслуг, то
і іх аб’ём павялічыўся на 27 працэнтаў.
Падрыхтаваў Сяргей ЧАЙДАК

Надзея —
на прыватныя
прадпрыемствы
Па выніках работы за дзевяць месяцаў раён не
выканаў 7 з 18 паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага
жыцця. Аднак, па словах намесніка старшыні райвыканкама А.І. Барысёнак, на тое ёсць пэўныя
прычыны.
– Да выканання прагнознага паказчыка па
інвестыцыях у асноўны капітал па камунальных
арганізацыях не хапіла 25,5 мільярда рублёў,
– тлумачыла яна членам раённага камітэта. –
Гэта абумоўлена тым, што ў раёне запаволіліся
тэмпы будаўніцтва жылля з-за прыпынення
выдачы льготных крэдытаў. На працягу года
адсутнічала фінансаванне і на будаўніцтва ферм
па пераспецыялізацыі вытворчасці ў КСУП “Дубовы
Лог” і СВК “Харошаўскі”.
Падцягнуць гэты паказчык да 70 працэнтаў дапаможа будаўніцтва двух шматкватэрных дамоў,
8 кватэр у вёсках, рэканструкцыя моста праз
Хорапуць, завяршэнне мадэрнізацыі кацельні
“Меліяратар” і аптымізацыя схемы цеплазабеспячэння ў Церахоўцы. Каб дасягнуць 100-працэнтнага ўзроўню 2011 года па інвестыцыях па
камунальных арганізацыях, патрэбна толькі ў чацвёртым квартале прыцягнуць у раён больш за 47
мільярдаў рублёў.

БУДАЎНІЦТВА

Па заданні застаюцца пытанні
Намеснік старшыні райвыканкама Сяргей Пятроўскі, які
курыруе пытанні будаўніцтва
і жыллёва-камунальнай
гаспадаркі, паведаміў наступную інфармацыю.
За 9 месяцаў 2011 года ў
раёне ўведзена ў эксплуатацыю 12 010 метраў квадратных агульнай плошчы жылля,
што склала 75% ад гадавога задання. З іх 25% – гэта
пяціпавярховы жылы дом у
мікрараёне “Меліяратар”, 22%
– жыллё сельгасарганізацый,
28% – індывідуальнае жыллёвае будаўніцтва.
У цэлым заданне па ўводзе
жылля выканана, але будаўнічыя
работы на 45-кватэрным доме ў
мікрараёне “Меліяратар” (ЖБСК
№14) не выкананы своечасова. Таксама некаторыя пытанні
ёсць па будаўніцтве ў Крупецкім
і Кузьмініцкім сельскіх Саветах.
Выкананне задання забяспечыў
звышпланавы ўвод жылля ў
сельгасарганізацыях. Прычынай
зніжэння з’яўляецца змяншэн-

не аб’ёмаў будаўніцтва, абмежаванне па выдачы льготн ы х к р э д ы т а ў, а д с у т н а с ц ь
стабільнасці фінансавання па
бюджэтных аб’ектах.
За 9 месяцаў 2011 года выкарыстана 20 742 млн рублёў
інвестыцый у асноўны капітал па
раёне для будаўніцтва жылля. На
будаўніцтва аб’ектаў інжынернатранспартнай інфраструктуры
накіравана 5124 млн рублёў, што
ў 1,3 раза перавышае аналагічны
паказчык мінулага года.
Зараз у горадзе інтэнсіўна
вядуцца будаўнічыя работы па
аб’екце “Рэканструкцыя САШ
№1 з прыбудаваннем харчаблока”. У 2011 годзе назіраецца
зніжэнне аб’ёмаў інвестыцый
па жыллёвым будаўніцтве і
будаўніцтве жывёлагадоўчых
комплексаў на тэрыторыі раёна
ў параўнанні з 2010 годам.
Выкананы работы па
абсталяванні вулічным асвятленнем гарадскіх вуліц Гагарына,
Савецкай, Пралетарскай,
Камінтэрна, Крупскай і іншых.

Пры гэтым заменена 4,02 км
электрасеткі, усталявана 52
свяцільнікі з энергазберагальнымі
лямпамі на агульную суму 54,8
млн рублёў. Вяліся работы па
капітальным рамонце жылога фонду. Гэта цеплавая мадэрнізацыя
жылога дома па вуліцы Школьнай
у аграгарадку Жгунь, сезонныя работы па добраўпарадкаванні дома
ў Добрушы па вуліцы Паскевіча,
рамонт даху і іншае. Пастаянна вядуцца работы па рамонце вулічнадарожнай сеткі.
З мэтай гарантавання надзейнага цеплазабеспячэння
раёна распрацавана праектная дакументацыя і ўжо вядуцца будаўнічыя работы на
аб’екце “Кацельня мікрараёна
“Меліяратар”. Будаўніцтва на
80% выконваецца за сродкі
Сусветнага банка і на 20% —
рэспубліканскага бюджэту.
За тры кварталы гэтага года па
капітальным рамонце асвоена
913,5 млн рублёў.
Падрыхтавала
Анастасія АСАДЧАЯ

САЦЫЯЛЬНАЯ СФЕРА

Медыкам ёсць чым пахваліцца
У выкананні раёнам планавых прагнозных паказчыкаў вялікая роля
адводзіцца арганізацыям сацыяльнай галіны. У адрозненне ад іншых
прадпрыемстваў і арганізацый, на якія ўскладваецца адказнасць за
выкананне такіх паказчыкаў як інвестыцыі, знешні гандаль, узровень
імпарту і экспарту, работа ўстаноў аховы здароўя, культуры і адукацыі
ацэньваецца не столькі па фінансавых паказчыках, колькі па рэакцыі
насельніцтва. Калі людзі задаволены медыцынскім абслугоўваннем,
узроўнем адукацыі сваіх дзяцей і камфортам у будынках школ – значыць, і работа сацыяльнай галіны атрымае станоўчую ацэнку.
Па добраўпарадкаванні тэрыторый, знешнім выглядзе
будынкаў і парадку ў кабінетах
на першае месца ў раёне
выходзяць установы аховы
здароўя. ФАПам і амбулаторыям ёсць чым ганарыцца.
Толькі сёлета гаспадарчым
спосабам былі праведзены
бягучыя рамонты палат і працэдурнай у тэрапеўтычным
аддзяленні раённай бальніцы,
фізіятэрапеўтычным аддзяленні
паліклінікі. Праведзены рамонт
Усоха-Будскай амбулаторыі
агульнай практыкі, Ленінскага
фельдчарска-акушэрскага пункта, харчовага блока Агародня-

Гомельскай бальніцы сястрынскага догляду і іншых аб’ектаў.
Зараз працягваецца рамонт
асноўнага будынка Добрушскай
ЦРБ. Усяго на рамонтныя работы за бягучы год было затрачана
звыш мільярда рублёў.
Рамантуючы будынкі, медыкі не
забываюць і пра павышэнне сваёй кваліфікацыі, развіццё сучасных праектаў. Так, наша бальніца
прымае ўдзел у інавацыйным
праекце “Анкалогія” сумесна з Гомельскім медыцынскім
універсітэтам і абласным
клінічным анкалагічным дыспансерам. Праект дазваляе
выяўляць захворванні на рак на

ранняй стадыі.
Рамонты ідуць і на аб’ектах
аддзела адукацыі райвыканкама. Працягваецца рэканструкцыя гарадской САШ №1, амаль
скончаны капітальны рамонт
САШ №3, а будынак дзіцячага
садка ў Крупцы ўведзены ў эксплуатацыю ўжо з верасня бягучага года.
За справаздачны перыяд
у аддзел адукацыі паступіла
183,5 мільёна рублёў шэфскай
дапамогі, якая выкарыстана для
рамонту, на харчаванне вучняў,
умацаванне матэрыяльнай базы
ўстаноў. Акрамя таго, установы
адукацыі зарабілі 373,3 мільёна
рублёў ад аказання платных паслуг насельніцтву.
Увогуле, школы і дзіцячыя
садкі цалкам падрыхтаваліся
да зімовага перыяду: усе
ўстановы своечасова атрымалі
цепланосьбіт, у поўным аб’ёме
праведзена закладка садавіны і
агародніны ў сховішчы.
Падрыхтаваў
Сяргей Чайдак
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З пачуццём
выкананага
абавязку
Эканамічныя цяжкасці, у якіх на працягу дзевяці месяцаў гэтага
года працавала вытворчая сфера раёна, не маглі не паўплываць
адмоўна і на ход бюджэтнага працэсу. Больш падрабязна аб
выніках выканання бюджэту расказвае начальнік фінансавага
аддзела райвыканкама А.У. СІЛІНА.

Як збіралі…
За студзень-верасень у бюджэт раёна паступіла 30057,8 млн
руб. даходаў – на 51 працэнт
больш за паказчык аналагічнага
перыяду 2010 года. З іх каля 43
працэнтаў заняў падаходны падатак, амаль 20 працэнтаў – падатак на дабаўленую вартасць,
больш за 9 працэнтаў – падатак
на нерухомасць.
Бюджэтаўтваральнымі
прадпрыемствамі раёна з пачатку года ўплачана 9153,5 млн
руб., што склала 28,5 працэнта ў аб’ёме кансалідаванага
бюджэту. Найбольшы ўклад у
напаўненне раённага “кашалька”
ўнеслі ЗАТ “Добрушскі фарфоравы завод” (9,4 %), папяровая
фабрыка “Герой працы” (6,8 %),
райспажыўтаварыства (6,1 %).
Амаль у тры разы выраслі даходы
ад продажу дзяржаўнай маёмасці.
Новастворанымі арганізацыямі ў
бюджэт пералічана звыш 578
млн руб., што ў 2,4 раза больш за
ўзровень аналагічнага перыяду
мінулага года і на 0,6 працэнта
вышэй задання.
На 1 кастрычніка плацельшчыкі
раёна не маюць запазычанасці
па плацяжах у бюджэт.

…і трацілі
З-за таго, што тэмпы росту
бюджэтных расходаў значна перавышаюць узровень росту ўласных
даходаў, фінансаванне расходаў
ажыццяўлялася з цяжкасцямі:
замест першапачаткова запланаваных асігнаванняў у памеры
16721,5 млн руб. павелічэнне
расходаў склала 25864,2 млн.
Зразумела, што прадугледжаных
у бюджэце сродкаў аказалася
недастаткова, таму давялося шукаць дадатковыя магчымасці для
своечасовай і поўнай выплаты
зарплаты і адпускных работнікам
бюджэтнай сферы, разлікаў за
энерганосьбіты, пастаўленыя прадукты харчавання, медыкаменты.
Прынятыя меры дазволілі
не дапусціць крэдыторскай
запазычанасці па абароненых артыкулах бюджэтных расходаў. На
іх накіравана амаль 80 працэнтаў
усіх расходаў, у тым ліку больш
за 73 працэнты — на сацыяльную сферу.

Дадаткова зараблялі…
За 9 месяцаў на фінансаванне
расходаў дадаткова накіравана
5762,4 млн руб. Гэта дазволіла выканаць шэраг мерапрыемстваў,
першапачаткова не прадугледжаных у бюджэце. Так, за кошт
абласных сродкаў адрамантаваны пункт спрошчанага пропуску
“Андрэеўка”, распачаты работы
па рэканструкцыі моста праз
Хорапуць, добраўпарадкаваны
вуліцы Інтэрнацыянальная
і Кастрычніцкая ў райцэнтры, праведзены работы па
рамонце жывёлагадоўчых
памяшканняў у некаторых
сельгаспрадпрыемствах.
За дадатковыя сродкі раённага бюджэту выраблены клеткідомікі для цялят, праведзена
мадэрнізацыя помніка У.І. Леніну,
закуплена абсталяванне для
дзіцячага гарадка і харчовага
блока раённай бальніцы.
Даходы ад небюджэтнай
дзейнасці, атрыманыя галінамі
сацыяльнай сферы ў суме больш
за 1179 мнл руб., накіраваны
на папаўненне матэрыяльнатэхнічнай базы ўстаноў, аплату
транспартных паслуг, рамонт

будынкаў і абсталявання.

…і эканомілі
Ішла работа па аптымізацыі
сеткі і штатаў устаноў сацыяльнай сферы, аднак яна павінна
быць больш актыўнай. А яе мэтазгоднасць даказвае, напрыклад, тое, што закрыццё сёлета Чырвонакастрычніцкай
сельскай бібліятэкі дазволіла
зэканоміць 15 мнл руб. Ёсць
п р а п а н о в а аб ’ я д н а ц ь д з в е
бібліятэкі, размешчаныя ў будынку Церахоўскага гарадскога
Дома культуры. У выніку закрыцця некаторых устаноў адукацыі
эканомія бюджэтных сродкаў у
разліку на фінансавы год складае амаль 218 млн руб.

Даўгі не вярталі
Асобнай тэмай у працэсе выканання бюджэту застаюцца бюджэтныя пазыкі. На 1
кастрычніка прадпрыемствы
аграпрамысловага комплексу раёна запазычылі бюджэту
14280,8 млн руб., 71 працэнт з
іх – пратэрмінаваная запазычанасць. У бюджэт вернута толькі
454,5 мнл. Некаторыя гаспадаркі
ў некалькі разоў скарацілі сродкі,
накіроўваемыя на вяртанне пазык: СВК “Баршчоўскі” — у 9
разоў менш, чым за 9 месяцаў
2010 года, КСУП “Жгунскае”
даўгоў пагасіла ў 75 разоў менш.

У насельніцтва
сродкі не збіралі
Актыўная работа па зборы падаткаў на ўласнасць
праводзілася пасялковым і
сельскімі Саветамі раёна. Горш
ідуць справы са зборам сродкаў
самаабкладання. Усяго за кошт добраахвотных адлічэнняў грамадзян
паступіла каля 24 млн руб. Івакаўскі,
Кузьмініцкі, Пераростаўскі сельвыканкамы такую работу не праводзілі
зусім. 200 тысяч рублёў сабралі ў
Кругавец-Калінінскім сельвыканкаме, 300 – у Ленінскім. Між тым,
сродкі самаабкладання — гэта
не толькі крыніца павелічэння
даходнай часткі бюджэту, але і
паказчык удзелу насельніцтва ў
вырашэнні пытанняў, якія ўзнікаюць
у жыццядзейнасці адміністрацыйнай тэрыторыі.

Чаго чакаць
і на што спадзявацца?
Паводле папярэдніх разлікаў,
аб’ём уласных даходаў бюджэту па
выніках года ў адносінах да запланаванага ўзроўню павялічыцца на
10,8 млрд руб., а аб’ём расходаў
перавысіць запланаваны паказчык
на 19,5 млрд. Асноўныя прычыны
– павышэнне нагрузкі на сацыяльны пакет бюджэту – індэксацыя
і павышэнне заработнай платы,
выплата дадатковай матэрыяльнай дапамогі, павелічэнне норм
на харчаванне, затрат на медыкаменты, гаруча-змазачныя матэрыялы і энергарэсурсы. Зараз
павялічаныя расходы фінансуюцца
за кошт уласнай даходнай часткі,
а памер датацыі захоўваецца на
прынятым узроўні.
Чакаем Прэзідэнцкага ўказа аб
удакладненні рэспубліканскага
бюджэту, у адпаведнасці з якім
павялічыцца аб’ём датацыі для
раённага бюджэту. А значыць,
абавязкі перад атрымальнікамі
сродкаў будуць выкананы.
Падрыхтавала
Людміла НАЗАРАВА
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ДОБРУЩИНА ПРАВОСЛАВНАЯ
5 НОЯБРЯ –
ДИМИТРИЕВСКАЯ СУББОТА

День поминовения
воинов
У Димитриевской родительской
субботы многовековая история.
Этот день поминовения
усопших был установлен по
почину великого князя Дмитрия
Донского и по благословению
преподобного Сергия
Радонежского.
Более шести веков тому назад, собираясь
на битву на Куликовом поле, Дмитрий Донской
был благословлен на бой с иноземцами игуменом Троице-Сергиевой обители Сергием
Радонежским. В войско Донского по благословению Сергия вступили два инока обители
— Александр Пересвет и Андрей Ослябля , которые пали в битве, а затем были погребены у
стен храма Рождества Пресвятой Богородицы
в Старом Сименове монастыре.
После битвы на Куликовом поле 16 сентября 1380 года Дмитрий Донской, одержав
победу над Мамаем и вернувшись с поля
сражения, снова посетил Троице-Сергиеву
обитель. Великий князь совершил в обители
поминовение православных воинов, погибших
в Куликовской битве, и предложил Церкви творить поминовение ежегодно в субботу перед
26 октября, в день памяти святого Димитрия
Солунского.
Предложение великого князя было принято, потому что победа, доставшаяся русскому
войску, была окрашена кровью тысяч православных воинов — утрата сыновей, мужей,
отцов принесла в русские семьи слезы горя
и отчаяния.
Первоначально поминовение совершалось
по всем православным воинам, павшим в этом
сражении. С годами Димитриевская суббота стала днем заупокойного поминовения
не только воинов, но и всех усопших православных христиан. Димитриевская суббота
всегда проводилась на Руси торжественно:
посещали могилы родных, служили панихиды,
устраивали тризны, женщины вспоминали и
причитали.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Пожертвования
через телефон
С целью возрождения
и развития христианской
благотворительности
и милосердия открыта
благотворительная телефонная
линия “Ангел милосердия”
Принять участие в акции может любой желающий независимо от возраста и образования, места проживания и финансовых возможностей. Линия открыта РУП «Белтелеком» для
Союза сестричеств милосердия Белорусской
Православной Церкви (ССМ БПЦ).
При звонке на номер 8-902-101-29-29 сумма в размере 5000 рублей автоматически
включается в телефонный счет позвонившего абонента и затем перечисляется на счет
ССМ БПЦ. Количество звонков не ограничено. На данный момент звонить можно только
с городского телефона, в планах – создание
благотворительных номеров для абонентов
мобильной связи.
Впервые на территории Беларуси благотворительная линия открыта для церковной организации. Подобным телефонным номером для
сбора пожертвований пользуется Белорусский
детский хоспис.
Средства, поступившие через благотворительную линию «Ангел милосердия», направляются на помощь тяжело больным людям,
детям-сиротам, инвалидам, многодетным
семьям.

Добрушскі край
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ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

Таинство венчания – это
замечательное, незабываемое
событие в жизни молодоженов
любой страны и веры. Венчание
– не обязанность, это выбор двух
людей, принявших решение создать
крепкую, дружную, духовно богатую
православную семью.
Венчаются как молодые пары, так и те, кто прожил в браке не один десяток лет. Как правило,
супруги со стажем приходят к этому решению
осознанно, а молодежь зачастую просто отдает
дань моде, не совсем осознавая смысл и необходимость этого таинства. Поэтому и возникает
множество вопросов, ответы на которые может
дать только священник. Сегодня о венчании рассказывает протоиерей отец Алексий.

Венчание –
шаг к прочному
союзу
Загс или Церковь?
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наше время церковный
брак лишен гражданской
юридической силы, поэтому венчание совершается,
как правило, над супругами, которые зарегистрировали свой
брак в загсе. Правда, иногда случается, что настоятель, в силу каких-то
сложившихся обстоятельств, может
дать разрешение на проведение
таинства венчания незадолго до
регистрации.
Венчание совершается в церкви в
присутствии родных и друзей брачующихся. Отсутствие родительского благословения на венчание
не является препятствием для совершения таинства, как и беременность невесты.
Понятия церковного развода (развенчивания) в православной церкви
не существует. Разрешение вступить
во второй и третий браки принадлежит только архиерею. Он же дает
благословение только в исключительных случаях.

Препятствия к браку
равославная церковь хотя
и считает гражданский,
зарегистрированный в
загсе брак лишенным
благодати, фактически
признает его и не считает незаконным блудным сожительством. Однако условия заключения
брака, установленные законодательством и церковными канонами, имеют значительные различия, поэтому
не всякий брак, зарегистрированный
в загсе, может быть освящен в таинстве брака.
Существует ряд случаев, когда священник не может благословить союз.
Во-первых, если это четвертый или
пятый брак хотя бы для одной из сторон. Во-вторых, не венчаются пары,
состоящие в родственных связях,
даже если это троюродные сестра и
брат. В-третьих, когда выясняется,
что один из брачующихся называет
себя атеистом, церковь запрещает
проводить таинство. Препятствием
является также кровное родство
жениха и невесты, а также родство
духовное, обретенное при крещении. Обычай запрещает брак между

Ï

крестной матерью и крестником,
крестным отцом и крестницей.
Для венчания православного лица
с лицом другого христианского вероисповедания (католиком, баптистом)
требуется разрешение архиерея. Не
венчается брак, если хотя бы один
из супругов исповедует нехристианскую религию (иудаизм, буддизм,
мусульманство). Однако брак, заключенный по инославному обряду
до присоединения супругов к православной церкви, может считаться
в силе, даже если только один из
супругов принял крещение. Это таинство освещает и их супружество.

Не все дни
для венчанья хороши
огласно церковному уставу не венчают прежде
всего в дни многодневных постов – Великого,
П е т р о в а , Ус п е н с к о г о и
Рождественского. Не венчают также на протяжении Святок,
Сырной седмицы или Масленицы
– недели перед началом Великого
поста, во время Светлой (пасхальной) седмицы, в дни и накануне
Усекновения главы Иоанна Предтечи
11 сентября и Воздвижения Креста
Господня 27 сентября, а также накануне двунадесятых, храмовых и
великих праздников.
Существуют и дни недели, в которые Таинство венчания не совершается. Это вторник и четверг, предшествующие постным дням среды и
пятницы, а также суббота. Последний
запрет церковного устава связан с
тем, что обычно в воскресный день
все верующие должны находиться в
церкви на Божественной литургии,
к которой с вечера надо духовно
подготовиться, что невозможно при
свадебном праздновании.
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Лучшая подготовка –
пост и молитва
ерковь советует паре,
вступающей в церковный
брак, пройти 7-10-дневный пост, а за несколько
дней до венчания исповедаться и причаститься.
Предварительно стоит согласовать
в храме день и время проведения
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венчания, при этом нужно уточнить,
не приходится ли торжество на дни,
когда таинство не совершается.
При записи необходимо иметь при
себе паспорта, свидетельство о заключении брака и свидетельства о
крещении. Последних, как правило,
не требуют, так как раньше, в советские времена, крестили, в большинстве случаев, тайно, поэтому
такой документ мог в некоторой
мере скомпрометировать. При заключении второго брака в церкви,
обязательными являются документ,
подтверждающий развод либо вдовство, а также разрешение архиерея
на проведение венчания.

Не верьте в суеверия
ережитки язычества дают
о себе знать всевозможными суевериями, которые хранятся в народе.
Так, существует поверье,
что случайно упавшее
кольцо или погасшая венчальная
свеча предвещают несчастья, трудную жизнь в брак е или раннюю
смерть одного из супругов.
Распространены и суеверия, что
тот из брачующихся, кто первым
вступит на расстеленное полотенце, будет всю жизнь главенствовать
в семье, а некоторые думают, что
нельзя венчаться в мае, «будешь потом всю жизнь маяться». В старину
счастливыми считались числа 3, 5,
7, 9, несчастливым – 13. Все эти вымыслы не должны волновать сердца,
к случайностям (например, падению
кольца) нужно относиться спокойно
– всякое бывает.
Кстати, обручение всегда предшествовало брачному обряду, и кольцо
дарилось не как внешнее украшение, а для того, “чтобы положить
печать на хозяйство, которое с тех
пор переходит в ее распоряжение
и поручается ее заботам”(Климент,
Епископ Александрийский). Связано
это с тем, что в те времена вправленный в кольцо камень с вырезанной
эмблемой служил печатью, которой
запечатывались собственность,
деловые бумаги. Получая кольцо,
женщина становилась настоящей
хозяйкой имущества мужа.

Ï

Автор страницы Сергей ЧАЙДАК
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МІЛАСЭРНАСЦЬ

РАТАВАННЕ НА ВОДАХ

Ад нараджэння да поўнага сталення ўсім неабходны любоў,
падтрымка, парада, адабрэнне. І з гэтым мы звяртаемся да самага блізкага чалавека на свеце – мамы. На жаль, не ўсе дзеці
ад нараджэння могуць выхоўвацца роднай матуляй. Здараецца
так, што яны становяцца ахвярамі сацыяльна небяспечнага
становішча ў сям’і, і тады на дапамогу прыходзіць дзяржава.
Як у нашым раёне вырашаецца праблема з дзецьмі, якія
трапілі ў цяжкую жыццёвую сітуацыю? Па адказ на гэта пытанне
мы звярнуліся да загадчыцы сектара аховы дзяцінства аддзела
адукацыі райвыканкама Н. В. ЖДАНАВАЙ.

Мама –
гэта яшчэ
і прафесія
– Адной з форм аказання дапамогі дзіцяці з’яўляецца змяшчэнне яго ў прыёмную сям’ю. Яна служыць “часовым дзіцячым
домам”. Дзеці не пазбаўляюцца цяпла і ласкі сямейнага ачага, не
так горка перажываюць страту бацькоў. Яны праходзяць сямейную школу жыцця, якую не можа даць нават самы лепшы дзіцячы
дом. У замяшчаючай сям’і дзіця атрымлівае не толькі харчаванне
і адзенне, але і самыя галоўныя каштоўнасці, якія нельга замяніць
матэрыяльным багаццем – увагу, клопат, любоў і ўпэўненасць у
тым, што яму дапамогуць у любой складанай сітуацыі, адчуванне
абароненасці ў новай сям’і ад гэтага вялікага, пакуль незнаёмага
свету.
– А якім можа быць далейшае развіццё сітуацыі?
– Варыянтаў некалькі: дзіця можа вярнуцца да біялагічных
бацькоў, яго могуць усынавіць, змясціць у дзяржустанову або
пакінуць у прыёмнай сям’і. Але нягледзячы на тое што лёс дзіцяці
можа скласціся па-рознаму, у яго душы назаўсёды застанецца
іскарка дабра і ўвагі прыёмных бацькоў, якая не дасць згаснуць
агню любові і дабрыні ў сэрцы чалавека.
– Якія яны, прыёмныя ці замяшчаючыя сем’і?
– Такія сем’і знаходзяцца сярод людзей, у якіх вялікае сэрца,
і яго цяплом яны могуць падзяліцца з дзіцём, якое апынулася ў
складанай жыццёвай сітуацыі. Раённы сацыяльна-педагагічны
цэнтр заўсёды звяртае ўвагу ўсіх неабыякавых людзей на тое,
што такім дзецям неабходны сямейны і бацькоўскі клопат. Калі вы
можаце стварыць такія ўмовы для выхавання прыёмных дзяцей і
не баіцеся цяжкасцей, то мы заўсёды рады супрацоўніцтву.
– Дзе можна атрымаць падрабязную інфармацыю па гэтым пытанні?
– Па даведкі звяртайцеся ў Добрушскі раённы сацыяльнапедагагічны цэнтр па адрасе: г. Добруш, вул. кн. Паскевіча, 9.
Тэлефон 3-39-02.
Анастасія АСАДЧАЯ

Час падводзіць вынікі
Мінулае лета было спрыяльным для адпачынку на прыродзе. Даволі высокая тэмпература паветра,
адсутнасць дажджоў дазвалялі ў любы час выйсці з сям’ёй у лес, на рэчку ці возера, і людзі карысталіся
гэтым. У час рэгулярнага патрулявання вярхоўя Іпуці работнікі ратавальнай станцыі і райаддзела
міліцыі штодзень назіралі адзін і той жа малюнак: па берагах ракі размяшчаліся лагеры адпачываючых,
па вадзе бесперапынна ішлі маторныя лодкі, нагружаныя палаткамі, посудам і іншымі турыстычнымі
прыладамі.

Імправізаваная курортная зона на Іпуці патрабавала нагляду ледзь не кругласутачна. Штодзённыя
рэйды, гутаркі з парушальнікамі, патруляванне
прыносілі свой плён: няшчасных выпадкаў на вадзе
стала менш, аднак зусім без іх не абышлося.
Першы трывожны званок прагучаў у сярэдзіне
лета. 40-гадовы мужчына вырашыў прадэманстраваць сябрам уменне ныраць і скокнуў з крутога
абрыву. Скачок аказаўся няўдалым. Цела адпа-

чываючага было знойдзена толькі на трэці дзень
у некалькіх кіламетрах ад месца трагедыі. Другі
няшчасны выпадак адбыўся ўверсе ракі, куды на
адпачынак прыехалі некалькі сем’яў з дзецьмі.
Здавалася б, і кампанія была вялікая, і купацца
пайшлі ўсе разам, а з вады не вярнулася жанчынагамяльчанка.
Гэтыя выпадкі, як і большасць мінулых здарэнняў,
яднае адно – пацярпелыя ішлі да вады пасля прыняцця спіртнога. Улічваючы гэтую асаблівасць
характару нашых людзей, работнікі ратавальнай станцыі ні на гадзіну не пакідалі зону сваёй
адказнасці без нагляду. Як вынік – ніводнага здарэння на гарадскіх пляжах.
Частымі былі і рэйды па месцах стыхійных
пляжаў. Сёлета ратаўнікі разам з міліцыянерамі
11 разоў выходзілі на патруляванне. За парушэнне
правілаў паводзін на вадзе імі было папярэджана
123 чалавекі. 35 суднаўладальнікаў былі прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне
правіл карыстання маламернымі суднамі.
Вялікую работу выканалі і вадалазы станцыі.
Сумесна з работнікамі камунальнай службы яны
ўзнялі з дна ракі тоны смецця, выцягнулі некалькі
старых лодак, якія маглі стаць прычынай траўм для
адпачываючых. Даводзілася выконваць і дэмантаж
незаконных трамплінаў, вышак. 7 такіх збудаванняў
перасталі існаваць.
Вясенні і зімовыя перыяды, як правіла, адводзяцца на прафілактычную работу са школьнікамі,
навучэнцамі ПТВ, работнікамі прадпрыемстваў.
Толькі ў школах было прадэманстравана больш
за 30 відэафільмаў па тэматыцы бяспекі на вадзе, усюды створаны куткі АСВОДа з нагляднай
агітацыяй. Тэма ратавання на вадзе знаходзіць
водгук у гараджан. Сёлета, напрыклад, сем
арганізацый уступілі ў рады ратаўнікоў і стварылі
пярвічныя арганізацыі АСВОДа.
Год яшчэ не скончыўся. Наперадзе – зіма, якая
таксама часта прыносіць няшчасці. Каб пазбегнуць трагедый, давайце разам абараняць сваё
жыццё, прыслухоўвацца да парад спецыялістаў
наконт правілаў паводзін на лёдзе, выконваць усе
рэкамендацыі і памятаць, што любы вадаём – зона
павышанай небяспекі, знаходжанне на ім патрабуе
ўвагі і асцярожнасці.
Аляксей БАГДАНАЎ,
начальнік ратавальнай станцыі

ШУКАЕМ ТАЛЕНТЫ

СПОРТ

Чакаем “Кубак Палесся”
З 10 па 12
лістапада ў
Го м е л і б у д з е
праходзіць
міжнародны
турнір па хакеі з
шайбай “Кубак
Палесся”. У турніры прымуць
удзел каманды
Беларусі, Расіі,
Даніі, Славеніі.
Гісторыя гэтага
турніру пачалася ў Гомелі ў 2007 годзе.
У першым розыгрышы кубка прымалі
ўдзел зборныя каманды Беларусі і Латвіі,
уфімскі клуб “Салават Юлаеў” і аматарская
каманда з Канады “Пауэлл Рывер Рэгалз”.

Першы трафей тады выйграла беларуская
каманда.
У наступныя разы “Кубак Палесся”
п р а х о д з і ў у Го м е л і , Ж л о б і н е , К і е в е ,
Бабруйску, але ва ўсіх розыгрышах першае
месца нязменна займала наша нацыянальная зборная.
Першыя гульні сёлетняга V кубка пачнуцца
ў чацвер на наступным тыдні. У 15.00
сустрэнуцца каманды Даніі і Расіі, а ў 19.00 –
Славеніі і Беларусі. Па дзве гульні пройдуць
у пятніцу і суботу. Білеты на гульні можна
набыць ужо сёння ў касах Лядовага палаца.
Па пытаннях безнаяўнага разліку і набыцця
вялікай колькасці білетаў патрэбна звязацца
з бухгалтэрыяй Лядовага палаца ў Гомелі па
тэлефоне 72-54-68.
Падрыхтаваў Сяргей ЧАЙДАК

Перамога на шахматным полі
Два дні ў Калінкавічах доўжыўся XV
рэспубліканскі шахматны турнір “Залатая
ростань–2011”. У
турніры прынялі ўдзел
і мацнейшыя ігракі
нашага раёна.
Выдатныя вынікі
прадэманстравалі вучні
гімназіі, выхаванцы
т р э н е р а Г. Д з ё ш а в а .
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Даніла Смахцін заняў
першае месца ў групе
Е, а Ксенія Дзёшава
стала сярэбраным
п р ы з ё р а м у г р у п е F.
Дастойна абараняў
гонар Добрушчыны і
вучань Насовіцкай школы
Яўгеній Жукаў. На жаль,
яму не хапіла балаў, каб
трапіць у спіс прызёраў.
Сяргей ЧАЙДАК

А вы любіце спяваць?
Вам падабаецца слухаць музыку,
кантактаваць з аўдыторыяй? Аддаваць
сваю энергетыку на сцэне? Вы хацелі б
праверыць свае сілы і даведацца, што
вас на самой справе вабіць — творчы
пошук ці гром апладысментаў і жаданне праславіцца? У такім выпадку далучайцеся да праекта “Звонкая раніца”.
У лістападзе 2011 года другі раз распачнецца шырокамаштабны праект па
падтрымцы таленавітай моладзі “Звонкая
раніца”. Творчы конкурс юных вакалістаў
праводзіцца ў мэтах падтрымкі таленавітай
моладзі ў рэгіёнах краіны, папулярызацыі
творчасці маладых выканаўцаў, развіцця
самадзейнай творчасці, дэманстрацыі
дасягненняў работы педагогаў рэгіёнаў.
Арганізатарамі конкурсу з’яўляюцца
рэдакцыя “Настаўніцкай газеты”,
Нацыянальны дзіцячы адукацыйнааздараўленчы цэнтр “Зубраня” і прыватнае турыстычнае ўнітарнае прадпрыемства “МАТЭП-90”.
Да ўдзелу ў конкурсе запрашаюцца вучні 7-10 класаў сярэдніх агульнаадукацыйных устаноў ва ўзросце 13-17 гадоў, якія маюць вакальныя даныя.
Каб прыняць удзел у конкурсе, неабходна прыйсці 16 лістапада на кастынг, які адбудзецца ў нашым горадзе ў РДК імя Куйбышава, і падаць
заяўку на ўдзел у конкурсе непасрэдна перад выступленнем. Заяўка
запаўняецца канкурсантам ад рукі ў месцы правядзення кастынгу на
спецыяльным бланку. Пачатак конкурснага адбору ў 10 гадзін раніцы.
Кожны канкурсант пасля рэгістрацыі заяўкі атрымлівае ўнікальны парадкавы
нумар і бэйдж з гэтым нумарам.
Конкурс праводзіцца ў два туры. Першы (адборачны) тур пройдзе з 8 па 17
лістапада 2011 года па раённых цэнтрах Рэспублікі Беларусь.
Другі (фінальны) тур будзе праводзіцца з 12 студзеня па 1 лютага 2012 года
ў Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым цэнтры “Зубраня”.
Падрыхтавала Анастасія АСАДЧАЯ
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История Александра и Светланы Мороз, несомненно, из серии,
когда случаются чудеса и осуществляются желания. Даром, что
началась 13 апреля. В 1955-м. В этот день Светлана появилась
на свет. Вспоминает: мама рассказывала, что роды проходили в
Рогозковской больнице. Их принимала акушерка, которая сама
должна была вот-вот родить.
— Если «поймаю» мальчика, возьму твою дочку невесткой, — пообещала роженице.
Посмеялись тогда да и только.
А через 23 дня так и случилось. Новорожденного сына
Анна и Евгений Мороз назвали
Александром.
Прошло 17 лет. Светлана окончила школу. Работала в своем
Лосеве: сначала в детских яслях, затем на ферме. На работе
простудилась и попала в больницу. В ту же Рогозковскую,
ближайшую.
— Заходит как-то в палату
акушерка Анна Мороз, — продолжает женщина. — Смотрит на
меня и улыбается: надо уже тебя
с женихом знакомить.
Я растерялась. У меня же и
парня не было, а тут жених… Что
я ему скажу? Потом думаю: почему я так волнуюсь, глупенькая?
Шутит она.
Этим же вечером кто-то посветил в окно палаты фонариком. И записку передают: Света,
выйди! Прошу соседку по палате:
выйди за меня. Она согласилась.
А через минуту возвращается.
«Отправили. Сказали: ты — не
Света. Придется самой».
Выхожу. Стоят два красавца.
Глянула на кудрявых юношей
и пропала. Сердце как не выскочит. Но ничем себя не выдала. Мама меня строго воспитывала. Ничего я ребятам не
сказала. Захотят — найдут, так
рассудила.

Он сам меня и нашел.
Расспрашивать напрямую стеснялся. Поэтому придумал, будто
проверяет электросчетчики. Два
года мы встречались, как тогда
говорили в деревне — «ходили».
Впрочем, оно действительно так
и было, ибо иногда приезжал на
тракторе, на котором работал.
Со временем и свадьбу сыграли. Свекор заявил, что не отдаст
сына в примаки и купил нам в
Рогозках небольшой дом.
Скоро в его двух комнатах
стало тесно. Через год после
свадьбы (в 1976-м) родился
Олег, в 1977-м — Саша, в 1978-м
— Алесь, в 1980-м — Лиля.
Теперь у Морозов новое просторное жилье. В комнатах –
неописуемая красота: от пола до
потолка — поделки и вышивки.
— Вышивать от мамы научилась, — рассказывает Светлана.
— С тех пор, как помню себя, она
с иголкой и полотном. Мужских
рук в доме не было. Чтобы свести концы с концами, ей приходилось продавать полотенца,
простыни, скатерти.
Светлана свои работы не продает, ибо практически каждая из
них — отдельное звено в цепи их
семейной жизни.
...В комнате Олега над кроватью — вышитое восходящее солнце, а над ним слова:
«Доброе утро, сынок!» Написала,
ожидая в гости. Саша-младший
живет с ними. У Лили — своя семья. А под портретом Алеся две
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Цветы жизни,
цветы судьбы

даты: 13 сентября 1978 года и
28 июля 2002-го. И строки, написанные с болью: «Алесик,
сыночек, любимый мой, милый.
За что тебя, солнышко ясное,
убили?..»
Светлана не может об этом говорить. Сельский глава Андрей
Шестак объясняет: односельчанин, с которым Алесь поспорил,

зарезал его возле сельского
клуба. Скоро он придет из тюрьмы. Алесь уже никогда домой не
вернется. Ему всегда будет 24.
Тоска ложится черными нитками на Светланины вышивки.
Проседью — на их с мужем головы. Вечно живая материнская
боль пробивается сквозь строки
многих ее стихотворений.

— Они будто живут во мне, —
говорит женщина. — Будто ждут
благоприятного момента, чтобы
вылиться на бумагу. Стихи эти
простые, поэтому берут и за
душу. О маме-фронтовичке, о
колючем зимнем ветре, который
целует калиновые кисти, о молодости, которая прошла, о следах
на земле ...

Редакция газеты «Добрушский край» и швейцарская газета
«Bantiger post» начинают сотрудничество, которое будет заключаться в публикации материалов о жизни, событиях и достижениях двух городов-побратимов: швейцарского Иттигена
и белорусского Добруша.
Газета «Bantiger post» выходит форматом А4 один раз в неделю и освещает жизнь и события пяти небольших швейцарских городов, среди которых и Иттиген. Это издание распространяется бесплатно среди жителей, редакция существует
за счет средств, полученных за публикацию рекламных
объявлений.

Иттигену живется спокойно
Результаты опроса граждан
доказывают это: жители Иттигена в
основном удовлетворены работой
своей общины
Беат Джаком гордится результатом, так прокомментировал этот факт мэр города. “Очевидно,
все то, что делает администрация и власти
для граждан, это правильно”, — заключил мэр.
Сейчас задача состоит в сохранении достижений
и устранении проблем, связанных с засорением,
безопасностью движения. Здесь и будут приняты
соответствующие меры.
701 интервью
В городе был проведен опрос среди местного
населения, целью которого было узнать, довольны ли жители Иттигена моделью развития города
и правильностью проводимой работы. Для того
чтобы избежать несчастных случаев, были проведены телефонные интервью в общей сложности
с 701 человеком из различных районов. Кроме
этого, письменно были опрошены учащиеся и их
родители.
Одно можно сказать наверняка: большинство
жителей города чувствуют себя уверенно. По крайней мере, 98 процентов респондентов заявили,
что они живут очень счастливо или, по крайней
мере, довольны ситуацией в городе и в обществе.
Большинство людей, которые уже давно живут в
Иттигене, также придерживаются мнения, что качество жизни в последние четыре года примерно
не изменилось. Из остальных опрошенных некото-

рые ответы оцениваются как положительные: это
торговые связи, улучшение работы общественного
транспорта, снижение налогов. С точки зрения
других людей, качество жизни снизилось из-за
строительства и увеличения числа иностранцев.
Жители Иттигена довольны работой трех местных школ. Тем не менее, были и критические ответы. Например, была выражена озабоченность
в связи с высоким числом иностранцев в школе
Altikofen. По данным обследования, основная
проблема, которая там существует, это насилие на
детской площадке. Но Беат Джаком отметил: “На
данный момент, кажется, нет горячих точек в школах, где мы должны были бы быть активными”.

“Небезопасная” станция
О безопасности: В Иттигене
люди чувствуют себя, за немногими исключениями, спокойно
или очень безопасно. Даже ночью, четверо из пяти опрошенных убеждены, что намеренно
ничего не совершается. Но
есть несколько мест в городе,

где людям может быть не совсем безопасно: это некоторые
улицы, станции, автобусные
остановки. В соответствии с выявленной проблемой будут приняты определенные меры.
Среди “неудобных” мест города числится станция (фото).

Материалы страницы подготовила Полина БЫКОВСКАЯ
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Здоровая
медицина
Самое старое здание новозыбковской больницы — хирургический корпус — было построено в 1927 году. Самые молодые
— терапевтические корпуса 1985 года рождения. Несмотря
на разницу в возрасте и те, и другие давно нуждаются в капитальной реконструкции. «Мы понемногу ремонтировали здания собственными силами, — говорит главврач НЦРБ Сергей
Бурый, — однако эти суммы были в десятки раз меньше, чем
та, которая поступила в больницу по программе модернизации
здравоохранения».
Для ремонта новозыбковской
больницы было выделено 75
миллионов 295 тысяч рублей.
Если эти средства будут освоены своевременно и работы выполнены качественно, вероятно
дополнительное федеральное
финансирование на дальнейший
ремонт. В нем нуждаются неврологическое, терапевтическое,
инфекционное отделения, от-
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деление скорой помощи.
Программа модернизации
здравоохранения предусматривает доплату врачам и среднему
медицинскому персоналу, на
эти цели поступило 4509 тысяч
рублей. Узкие специалисты,
работающие в поликлинике,
получают доплату 5 — 7 тысяч
рублей для врача и 2,5— 3,5
тысячи рублей для медсестер.

Также на внедрение стандартов
медицинской помощи выделено 485,3 тысячи рублей, на эти
деньги произведена доплата
врачам стационара и закуплены лекарства. Дополнительно
по программе модернизации
выделен 1 млн на медицинское
оборудование в офисы врачей
общей практики. Запланировано
выделение денег на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями — 17 млн 500
тысяч рублей.
К концу года в новозыбковскую больницу поступит рентгеновский аппарат на три рабочих
места. Современное устройство
стоит 15 миллионов и гарантирует малые дозы воздействия радиации на пациента
при обследовании. Появится
эндоскопическое оборудование: два гастроскопа и один
колоскоп, иммуноферментный
анализатор, который позволяет
контролировать развитие и возникновение раковых опухолей
на молочной железе у женщин
и на предстательной железе у
мужчин. «Безусловно, эти новинки позволят улучшить качество обследований пациентов и
оказания медицинской помощи.
Если говорить о технической
оснащенности больницы, она
достаточно высока, единственное, что крайне необходимо
это компьютерный томограф,
возможно, этот вопрос тоже
будет рассмотрен и решен положительно», — сказал главврач
НЦРБ Сергей Бурый.

КАБ ПОМНІЛІ
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Корова во дворе –
достаток на столе
Индивидуальный предприниматель
Валентина Семенова говорит, что буренки
— настоящие кормилицы. На домашней
ферме в Манюках Новозыбковского района
женщина держит от трех до пяти животных.
Нрав у любимицы хозяйки коровы Марты не
подарок. Привередливая, хитроватая, в еде
разборчивая.
— Ну, она у меня одна такая вредина, — улыбается Валентина
Семенова, — остальные попроще. Хотя люблю я их всех одинаково. Они же все чувствуют и понимают.
Держать животных Валентина Семенова не планировала. По
образованию кондитер, переехав в Манюки из Ашхабада, долго
не могла найти работу. Узнав о программе самозанятости, поспешила в ЦЗН. Спустя два месяца был готов бизнес-план
«Разведение крупного рогатого скота», потом его утверждение,
сбор документов, еще месяц на обучение менеджменту и вот
индивидуальный предприниматель Семенова получила 58 тысяч
рублей, предусмотренных программой.
Маленькому бизнесу Валентины Владимировны два года. А в
апреле она уже выступила в роли работодателя, взяла к себе на
«ферму» одного работника. «Это тяжелый труд, но, а как иначе?
Ведь корова дает два важных продукта питания — молоко и мясо.
Потрудиться нужно, и тогда на столе будут сметана, масло, сыр,
творог, кефир. Теперь полегче, ведь помощник появился».
В планах у жительницы Манюков два крупных приобретения.
«Очень нужен доильный аппарат, подумываю над его покупкой.
И хочу разбавить коровье царство — купить бычка. Думаю, что
в ближайшие месяцы успею это сделать», — говорит Валентина
Семенова.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Каця, Каценька, Кацюша...

Увидев на картинке изображения паразитов,
многие говорят: «У меня этого точно нет! Я мою
руки, у меня нет домашних животных, почему это
чудовище должно оказаться в моем организме?»

25 верасня пакінула свет цудоўная жанчына,
ветэран працы Кацярына Мікалаеўна
Філіпшанава

Ответом может быть выдержка из официального документа:
«По данным Всемирной организации здравоохранения, из 50
миллионов человек, ежегодно умирающих в мире, более чем
у 16 миллионов причиной смерти являются паразитарные и
инфекционные заболевания».

Кацюшы было ўсяго 5 гадоў,
калі яна навучылася збіраць
шчаўе. Паглядаючы на маці,
дзяўчынка імкнулася не адставаць ад яе, правярала час ад
часу – ці хутка напаўняецца торбачка. А яшчэ ратаваў лес сваімі
дарункамі: грыбамі, ягадамі.
Саджалі агародніну, трымалі
жывёлу, вялі гаспадарку.
Цяжка жылося ў 30-я гады,
даваенныя. Як і ў многіх сем’ях
у той час, у Філіпшанавых было
9 дзяцей. Каб пракарміцца, і
бацькі, і дзеці працавалі не пакладаючы рук.
Неўзабаве пачалася вайна.
Дрэнна жылі не толькі ў ваенны
час, але і пасля. Згарэў дом,
таму прыйшлося пабудаваць
хаціну. Апраналіся ў тое, у што
давя дзецца, ды і голад кругом панаваў. Разам з братамі і
сястрычкамі Каця збірала гнілую
бульбу ў полі, якую потым маці
абразала, сушыла і гатавала з яе
пахлёбку ці бульбяныя ляпёшкі.
Час ішоў. Кацярына выйшла
замуж. На жаль, сваіх дзетак
Бог не даў, але ж з дачкой мужа
Івана Сяргеевіча Надзеяй ёй
вельмі пашанцавала. Кацярына
Іванаўна любіла яе і паважала.
Пазней Надзюша пераехала
жыць ва Украіну, але ніколі не
забывала маму Кацю.
Кацярына і Іван пражылі
шчаслівае і дружнае жыццё.
Разам працавалі і адпачывалі,
умелі радавацца кожнаму
імгненню, падтрымлівалі адзін
аднаго і ў тыя хвіліны, калі было
цяжка і балюча. Пазней успаміны
аб сямейным шчасці дазволілі
Кацярыне Мікалаеўне не зламацца і не згубіць веру ў жыццё,
калі Івана Сяргеевіча не стала.
Усю сваю нерастрачаную любоў
жанчына аддала людзям, якія

жылі побач, якія мелі патрэбу ў
падтрымцы і чалавечым цяпле.
Каля 20 год К.М. Філіпшанава
працавала цялятніцай. Прага да
жыцця, жаданне быць карыснай
штурхала Кацярыну быць лепшай
сярод работнікаў племзавода
“Жгунскі”. Сціплая ад прыроды,
але заўсёды ўпэўненая ў сваіх
сілах, Кацярына Мікалаеўна добрасумленна выконвала даручаныя ёй абавязкі, таму – заўсёды ў
перадавіках на Дошцы гонару. Яе
імя было занесена ў Кнігу гонару Добрушскага раёна. Акрамя
гэтага, Кацярына Мікалаеўна
Філіпшанава з’яўлялася
ўдзельніцай ВДНГ у Маскве, а
сярод яе ўзнагарод значацца
медалі “За доблесную працу” і
“У гонар 100-годдзя з дня нараджэння У.І. Леніна”, ганаровыя
граматы і каштоўныя падарункі.
Кацярына любіла прыроду,
яна чэрпала сілы ў магутных
дрэў і спевах птушак, у журчанні
лясных ручаёў і паху роднай
зямліцы. Улетку ўся павець дбайнай гаспадыні была ўвешана
лекавымі травамі. Суседзі
пыталіся: навошта столькі? На
што Кацярына Мікалаеўна адказвала: “Зімой усё спатрэбіцца.
Не дай, Гасподзь, у каго дзіця захварэе, ці цяляткам маім прыйдзецца занядужыць, тут мае лекі
і прыйдуць на дапамогу”.
Жыццё – нястрымны палёт
птушкі. Шлях чалавека аднойчы
падыходзіць да той мяжы, калі
трэба падводзіць падагульненне
ўсяму, чаго ты дасягнуў.
Апошнія тры гады Кацярына
Мікалаеўна цяжка хварэла, але
ніколі не падала духам. Нават у
часы роспачы і фізічных пакутаў
жанчына намагалася ўспамінаць
толькі лепшыя моманты жыцця. Яна ўяўляла сябе, маладую

Непрошеный гость
в организме
і поўную сіл, каханага мужа з
яго шчырымі вачамі і прыемным, дарагім сэрцу голасам.
Успамінала аб тым, як у святы выносілі на вуліцу сталы
са смачнымі пачастункамі, як
спявалі і танцавалі пад гармонік.
У сэрцы той, маладой і прыгожай, Кацюшы адбіваліся словы,
якія яна заўсёды паўтарала:
“Той не жыў поўным жыццём,
хто не ведаў кахання, беднасці
і вайны”.
Пашанцавала ў жыцці Кацярыне
Мікалаеўне Філіпшанавай і з
суседзямі. Жанчына не адчувала адзіноты і непатрэбнасці
да апошніх сваіх дзён дзякуючы падтрымцы і ўважлівым
адносінам Адама і Надзеі Цвік,
Віктара Крывянкова, Надзеі
Геркусавай, Ніны Ланінай, сацыяльнаму работніку Таццяне
Тараевай, а таксама Людміле
Бруянковай, якая даглядала
хворую Кацярыну Мікалаеўну ў
апошні час.
Добры чалавек заўсёды
пакідае на Зямлі значны адбітак
пасля сябе. У сэрцах людзей,
якія ведалі К.М. Філіпшанаву,
дзіўную жанчыну, добрасумленную працаўніцу, спагадлівую суседку, застануцца толькі самыя
лепшыя ўспаміны.
Таццяна ПРЭЖЫНА

Р

ебенок обожает пробовать мир на вкус и на ощупь. Сорвет
ягоду с грядки, погладит собачку или кошечку, а руки помыть
забудет… И вот он, гельминтоз.
– Эта болезнь грязных рук у детей встречается даже чаще, чем
кишечные инфекции, – говорит помощник паразитолога районного центра гигиены и эпидемиологии Е. РАЗДУЕВА. – Ежегодно
в районе выявляется более 150 случаев заболеваний гельминтозами. Но на самом деле заболевших гораздо больше.
Многие мамы думают, что ребенок, зараженный глистами,
должен выглядеть больным и худым. Ничего подобного, уверяет
специалист. Малыш может быть упитанным и не очень, иметь хороший аппетит или так себе. Если питание полноценное, то гельминты ничем себя не проявляют и заболевание обнаруживается
только при лабораторном исследовании. И все же существуют
типичные симптомы, по которым можно заподозрить неладное:
нарушения сна, утренняя тошнота, боли в животе, неустойчивый
стул, слабость, низкий уровень гемоглобина. Ребенок может хуже
учиться, быстро уставать. Причина в том, что гельминты истощают
ресурсы организма, снижают сопротивляемость к инфекциям,
провоцируют развитие аллергии.
– Научите ребенка с ранних лет правилам безопасности и сами
соблюдайте их! – обращается Е. Раздуева к мамам. – Они элементарны и всем хорошо известны.
Нельзя есть ягоды прямо с куста или грядки, их, а также овощи
и зелень необходимо тщательно мыть.
Сырые и готовые продукты нужно разделывать и хранить
отдельно от готовых, мясо и рыбу – хорошо прожаривать и
проваривать.
Не забывайте мыть руки перед едой, после посещения туалета,
после прогулки, работ в огороде и контакта с животными.
Для избавления организма от паразитов существуют современные препараты. О том, какие давать ребенку, проконсультирует
врач. Хорошо, если рекомендованный препарат будут принимать
все члены семьи – для профилактики гельминтозов.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА
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АПОШНЯЯ СТАРОНКА

Добрушскі край

ПРОДАМ

Ç Ä Ð À Â Ë ßÅ Ì
Î
Ï
с юбилеем

2-комнатную квартиру
в р-не СХТ.
Телефоны: 8-029-531-71-62,
8-029-326-16-83.

дорогую мамочку и бабушку
Веру Ивановну
ГОЛУБЕВУ
Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А всех, кто когда-то обидел,
От чистого сердца прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Сыновья Ваня и Миша,
невестка Лиля, внучки Яна и Алина
///
с юбилеем
Веру Ивановну
ГОЛУБЕВУ
Подруга, в славный день рождения,
В твой адрес наши поздравления:
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!
Кума Нина
///
с 65-летием
Петра Федоровича
ШЛЯХТОВА
И сколько б лет ни стукнуло тебе,
Поверь, не стоит их бояться.
Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года – твое богатство!
Жена и соседка Вера
///
с 19-летием любимого,
единственного сыночка, внука
Евгения Олеговича
НЕМКОВА
19 тебе! Ура!
Пришла прекрасная пора!
Вовсю сбываются мечты –
Все, что захочешь, сможешь ты.
В мозгах и мышцах сила есть,
Глаз от сильного тела не отвесть.
А кто глядит в твои глаза –
Срывает сразу тормоза!
Желаем мы тебе и впредь
Вперед к своей мечте лететь,
Да в жизни светлой и большой
Иметь богатство за душой!
Мама, бабушка Нина,
дедушка Гена

3-комнатную квартиру
в центре города.
Телефон 8-044-733-67-31.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДО 1 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА В МАГАЗИНЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛТОРГСОЮЗА
ПРОВОДИТСЯ АКЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОГ СВОЕВРЕМЕННО
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ:
НАСТЕННЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ В КРЕДИТ (ПО ОДНОМУ
ПАСПОРТУ), БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА, С ПОЛНОЙ ПЕРЕПЛАТОЙ ЗА
1 ГОД – 36 % ОТ СТОИМОСТИ КРЕДИТА. ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: г. ГОМЕЛЬ,
СУПЕРМАРКЕТ ПО УЛ. ЧОНГАРСКОЙ ДИЗИЗИИ, 2 ЭТАЖ www.spmp.deal.by

Тел. для справок: 8-0232-40-61-62, 8-0232-73-20-33,
8(029)113-02-47 ВЕЛ, 8(029)833-65-80 МТС.
ЧПУП«СпецМегаПром», УНП 490652463

холодильник;
диски R-15 (5 отв).
Телефон 8-029-347-53-14.
аккумулятор 74 Ah,
б/у (1 год), 400 тыс. руб.
Телефон 8-029-530-71-68.
участок в центре, 8 соток.
Телефон 8-029-599-06-85.

До
33 лет

После
-16 кг.

дом в центре города.
Телефоны: 7-72-97,
8-029-532-22-46.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
продавцы продовольственных товаров,
грузчики распределительных складов,
грузчик в хозпавильон
с навыками сборки мебели,
оператор ЭВМ,
кладовщики распределительных складов,
товаровед,
токарь.

Тел.: 7-60-24,
7-73-48, 7-65-01.
УНН 400005725

ОСП «Городской коопзаготторг» Добрушского райпо

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
официант,
охранники в магазин,
буфетчики в бутербродные в
д. Васильевка, д. Жгуно-Буда.
Обращаться по адресу:
г. Добруш, пр. Луначарского, 24.

Для записи звоните
8(029) 639-25-95 Velcom

“Красная линия.
Остановить
СПИД вместе”

СДАМ

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ХОЧЕТ СНИЗИТЬ ВЕС
12-ти недельная программа поможет вам нормализовать питание и эффективно
похудеть.
Присоединяйтесь к нашему соревнованию по снижению веса.
Количество мест в группе
ограничено.

Я продолжаю! А вы?
Все еще думаете?

щенков немецкой овчарки.
Возраст 2 месяца.
Телефон 8-029-5-319-222.

ОСП «Городской коопзаготторг» Добрушского райпо

2 лістапада 2011 г.

Под таким девизом 1 декабря пройдут
мероприятия в рамках Всемирной кампании против СПИДа и Всемирного дня профилактики СПИД
По статистическим данным, в Беларуси насчитывается более 12
тысяч случаев, когда люди живут с ВИЧ-инфекцией. В Гомельской
области зарегистрировано 6328 ВИЧ-инфицированных, из них 1568
человек умерли.
Для того чтобы избежать заражения, достаточно предотвратить
попадание в организм крови, семенной жидкости, вагинального
секрета и грудного молока инфицированного человека. Иными словами, пользоваться одноразовыми и стерильными инструментами
для медицинских и косметических процедур, индивидуальными
предметами личной гигиены, презервативом – при сексуальном
контакте, избегать случайных половых связей.
Способ выявить болезнь только один – пройти тестирование на
наличие в крови специфических антител к ВИЧ. Это можно сделать
анонимно и бесплатно в любом лечебно-профилактическом учреждении и отделе профилактики ВИЧ/СПИД областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Консультативную помощь по вопросам профилактики ВИЧинфекции, наркомании, инфекций, передающихся половым путем
предоставят по телефону 7-26-88 в райЦГЭ, а также в кабинете инфекционных заболеваний поликлиники (7-25-71), кожновенерологическом (3-34-57), наркологическом (3-38-69).
Л. АМЕЛЬЧЕНКО,
помощник врача-эпидемиолога райЦГЭ

Тел. 7-60-24.
УНН 400005674

Вниманию граждан!
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
04.08.2009 г. № 407, а также постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 06.10.2011 г. № 1329 в течение 2012 года в
Республике Беларусь будет проводиться обмен удостоверений
населения, пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской
АЭС, других радиационных аварий.
Удостоверения, выданные до вступления Закона Республики
Беларусь от 06.01.2009 г. № 9-3 «О социальной защите граждан,
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» в силу, должны быть приведены в соответствие с Законом.
Просим обращаться по данному вопросу в кабинет № 1
райисполкома по адресу: ул. кн. Ф.И.Паскевича, 9, и кабинет
№19 по адресу: ул. кн. Ф.И.Паскевича, 11, или по телефонам:
3-14-42 и 3-20-97.

Галоўны рэдактар

СЕЛЯЗНЁВА
Вольга
Анатольеўна
ЗАСНАВАЛЬНIКІ —
Äîáðóøñê³ ðà¸ííû
âûêàíà¢÷û êàì³òýò,
ðà¸ííû Ñàâåò äýïóòàòà¢,
êàëåêòû¢ ðýäàêöû³.

Пасведчанне аб рэгістрацыі
№1009 ад 15.01.2010 г., выд.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
Iндэкс 64176 (інд.),
63994 (вед.)

Строительная компания
«Вертикаль-СПР»

Коллектив Иговского детского сада-средней школы скорбит
по поводу смерти бывшего директора Иговской восьмилетней
школы, ветерана педагогического труда ШЕВЧЕНКО Ольги
Ивановны.

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ
в г. Добруше и г. Гомеле:
маляров, штукатуров, плиточников для термореновации фасада,
отделочников (маляров, штукатуров, плиточников),
каменщиков,
теплоизолировщиков.
Стаж работы не менее 3-х лет.
Своевременная выплата заработной
платы, социальный пакет гарантируются.

Тел.: 8-029-383-43-77,
8-0232-74-44-34.
УНН 490000920

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
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Коллектив «ГУО «ДЮКФП г. Добруша» выражает соболезнования педагогу дополнительного образования ЛЕВКОВУ Василию
Ивановичу в связи со смертью матери.
Выражаем огромную благодарность друзьям, соседям,
родным и близким, а особенно сотрудникам отдела культуры Добрушского райисполкома и лично Зиневич О.В.,
Живописцевой М.В., Агеевой Е.И. и Калиновской Т.Д. за помощь, оказанную в организации похорон матери, бабушки,
свахи НОВИК Евгении Кирилловны.
Родные

Àäðàñ ðýäàêöûi:
247050
Ðýñïóáëiêà Áåëàðóñü,
Ãîìåëüñêàÿ âîáëàñöü,
ã. Äîáðóø,
âóë. Ñàâåöêàÿ, 33.
E-mail:
dobkray@yandex.ru

www. dk-smi.gomel-region.by

Òýëåôîíû:
ãàëî¢íû
ðýäàêòàð ... 3-11-44
íàìåñí³ê ãàëî¢íàãà
ðýäàêòàðà ... 3-19-84
адказны сакратар ... 3-39-91
áóõãàëòýðûÿ ... 3-26-64 (ôàêñ)
ðýäàêòàð àääçåëà ... 3-19-62
Àääçåë ðýêëàìû... 3-39-91 (ôàêñ)
Ïðàöóå — ç 8.00 äà 16.00,
(ïàíÿäçåëàê — ïÿòí³öà)

Ãàçåòà íàáðàíà ³ çâяðñòàíà íà íàñòîëüíàâûäàâåöê³ì êîìïëåêñå ðýäàêöû³ ãàçåòû
«Äîáðóøñê³ êðàé», íàäðóêàâàíà íà
КВПУП «Сож». Àäðàñ äðóêàðí³: ã. Ãîìåëü,
âóë. Лепяшынскага,1.
Ìåðêàâàííå à¢òàðà¢ ïóáëiêàöûé íå àáàâÿçêîâà
àäëþñòðî¢âàå ïóíêò ãëåäæàííÿ ðýäàêöûi.

Àäêàçíàñöü çà äàêëàäíàñöü ôàêòà¢ íÿñóöü
à¢òàðû ïóáë³êàöûé, ðýêëàìíàé ³íôàðìàöû³
— ðýêëàìàäà¢öû.
Àäêàçíàñöü çà ÿêàñöü äðóêó íÿñå КВПУП
«Сож». ßêàñöü äðóêó àäïàâÿäàå ÿêàñö³
ïðàäàñòà¢ëåíûõ àðûã³íàëà¢.

