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“МИНИМАЛКА»
ВОЗРАСТЕТ
Минимальная заработная плата в
Беларуси с 1 января 2012 года устанавливается в размере Br1 млн. Такое
решение содержится в постановлении
Совета Министров от 9 декабря 2011
года №1666, сообщили в пресс-службе
белорусского правительства.
Также постановлением установлена
часовая минимальная заработная плата
в размере Br5930. Документ принят в
соответствии с законом Беларуси от 17
июля 2002 года «Об установлении и порядке повышения размера минимальной
заработной платы».
Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

Калі работа ў радасць
Шчаслівы той чалавек,
які знайшоў сваё прызванне
і атрымлівае ад сумленна
выкананай работы не толькі
даход, але і задавальненне
Да такіх людзей адносіцца Нэлі Панкова.
Больш за шэсць год разносіць яна жыхарам горада газеты, часопісы, пенсіі,
бандэролі.
Няцяжка здагадацца, што Нэлі Іванаўна
– паштальён. Працуе жанчына так, што
жыхары паўночнай часткі Добруша не
нарадуюцца. 15 вуліц неабходна абысці
ёй, зайсці ў кожны дом. За шэсць год
паштальён стала сапраўдным сябрам і
дарадчыцай у многіх дамах горада. Вось
і сёння Нэлі Панкова плануе завітаць да
28 падпісчыкаў.
Але так было не заўжды. Прыход у
прафесію звязаны з пераездам сям’і
Панковых з Казахстана, жыццём у статусе
беспрацоўнага. Аднойчы ёй прапанавалі
стаць паштальёнам, пагадзілася. Думала,
на некалькі месяцаў, але работа прыйшлася да душы.
Па словах паштальёна, у бягучым годзе дабрушане менш актыўна выпісваюць
газеты і часопісы, але гэта не тычыцца
раёнкі. Яна па колькасці падпісчыкаў паранейшаму на першым месцы.
– Кожны квартал на маім участку “Добрушскі край” выпісваюць каля
230 сем’яў, – расказвае жанчына. –
Пачынаеш размаўляць з людзьмі і разумееш, што падпіска на раёнку абумоўлена
рэгіянальнасцю газеты. Менавіта з яе
публікацый чытачы даведваюцца пра
асноўныя падзеі раёна, знаёмяцца з яго
лепшымі прадстаўнікамі. Акрамя гэтага,
падпісчыкі заўважылі, што прагноз пагоды, які друкуецца на старонках газеты,
– заўжды спраўджваецца.
Зараз, па словах паштальёна, вельмі гарачая пара, ідзе падпіска на наступны год,
а таму кожны рабочы дзень распісаны па
гадзінах. Яшчэ з вечара Нэлі Панкова плануе, да каго зайсці заўтра, каму неабходна
напомніць пра падпіску. Працоўны дзень
пачынаецца ў 7 гадзін раніцы і доўжыцца
да таго моманту, пакуль апошні падпісчык
не атрымае выпісанае ім выданне.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота аўтара

ПОВЫШАЕТСЯ СТАВКА
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
Национальный банк Беларуси с 12 декабря увеличивает ставку рефинансирования на 5 процентных пунктов – с
40% до 45% годовых. Соответствующее
постановление №564 от 6 декабря 2011
года принято правлением Национального
банка, сообщили в управлении информации Нацбанка.
Одновременно увеличиваются процентные ставки по операциям поддержки
ликвидности банков до 70% годовых в
соответствии с протоколом комитета по
монетарной политике Национального
банка от 6 декабря 2011 года №53.
В управлении информации отметили,
что дальнейшее ужесточение денежнокредитной политики обусловлено необходимостью закрепления позитивных
тенденций в платежном балансе и на
валютном рынке страны. Кроме того,
данная мера позволит снизить инфляционные и девальвационные ожидания в
экономике, что станет дополнительным
фактором ограничения темпов роста
цен. Национальный банк продолжит
отслеживать ситуацию в экономике и
денежно-кредитной сфере и принимать
необходимые решения в области процентной политики.
Последний раз ставка рефинансирования в Беларуси повышалась с 11 ноября с
35% до 40% годовых, процентные ставки
по операциям поддержки ликвидности
банков – с 25 ноября до 65% годовых.
По материалам БелТА

Вниманию жителей района
16 декабря 2011 года в здании Добрушского районного исполнительного комитета (улица князя
Ф. И. Паскевича) будут проводиться:
с 10 до 11 часов по телефону 3-00-01 – прямая
линия;
с 11до 12 часов – прием граждан
начальником управления Департамента финансовых
расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь по Гомельской области
КОСТЮЧЕНКО Виктором Михайловичем по вопросам
осуществления незаконной предпринимательской
деятельности и уклонения от уплаты налогов.

Предварительная запись
по телефону 3-12-10.
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Больше страниц – больше
информации о жизни района

погода
Долгота дня 7.28
Луна
14, 15 декабря — во Льве,
16, 17 — в Деве

Оставайтесь с нами!

СУББОТА

12 страниц

Деловой вестник
+ ТВ-программа, реклама

15 декабря
Последняя четверть
18 декабря

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

16 декабря
НОЧЬЮ +4...+6
ДНЕМ +7...+9
Сплошная облачность.
Сильный дождь.
Ветер южный, 8-10 м/с
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КОНТЕКСТ

Добрушскі край
ФІНАНСЫ

НА КОНТРОЛЕ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
«Попрошу всех:
«Добрушский
коммунальник»,
дорожников,
ПМС, чтобы все
проблемные объекты, все сложные участки дорог, требующие
дополнительных
вложений денежных средств
были включены в программу
по подготовке
празднования
Дня славянской
дружбы-2012. В
этом году принимающей будет белорусская сторона, наши район и область. Попробуем наводить порядок
и благоустраивать наши населенные
пункты и в рамках этой программы,
— отметила Ольга Федоровна. — Но
работы по благоустройству не заканчиваются. Затяжная осень и аномально высокая для декабря месяца
температура воздуха позволяют нам и
дальше работать в направлении по наведению порядка. Маховик запущен,
и останавливаться мы не будем. Ведь
сделано уже много, тут ничего не скажешь. Но довести все эти мероприятия
по наведению порядка до конца — это
дело чести».
На аппаратном совещании были
рассмотрены вопросы по ведению
строительных работ на ферме в СПК
«Хорошевский», о завершении строительства на ферме в КСУП «Дубовый
Лог», о ремонтных работах в районной
больнице на пищеблоке. Также был заслушан сравнительный анализ числа
краж и уровня заработной платы в сельхозорганизациях района.
В конце аппаратного совещания руководитель района обратила внимание
всех присутствующих на выполнение
доведенных прогнозных показателей,
ведь до конца года осталось не так уж
и много времени. «Конец года не за
горами. Приложите все усилия, чтобы
районные показатели были выполнены.
Год мы должны завершить достойно»,
— призвала всех руководителей глава
района.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

Порядок
без накладок
Очередное аппаратное
совещание
у председателя
районного
исполнительного
комитета
О. Ф. Мохоревой
началось с обсуждения
вопроса по производству
молока в районе
Руководитель района отметила, что
хозяйства в этом направлении работают
неровно, нужно бросить все силы, закрепить людей на вечерних и дневных
доениях, чтобы ситуация стала более
стабильной.
Основной упор на аппаратном совещании был сделан на анализ работ по
зачистке дорог и населенных пунктов
района от растительности и пустующих
и бесхозных домов. Каждый из заместителей председателя отчитался о проделанной работе за прошедшую неделю.
Глава района отметила недостаточное
внимание своих заместителей к закрепленным за ними объектам.
Землеустроительной службе района
вновь нужно обратить внимание на работу фермерских хозяйств по благоустройству и наведению порядка на их землях.
Затем О. Ф. Мохорева рассмотрела
ведение работ вдоль каждой трассы и в
каждом населенном пункте.

14 снежня 2011 г.

Бюджэтныя сродкі:
эканомія жорсткая
Блізіцца да завяршэння фінансавы год. Падводзячы яго вынікі, патрэбна адзначыць, што адыходзячы год быў эканамічна складаным і напружаным. Фінансаванне
расходаў бюджэту раёна ажыццяўлялася ў рамках жорсткай эканоміі бюджэтных
сродкаў, максімальнага скарачэння непершачарговых і прыярытэту абароненых
расходаў. Забяспечвалася першачарговае накіраванне дадатковых бюджэтных сродкаў на выплату заработнай платы з налічэннямі, трансфертаў, аплату
медыкаментаў, прадуктаў харчавання, камунальных паслуг і субсідый на кампенсацыю затрат па аказанні жыллёва-камунальных паслуг насельніцтву, а таксама
арганізацыю падвозу школьнікаў, работу хуткай медыцынскай дапамогі, расходы
па вулічным асвятленні населеных пунктаў раёна.
На працягу гэтага года на такія мэты
былі накіраваны сродкі ад перавыканання даходнай часткі бюджэту раёна
ў суме 10,1 мільярда рублёў, у тым
ліку на выплату заработнай платы з
налічэннямі работнікам бюджэтнай
сферы ў суме 5,7 мільярда рублёў (56,3
працэнта).
У цэлым у бюджэт раёна па стане на
1 снежня гэтага года паступіла 41,5
мільярда рублёў уласных даходаў,
што ў параўнанні з такім жа перыядам
мінулага года больш на 15,7 мільярда
рублёў. Атрымана больш плануемага
сродкаў па такіх асноўных даходных
крыніцах як:
зямельны падатак – пры гадавым
плане 1,2 мільярда рублёў, паступіла
2,7 мільярда рублёў (235,3 працэнта);
падаходны падатак за лік росту заработнай платы – 17,3 мільярда рублёў
пры плане 11,3 мільярда рублёў (153,1
працэнта);
падатак на нерухомасць – пры плане 3,2 мільярда рублёў паступіла 3,5
мільярда рублёў (110,4 працэнта);
падатак на прыбытак – паступіла
3,2 мільярда рублёў пры плане 2,7
мільярда рублёў (116,7 працэнта).
Акрамя таго, па стане на 1 снежня
2011 года бюджэтам раёна атрыманы
дадатковыя асігнаванні з абласнога
бюджэту ў суме 15,47 мільярда рублёў,
у тым ліку на выплату заработнай платы з налічэннямі ў суме 2,6 мільярда
рублёў, аплату камунальных паслуг

– 3,2 мільярда рублёў, трансфертаў
насельніцтву – 0,3 мільярда рублёў,
субсідый ЖКГ – 3,3 мільярда рублёў.
Сродкі, якія паступілі ў бюджэт,
дазволілі прафінансаваць расходы ў
суме 109,4 мільярда рублёў (93 працэнты ўдакладненага гадавога плана).
Па прагнознай ацэнцы расходы бюджэту раёна за 2011 год складуць звыш
120 мільярдаў рублёў. Рост расходаў
абумоўлены такой негатыўнай тэндэнцыяй гэтага года як значны рост цэн.
У кастрычніку, напрыклад, павялічаны
тарыфы на цеплаэнерганосьбіты, у
лістападзе – на праезд у гарадскім
транспарце.
Міністэрства аховы здароўя
ўстанавіла новыя тарыфы на
медыцынскія паслугі. У снежні ўзраслі
грашовыя нормы расходаў на харчаванне навучэнцаў. Усё гэта, вядома,
аказвае ўплыў на рост расходаў на харчаванне, медыкаменты, камунальныя
паслугі і інш.
Тым не менш, з улікам праводзімых
мерапрыемстваў па эканоміі бюджэтных сродкаў, максімальнага скарачэння непершачарговых расходаў плануецца да канца гэтага года своечасова
і ў поўным аб’ёме прафінансаваць
усе абароненыя расходы бюджэта
раёна.
І. ШУЛЬЖЭНКА,
намеснік начальніка
фінансавага аддзела
райвыканкама

ГАНДАЛЬ
СЕЗОННАЯ ТЕМА

Сэканд-хэнд па-добрушску
звычайнай камерай
захоўвання, праз 20
р аб о ч ы х д з ё н ц а н а
на тавар, калі ён не
рэалізаваны, зніжаецца
на 20%, пасля 14 дзён
пасля ўцэнкі яна падае
яшчэ на 20%, а пасля
чарговых 14 дзён – на
50% або да першай прапанаванай пакупніком цаны (па
ўзгадненні з камітэнтам).
– Перад перадачай рэчаў
у магазін усе яны павінны
быць вычышчаны, мець прывабны выгляд, – азнаёміла з
правіламі камісійнага гандлю
загадчыца магазіна. – Ды
і самі людзі павінны разумець, што не ўсё, што перашкаджае дома, можна
прапанаваць іншым людзям.
Некаторым рэчам і сапраўды
месца на звалцы. Перш чым
везці сваё адзенне да нас,
можна патэлефанаваць па
нумары 7-65-84 і пракансультавацца. Я з задавальненнем абмяркую і цану, і
стан тавару, і яго актуальнасць на сённяшні момант.
Сяргей ЧАЙДАК

Апошні росквіт камісійнага гандлю прыйшоўся на час крызісу канца 90-х
гадоў. Тады асартымент камісіёнак і кітайскія тавары на рынках былі вельмі
папулярнымі. У наступныя 20 год, калі жыццё наладзілася, пра гандаль з
бабулінымі вазамі на паліцах мала хто ўзгадваў. Паступова пачалі з’яўляцца
ламбарды і сэканд-хэнды з замежнымі таварамі. А сёння зноў у модзе купляпродаж адзення і посуду, якія сталі не патрэбнымі старым гаспадарам.
У асноўным старымі рэчамі
гандлююць праз аўкцыёны ў
інтэрнэце, дзе можна знайсці
ўсё ад шкарпэтак да дарагіх
упрыгожванняў. Апошнія
эканамічныя падзеі ў свеце
робяць такі бізнес больш папулярным і перспектыўным,
з віртуальнай прасторы ён
зноў пераходзіць у рэальную.
Толькі за бягучы год магазіны
камісійнага гандлю з’явіліся
ва ўсіх абласных і некаторых
раённых цэнтрах Беларусі.
Не стаў выключэннем і наш
Добруш.
– Магазін адкрыты зусім
нядаўна, а на паліцах пустога месца практычна няма,
– расказала пра добрушскую камісіёнку загадчыца
магазіна Людміла Палякова. –
Адметна, што рэчы на камісію
прывозяць у асноўным не

жыхары нашага горада і раёна, а гамяльчане. Яшчэ да
адкрыцця магазіна каля яго
дзвярэй збіраецца некалькі
машын прадаўцоў.
Што ж прымаецца на
камісію? Згодна з пералікам,
магазін прымае верхні трыкатаж, швейныя вырабы,
шапкі, мэблю, фарфоравы
посуд, дываны, спартыўны
інвентар. Прывозяць жа ў
асноўным адзенне і некаторы
посуд. Хаця многія дабрушане
жадалі б прадаць праз магазін
і інструмент, біжутэрыю, бытавую тэхніку, мабільныя тэлефоны. Да слова, каштоўныя
ўпрыгожванні і адзенне для
дзяцей да трох год на паліцах
не з’явяцца ніколі – забаронена заканадаўствам.
– Нягледзячы на тое, што
наш магазін яшчэ «мала-

ды», у яго з’явіліся пастаянныя пакупнікі, – пахвалілася
Людміла Палякова. – У
большасці гэта моладзь.
Таму і тавар падлеткавага
асартыменту асабліва не
затрымліваецца.
На попыт спажыўцоў уплываюць і цэны. Звычайныя
джынсы, напрыклад, каштуюць
ад 60 тысяч рублёў, даволі танныя і зімовыя курткі, світары.
Цану тавару вызначае сам
камітэнт (той, хто здае), аднак
атрымліваецца, што многае
залежыць і ад камісіянера
(таго, хто прымае). Менавіта
ён, маючы вопыт гандлю такімі
таварамі, падкажа, што і колькі
павінна каштаваць, каб доўга
не залежвацца на паліцах.
Уся працэдура афармляецца
дагаворам.
Каб магазін не станавіўся

Аптеки полностью
обеспечены
необходимыми
лекарствами
Аптечная сеть Беларуси в полном объеме обеспечена отечественными лекарствами, в том
числе для профилактики и лечения
острых респираторных инфекций
(ОРИ) и гриппа. Об этом сообщила
начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения
Министерства здравоохранения
Людмила Реутская.
Таковы данные мониторинга,
проведенного Минздравом, с целью проверить аптеки всех форм
собственности на наличие лекарств белорусского производства.
Специалисты установили, что в ассортимент аптек постоянно входят
от 218 до 240 наименований отечественных лекарств. Это составляет
90-100% перечня препаратов, обязательных для наличия в торговых
точках всех форм собственности.
При этом минские аптеки обеспечены на 99-100%, что значительно
выше, чем в 2010 году.
БелТА
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ДАТА
Спачатку перад прысутнымі
выступіла Вольга Мохарава,
старшыня раённага выканаўчага
камітэта, якая нагадала аб
галоўных гістарычных вехах
з жыцця раёна. Пра вядомых
і шаноўных людзей, здабыткі
і знаходкі зямлі добрушскай,
выпрабаванні, якія выпалі
на долю нашага раёна і яго
жыхароў, паведаміла Вольга
Фёдараўна. Кіраўнік раёна яшчэ
раз павіншавала ўсіх з гэтай знамянальнай падзеяй і выказала
словы шчырай удзячнасці жыхарам раёна — ўсім тым, хто сёння
стварае яго гісторыю.
Разам з А. М. Барсяковым,
старшынёй раённага Савета
дэпутатаў, В. Ф. Мохарава
ўручыла ўдзячнасці райвыканкама М. П. Беламу, дырэктару
ЗАТ “Добрушскі фарфоравы
завод”, Л. І. Радкевічу, дырэктару племзавода “Жгунскі”,
У. М. Емяльянаву, які 25 год
служыў у Добрушскім РАУС,
шэсць з якіх яго ўзначальваў,
А. М. Старацітараву, старшыні
Добрушскага райвыканкама,
Я. І. Нямкову, дырэктару аўтабазы
№10, У. І. Баброву, дырэктару
райкамунгаса, М. М. Курыліну,
старшыні суда Добрушскага
раёна, Т. А. Шахненка, старшаму
натарыусу дзяржаўнай натарыяльнай канторы Добрушскага
раёна.
Толькі якое ж беларускае свята
без гасцей, тым больш, што ў нашага раёна сяброў, якія заўсёды
побач і ў горы, і ў радасці, вельмі
многа. На святкаванне 85-годдзя раёна прыбылі дэлегацыі
У к р а і н ы з Га р а д н я н с к а г а
і Шчорскага раёнаў і Расіі з
Навазыбкаўскага і Клімаўскага
раёнаў. Ад прадстаўнікоў дэлегацый прысутныя на свяце пачулі
шчырыя словы віншаванняў з
85-годдзем з дня нараджэння раёна і пажадалі добрушскай зямлі далейшага росквіту
і багацця.
Святочны канцэрт, прысвечаны дню стварэння нашага
раёна, быў сатканы з асноўных
падзей з жыцця раёна. Вядучыя
распавядалі пра тое, што 8
снежня далёкага 1926 года
наш Добруш атрымаў статус
фабрычна-завадскога пасёлка
і стаў цэнтрам раёна. З кожным
годам павялічваўся дабрабыт
працаўнікоў раёна, раслі матэрыяльныя даходы, культурны
ўзровень насельніцтва. Да 1935
года на тэрыторыі раёна было
створана 34 калгасы. Добрушскі
раён у той час быў перадавым
на Гомельшчыне. Выпускалі
прадукцыю папяровая фабрыка
“Герой працы”, тры тарфазаводы, спіртавы і крухмальны
заводы, працавалі некалькі прамысловых арцеляў. У сакавіку
1935 года выйшаў першы нумар раённай газеты “Сталінец”.
Насельніцтва раёна складала 45
тысяч чалавек.
Але мірная стваральная праца
на карысць роднаму краю была
спынена вераломным нападам
фашысцкай Германіі. У жніўні
1941-га вай на прыйшла і на добрушскую зямлю. З 22 жніўня 41га па 10 кастрычніка 43-га наш
раён быў акупаваны фашысцкімі
войскамі. Падчас акупацыі раёну
была нанесена велізарная шкода, былі зруйнаваны прадпрыемствы, выведзены з карыстання
пад’язныя шляхі, у горадзе спалены вуліцы, а раён страціў у агні
78 населеных пунктаў...
Абараняючы свабоду, 11 тысяч жыхароў раёна загінулі,
памерлі ад ран, прапалі без
вестак. Але іх імёны назаўсёды
застануцца ў памяці народа. У іх ліку і Героі Савецкага
Саюза П. Бухонка, П. Басянкоў, І. Уласенка, П. Мажэйка,
А. Церашкоў, В. Каленнікаў,
М . Та л к а ч о ў, М . Х а л я ў к а ,
Ф . Ку х а р а ў. І м ё н ы г е р о я ў абаронцаў роднай зямлі

М

інулы тыдзень для шэрагу раёнаў нашай вобласці стаў асаблівым: Гомельскі, Веткаўскі і
Добрушскі раёны адзначылі святочную падзею — 85-годдзе з дня свайго ўтварэння.
Няўмольны час не стаіць на месцы, а ўсё хутчэй і хутчэй бяжыць, пакідаючы пасля сябе дзесяцігоддзі.
На ліку нашага раёна іх ужо восем з паловай. Гэта не проста гады, гэта жыцці людзей, значныя і не вельмі
падзеі, мары, спадзяванні, вырашэнне штодзённых пытанняў і клопат пра дабрабыт людзей. Людзі
заўсёды былі галоўнай каштоўнасцю нашай добрушскай зямлі. Іх талент, працавітасць, добрасумленнасць праслаўлялі наш раён далёка за яго межамі. З шанавання паважаных людзей раёна пачалося
юбілейнае святкаванне, якое прайшло ў мінулую суботу ў раённым Доме культуры імя Куйбышава.

Зямля з добрай душою,
Нашы сэрцы назаўжды
з табою
Імёны ўраджэнцаў Добрушчыны
вядомы не толькі ў Беларусі, але
і далёка за яе межамі. Гэта Іван
Шамякін, Паўлюк Прануза, Ціхан
Кісялёў, Уладзімір Рыжанкоў,
Аркадзь Вольскі, Уладзімір
Пракапцоў і іншыя.
Та к у ю к а р ц і н у г і с т о р ы і і
развіцця раёна стваралі на свяце работнікі культуры, якія ў чарговы раз арганізавалі прыгожы
канцэрт у гонар юбілею раёна.
Свята з нагоды 85-годдзя ства-

назаўсёды будуць упісаны ў
гісторыю раёна. Яны — наш гонар, наша слава.
Адраджэнне зруйнаванай
вайной народнай гаспадаркі
— працоўны подзвіг жыхароў
Добрушскага раёна. Наш край,
пераадольваючы цяжкасці пасляваеннага перыяду, даваў
краіне паперу, зерне, малако і
мяса, паліва і драўніну. У пачатку
50-х гадоў у горадзе пачалі работу механізаваны хлебазавод
і маслазавод, многія гаспадаркі
мелі свае цагляныя заводы.
Ішло вялікае будаўніцтва. Людзі
паступова перасяляліся з зямлянак у новыя дамы, будаваліся
школы, магазіны, сталоўкі, лазні,
клубы.
У 60-я гады адбылося
ўзбуйненне нашага раёна шляхам
далучэння да яго Церахоўскага.
Гэтыя гады — час найбольшага
эканамічнага росту калгасаў.
За самаадданую працу ў сельскай гаспадарцы ў раёне звання
Героя Сацыялістычнай Працы
былі ўдастоены Н. І. Маёрава,
П. В. Балюнова, Л. З. Сцепукова.
У 70-80-я гады сельгасвытворчасць у раёне пераходзіць на навуковую і прамысловую асновы. У
70-я гады пачалася распрацоўка
запасаў пяску на Гомельскім
горнаабагачальным заводзе
фармовачных матэрыялаў. У
1971 годзе ў Добруш прыйшоў
прыродны газ, а з 1982 года
пачалася масавая газіфікацыя
населеных пунктаў раёна.
У 1975 годзе як сімвал
братэрскіх адносін быў пабудаваны Манумент дружбы —
своеасаблівы знак таго, што
Добрушскі край з’яўляецца адным з гістарычных цэнтраў славянства. У 1978 годзе сваю
першую прадукцыю выпусціў
Добрушскі фарфоравы завод.
У гэтыя гады за самаадданую працу многія працаўнікі
нашага раёна былі адзначаны
ўзнагародамі ўрада. Званне
Героя Сацыялістычнай Працы
атрымалі А. Д. Кажамякін,
А. Р. Падрэзенка, Т. І. Трафімовіч,
Л. П. Варганаў, Ц. Я. Кісялёў,
В. Р. Масюткін, І. П. Шамякін,
К. А. Хлябцоў.

Дзень 26 красавіка 1986 года
ўвайшоў у гісторыю Беларусі і
ўсяго чалавецтва як адна з самых трагічных старонак мінулага
стагоддзя. Ад радыяцыйнага
забруджання пацярпела 20 з
21 раёна нашай вобласці. Не
мінула чарнобыльская бяда і
наш раён. Пасля катастрофы
на ЧАЭС 16 вёсак знікла з карты
раёна. У выніку гэтай тэхнагеннай катастрофы насельніцтва
раёна паменшылася на шэсць
тысяч чалавек. Сельгасугоддзі
скараціліся на дзесяць з паловай
тысяч гектараў.
У 90-я гады, нягледзячы на
цяжкасці, якія ўзніклі ў выніку
распаду Савецкага Саюза,
прамысловасць горада і раё н а д ы н а м і ч н а і с т аб і л ь н а
развівалася. Прадпрыемства
“Добрушскі фарфоравы завод”
удзельнічала ў Сусветнай прамысловай выставе “Экспа-93” у
Паўднёвай Карэі, у Мехіка заводу
была прысуджана Брыльянтавая
зорка якасці міжнароднага
інстытута маркетынгу.
У 1996 годзе быў створаны раённы вузел электрасувязі.
ХХІ век — гэта новы этап у
жыцці раёна. Асаблівая ўвага надаецца развіццю вытворчасці на
сяле. Магчымасць узняць узровень жыцця вяскоўцаў, забяспечыць ім належныя ўмовы працы
дало добраўпарадкаванне 14
аграгарадкоў.
Наш раён багаты на гісторыю,
добрых і таленавітых людзей.

рэння раёна сваёй шчырасцю і
цеплынёй аб’яднала ўсіх прысутных. Яно належыць старэйшаму
пакаленню жыхароў і ветэранам, чыёй працай стваралася
гісторыя раёна, моладзі, якой
яшчэ толькі давядзецца пераняць адказнасць за лёс роднага
краю. Але якімі б рознымі мы ні
былі, як бы ні складаліся нашы
лёсы, усіх нас яднае любоў да
малой радзімы.
8 снежня 2011 года 85-годдзе
з дня свайго ўтварэння адзначыў
не толькі наш раён, але і раённы
аддзел унутраных спраў райвыканкама. З гэтай знамянальнай падзеяй начальніка РАУС
В. В. Марчанку павіншавала
старшыня райвыканкама
В. Ф. Мохарава.
Святочны настрой гледачоў
у гэты дзень стваралі не толькі
фотавыставы і выставы работ майстроў дэкаратыўнапрыкладной творчасці, але і
прыгожыя нумары артыстаў,
якія выходзілі на сцэну. Сваёй
творчасцю радавалі народны ансамбль народнай песні
“Свята”, Ніна Парфянюк, Наталля
Адыліна, трыа настаўніц гарадской гімназіі, ансамбль
“Натхненне”, Павел Чыкізаў
і Марына Старыкава, вучні
гімназіі, ансамбль “Медыянта”,
в ы х а в а н ц ы Го м е л ь с к а г а
дзяржаўнага каледжа мастацтваў
імя Сакалоўскага, ансамбль
“Сударушка”, Аляксандр Вальчук,
Алена Петражыцкая, выхаванцы
дзіцячай школы алімпійскага рэзерву г. Гомеля.
Перагортваючы чарговую
старонку гісторыі нашага раёна, трэба адзначыць: усё, што
складае славу і гонар раёна,
— яго гісторыю, сучаснасць і
будучыню, яго эканамічную і
інтэлектуальную магутнасць
— ствараецца рукамі людзей.
Рукамі працавітых, адукаваных, моцных, таленавітых
і мэтанакіраваных жыхароў
Добрушчыны — патрыётаў роднай зямлі. І хочацца верыць,
што наш раён — мястэчка, з
якога пачынае сонца свой узыход над Беларуссю — яшчэ
заявіць аб сабе працоўнымі
перамогамі і інтэлектуальнымі
дасягненнямі.
Вольга СЕЛЯЗНЁВА
Фота аўтара
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Добрушскаму
раёну –
85 год

Добрушскі край

Кожны вылет –
баявы
Герою Савецкага Саюза П.В. Мажэйку ў снежні гэтага года
споўнілася б сто год

Нарадзіўся ён у снежні 1911 года ў
вёсцы Сапажкі Кармянскага раёна на
Гомельшчыне. Вучыўся ў Добрушскім
фабрычна-завадскім вучылішчы. Пасля
працаваў на папяровай фабрыцы “Герой
працы”, на папяровай фабрыцы ў НоваБарысаве на Міншчыне, загадчыкам
школьнага аддзела Барысаўскага райкама камсамола.
У рады Чырвонай Арміі быў прызваны ў 1931 годзе. Праз 2 гады скончыў
Ленінградскую ваенна-тэарэтычную
школу лётчыкаў, а ў 1935 – Аранбургскую
школу лётчыкаў-назіральнікаў. Пазней
вучыўся на курсах ваенных камісараў у
Сталінградзе.
З чэрвеня 1941 года ўдзельнічаў у баях
супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў
на Паўднёва-Заходнім, Варонежскім,
Першым і Чацвёртым Украінскіх франтах
на пасадах ваенкама эскадрыллі, палка, намеснікам начальніка палітаддзела
дывізіі. Ваяваў на баявым самалёце ІЛ-2.
У званні маёра П.В. Мажэйка вызначыўся

МАЙОРОВА Нина Ивановна
родилась в 1936 году
в деревне Крупец.
С 1950 года — доярка, с 1970
— зоотехник колхоза «Беларусь».
Награждена орденом Ленина,
медалями.
Звания Героя Социалистического
Труда удостоена в 1966 году.

В СЕЛЕ МОЕМ —
СУДЬБА МОЯ
...Ей было всего пять лет, когда полыхнула война. На всю жизнь запомнился
тот страшный день, когда получила мать
похоронку.
Не одна Нинина мать овдовела за войну
в Крупце. Двести крупчан не вернулись с
фронта. А надо было жить, восстанавливать разрушенное артельное хозяйство,
на месте сгоревших ставить новые хаты,
растить детей. Как и многим деревенским женщинам, тяжело приходилось
матери. С самых ранних лет, как могла,
помогала ей Нина — старшая в семье.
А когда заканчивала семилетку, девчата
предложили:
— Уедем в город, Нинка! Веселей, чем
в деревне. Работу найдем.
Поддалась уговорам, поехала. Все
было, как обещали подруги. Работала на
стройке, жила в молодежном общежитии.
Казалось бы, налаживается самостоятельная жизнь. Но так и не привыкла она
к городу.
Вернулась.
А дома тоже нелегко. Еще сказывались
на каждом шагу последствия войны: не
хватало кормов для скота, размещались
коровы в тесных холодных постройках,
не хватало рабочих рук. Все делали вручную: и доили, и корма раздавали, и навоз
выбирали. Об отпусках, о выходных не
думали.

ў баях пры вызваленні Карпат, Венгрыі і
Чэхаславакіі.
Рухаючыся разам з наступаючымі
войскамі наземных армій, яго авіятары
аказвалі ім пастаянную эфектыўную
падтрымку на тэрыторыях Славакіі і ў
Паўднёвай Польшчы. У лютым 1945 года
гітлераўцы сіламі да двух батальёнаў,
падтрыманых дзесяццю танкамі, прынялі
жорсткую контратаку з раёна Свенташуўкі.
Ім удалося пацясніць нашы войскі, якія
панеслі цяжкія страты. Праз 15 мінут
па загадзе наземнага камандавання ў
гэты раён была перанацэлена сямёрка ІЛ-2 525 штурмавога авіяпалка, якая
знаходзілася ў паветры. Вядомым у той
сямёрцы быў маёр П.В. Мажэйка. Ёй з
армейскага пункта кіравання была дадзена каманда атакаваць пяхоту і танкі.
Пры дапамозе авіянаводчыка група хутка
адшукала праціўніка і на працягу 25 мінут
трымала яго пад агнявым уздзеяннем.
Варожыя танкі прыпыніліся, пяхота залягла, а затым пачала разбягацца. Тым
часам нашы падраздзяленні атрымалі
падмацаванне, выкарыстаўшы паніку ў
радах гітлераўцаў, адкінулі іх на зыходныя пазіцыі. За час вайны камандзір
эскадрыллі П.В. Мажэйка зрабіў 112 баявых вылетаў.
Указам Прэзідыума Вярхоўнага
Савета БССР ад 29 чэрвеня 1945 года
П.В. Мажэйку было прысвоена званне
Героя Савецкага Саюза з уручэннем
Ордэна Леніна і медаля “Залатая Зорка”.
Пасля заканчэння Вялікай Айчыннай
вайны Герой працягваў службу ва Украіне
ў ваенным лётным вучылішчы ў Крывым
Рогу.
У 1950 годзе быў зволены ў запас у

Нина с уважением и завистью наблюдала, как ловко доит свою группу Болюнова.
Сильные руки движутся уверенно, словно
бы неторопливо, а выдаивает Прасковья
Васильевна своих коров первой, жирность по ее группе — самая высокая на
ферме.
— У меня так никогда не получится,—
жаловалась она Болюновой.
— Получится,— успокаивала та.— Была
бы охота. Первый большой успех пришел
в 1963 году, когда она от каждой коровы
надоила по четыре тысячи килограммов
молока. Сказались многие причины: и
лучше кормить скот стали, и кое-какая
механизация появилась на ферме. А
главное — выросло мастерство. Когда ее
группу коров пополнили первотелками,
Болюнова предложила:
– Вот теперь и покажи, на что ты способна. Давай соревноваться!
– Да вы что, Васильевна! — испугалась
Нина.— Куда мне до Вас?
Но опытная доярка видела: по мастерству Нина не уступает уже ей, не хватает
только молодой женщине уверенности
в себе, трудового напора. Договор на
соревнование между бывшей наставницей и вчерашней ее подопечной был заключен. Все в хозяйстве следили за его
ходом, радовались успехам. Несколько
месяцев результаты их были равными,
по понемногу Нина стала уверенно выходить вперед. В январе подвели итог.
Майорова опередила Болюнову. Она надоила почти по пять тысяч килограммов
молока от коровы.
Нина Майорова стала студенткой
заочного отделения Речицкого зооветеринарного техникума. Отрывала время от сна, допоздна засиживалась за
учебниками.
А вскоре по пять тонн молока от коровы
за год стали надаивать и многие молодые доярки колхоза. Пример крупецких
пятитысячниц вдохновил доярок других хозяйств района. Весной 1966 года
Майоровой было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.

званні падпалкоўніка, пераехаў на пастаяннае месца жыхарства ў Добруш.
Выбіраўся старшынёй гарадскога
Савета дэпутатаў. Пры яго садзеянні
пачыналіся работы па газіфікацыі нашага
горада.
Знаходзячыся на заслужаным адпачынку, былы баявы лётчык прымаў актыўны
ўдзел у патрыятычным выхаванні падрастаючага пакалення. Частым і жаданым
госцем ён быў у навучальных установах
горада і працоўных калектывах.
Памёр П.В. Мажэйка 19 студзеня 1987
года і пахаваны ў горадзе Добрушы.
Уладзімір ЛУЗАНАЎ, старшыня
раённага савета ветэранаў

ТРОФИМОВИЧ
Татьяна Ивановна родилась
в 1930 году.
С 1944 по 1962 год работала полеводом, затем — животноводом
племзавода «Носовичи». Избиралась
депутатом Верховного Совета БССР
восьмого созыва. Награждена двумя
орденами Ленина, медалями.
Звания Героя Социалистического
Труда удостоена в 1973 году.

КРАСОТА ДУШИ
Вся жизнь Татьяны Ивановны связана
с деревней, с ее постоянными заботами. И свою первую в жизни награду она
получила там, где добывается хлеб,— в
поле.
С детства помнит: семья жила дружно,
в достатке. Отец работал кузнецом, мать
— в полеводческой бригаде.
А в сорок первом, в самый разгар летнего цветения, ушел на фронт отец...
Татьяна пошла работать в колхоз.
Приходилось косить траву, метать стога
на лугу. Ей, комсомолке, хотелось работать так, чтобы никто не упрекнул в ленности, недобросовестности. И она постоянно была впереди. Девушку ставили
в пример, отмечали премиями.
Как-то летом в поле приехал секретарь Грабовского сельсовета Василий
Иванович Вольченко.
— У нас сегодня торжественный
день,— сказал он.— Мне поручено
наиболее отличившимся колхозникам
вручить медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов».
Первой была названа фамилия
Татьяны.
Девушка пошла работать дояркой в
племзавод «Носовичи». С того дня не
разлучалась с фермой, если не считать
отпус ков и поездок по депутатским
делам.
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СТАЛО ИЗВЕСТНО

Несвиж стал
культурной столицей
Беларуси 2012 года
11 декабря в городе над Сожем прошла торжественная церемония передачи
эстафеты Несвижу от культурной столицы страны 2011 года – Гомеля. В числе
почетных гостей мероприятия – представители исполнительной дирекции
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ, министерств культуры и информации.
Заместитель министра культуры Тадеуш
Стружецкий сообщил, что в культурной
столице Беларуси и СНГ 2011 года проведено более 220 выставок, концертов, акций
областного, республиканского и международного уровней.
«Безусловно, этот проект за время его
проведения в Гомеле значительно расширился и обогатился. Каждому новому
городу, который получит статус культурной
столицы, придется намного сложнее его
реализовывать, так как сейчас взята очень
высокая планка. Несвижу подтвердить этот
статус будет непросто, ведь он не имеет таких огромных концертных залов, как Гомель,
и, возможно, возникнут вопросы, где и как
показать ведущие творческие коллективы
страны. Основная задача Несвижа – максимально привлечь туристический потенциал
города и дать возможность местным жителям встретиться с высоким искусством.
В числе основных мероприятий 2012
года Тадеуш Стружецкий назвал фестиваль «Музы Несвижа», оперные и балетные
вечера в Несвижском дворце и открытие
дворцового комплекса Радзивиллов.
Гости познакомились с выставками
областного центра народного творчества, дворца Румянцевых-Паскевичей,
Гомельского государственного художественного колледжа, которые развернулись
в фойе культурно-спортивного комплекса
Гомельского отделения Белорусской железной дороги. Праздничную программу
продолжили концерт с участием лучших
творческих коллективов областного центра и выступления солистов ведущих московских оперных театров по арт-проекту
«Тенора ХХI века».
БелТА

Работала на совесть. За самоотверженный труд Родина удостоила ее высшей награды — ордена Ленина и звания
Героя Социалистического Труда. Была и
высшая награда главной выставки страны
— Диплом почета и подарок — легковая
автомашина.
— Но та, первая медаль,— вспоминает
Татьяна Ивановна,— что была вручена в
поле, и сейчас в памяти. Видимо, потому,
что была первой.
Когда Татьяна Ивановна пришла на
ферму подменной дояркой, основные
работы выполнялись вручную. Работали
много, но надои были низкие. Вся беда в
том, что кормление и содержание коров
были плохими. Поили скот у колодца из
корыт, сено, солому носили руками.
— А ты думала, почему не идут на ферму?
— говорил муж, бригадир-животновод.—
Не сладко у нас работать.
Кто-кто, а Иван Иосифович лучше всех
знал положение дел на ферме. Но это
не разубедило Татьяну Ивановну, а еще
больше настроило на трудовой ритм.
Появилось желание доказать, что не
боится она трудностей, что не такой уже
слабый у нее характер.
Вскоре произошло событие, которое
окончательно подтвердило правильность
сделанного выбора. В хозяйстве создавалась племенная ферма.
— Будем отбирать самых удойных
коров,— сказал директор совхоза.—
Придется и тебе, Татьяна, отдать своих
лучших.
Жалко было расставаться с животными, к которым привыкла, но необходимо
было укреплять хозяйство.
В декабре 1974 года Трофимович
Татьяна Ивановна отчитывалась за выполнение пятилетнего плана. Выполнила
за четыре года! Каждая корова ее группы
дала по шесть тысяч триста килограммов
первосортного молока.
Односельчане избирали Т. И. Трофимович депутатом Верховного Совета СССР.
И она была достойным посланцем в высший орган власти страны.
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ШКОЛА ВЫЖЫВАННЯ
ЧАЛАВЕК І ПРЫРОДА

З пазітыўным
настроем
і сур’ёзным
намерам
Да заканчэння 2011 года яшчэ некалькі тыдняў, і вытворчых задач ніхто не адмяняў, але выконваць іх заўсёды
прыемней, калі ёсць настрой і чаканне чагосьці незвычайнага і добрага.
Падбадзёрыць і падтрымаць сваіх работнікаў вырашыла
днямі кіраўніцтва Добрушскай папяровай фабрыкі на сустрэчы з працоўным калектывам. Дырэктар прадпрыемства А.М. Мартынаў падвёў вынікі работы за 11 месяцаў,
нагадаў планы на снежань і ўвесь наступны год. Асноўнай,
найбольш складанай і адказнай задачай з’яўляецца,
безумоўна, мадэрнізацыя сёмай папераробчай машыны,
актыўная падрыхтоўка да якой ідзе ўжо зараз.
Не абышлося на сустрэчы і без пытанняў да адміністрацыі.
Папернікаў цікавіла сітуацыя з забеспячэннем спецаддзеннем, павышэннем узроўню заработнай платы,
якое сёлета на прадпрыемстве праходзіць паэтапна.
Работнікаў парадавала вестка аб тым, што перад Новым
годам іх чакаюць прыемныя сюрпрызы: гэта і матэрыяльнае ўзнагароджанне, і святочная атмасфера ў кожным
вытворчым падраздзяленні.
— Работнікі электрацэха атрымалі заданне забяспечыць у бліжэйшыя дні навагоднюю падсветку
адміністрацыйнага будынка, прахадной, вытворчай
тэрыторыі, сталовай. Ёлачкі і іншая навагодняя атрыбутыка з’явяцца ў кожным цэху, — паведаміў старшыня
прафсаюзнага камітэта А.Ф. Каржоў.
Рыхтуецца да выхаду святочны інфармацыйны лісток, які
на прадпрыемстве выдаецца на працягу некалькіх апошніх
год і які чытачы палюбілі за каляндар і фота папернікаў на
іх рабочых месцах.
Але самае галоўнае, што заработная плата выплачваецца своечасова. І гэта, на думку А.Ф. Каржова, само па
сабе ўжо стварае пазітыўны настрой.
Людміла НАЗАРАВА

Тонкі

Паляўнічым
правільнага
палявання

і небяспечны
Сапраўдная зіма сёлета
затрымліваецца. Але прыйдзе
час, калі рэкі, азёры, вадаёмы пакрыюцца лёдам. Сюды
адразу ж паспяшаюцца дзеці
– пагуляць у хакей, пакатацца
на каньках. Знойдуць занятак
і дарослыя – пачнецца зімовая
рыбалка.
Хочацца яшчэ раз нагадаць:
з пачаткам ледаставу будзьце
асабліва асцярожнымі на лёдзе.
Спачатку ён бывае тонкім і нетрывалым, а снег на яго покрыве
змяншае шчыльнасць.
На жаль, яшчэ сустракаюцца
людзі, якія парушаюць правілы
перасцярогі, не думаюць пра
небяспеку. А гэта прыводзіць да
няшчасных выпадкаў.
Іх можна пазбегнуць, калі выконваць правілы паводзін на лёдзе. Калі вы выпадкова праваліліся
– не губляйцеся. Дзейнічайце
хутка і рашуча. Шырока раскіньце
рукі, пастарайцеся легчы на жы-

вот або спіну, працуючы нагамі,
выбірайцеся на трывалы лёд.
Падавайце сігнал аб дапамозе і
рухайцеся толькі лежачы.
Тым, хто аказвае дапамогу, патрэбна выкарыстоўваць лесвіцы,
дошкі, жэрдкі, вяроўкі, лыжы,
адзенне і іншыя сродкі. Іх перадаюць пацярпеламу.
Рухацца да пацярпелага патрэбна паўзком, абапіраючыся
на гэтыя прадметы, якія
павялічваюць плошчу апоры. Калі
ратаўнікоў двое і больш,тады
лепш паўзці адзін за другім, трымаючы адзін другога за ногі.
Галоўнае ж – не рызыкуйце,
будзьце асцярожнымі. Не выходзьце на лёд, трываласць якога не вядома. Хадзіць па лёдзе патрэбна
толькі ў вызначаных месцах.
К. ДРАЗДОВА,
старшыня раённай
арганізацыі
АСВОДа

Дабрушанін, ветэран працы
Я.С. Петражыцкі – заўзяты паляўнічы.
Яго часта можна ўбачыць у навакольных лясах, на палетках са стрэльбай,
верным сабакам.
– У Шабрынскім лесе, – расказаў аднойчы Яўген Сяргеевіч, – ёсць Змяіны
курган. Узабраўся на яго, гляджу: стаіць
бетонная пліта з таблічкай з нержавеючай сталі.
І здзівіўся паляўнічы, калі пачытаў
надпіс на метале: “Паляўнічым
правільнага палявання”. Далей
умелай рукой выгравіравалі
прозвішчы М.І.Праскушына,
У.М.Іванова, У.І. Хныкава і іншых.
– Гэтых людзей няма сярод нас, –
працягваў Я.С. Петражыцкі. – Але памяць пра іх будзе жыць сярод сённяшніх
паляўнічых. Гэтыя людзі былі вялікімі
аматарамі прыроды і любілі яе.
– А што такое правільнае паляванне?
– пацікавіўся ў Яўгена Сяргеевіча.
– Правільнае паляванне – гэта цэлая
навука, – пачаў расказваць паляўнічы.
– Чалавек са стрэльбай павінен шанаваць прыроду, выконваць усе статутныя
патрабаванні, няпісаныя правілы – не
страляць і не забіваць самак, дапамагаць зверу, які трапіў у бяду і інш.
Застаецца сказаць пра тых, хто
ўзвёў гэты незвычайны помнік. Гэта
пастараліся ветэраны-паляўнічыя
М. Слесарэнка, А. Бурцаў і
Р.Праскушын.
Мікола ШЫШОЎ

С 7 декабря 2011 года по 7 января
2012 года на территории Республики
Беларусь проводится республиканская
профилактическая акция по предупреждению
ДТП с участием нетрезвых водителей

ЭЛЕКТРАБЯСПЕКА

Свята,
не азмрочанае
«ОСТАНОВИ БЕДУ!»
пажарам
Неопытный не значит
безответственный

Навагоднія святы ў нашай краіне – пажаранебяспечны сезон. Піратэхніка, карпаратыўныя ёлкі, дзіцячыя
забаўляльныя мерапрыемствы – усюды існуе рызыка
ўзнікнення пажараў. Але пры ўмове выканання правіл
бяспекі ўсе непрыемнасці можна звесці да нуля.
Для ўпрыгожвання адміністрацыйных будынкаў, фасадаў
дамоў і кватэр выкарыстоўваюцца люмінесцэнтныя лямпы, электрычныя гірлянды і іншае абсталяванне. Усё гэта
стварае незабыўную атмасферу, робіць свята прыгожым
і запамінальным.
Навагодняе свята збірае звычайна шмат людзей, пра
бяспеку якіх неабходна паклапаціцца загадзя. Усе электрычныя ўпрыгожванні павінны быць сертыфікаваны.
Па словах дзяржаўнага інспектара энерганагляду
У.М. Траянава, такая простая мера дазволіць звесці
рызыку пажару да мінімуму.
– Недапушчальныя скруткі на правадах, абрывы, няякасная зборка гірляндаў, – гаворыць Уладзімір Міхайлавіч.
– Нярэдка ахвярамі недапрацовак дарослых становяцца
дзеці, якіх бацькі пакідаюць без нагляду дома.
Калі святочнае мерапрыемства праводзіцца з удзелам
вялікай колькасці людзей, неабходна памятаць, што на
вокнах такіх памяшканняў не павінна быць рашотак. Уся
ілюмінацыя, па словах дзяржаўнага інспектара энерганагляду, павінна адпавядаць патрабаванням НПБ452001. Гірлянды, якія знаходзяцца на адкрытым паветры,
– мець ступень абароны абалонкі элементаў, якія свецяцца, не ніжэй за IP 23 згодна дзяржстандарту 1425496, электронныя прыстасаванні, што ўваходзяць у склад
гірляндаў, – адпавядаць патрабаванням НПБ 35-2001.
Энерганагляд яшчэ раз нагадвае, што ёлачныя
гірлянды выкарыстоўваюць толькі з паслядоўным
уключэннем лямпаў напружаннем да 12 В. У выпадку
іскрэння, награвання правадоў ілюмінацыя павінна быць
абясточана.
Толькі пры строгім выкананні гэтых патрабаванняў свята
пройдзе весела, падорыць радасць дарослым і дзецям.
Падрыхтаваў Леанід ДУБОЎСКІ

С 13 по 22 декабря в Гомельской
области проходит декада
«МОЛОДОЙ ВОДИТЕЛЬ»
Как сообщил старший госавтоинспектор районного отделения ГАИ Александр Курдесов, необходимость проведения подобной профилактической
акции в регионе вызвана достаточно высоким
уровнем дорожно-транспортных происшествий с
участием водителей, обладающих стажем вождения до двух лет.
Во время декады будет усилен контроль над
данной категорией водителей и соблюдением
ими правил дорожного движения. Особое внимание инспекторы планируют уделить выявлению нарушений, которые допускают неопытные

водители в ночное время.
— Многих неприятностей на дороге можно избежать, соблюдая простые рекомендации, — напоминает новичкам сотрудник Госавтоинспекции.
– Управлять автомобилем нужно так, чтобы не
создавать опасности для движения и не причинять вреда. Соблюдайте безопасную скорость,
дистанцию и интервал, строго выполняйте требования дорожных знаков и разметки. Помните, что
водитель обязан пропустить пешехода, переходящего проезжую часть. Особенно внимательными
будьте к поведению детей на тротуарах и вблизи
проезжей части.
Людмила НАЗАРОВА

ЦІКАВА ВЕДАЦЬ

Жаніхі. Самы малады і стары
З пачатку года ў Добрушы зарэгістравана
198 шлюбаў, з якіх 66 – паўторных.
Самы малады жаніх – 16-гадовы, самая маладая нявеста – 17 год. А вось самы стары жаніх

аказаўся 63-гадовым, нявеста – 55-гадовай.
45 мужчын за гэты час уступілі ў шлюб паўторна
з незамужнімі жанчынамі, а больш за 40 жанчын
заключылі шлюб з халасцякамі.
Мікола ШЫШОЎ
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Добрушскі край

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

Авария в быту:
В повседневной жизни почти каждый из нас
оказывался в экстремальной ситуации. Ежегодно
в стране и на территории области возникают
тысячи аварий, повреждений инженерных
коммуникаций и других инцидентов. Поэтому
умение защитить себя, своих близких,
соседей сегодня продиктовано нашей
действительностью.
Не каждый знает номера телефонов спецслужб,

Действия при повреждении
и отсутствии освещения
Позвоните диспетчеру службы района электросетей.
При обнаружении оборванного или
поврежденного провода не подходите
ближе чем на 5 метров к нему, чтобы не
попасть под шаговое напряжение.
Для освещения помещения или
опасного участка используйте электрофонарики, керосиновые лампы.
Запрещается самому устранять неисправность на линии электропередач.
Организуйте охрану места происшествия до прибытия специалистов
РЭС, не допускайте к нему детей, постарайтесь ограничить пребывание
людей в опасном месте.

Действия при возгорании
в квартире
Немедленно сообщите о пожаре по
телефону «101» и отправьте на улицу
детей и престарелых.
Убедитесь, что нет опасности по-

без паники
и лишних движений!

далеко не все дома и квартиры оборудованы
пожарными извещателями и огнетушителями, не
в каждой семье имеется домашняя медицинская
аптечка.
Как же не растеряться в случае бытовой аварии,
что делать для того, чтобы обезопасить себя
и окружающих, напоминает заместитель
начальника районного отдела по чрезвычайным
ситуациям Леонид БРУЕНКОВ.

ражения электрическим током и приступите к тушению имеющимися подручными средствами.
Воду подавайте на горящую поверхность, а не по дыму.
При тушении мебели распределяйте
воду по возможно большей поверхности, горящие шторы сорвите на пол.
Горючие жидкости и электропроводку тушите землей, песком, но не
водой.
При пожаре ни в коем случае не открывайте окна и двери.
Если вы не справились с очагом
возгорания собственными силами,
выйдите из квартиры и плотно закройте за собой дверь.

Действия при обнаружении
запаха газа
Не включайте и не выключайте освещение, не зажигайте спички и не применяйте открытый огонь, тщательно
проветрите все помещения.
Сообщите в аварийную газовую
службу по телефону «104» и проконсультируйтесь о дальнейших
действиях.
Срочно эвакуируйте детей, престарелых. Окажите помощь пострадавшим при отравлении газом.
Постарайтесь выяснить место и источник утечки газа.
Если произошел взрыв, немедленно
вызовите аварийную газовую службу,
скорую помощь, службу спасения.

Действия при повреждении
водопровода, системы
отопления
Если вашу квартиру заливает водой,
срочно сообщите в диспетчерские
службы.
Оповестите соседей о происшествии, чтобы они приняли меры или
оказали вам помощь.
Попытайтесь обнаружить место и
источники аварии, изолировать их,
выполнить временный ремонт.
С полов уберите ковровые покрыОна проявляется, когда человек подключается к Интернету,
чтобы зайти на знакомый сайт
без всякой надобности: не потому, что ждет от кого-то письмо,
а потому, что хочется кликнуть
на ссылку. Молодежь уже давно нашла замену реальному
общению – это социальные сети
«Контакт», «Одноклассники»,
«Мой мир» и другие сайты, на
которых можно самовыразиться. Эти ресурсы сегодня и являются основными причинами
«зависания».
Больше всего от него страдают глаза. Каким бы современным
ни был монитор, он не сможет
полностью защитить ваши глаза
от перенапряжения и переутомления. А из-за того что человек
много времени проводит сидя, у
него могут появиться боли в спине, сутулость или сколиоз.
Но самое опасное, что может «преподнести» Интернетзависимость, – это ассоциальность. Проводя много времени
за компьютером, многие уже
перестают общаться со своими близкими и знакомыми в
реальной жизни, при помощи
Интернета оплачивают коммунальные и другие услуги, по-

тия, другие влагонакапливающие
материалы.
Примите меры к защите мебели: накройте пленкой, передвиньте в более
безопасное место.
Подготовьте проходы в зону аварии, укажите работникам аварийных служб точное место и источник
происшествия.

Действия при нападении
животных
Чтобы избежать нападения домашних животных, соблюдайте следующие правила:
не пробуйте погладить и не прикасайтесь к ним в отсутствие хозяина,
а также во время сна и еды, не пытайтесь их кормить;
общаясь с хозяином собаки, не
делайте резких движений, которые
могут быть восприняты животным как
агрессивные;
при приближении к вам собаки, отдавайте команду твердым голосом,
не убегайте от нее, чтобы не вызвать
в животном охотничьего инстинкта и
нападения сзади;
если собака на вас напала, бросьте в
ее сторону предмет, который у вас есть
под рукой, чтобы выиграть время.
Прижмите подбородок к груди и выставьте вперед руку, чтобы защитить
горло.
Если вас укусила собака или другое
животное:
промойте место укуса перекисью
водорода или водой с мылом;
поверхность вокруг раны смажьте
йодом, наложите чистую повязку.
Если рана кровоточит, обратитесь
в травмопункт или вызовите «Скорую
помощь»;
узнайте у хозяина, было ли животное
привито против бешенства;
поставьте в известность милицию,
орган МЧС и санитарную службу о
случившемся, указав по возможности
точный адрес владельца животного.
Подготовила
Людмила НАЗАРОВА

ПОРОКИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Больше жизни! Реальной
Чем опасна Интернетзависимость?

ВЕСТКІ ПАДАТКОВАЙ
ІНСПЕКЦЫІ
ёлета ў сувязі з рэзкай дэвальвацыяй беларускага рубля падпольныя
камерсанты практычна перасталі ўвозіць
у краіну кантрабандныя тавары, затое
вывозіцца ў Расійскую Федэрацыю ўсё,
што хоць крыху танней, чым у суседзяў.
Добра, калі гэта робіцца на законных падставах, аднак у апошні час Добрушчына
стала ледзь не асноўнымі варотамі ў Расію,
праз якія штодзень спрабуюць прасачыцца
кантрабандысты.

С

На алей
накладзены
арышт
П

а словах загадчыка сектара рэйдавых праверак інспекцыі Міністэрства па падатках
і зборах па Добрушскім раёне Аляксандра
Дземукова, супрацоўнікі інспекцыі, райаддзела
міліцыі, пагранічнікі, таможнікі практычна кожны дзень затрымліваюць партыі металалому.
Лік канфіскаванага ідзе на сотні тон, але паток
машын не становіцца меншым.
– Работнікам сектара даводзіцца пастаянна
выязджаць у рэйды па прыгранічных вёсках.
Без здабычы не вяртаемся ніколі, – расказаў
Аляксандр Дземукоў. – У той жа час трэба кантраляваць і дзейнасць прадпрымальнікаў у раёне. Днямі правялі рэйд на цэнтральным рынку
Добруша, які таксама аказаўся выніковым.
Кантрольная закупка тавару была зроблена работнікамі падатковай інспекцыі з самай
раніцы. Пазней, у ходзе праверкі, высветлілася,
што на пакупках адсутнічалі кантрольныя знакі, і
гэта пры тым, што на таварах, размешчаных на
вітрыне, знакі былі.
Пры разбіральніцтве ў прадаўца знайшліся
дзясяткі пачкаў чаю, кавы, бутэлькі
алею расійскага і ўкраінскага паходжання, не прамаркіраваныя ў адпаведнасці з
заканадаўствам. На тавар агульным коштам
звыш 3 мільёнаў рублёў накладзены арышт,
матэрыялы накіраваны ў суд.
– Апраўданне прадпрымальніка, што набыццё кантрольных знакаў негатыўна адаб’ецца на
цане тавару, не вытрымлівае ніякай крытыкі,
– патлумачыў сітуацыю начальнік сектара. –
Адна марка каштуе ўсяго 70 беларускіх рублёў.
Справа ў тым, што прамаркіраваны тавар патрэбна ўносіць у прыходныя дакументы, а гэта
павялічвае суму падатку. Адметна, што законна
аформлены тавар і тавар без знакаў прадаецца
па адной цане, і махінацыі прадпрымальнікаў
не прыносяць выгады пакупніку. У пройгрышы
застаецца і бюджэт раёна.
Каб зменшыць суму падаткаў, гандляры пускаюцца і на іншыя хітрыкі. У час рэйду па гандлёвых радах і павільёнах прадпрымальнікаў, размешчаных у КБА, была зроблена кантрольная
закупка звычайных семак. З пакупкай усё было ў
парадку, але ж прадавец не правяла грошы праз
касавы апарат. Невядома, колькі яна зэканоміла
з тых 7 тысяч рублёў, якія каштавалі семкі, але
штраф за такое парушэнне складае 100-кратную суму пакупкі.
Сяргей ЧАЙДАК

Для общества Интернет стал не просто источником информации, а местом работы, развлечения и даже жизни. Все чаще люди с головой
уходят в компьютер, запутываясь в социальной
паутине все сильнее и сильнее. А задумывался
ли кто-то, к каким неблагоприятным последствиям это может привести? И если вам говорят:
«Скоро ослепнешь» или «Иди отдохни, прогуляйся на свежем воздухе», на это стоит обратить
внимание. Возможно, это начало Интернетзависимости.
купки совершают в Интернетмагазинах, тем самым теряя навыки практического общения.
Это не значит, что от компьютера нужно отказаться полностью. Избавиться от связанной с

ним проблемы можно без посторонней помощи. Специалисты
советуют каждый раз перед тем,
как зайти в сеть, засекать проведенное там время. Потом сократите его наполовину – делайте

14 снежня 2011 г.

только то, что вам действительно необходимо по работе или
для учебы.
Найдите себе интересное
хобби, больше общайтесь с
людьми лично: ходите в гости,

сами приглашайте к себе друзей, устраивайте пикники или
вечеринки. Чтение книг, спорт,
туризм, походы в кино – все,
что угодно, лишь бы это было
полезно и смогло заменить вам
электронную «игрушку».
Если и это не поможет, тогда
стоит обратиться к психологу,
в крайнем случае – к психиатру.
Ведь чаще всего во всемирную
паутину уходят люди, которые по
различным причинам комплексуют в окружающем обществе.
Больше жизни! Поверьте, клавиатура и мышь не компенсируют вам времени, которое вы
каждый день тратите на виртуальные путешествия, здоровья
и друзей.
Александр ГОНЧАРОВ,
курсант военного
факультета БГУ
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АБІТУРЫЕНТ-2012

СПАРТЫЎНАЯ
АРБІТА

Час рабіць выбар
Яшчэ не скончылася і другая
чвэрць навучальнага года, а для
некаторых вучняў выпускных класаў
прыйшоў час выбіраць навучальную ўстанову для паступлення. У
асноўным гэта тычыцца тых, хто мае
намер атрымаць вышэйшую адукацыю ў ваеннай або міліцэйскай
акадэміі. Збор дакументаў, правядзенне праверкі патэнцыйнага курсанта займаюць не адзін месяц. Аб
тым, што патрэбна для паступлення
ў Акадэмію МУС і што можа прапанаваць выпускнікам міліцэйская
альма-матэр, расказвае намеснік
начальніка райаддзела міліцыі
Сяргей ПЕТРАЖЫЦКІ.
– Такі ранні пачатак падрыхтоўкі
да ўступнай кампаніі ў Акадэмію быў
заўсёды. Гэта абумоўлена спецыфікай
б у д у ч а й п р а ф е с і і , н е аб х о д н а с цю падрыхтоўкі асабістай справы
абітурыента. Затое самі ўступныя
іспыты заўсёды праходзяць на першым
этапе, і тыя, хто не сталі курсантамі,
атрымліваюць шанец паступіць у іншыя
навучальныя ўстановы на другім патоку ўступнай кампаніі.
– На якіх факультэтах і якім
прафесіям будуць навучацца будучыя міліцыянеры?
– Для жадаючых паступіць у Акадэмію
прадастаўлены два факультэты дзённага навучання. Факультэт міліцыі рыхтуе спецыялістаў з вышэйшай юрыдычнай адукацыях па правазнаўстве
для падраздзяленняў крымінальнай
і спецыяльнай міліцыі – сышчыкі,
участковыя інспектары, супрацоўнікі
інспекцый па справах непаўнагадовых,
аператыўна-дзяжурных службаў. Па
спецыяльнасці “эканамічнае права” на
гэтым факультэце рыхтуюцца будучыя
супрацоўнікі аддзелаў па барацьбе з
эканамічнымі злачынствамі.
Следчыя, дазнавальнікі, экспертыкрыміналісты вучацца на следчаэкспертным факультэце.
– Ці трэба абітурыенту спачатку прайсці тэрміновую ваенную
службу?
– Не. У Акадэмію паступаюць толькі
грамадзяне Беларусі з сярэдняй,
прафесійна-тэхнічнай ці сярэдняй спецыяльнай адукацыяй пры ўмове, што ў
год паступлення ім споўніцца 17 год,
аднак не старэй за 25 год. Прымаюцца
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Кубкавыя
страсці
З 5 снежня на тэрыторыі раёна праходзяць
гульні чэмпіянату Добрушскага раёна па мініфутболе. У барацьбу за ганаровы трафей уступілі
12 каманд. Сярод удзельнікаў футбольных
баталій два навічкі – каманды з Церахоўкі і
Жгуні.
Гульні праводзяцца ў сценах спартыўнага
комплексу філіяла ДЮСШ аддзела спорту і
турызму райвыканкама.
Бескампрамісная барацьба, відовішчны
і дынамічны футбол прыцягваюць немалую
колькасць балельшчыкаў. Асабліва іх шмат,
калі гуляе каманда “Арсенал”. Падтрымаць
ваеннаслужачых прыязджаюць сем’ямі. У
спартыўнай зале адчуваецца святочны настрой,
які перадаецца і футбалістам.
У першых гульнях перамогу атрымалі каманды:
“Арсенал”, ДЮСШ U-21, РАУС, “Ветэраны”,
“Макс-клуб”. Наперадзе – шмат новых цікавых
сустрэч, а пераможа мацнейшы.

як юнакі, так і дзяўчаты.
Дэмабілізаваныя ваеннаслужачыя
могуць паступаць у Магілёўскі каледж
МУС, які выпускае спецыялістаў з сярэдняй юрыдычнай адукацыяй. Вучоба
там доўжыцца ўсяго два гады, пры
жаданні пасля заканчэння каледжа
можна паступіць і ў Акадэмію, але на
іншыя факультэты.
– Многіх пужаюць жорсткія
патрабаванні да здароўя. Няўжо
яшчэ патрэбна здаваць экзамен па
фізічнай культуры?
– Уступныя іспыты ў Акадэмію, як
і ў любую іншую ВНУ юрыдычнага
профілю краіны, праводзяцца ў форме
цэнтралізаванага тэсціравання па трох
прадметах: рускай або беларускай
мове, матэматыцы і правазнаўстве.
Ніякіх экзаменаў па фізпадрыхтоўцы
здаваць не трэба, хаця сяброўства з
фізкультурай вітаецца, бо ў пачатку
вучобы праводзяцца палявыя зборы,
дзе курсанты праходзяць курс маладога байца, прымаюць прысягу і становяцца паўнапраўнымі супрацоўнікамі
органаў унутраных спраў.
– Чым вучоба ў Акадэміі
адрозніваецца ад службы ў арміі?
– Хутчэй, наадварот, яна падобная
да тэрміновай службы толькі тым,
што першыя два гады курсанты жывуць у інтэрнаце навучальнай устано-

вы, заступаюць у нарады па службе.
Курсанты апошніх трох курсаў могуць жыць у Мінску. Два разы ў год ім
прадастаўляецца канікулярны водпуск
працягласцю 14 і 30 сутак адпаведна.
– А ў чым тады перавага
Акадэміі над іншымі вышэйшымі
навучальнымі ўстановамі?
– Па-першае, навучанне праходзіць
за кошт бюджэтных сродкаў, па-другое,
курсанты знаходзяцца на поўным матэрыяльным забеспячэнні: гэта і пражыванне ў інтэрнаце, і выдача адзення,
і харчаванне, і выплата стыпендыі.
Вельмі важна, што кожнаму з выпускнікоў гарантавана
працаўладкаванне. У асноўным маладыя афіцэры размяркоўваюцца
ў тое падраздзяленне міліцыі, якое
накіроўвала іх на вучобу. Служба ж у
міліцыі – гэта і сацыяльныя гарантыі,
і дастойны заробак, і магчымасць хуткага кар’ернага росту.
– Упэўнілі. Куды звяртацца па
больш падрабязную інфармацыю?
– У раённы аддзел унутраных спраў у
кабінеты №22 і 23. Кансультацыю можна атрымаць і па тэлефоне 3-14-65.
Час для выбару яшчэ ёсць, аднак
не трэба ўсё адкладваць на апошнія
дні. Рашэнне патрэбна прыняць да
сярэдзіны сакавіка будучага года.
Падрыхтаваў Сяргей ЧАЙДАК

ПАМЕЖЖА

18-гадовая кантрабандыстка
Позна вечарам, замест таго каб знаходзіцца дома,
жыхарка Нараўлянскага раёна таемна перасоўвалася ў
пагранічнай зоне без адпаведных дакументаў. Прычына
банальная: у кволых руках дзяўчына моцна трымала дзве
вялікія сумкі, запоўненыя дзіцячымі рэчамі, станкамі для
галення, дарагім парфумам.
Пагранічны атрад аддзела пагранічнай службы “Прудок”
затрымаў кантрабандыстку. Канфіскаваны тавар, агульная
сума якога складае, па папярэдніх падліках, 42 065 600
рублёў, перададзены ў Мазырскую мытню.

Выратаваны пажадаў застацца
невядомым…
Халодным зімовым днём, каля 21 гадзіны, пагранічны нарад
аддзела берагавой аховы “Лоеў” атрымаў інфармацыю ад
дзяжурнага Лоеўскага раённага аддзела па надзвычайных
сітуацыях аб тым, што ў балоце на возеры Хамінаўскім
заблудзіўся чалавек.
Па рашэнні начальніка заставы да месца магчымага
знаходжання чалавека накіравалі пошукавую групу. Праз
30 мінут грамадзянін быў знойдзены ў балоце. З дапамогай
падручных сродкаў мужчыну даставілі на бераг, дзе яму
аказалі медыцынскую дапамогу, выдалі сухое цёплае
адзенне.
Выратаваны з багны пажадаў застацца невядомым, але
выказаў пагранічнікам словы падзякі.

Знайшлі…
У першы зімовы дзень у пункце пропуску “Церахоўка”
пагранічным нарадам сумесна з супрацоўнікамі Гомельскай

мытні ў цягніку “Днепрапятроўск – Санкт-Пецярбург” у
смеццевай скрыні былі знойдзены два пакеты з рэчывам
зялёнага колеру расліннага паходжання (па папярэдніх
дадзеных, макавая саломка) – 343 грамы. Гаспадар грузу
не адгукнуўся. Рэчыва канфіскавана і накіравана на хімічную
экспертызу.

***
4 снежня ў пункце
пропуску “Новая Гута”
пагранічным нарадам па
даглядзе транспартных
сродкаў сумесна
з супрацоўнікамі
Гомельскай мытні ў
аўтамабілі “Міцубісі”,
які рухаўся з тэрыторыі
Украіны ў Рэспубліку
Беларусь, у салоне і
багажным аддзяленні
знойдзены груз,
схаваны ад мытнага
афармлення: жаночыя
вадалазкі, легінсы,
сукенкі. Кіраваў
а ў т а м аб і л е м ж ы х а р
Мінска.
Тавар, сума ацэнкі якога склала
35 мільёнаў 800 тысяч
рублёў, канфіскаваны
супрацоўнікамі
Го м е л ь с к а й м ы т н і .
Вадзіцель аўтамабіля
прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці.
Падрыхтаваў Леанід ДУБОЎСКІ

Перамог
характар
У мінулую суботу шматлікія аматары мініфутбола атрымалі сапраўдную асалоду ад гульні
каманд “Іпуць” і МФК “Рэчыца”. Добрушская
каманда мае высокі рэйтынг, а таму барацьбу
за Кубак Беларусі пачала з 1/16 фіналу. У госці
да нас прыехала моцная каманда, якая яшчэ ў
мінулым годзе выступала ў вышэйшай лізе.
Першы тайм сустрэчы прайшоў ва ўпартай
барацьбе з перавагай гасцей. Нашы футбалісты
часта памыляліся ў выбары пазіцый, перадачах
мяча, не паспявалі за сапернікам. Пасля першага тайма падапечныя А.Я. Федарцова пакідалі
пляцоўку без настрою. Яно і зразумела: вынік
першай паловы гульні не радаваў. Гаспадары
прайгравалі з лікам 1:6. Не ведаю, што гаварыў
ігракам Аляксандр Яўгенавіч, але пасля перапынку мы ўбачылі зусім іншую каманду, якая
дыктавала сваю волю праціўніку.
Напэўна, рэчыцкія футбалісты вельмі рана
паверылі ў перамогу і памыліліся. Пры моцнай
падтрымцы балельшчыкаў нашы ігракі зрабілі
амаль неверагоднае. Яны ў асноўны час дагналі
сапернікаў, а ў дабаўлены – забілі пераможны
гол.
Сярод пераможцаў трыма дакладнымі
ўдарамі вызначыўся Максім Шаўкапляс, два
галы – на рахунку Ігара Пабядзінскага, засмуцілі
сапернікаў Андрэй Маркоўскі, Павел Хныкаў,
Міхаіл Сараеў, Павел Гірэнка.
Прыгожая і заслужаная перамога вывела
нашу каманду ў 1/8 фіналу Кубка Беларусі па
міні-футболе.

Гасціннасць
па-добрушску
На мінулым тыдні наш раён адзначаў 85-гадовы юбілей, у рамках якога было праведзена шмат цікавых мерапрыемстваў, у тым ліку
і спартыўных. У госці да юных футбалістаў
прыехалі каманды па міні-футболе з Гомеля
і Рэчыцы. Гаспадары выставілі тры каманды
розных узростаў.
У старэйшай узроставай групе гулялі
футбалісты 1997-1998 гадоў нараджэння, у
другой – 1999 года, за трэцюю каманду – 20002001 гадоў нараджэння.
Старэйшыя і малодшыя футбалісты святкавалі
перамогу. Яшчэ адна добрушская каманда
згуляла з рэчыцкімі футбалістамі ў нічыю. На
гульнях прысутнічала шмат балельшчыкаў.
Падтрымаць сваіх прыехалі родныя і сябры з
Рэчыцы і Гомеля, прыйшло шмат добрушскіх
аматараў міні-футбола.
На матчах прысутнічалі гомельскія трэнеры,
якія займаюцца селекцыйнай работай. Пяцёра
нашых футбалістаў: Э. Грозны, Д. Дзмітрыеў, І.
Васілеўскі, Д. Дудараў і Ю. Музычэнка запрошаны ў гомельскую каманду, якая прыме ўдзел
у турніры па міні-футболе, што прыпадае на
зімовыя канікулы і адбудзецца ў Рэчыцы.
Леанід ДУБОЎСКІ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Добрушскі край

14 снежня 2011 г.

ПРОДАМ
Ï

ÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

дом деревянный по ул.
Кривенченко, 63 (газ, вода,
участок 17 соток) или
ОБМЕНЯЮ на квартиру.
Телефон 8-029-607-76-36.

часть дома в р-не СМУ по
ул. Мелиоративной, 22, кв. 2
(73 м2, газ, удобства, ремонт,
сарай, 3 сотки), 15 500 у.е.
Телефон 8-029-607-76-36.

2-комнатную квартиру
в центре.
Телефон 8-029-317-28-04.

дрова.
Телефон 7-74-51.

с юбилеем
дорогого
Николая Ивановича
МОРОЗОВА
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни: мы всегда с тобой!
Жена, семья Дзюбан,
мама, Сергей, Виктор,
Дима и Слава
///
с 70-летием
Екатерину Петровну
РОМАНЬКОВУ
Приятно Вас поздравить
с днем рожденья
И пожелать удачи, обновленья!
Живите долго, радостно, приятно,
Пусть будет все прекрасно, мирно,
ладно!
О мелочах переживать не стоит,
Здоровье пусть пореже беспокоит!
Пусть близкие почаще навещают
И радость подарить не забывают
забывают!
Марина, Миша,
Женя, Кирилл
///
с юбилеем дорогого, любимого
мужа, папу
Александра Леонидовича
КАЛИНЧЕНКО
Эта круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей,
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть
есть!
Жена Ира,
дети Кристина, Евгений

***
Два часа ночи. Трехлетняя
дочь только что выбралась из
кроватки и заявила,что выспалась. Мать говорит:
– Сейчас ночь, все кругом
спят.
– Не волнуйся, мамочка, я сейчас покричу, и все
проснутся!

***
В самолете парень высказывает претензии стюардессе:
– Что за еду вы мне принесли?! В каком она состоянии?
Стюардесса:
– Молодой человек! Если бы
вы знали, в каком состоянии
находятся двигатели нашего

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

С НАЧИСЛЕНИЕМ ДОХОДА ( 45 % годовых),
который можно ежемесячно получать.
КАРТОЧКА ОФОРМЛЯЕТСЯ И ОБСЛУЖИВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО
ПОЛУЧАЯ ПЕНСИЮ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА,
ВЫ, ТЕМ САМЫМ, УВЕЛИЧИВАЕТЕ ЕЕ РАЗМЕР.
Заявление на получение пенсии вы можете оформить в любом отделении ЦБУ № 309 ОАО «АСБ Беларусбанк».
ВКЛАДЫ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ДО 58,8 % ГОДОВЫХ.
Рады видеть вас нашими клиентами!

Телефоны для справок: 3-13-07, 3-11-78
Лицензия НБ РБ№ 1 от 28.08.2008 г. УНП 100325912

Вам предложили поработать за границей?
Проверьте своего работодателя по телефону горячей
лини управления по гражданству и миграции
УВД Гомельского облисполкома 8-0232-710889
08.00-13.00 и 14.00-17.00 (понедельник-пятница).

дом или квартиру,
желательно с мебелью на
длительный срок.
Телефоны: 8-029-730-18-19,
8-0232-62-54-95.

Если у Вас имеется информация об иностранных
гражданах, незаконно проживающих на территории
Республики Беларусь, просим сообщать по телефону
8-0232-701111
08.00-13.00 и 14.00-17.00 (понедельник-пятница).

СДАМ
дом в центре с газовым
отоплением.
Телефоны: 9-28-25,
8-033-651-53-01.

РАЗНОЕ

***

***
– Это твой блокнот? Здесь
написано: «Домашняя выпечка
с доставкой. Доставка пиццы.
Куры-гриль на дом»...
– Нет. Это кулинарная книга
моей жены.

***
Бесконечно можно думать
только о двух вещах: материальном и духовном.

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

– расплачиваться за товары и услуги в магазинах, аптеках и других
предприятиях торговли и сервиса;
– платить за коммунальные услуги, погашать кредит в инфокиосках ОАО
«АСБ «Беларусбанк»;
– зачислять пенсию, зарплату и другие доходы на карточку;
– снимать с карт-счета иностранную валюту;
– неполученная сумма пенсии хранится на пенсионном счете.

СНИМУ

Будущее поколение мобильных телефонов будет еще
лучше, они сами будут решать:
когда и кому нам звонить, каким рингтоном отвечать и о
чем говорить. А после этого
следующему за будущим поколению мобильных телефонов
мы будем нужны только для
переноски аппаратов.

СЕЛЯЗНЁВА
Вольга
Анатольеўна

Если вы экономите свое время и цените удобство,
предлагаем вам оформить получение пенсии по
ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЧКЕ.
Пластиковая карточка – это возможность:

шкурки куницы, лисы.
Телефон 8-029-641-12-85.

самолета, у вас вообще бы
пропал аппетит...

Галоўны рэдактар

– возможность получать пенсию в любое удобное для вас время (пенсия
зачисляется до 5-го числа текущего месяца);
– оформить доверенность и завещание по вкладу в банке;
– зачислять на счет другие виды дохода (зарплату, пособие и др.);
– оформить постоянно действующее платежное поручение на списание
со вклада средств в уплату банковских кредитов, коммунальных и других
видов платежей.

КУПЛЮ

АНЕКДОТЫ
Помню, как-то раз в детстве,
под Новый год, я вырезал много
красивых снежинок из папиной
заначки. Поэтому молочные
зубы у меня выпали гораздо
раньше, чем у сверстников...

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Предлагаем вам воспользоваться услугами
по ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ через ПЕНСИОННЫЙ ВКЛАД:

УТЕРЯНО золотое кольцо с жемчугом. Огромная
просьба вернуть за
вознаграждение.
Телефон 8-033-683-71-78.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о государственной
регистрации № ГМ 000678,
выданное 4 апреля 2008 г.
учреждению образования
«Утевская средняя общеобразовательная школа», считать
недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство
индивидуального предпринимателя на имя КОПЫЛОВА
Александра Николаевича
№ ГМ 000276, считать
недействительным.

Уважаемые пенсионеры!
С 14.12.2011 г. увеличиваются процентные ставки по договорам банковского вклада (депозита) до востребования
«Пенсионный», заключенным в подразделениях филиала ОАО
“Белагропромбанк”-Гомельское областное управление, на
условиях утвержденных решением Кредитного комитета ОАО
«Белагропромбанк» от 04.04.2006 г., протокол №36 и устанавливаются в размере – 45% годовых.

Подробная информация по тел. 136.
ОАО «Белагропромбанк». Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ от 22.07.2009 №2 УНП 100693551

Добрушскому бюро Гомельского межгородского филиала РУП «Гомельское
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
инженер с профессиональным (техническим) высшим образованием со знанием программы AutoCAD.
Обращаться по адресу: г. Добруш, ул. Советская, 33.

Тел.: (02333)3-00-86, (02333)3-18-06.
УНН 400563391

Цемент. Гипсокартон.
Пенопласт. Сухие
строительные смеси.
Шпатлевка. Клей для
плитки. Штукатурные
растворы.

ТРЕБУЮТСЯ

продавцы.

Т. 8-029-669-64-96 (Vel).
ЧТУП «Беннатленторг» УНП 490558438

РКП «ЦУАИБ»
реализует населению и организациям дрова длиной
2 метра.
Поможем с погрузкой.

Тел. (02333) 2-81-67.
УНП 490316968

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 2,0 óì. äðóê. àðêóø.
¹98 àä 14.12.2011 ã.
Цана ў розніцу 850 руб.
Падпісана да друку —
13.12.2011 у 11.30.

Š/!=› …3м=!=
5608. g=*=ƒ 976.

С доставкой на дом.

Тел. 8-029-112-16-78
с 9.00 до 18.00.
Сб.-вс. – выходной.
ООО «ЛексТорБайт» УНН 490862611

УНП 400018277

Коллектив ГУО «ДЮКФП г. Добруша» выражает глубокие соболезнования БАЗЕЛИНСКОМУ Анатолию Викторовичу в связи
с постигшим его горем – смертью отца.

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

www. dk-smi.gomel-region.by

ГУО «Учебный центр
Добрушского райсельхозпрода»
объявляет о наборе
группы по переподготовке водителей колесных
тракторов категории «А» на
категории «В», «D», «F».
Начало занятий с 02.01.2012 г.
Срок обучения 3 месяца.
Тел. 8 (02333) 7-12-22,
тел./факс 7-14-22.

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¢.

