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СКІДКА
НА ПУЦЁЎКІ
ПАВЯЛІЧЫЛАСЯ

У краіне
РАЗЛІЧЫЛІСЯ
ЗА ЭНЕРГІЮ І ГАЗ
Суб'екты гаспадарання
Беларусі разлічыліся за спажытую ў 2011 годзе энергію і газ. Аб
гэтым паведамілі ў прэс-цэнтры
Міністэрства эканомікі.
У 2011 годзе арганізацыі
рэспублікі аплацілі спажыванне прыроднага газу на ўзроўні
100,8 працэнта (у снежні - 104,1
працэнта). Атрыманую электрычную і цеплавую энергію яны
аплацілі на 100,1 працэнта, у
тым ліку ў снежні аплата склала
100,8 працэнта.

БЮДЖЭТ
ПРАЖЫТАЧНАГА МІНІМУМУ
Ў БЕЛАРУСІ
ПАВЫШАНЫ
НА 23 ПРАЦЭНТЫ
У Беларусі зацверджаны новы
бюджэт пражытачнага мінімуму,
паведамілі ў Міністэрстве працы
і сацыяльнай абароны.
Пастановай Савета Міністраў
нумар 86 ад 26 студзеня гэтага года зацверджаны бюджэт пражытачнага мінімуму ў
сярэднім на душу насельніцтва
і па асноўных с ацыяльна дэмаграфічных групах у цэнах
снежня 2011 года ў разліку на
адзін месяц. Перыяд дзеяння
гэтых сацыяльных нарматываў
– з 1 лютага па 30 красавіка
2012 года.
Б юд ж э т п р а ж ы т ач н а г а
міні муму ў сярэднім на душу
насельніцтва з лютага складзе Br706 тыс. 880. Новы БПМ
павысіўся на 23 працэнты да
нарматыву, які дзейнічае з
1 лістапада 2011 года па 31 студзеня 2012 года (Br574 тыс. 790).
Для працаздольнага насельніцтва БПМ устаноўлены ў
памеры Br764 тыс. 970, для
пенсіянераў – Br567 тыс. 510,
для дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў
– Br581 тыс. 240, для дзяцей ва
ўзросце ад 3 да 6 гадоў – Br742
тыс. 830, для дзяцей ва ўзросце
ад 6 да 18 гадоў – Br759 тыс. 980,
для дзяцей-студэнтаў – Br690
тыс. 340.
Паколькі новы БПМ павысіўся
на 23 працэнты, адпаведна з лютага на 23 працэнты ўзрастаюць
памеры дзяржаўных дапамог
сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей.
Павялічаны памеры сацыяльных пенсій, а таксама надбаўкі
і павышэнні, устаноўленыя
да пенсій асобных катэгорый
пенсіянераў.
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З 15 працэнтаў да 20 працэнтаў
павялічылася скідка на пуцёўкі
ў санаторыі Фед эрацыі
прафсаюзаў Беларусі для членаў
прафсаюзаў. Такое рашэнне
прыняў Прэзідыум Савета ФПБ,
паведамілі ў прэс-службе ФПБ.
«Цяпер кожны член прафсаюза ФПБ, набываючы пуцёўку ў
адзін з прафсаюзных санаторыяў,
зможа заплаціць на 20 працэнтаў
менш ад яе кошту. Такая істотная
скідка распаўсюджваецца і на
дзяцей. Такім чынам, сям'і з чатырох чалавек, калі падсумаваць
усе скідкі, адна пуцёўка ў выніку
абыдзецца ўсяго за 20 працэнтаў
кошту», – растлумачылі ў ФПБ.
У Беларусі дзейнічае 12 прафсаюзных санаторыяў. Штогод у
іх адпачываюць больш як 50 тыс.
беларусаў.

ЗІМА

Мароз ды сонца

СТАТУС
КУЛЬТУРНАЙ
СТАЛІЦЫ
АДКРЫВАЕ ПЕРАД
НЯСВІЖАМ НОВЫЯ
МАГЧЫМАСЦІ
Такое меркаванне выказаў 27
студзеня старшыня Мінскага
аблвыканкама Барыс Батура на
цырымоніі адкрыцця Нясвіжа
як культурнай сталіцы Беларусі
2012 года.
Паводле слоў Барыса Батуры,
старадаўнія гарады з'яўляюцца
галоўнымі захавальнікамі культурнай спадчыны, у іх сканцэнтраваны ўнікальныя помнікі
гісторыі і культуры, асноўныя музейныя экспанаты. «Нягледзячы
на шматлікія страты, якія панёс
Нясвіж на розных этапах свайго
развіцця, тут захавалася мноства
архітэктурных і гістарычных
помнікаў. Сёння гэты горад,
па сутнасці, з'яўляецца нацыянальным цэнтрам гісторыі,
духоўнасці і культуры. Наданне
статусу культурнай сталіцы
а д к р ы ва е п е р а д і м н о в ы я
магчымасці для інтэнсіўнага
і ўстойлівага развіцця сацыяльнай сферы і турыстычнага
патэнцыялу.
У 2012 годзе ў Нясвіжы выступяць прафесійныя артысты акад эмічнага і эст рад н а г а н а п р а м к а ў, б уд у ц ь
прадстаўлены т эат ральныя
пастаноўкі і фе стывалі народнай творчасці, мастацкія
выстаўкі, пройдуць навуковыя
канферэнцыі. «Усебаковая асветная і выхаваўчая дзейнасць
дасць магчымасць зрабіць культуру неад'емным кампанентам
нашага паўсядзённага жыцця»,
– перакананы губернатар.
БелТА

Нарэшце мы дачакаліся сапраўднай зімы.
Радуе вока снег, а шчокі і твар пячэ мароз!
І не абы-які!
Марозу і сонцу радуецца дзятва. Амаль
у кожным двары, дзе ёсць горкі, адразу ж

Внимание, прямая линия!
2 февраля 2012 года с 15.00 до 16.00 руководство учреждения «Гомельское областное управление МЧС» проводит прямую телефонную линию. Ответы на вопросы, связанные с деятельностью
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, можно получить, позвонив в указанное время
по телефону: 8 (0232) 51-91-35.

погода
Долгота дня 9.01
Луна
1 февраля — в Тельце,
2, 3 — в Близнецах

узніклі коўзанкі. У ход ідуць санкі, кавалкі
лінолеуму, нават поліэтыленавай плёнкі.
На здымку:
весела на горцы!
Фота Яўгена УСЦІНАВА

2 февраля
Полнолуние
9 февраля

3 февраля

НОЧЬЮ -17...-19
НОЧЬЮ -15...-17
ДНЕМ -11...-13
ДНЕМ -14...-16
Сплошная облачность.
Сплошная облачность.
Небольшой снег.
Без осадков.
Ветер северо-восточный, 2-4 м/с Ветер юго-восточный, 3-5 м/с
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КАНТЭКСТ

АПАРАТНАЯ НАРАДА

Выпрабаванне
надвор’ем
Ш м а тл і к і я п ы т а н н і
жыццядзейнасці раёна
разгледжаны на апаратнай нарадзе, якую ў панядзелак правёў першы
намеснік старшыні райвыканкама А. Антановіч.
Пачынаючы актуальную
і разнапланавую размову, А. Антановіч спыніўся
на пытаннях, якія дыктуе само жыццё, — уборцы снегу на вуліцах, дваровых тэрыторыях, на
пад’ездах да гандлёвых
прапрыемстваў.
Хаця снег і прыкрыў зямлю, так
бы мовіць, прыхаваў некаторыя
хібы добраўпарадкавання нашых
вуліц, але не настолькі, каб яны
былі незаўважанымі. Прадстаўнікі
рэдакцыі раённай газеты ў выхадныя дні пабывалі на пляцоўках,
прыстасаваных для збору бытавых адходаў, з мэтай ацаніць
абстаноўку па накапленні і ўборцы
смецця ў горадзе.
Не засталося на апаратнай
нарадзе без увагі і пытанне
па стане дарожнага пакрыцця
гарадскіх і сельскіх вуліц, іх
ацысткі ад снегу, правядзенні
пасыпкі праезнай часткі пескасалянай сумессю.
Несумненна, што патрабаванне да адпаведных службаў было
адно: наводзіць і падтрымліваць
парадак па гэтых накірунках.
Як паведаміў начальнік раённага аддзела па надзвычайных
сітуацыях У. Маліноўскі, пажараў
і іншых надзвычайных сітуацый
на тэрыторыі раёна на мінулым
тыдні не было зарэгістравана.
А. Антановіч акцэнтаваў увагу
прысутных на тым, што ў сувязі
з халодным надвор’ем, трэба
больш пільна падыходзіць да
назірання за ўмовамі жыцця ў сем’ях, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным
становішчы. На гэту праблему
павінны звярнуць увагу аддзел
адукацыі, упраўленне па працы,
занятасці і сацыяльнай абароне, раённы аддзел па надзвычайных сітуацыях. І ўвогуле,
у гэты экстрымальны перыяд
зімы кожны кіраўнік і кожны
работнік любога прадпрыемства ці арганізацыі павінен
быць вельмі асцярожным і
ўважлівымі, каб не дапусціць
няшчасных выпадкаў і збою ў
рабоце.
На апаратнай нарадзе было
разгледжана пытанне аб адлове бадзяжных сабак, якіх
на вуліцах горада ў апошні
час становіцца ўсё больш.
Як паведаміў кіраўнік КУП
“Добрушскі камунальнік”
А.Ксенафонтаў, адловам такой жывёлы займаецца брыгада Гомельскага гарадскога
падраздзялення па санітарнай
ачыстцы. Два-тры разы ў месяц
брыгада прыязджае ў Добруш
і праводзіць адлоў кошак і
сабак. Але гэтага недастаткова. Самі гаспадары хатняй
жывёлы павінны паклапаціцца
пра тое, каб любімыя коцікі і
сабачкі не апынуля на вуліцы
і не сталі жыхарамі гарадскіх
звалак.
На апаратнай нарадзе таксама разгледжаны пытанні
эканамічнага развіцця рэгіёна,
добраўпарадкавання і іншыя.
Вольга СЕЛЯЗНЁВА

Добрушскі край

1 лютага 2012 г.

ПЕДАГОГІ РАЁНА
Ушаччына – край лясоў, азёр
і выдатных людзей. Сярод
тых, кім можа ганарыцца
старажытная зямля – выдатнік
адукацыі Рэспублікі Беларусь
Святлана Пятроўна Кавалёва.
Так склаўся лёс, што гэта
абаяльная жанчына стала
вядомай, дасягнула вышынь
прафесійнага майстэрства не на
роднай зямлі, а ў нашым раёне.
Але хіба гэта галоўнае? Важна
тое, што раённы аддзел адукацыі
атрымаў у асобе С. Кавалёвай
выдатнага педагога-метадыста,
якога дзясяткі выкладчыкаў
раёна лічаць сваім настаўнікам.
Я наведаў Святлану Пятроўну
ў знамянальны для яе дзень.
Менавіта 27 студзеня 1982 года
яна пераступіла парог раённага
аддзела адукацыі, і І.М. Шабанаў,
былы загадчык аддзела,
прапанаваў ёй паспрабаваць
сябе ў якасці інспектара.
– Сумнявалася,– прызнаецца
С. Кавалёва. – На той момант
у маёй скарбонцы значыліся
вучоба ў Віцебскім педагагічным
інстытуце на філалагічным
факультэце і тры гады
настаўніцкай работы ў вясковай
школе. Багаж, прама скажам,
невялікі. Але вакантных месцаў
для філолага ў школах не было, і
я пагадзілася.
Вось так нешматслоўна расказвае Святлана Пятроўна пра
свае першыя гады педагагічнай
работы. Між іншым, яна па бацькоўскай лініі далёкая сваячка
самому Петрусю Броўку, які
часта наведваўся ў родную вёску
са сваімі сябрамі-літаратарамі і
спыняўся на пастой у бабулінай
хаце. Знаёмства дзяўчыны з
класікамі беларускай літаратуры
не магло не адбіцца і на выбары
прафесіі. Яна вырашыла стаць
настаўнікам-філолагам і пасля
заканчэння сярэдняй школы
паступіла, а пасля бліскуча
скончыла Віцебскі педагагічны
інстытут.
Перад маладым спецыялістам
адчыняліся дзверы аспірантуры:

Спадзяюся, што гэта ўзаемна!

наперадзе была навуковая
кар’ера, але вірлівая натура
дзяўчыны паклікала ў дарогу.
Так яна апынулася ў Лепельскім
раёне, дзе пазней пазнаёмілася
са сваім будучым мужам.
На маё пытанне, што
найбольш запала ў сэрца за
апошнія дзесяцігоддзі, Святлана
Пятроўна адказала: “Нараджэнне
дачок і мой першы пяты клас”.
Тое, што нараджэнне дзяцей
для маці – галоўнае ў жыцці,
не выклікае сумненняў. А вось
той факт, што прозвішчы і імёны
дзяцей-школьнікаў, якія ўжо
даўно самі сталі бацькамі,

глыбока запалі ў душу педагога,
па-добраму кранае. У гэтым – уся
Святлана Пятроўна. Яна любіць
дзяцей, паважае сваіх калег,
ніколі не паказвае падначаленым
“хто гаспадыня ў хаце”.
А б е д з в е д а ч к і С в я тл а н ы
Пятроўны скончылі педагагічныя
ўніверсітэты. Кацярына, якая
дарэчы нарадзілася 27 студзеня,
працуе выкладчыкам у Ігаўскай
школе. Юля – на добрым рахунку
ў “Добрушскім камунальніку”. Яе
паважаюць і цэняць як добрага
спецыяліста і чалавека. Святлане
Пятроўне і сапраўды пашанцавала
з дзецьмі, і ім – з маці.

ПРАКУРОРСКАЯ ПРАВЕРКА

Каб не здарылася бяды
Нядаўна пракуратура
раёна сумесна
з раённым аддзелам
па надзвычайных
сітуацыях зрабіла
выбарачныя праверкі
стану пажарнай
бяспекі ва ўстановах
і прыватных
домаўладаннях, у якіх
пражываюць сацыяльна
неабароненыя
грамадзяне
Падчас праверкі аглядавай
камісіі Насовіцкага сельвыканкама ўстаноўлена, што за 11 месяцаў 2011 года ёй абследавана
59 домаўладанняў, у якіх пражывае 157 чалавек. У асноўным
гэта адзінока пражываючыя і
састарэлыя грамадзяне, шмат-

дзетныя сем’і, удзельнікі Вялікай
Айчыннай вайны, асобы, якія
знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы.
Непасрэдна ў Насовічах праведзена выбарачная праверка
на адпаведнасць пажарнай бяспецы такіх васьмі прыватных
домаўладанняў, у якіх пражывае
адзначаная катэгорыя грамадзян. У большасці памяшканняў
стан пячнога ацяплення і электр ы ч н а й п р а в о д к і а д п а в я дае патрабаванням пажарнай бяспекі. Але ўстаноўлены
такі факт: падчас правядзення
Насовіцкім сельвыканкамам за
кошт бюджэтных сродкаў рамонту пячнога ацяплення, пад
дзверцамі топкі не ўстаноўлены
металічны супрацьтопачны ліст.
А гэта з’яўляецца парушэннем
правілаў пажарнай бяспекі,
якое стварае рэальную пагрозу
ўзнікнення пажару.
Праверка ўстанавіла, што
ў Антонаўскім сацыяльным

прытулку, у якім кругласутачна
пражываюць дзеці, закрытымі
з’яўляюцца аварыйныя пажарныя выхады. Пры гэтым
адсутнічаюць інфармацыйныя
ўказальнікі дзе і ў каго знаходзяцца ключы ад замкоў.
Праведзена таксама праверка работы аглядавай камісіі
Кармянскага сельвыканкама.
Устаноўлена, што за 11 месяцаў
2011 года камісія даследавала
112 домаўладанняў. Выяўлена
19 выпадкаў, якія неслі пагрозу
жыццю грамадзян. У 9 выпадках
парушэнні ліквідаваныя.
Разам
з
тым
пры
наведванні адзінока пражываючай грамадзянкі ў Карме,
устаноўлены факты наяўнасці ў
доме няспраўнай электрычнай
праводкі, адсутнасці супрацьтопачнага металічнага ліста.
Але самая вялікая колькасць
парушэнняў пажарнай бяспекі
выяўлена пры аглядзе АгародняГомельскай бальніцы сястрынс-

– Працую з калегамі па
прынцыпе даверу, – кажа яна.
– Я зыходжу з таго, што вакол
мяне знаходзяцца адказныя,
дысцыплінаваныя прафесіяналы, якія самі ў стане вырашыць
тое ці іншае пытанне без
дробязнай апекі з майго боку.
Як паказвае час, такая практыка
прыносіць станоўчыя вынікі.
Дарэчы, таксама ставяцца да
мяне кіраўнікі аддзела адукацыі.
Гэ т а н а т х н я е , н а д а е с і л ы ,
дапамагае працаваць творча, –
кажа Святлана Пятроўна.
Як чалавек, які памятае дабро,
С. Кавалёва ўспомніла ўсіх сваіх
былых кіраўнікоў і падначаленых. А было іх за тры дзясяткі
г о д о ў, п а в е р ц е , н е м а л а .
Для кожнага з гэтых людзей
знайшлося добрае слова.
Наша гутарка раз-пораз
перарывалася тэлефоннымі
з в а н к а м і . Тэ л е ф а н а в а л і
калегі, родныя і блізкія.
Усе яны віншавалі Святлану
П я т р о ў н у з с в о е а с аб л і в ы м
юбілеем.
На працягу апошніх 15 год
Святлана Пятроўна працуе
загадчыцай метадычнага
кабінета. Што і казаць, праца
нялёгкая. А таму ў вольную хвіліну
жанчына займаецца актыўным
адпачынкам. Муж – заядлы
рыбак, а яна любіць гуляць па
лесе, збіраць грыбы.
Кожны год уся сям’я выязджае
на малую радзіму Святланы
Пятроўны. Пасля бацькоў на
Ушаччыне застаўся невялікі
домік. Ён і родныя краявіды, якія
суправаджалі яе з дзяцінства,
гояць душэўныя раны, прыносяць у жыццё жанчыны спакой і
пачуццё шчасця.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА
кага догляду. Аварыйныя пажарныя выхады закрыты на замкі,
дзверы лесвічных клетак не
абсталяваны прыладамі для самазакрыцця і ўшчыльняльнікамі
створак. Будынак не ў поўнай
меры ўкамплектаваны
першаснымі сродкамі пажаратушэння. Перагародкі сцен паміж
палатамі – драўляныя, праектная
дакументацыя на іх усталяванне
адсутнічае.
Істотным парушэннем пажарнай бяспекі з’яўляецца і тое,
што памяшканне бальніцы не
абсталявана цэнтралізаванай
пажарнай сігналізацыяй, якая
забяспечвае перадачу сігнала
аб пажары і няспраўнасці пажарнай аўтаматыкі ў аварыйнавыратавальныя падраздзяленні
МНС.
Па выніках праверак пракурорам раёна, старшыням
Насовіцк ага і Кармянск ага
сельвыканкамаў, кіраўнікам
у с т а н о ў, у я к і х а д з н а ч а н ы
парушэнні, вынесены прадпісанні аб выпраўленні выяўленых
парушэнняў заканадаўства і супрацьпажарнай бяспекі, падрыхтавана прадстаўленне ў адрас
галоўнага ўрача цэнтральнай
раённай бальніцы.
В. БОБЫРАЎ,
памочнік пракурора

САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

Памеры дзіцячых дапамог у Беларусі ўзрастуць з лютага на 23 працэнты
У Беларусі з лютага на 23 працэнты
ўзрастуць памеры дзяржаўных дапамог
сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей. Аб гэтым
паведамілі ва ўпраўленні народанасельніцтва, гендарнай і сямейнай палітыкі
Міністэрства працы і сацыяльнай абароны.

У адпаведнасці з заканадаўствам памеры дзіцячых дапамог штоквартальна
пераглядаюцца ў сувязі са змяненнем
бюджэту пражытачнага мінімуму ў
сярэднім на душу насельніцтва (БПМ).
Пастановай урада БПМ зацверджаны

на перыяд з 1 лютага па 30 красавіка
2012 года ў памеры Br 706 тыс. 880 —
на 23 працэнты больш за нарматыў, які
дзейнічае з 1 лістапада 2011 года па
31 студзеня 2012 года (Br 574 тыс. 790).
БелТА
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2011 год: уроки и перспективы
27 января 2012 года состоялось очередное заседание районного исполнительного
комитета, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического развития района
за 2011 год и задачи на 2012 год.
Информацию по этим вопросам представили первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Александр
Антанович, заместители председателя райисполкома Елена Борисенок, Сергей Петровский,
Николай Лысенко.
Об итогах выполнения мероприятий государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в 2011 году и задачах на 2012 год
проинформировал начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Владимир
Малиновский.
На заседании исполкома было рассмотрено представление прокуратуры Добрушского
района «Об устранении нарушений законодательства, регулирующего порядок предоставления и изъятия земельных участков и законодательства об административных правонарушениях». По данному вопросу выступила начальник землеустроительной службы райисполкома Алла Примичева.

Экономика:
прогнозные показатели
Как доложила Елена
Борисенок, заместитель председателя райисполкома, по
итогам работы в Добрушском
районе обеспечено выполнение
13 показателей прогноза на 2011
год из 18: рентабельность продаж в сельском хозяйстве, численность занятых в экономике,
сальдо внешней торговли товарами в целом по району, экспорт
услуг в целом по району, экспорт
услуг без учета республиканских
организаций, сальдо внешней
торговли услугами в целом по
району, сальдо внешней торговли услугами без учета республиканских, ввод жилья, розничный
товарооборот торговли через
все каналы реализации, розничный товарооборот общественного питания, платные услуги
населению в фактических ценах,
продукция сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий.
Обеспечено выполнение задания по созданию малых предприятий: создано 24 предприятия при задании на год – 12.
Невыполнение доведенного
прогнозного показателя по инвестициям в основной капитал
по коммунальным организациям обусловлено следующими
причинами: снижение темпов
строительства жилья из-за перебоев в финансировании и
приостановлении выдачи льготных кредитов на строительство
жилья физическим лицам, отсутствие финансирования на
строительство ферм по переспециализации сельхозпроизводства в КСУП «Дубовый Лог», в
СПК «Хорошевский», значительный рост с начала текущего года
индекса перевода инвестиций в
сопоставимые цены, в результате чего объем инвестиций
снизился на 12,2 миллиарда
рублей.
Не выполнен прогнозный показатель по привлечению прямых иностранных инвестиций
на чистой основе. Данный показатель не выполнен ни одним
районом Гомельской области.
Экспорт товаров в целом по
району за январь-ноябрь сложился на уровне 52,2% при
прогнозе 125%. Это произошло в связи с реорганизацией
ОАО «Управляющая компания
холдинга «Белорусские обои»
и включением территории бумажной фабрики в свободную
экономическую зону. С июля
2011 года юридический адрес
холдинга переведен в Добруш и
результаты внешнеэкономической деятельности бывших филиалов холдинга («Гомельобои»
и «Белорусские обои») остались
в базе 2010 г. бумажной фабрики. В свою очередь, с июля 2011
года экспорт вышеназванных
филиалов в результат внешнеэкономической деятельности
как бумажной фабрики, так и
района в целом не входит.
Кроме этого, ОАО «Гомельский

ГОК» с декабря 2010 года утратило статус юридического лица
и по методике статистики в
базе 2010 года проходит 1 млн.
долларов США, а в 2011 году
весь экспорт проходит по ОАО
«Гомельстекло».
Экспорт товаров без учета
республиканских организаций
за 11 месяцев 2011 года составил 69,4% к соответствующему
периоду 2010 года при прогнозе
121%. Но по итогам 2011 года
показатель выполнен (124 %).
Сальдо внешней торговли
товарами без учета республиканских организаций за январьноябрь текущего года сложилось
в размере минус 312 тыс.долларов США при прогнозе на 2011
год 0 тыс.долларов США.
По ряду объективных причин не выполнен такой прогнозный показатель, как темп
роста экспорта товаров за 11
месяцев 2011 года и сальдо по
подведомс твенным и без ведомственной подчиненности
организациям.
Показатель по энергосбережению за 11 месяцев текущего
года составил минус 3,9 при
прогнозе минус 6.
Выполнение показателя в
целом по району за 2011 год
просматривается в пределах доведенного прогноза — минус 6.

О валовой добавленной
стоимости
По оперативным данным за
январь-декабрь 2011 года темп
роста валовой добавленной
стоимости составил 116,2%
к соответствующему периоду
прошлого года при областном
прогнозе 109%-110%.
Суммарный объем валовой
добавленной стоимости по
Добрушскому району за 2011
год составил в текущих ценах
231,3 миллиарда рублей.

О ситуации с запасами
По итогам 2011 года удельный
вес остатков готовой продукции
по отношению к среднемесячному объему производства составил 94,3% и вырос по сравнению
с началом 2011 года на 35,2 процентных пункта.
Основной рост запасов пришелся на бумажную фабрику
«Герой труда».
Уровень запасов по организациям местного подчинения
на 1 января 2012 года составил
24,4%, что ниже на 7 процентных
пунктов к уровню прошлого года.

О финансовоэкономических
показателях
За 11 месяцев 2011 года в
целом по району сумма полученной чистой прибыли составила 67,1 миллиарда рублей или
240,9% к аналогичному периоду
2010 года.
На 1 декабря 2011 года
просроченная кредиторская
задолженность по подведомственным райисполкому организациям составила 19,3 мил-

лиарда рублей и увеличилась
по сравнению с данными на 1
января 2011 года на 60,2%.
Просроченная дебиторская
задолженность по подведомственным райисполкому организациям снизилась по сравнению
с данными на 1 января 2011 года
на 11,2% и составила 1,7 миллиарда рублей.

Торговля и услуги
В районе за 2011 г. розничный
товарооборот торговли через
все каналы реализации составил 231,7 миллиарда рублей или
118,1% к 2010 году.
В отчетном периоде была продолжена работа по расширению
торговой сети. Открыто 6 торговых объектов площадью 657
квадратных метров: это магазин
«Хуторок», универсам «Родны
кут», комиссионный магазин,
торговый павильон птицефабрики «Рассвет», магазин при АЗС
№67, магазин «Люкс» ЧТУП «ТД
Чураков». Возобновил работу
объект общественного питания –
столовая при Гомельском горнообогатительном комбинате.
В январе текущего года возобновил работу торговый павильон, совмещенный с объектом
общественного питания ЧТУП
«Казимир» в Добруше.
Платные услуги населению на
территории района оказывают
более 65 организаций всех форм
собственности. За 11 месяцев
2011 года объем платных услуг
населению через все каналы
реализации составил 38,1 миллиарда рублей или 132,1% к
уровню 2010 года.

О работе с имуществом
За 2011 год график вовлечения в хозяйственный оборот
неиспользуемого государственного имущества выполнен на
100%. В хозяйственный оборот
вовлечено 40 объектов.
График по государственной
регистрации объектов недвижимости выполнен на 100% (зарегистрировано 107 объектов).

Количество выполненных
прогнозных показателей
районами Гомельской
области за 11 месяцев
2011 года
15 из 18 показателей выполнили 2 района (Гомельский,
Кормянский)
13 показателей – 2 района
(Добрушский, Мозырский)
12 показателей – 4 района
(Ветковский, Калинковичский,
Петриковский, Чечерский)
11 показателей – 4 района
(Буда-Кошелевский, Житковичский, Лоевский, Речицкий)
10 показателей – 1 район
(Рогачевский)
9 показателей – 1 район
(Лельчицкий)
8 показателей – 4 района (Брагинский, Ельский,
Жлобинский, Светлогорский)
7 показателей – 1 район
(Наровлянский)

6 показателей – 1 район
(Хойникский)
5 показателей – 1 район
(Октябрьский)
Подготовила
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

***
Агропромышленный
комплекс
За январь-ноябрь 2011 года,
отметил начальник райсельхозпрода А.В. Антонович, выполнение главного прогнозного показателя – рентабельности продаж
в сельхозорганизациях района,
обеспечен на уровне 11,3 процента при доведенном прогнозе
5,5 процента. В целом по району
к аналогичному периоду прошлого года уровень рентабельности продаж увеличился на 6,7
п.п. Положительная динамика,
по отношению к прошлому году,
по данному показателю наблюдается во всех сельхозогранизациях района. По итогам работы
за 2011 год объем производства
сельхозпродукции в хозяйствах
всех категорий в сопоставимой
оценке составил 242,2 миллиарда рублей с темпом роста 109,6
процента.
В основном данный рост обеспечен за счет увеличения объемов производства в общественном секторе района, включая
фермерские хозяйства.

Цифры
143,6 миллиарда рублей
получены в прошлом году в
январе-ноябре выручки от реализации продукции – 171 процент к уровню 2010 года. На
одного работника получено 51
миллион рублей.
16,2 миллиарда рублей составило прибыли от реализации
продукции. 14,4 процента составила рентабельность от реализации продукции. В 2010 году
она равнялась 5,4 процента.
Среднемесячная заработная
плата за 2011 год по сельхозорганизациям района составила 1,1 миллиона рублей и
увеличилась в 1,7 раза к уровню
предыдущего года.
Уровень темпа роста в общественном секторе получен за счет
продукции растениеводс тва,
объем производства которой
составил 71,2 миллиарда рублей с темпом роста 126,1 процента к аналогичному периоду
предыдущего года.
В общем объеме сельскохозяйственной продукции в
общественном секторе продукция растениеводства занимает
46,4 процента. В 2011 году в
сельхозорганизациях с убранных 25 тысяч гектаров намолочено зерновых и зернобобовых
культур в весе после доработки
74,4 тысячи тонны, что на 23,7
тысячи тонны больше, чем в 2010
году. Кукурузы на зерно убрано
с 2,3 тысячи гектаров. Намолот
в амбарном весе составил 17,8
тонны. Выход зерна с одного
балла-гектара в 2011 году составил 91 килограмм, что на 24
килограмма больше предыдущего года.
В прошлом году сельхозпроизводителями района использование потенциала в развитии кормовой базы на основе
производства зеленых и грубых
кормов обеспечивались путем
изменения структуры посевных
площадей в сторону увеличения посевов кукурузы, эти и
другие мероприятия позволили
заготовить кормов из трав для
общественного поголовья 112,9
тонны кормовых единиц. Запасы
травянистых кормов в расчете на
одну условную голову скота составили 39,6 центнера кормовых
единиц и увеличились на 42,7

процента к уровню предыдущего года.
В 2011 году объем произведенной валовой продукции
животноводства в общественном секторе составил 82,2 миллиарда рублей с темпом роста
102,8 процента к аналогичному
периоду прошлого года.
По состоянию на 1 января
2012 года численность поголовья крупного рогатого скота
составила 38,7 тысячи голов и
увеличилась на 2,2 тысячи голов
к уровню предыдущего года.
В районе произведено 53,5
тысячи тонн молока, что на 2
процента больше аналогичного периода предыдущего года.
Реализация молока составила
42,8 тысячи тонн с ростом 103,5
процента.
В районе наблюдается постоянная положительная динамика в производстве крупного рогатого скота и свинины.
Например, объем производства
КРС за 2011 год вырос на 307,7
тонны к аналогичному периоду
предыдущего года и составил
5425,9 тонны.
Так, основная цель, стоящая
перед агропромышленным
комп лексом района на 2012
год, подчеркнул А.В. Антонович,
заключается в закреплении и
дальнейшем развитии достигнутых положительных тенденций
в аграрном секторе, повышении
эффективности и конкурентоспособности производства,
обеспечении роста производительности труда.
Последовательная реализация
курса на формирование устойчивого и безубыточного сельского хозяйства требует продолжения работы по его техническому
переоснащению с переходом на
адаптивные ресурсосберегающие технологии в растениеводстве и животноводстве.
В 2012 году планируется увеличить посевные площади за
счет ввода в севооборот низкопродуктивных и ранее не используемых земель. Посевы
зерновых и зернобобовых культур будут увеличены на 6,8 тысячи гектара.
Реализация указанных мероприятий позволит получить в
этом году 150 тысяч тонн зерновых культур, в том числе – 90
тысяч тонн зерна кукурузы.
Особой целью в развитии животноводства в этом году станет
создание прочной кормовой
базы, соответствующей нормативной потребности под планируемые объемы производства
продукции ферм, повышение
качества кормов.
В 2012 году в животноводческой отрасли ставится задача
как по увеличению объемов
производства продукции, так
и по повышению ее качества,
обеспечению рентабельной
работы. Планируется довести производс тво молока до
61,4 тысячи тонны, рост составит 15 процентов. Средний
удой молока от коровы должен
составить не менее 6 тысяч
килограммов.
В целом в 2012 году сельскохозяйственными организациями
района планируется произвести
продукции в общественном секторе в размере 215,6 миллиарда
рублей – с ростом на 30 процентов к уровню 2011 года. Это
позволит обеспечить поступление среднемесячной выручки на
одного работника не мене 8,5
миллиона рублей, увеличить заработную плату до 2 миллионов
рублей – в 1,8 раза к уровню
предыдущего года.
Подготовил
Николай ШИШОВ
(Окончание – на 4 с.)
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Беспечность –
причина трагедий
На очередном заседании
районного исполнительного
комитета заслушана информация начальника районного
отдела по чрезвычайным ситуациям В.А. Малиновского
о выполнении мероприятий
государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны за 2011
год.
Как отмечено в информации,
в прошлом году проводилась
своевременная корректировка плана защиты населения и
территорий района от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
Проведена командно-штабная
тренировка с эвакуационной
комиссией района, районной
службой ГО защиты сельскохозяйственных животных и
растений.
Организовано обучение руководящих работников организаций в институте переподготовки и повышения квалификации и в областном центре
пропаганды и обучения при
областном управлении МЧС.
За прошлый год на мероприятия по предупреждению и
ликвидации ЧС и мероприятия
по ГО выделено 225,0 миллиона рублей, в том числе из
областного бюджета – 74,92
миллиона рублей, из районного – 151,1 миллиона рублей.
Как отметил начальник районного отдела по чрезвычайным
ситуациям В. Малиновский, за
2011 год в населенных пунктах
района произошло 45 пожаров, жертвами которых стали
6 человек, травмы получили 5
человек. Пожарами в прошлом
году уничтожено 5 строений,
еще 30 – получили повреждения. Прямой ущерб от пожаров
составил в прошлом году более 140 миллионов рублей.
В 2011 году по вине лиц, которые находились в нетрезвом
состоянии, произошло 15 пожаров (33,3% от общего количества пожаров), на которых
погибли 6 человек. В большинстве случаев причиной пожаров
послужило неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации
печей, электрооборудования и
прочие причины.
За 2011 год на пожарах спасено 2 человека, 50 строений,
2 единицы техники, 15 тон грубых кормов на общую сумму
более 1 миллиарда рублей.
Районный исполнительный
комитет отметил недостаточную работу филиала №10
«Гомельоблавтотранс», профтехучилища, предприятия
«Тереховка-Агро» по выполнению мероприятий в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны.
Добрушскому коммунальн и к у, Го м е л ь с к о м у г о р н о обогатительному комбинату,
Добрушскому предприятию
мелиоративных систем, отделу
культуры и отделу образования
райисполкома, коммунальному кинозрелищному унитарному предприятию в срок до
1 декабря 2012 года предложено оборудовать объекты с
массовым и круглосуточным
пребыванием людей системами пожарной сигнализации,
оповещения людей о пожаре и
управления эвакуацией.
Подготовил
Леонид ДУБОВСКИЙ

Будуем, аднаўляем,
эксплуатуем
У дакладзе, падрыхтаваным
С. Пятроўскім, намеснікам
старшыні райвыканкама,
было адзначана, што адной
з асноўных галін, якая забяспечвае прыток інвестыцый у
асноўны капітал, з'яўляецца
будаўніцтва.
За 12 месяцаў 2011 года ў раёне было ўведзена ў эксплуатацыю 16 016 м2 агульнай плошчы
жылых дамоў, што склала 100%
ад гадавога задання.
На шматкватэрнае жыллёвае будаўніцтва прыйшлося
6368 м2.
На жыллёвае будаўніцтва ў
сельска гаспадарчых арганізацыях прыйшлося 3897 м2.
На індывідуальнае жыллёвае
будаўніцтва па раёне прыйшлося 5751 м2.
За 2011 год выкарыстана
інвестыцый у асноўны капітал
па раёне для будаўніцтва жылля
26 416 млн рублёў, што на 0,68%
вышэй за паказчыкі папярэдняга, 2010 года.
У 2011 годзе асноўнымі
задачамі, што стаялі перад
службамі раёна, былі: утрыманне населеных пунктаў у стане,
які забяспечвае нармальную
жыццядзейнасць насельнiцтва
i функцыянаванне арганізацый
раёна, правядзенне ў летні перыяд асноўных будаўнічых і рамонтных работ, добраўпарадкаванне
населеных пунктаў, падрыхтоўка да ацяпляльнага перыя ду
2011-2012 года. У гэты перыяд
правялі распрацоўку праектнакаштарыснай дакументацыі на
водазабеспячэнне вёсак Дубовы
Л о г, А г а р о д н я - Го м е л ь с к а я ,
Агародня-Кузьмінічская; рэканструкцыю моста праз
раку Хорапуць у горадзе
Добрушы; капітальны рамонт
ўнутрыкватэрных і вонкавых сетак з элементамі мадэрнізацыі ў
жылых дамах №№ 3, 4 па вуліцы
Цэнтральнай пасёлка Залессе,
па вуліцы Кірава, 3 у горадзе
Добрушы; аптымізацыю схем цеплазабеспячэння ў Церахоўцы;
мадэрнізацыю кацельні з перакладам на мясцовыя віды паліва
ў Жгуні; мадэрнізацыю кацельні
18 квартал Добруша.
Ажыццёўлены работы па
абсталяванні вулічным асвятленнем вуліц Гагарына, Савецкай,
Тэльмана, Пралетарскай, завулка Тэльмана, вуліц Камінтэрна
і Крупскай і інш. Пры гэтым
заменена 4,020 км элетрасетак, устаноўлена 52 ліхтары з
энергазберагальнымі лямпамі на
агульную суму 54,8 млн рублёў.
Ажыццёўлены работы па
капітальным рамонце жылога
фонду, а іменна: праведзены
цеплавая мадэрнізацыя жылога дома па вуліцы Школьнай у
аграгарадку Жгунь і сезонныя
работы па добраўпарадкаванні
жылога дома ў Добрушы па
вуліцы Паскевіча, 18. Зроблены
рамонт дахаў жылых дамоў у
Добрушы, а таксама ў Насовічах,
Церахоўцы і іншых населеных пунктах. Ажыццёўлена
мадэрнізацыя цеплавых сетак
кацельні «Меліяратар».
У 2012 годзе вядуцца работы па будаўніцтве моста праз
раку Хорапуць. Працягваюцца
работы па навядзенні парадку
і добраўпарадкаванні населеных пунктаў раёна. У складзе
будаўнічых работ па мікрараёне
«Меліяратар» сіламі Добрушскага
прадпрыемства меліярацыйных
сістэм ажыццёўлены работы
па рэканструкцыі ачышчальных
збудаванняў, а таксама працягваюцца работы па водапаніжэнні
ў Добрушы. Уведзена ў эксплуатацыю абсталяванне.

З мэтай забеспячэння надзейнага цеплазабеспячэння раёна
вядуцца работы па мадэрнізацыі
кацельні мікрараёна «Меліяратар» у Добрушы. У 2011 годзе
завершаны мантаж абсталявання. Увод аб'екта ў эксплуатацыю запланаваны ў 2012
годзе. Рэалізацыя гэтага праекта дасць магчымасць забяспечыць існуючы мікрараён, з
улікам перспектыўнага будаўніцтва, цяп лом і гарачай вадой, а таксама дасць магчымасць рэалізоўваць вырабленую
электраэнергію.
За 2011 год камунальнае
прадпрыемства «Добрушскі
камунальнік» выканала план
па асноўных паказчыках:
энергазберажэнні; тэмпах росту
платных паслуг насельніцтву;
зніжэнні затрат у супастаўных
умовах. Па тэмпах росту
інвестыцый у асноўны капітал
паказчык не выкананы: пры плане 118% яго колькасць склала
75,9%.
Што датычыцца дадатковых
заданняў, то па іх прадпрыемства выканала план па замене
цеплавых сетак; заданне па заработнай плаце; па прадукцыйнасці
працы. Не выкананы паказчыкі:
па: долі мясцовых відаў паліва;
па зніжэнні пратэрмінаванай
запазычанасці за аказанне
жыллёва-камунальных паслуг
насельніцтву.

***
Рамонты і мадэрнізацыя
маюць рацыю
Як паведаміў у сваім
выступленні М. Лысенка,
намеснік старшыні райвыканкама, медыцынскую дапамогу
насельніцтву раёна аказваюць
35 арганізацый аховы здароўя, у
тым ліку стацыянары на 301 ложак, амбулаторна-паліклінічныя
ўстановы магутнасцю 912,3
наведванняў у змену, у якіх працуюць 79 урачоў, 294 сярэднія
медыцынскія работнікі. Маюць
кваліфікацыйную катэгорыю
59,5% урачоў і 74,8% сярэдніх
медыцынскіх работнікаў.
Працягвалася работа па
ўмацаванні матэрыяльнатэхнічнай базы лячэбнапрафілак тычных арганізацый
раёна: праведзены выбарачна
гаспадарчым спосабам бягучыя
рамонты палат і працэдурнай у
тэрапеўтычным аддзяленні стацыянара, фізіятэрапеўтычным
аддзяленні паліклінікі, філіяле
Добрушскай бальніцы на суму
183,2 млн рублёў. Праведзены
рамонт даху ў паліклініцы, УсохаБудскай амбулаторыі агульнай
практыкі, гаражах, ацяпляльнай
сістэмы ў філіяле Добрушскай
бальніцы, харчаблока АгародняГомельскай бальніцы сястрынскага догляду, харчаблока стацыянара. Зараз працягваецца рамонт асноўнага будынка
Добрушскай бальніцы. Усяго
на рамонтныя работы за 2011
год выдаткавана 1746,7 млн.
рублёў.
З мэтай паляпшэння якасці
лячэбна-дыягнастычнага прац э с у, у в е д з е н а ў э к с п л у а тацыю, закупленае за кошт
сродкаў абласнога бюджэту,
дыягнастычнае абсталяванне – рэнтгеналагічны апарат
«Уніэксперт», «Пульмаскан»,
стаматалагічны комплекс,
фізіятэрапеўтычнае абсталяванне, 6-ці канальны электракардыёграф, манітор сутачнага
аўтаматычнага вымярэння артэрыяльнага ціску і многае іншае.
З мэтай ранняга выяўлення
анкалагічных захворванняў,
Добрушская бальніца працягвае працу ў інавацыйным
праекце «Анкалогія» сумес-

на з Гомельскім дзяржаўным
медыцынскім універсітэтам і
Гомельскім абласным клінічным
анкалагічным дыспансерам.
Праект фінансуецца Гомельс кім абласным выканаўчым
камітэтам.
У рамках праекта праводзіцца
абследаванне насельніцтва раёна з выкарыстаннем малекулярна-генетычных, імуна флюарысцэнтных, імуна-храматаграфічных і радыеімунных метадаў
дыягнос тыкі. Створана структура электроннай базы дадзеных для забору і аналізу атрыманай інфармацыі і пачата
яе запаўненне. Праводзіцца
скрынінгавае абследаванне
насельніцтва: забор крыві для
вызначэння онкамаркераў, забор біялагічнага матэрыялу
для правядзення малекулярнагенетычных даследаванняў на
вірусы папіломы чалавека высокай канцэрагеннай рызыкі
і правядзенне даследаванняў
кала на схаваную кроў.
За справаздачны перыяд у
галіне аховы здароўя выкананы ўсе даведзеныя прагнозныя паказчыкі: па дзяржаўных
сацыяльных стандартах;
па энергазберажэнні; па платных медыцынскіх паслугах; па
экспарце медыцынскіх паслуг.
У галіне адукацыі ў 2011 годзе
выканана рамонтных работ: гаспадарчым спосабам – на суму
134,5 млн рублёў; падрадным
спосабам – на суму 408,3 млн
рублёў.
За 2011 год намінальная заработная плата па раёне склала 1409,8 тыс. рублёў пры
прагнозным паказчыку 1400,0
тыс. рублёў і павялічылася ў
параўнанні з 2010 годам на 62,9
працэнта.
У прамысловай галіне сярэднямесячная заработная плата ў
2011годзе склала 1649,1 тыс.
рублёў.
Паводле статыстычных дадзеных, самы нізкі ўзровень сярэднямесячнай заработнай платы
за 2011 год сярод арганізацый
раёна назіраецца ў камбінаце
бытавога абслугоўвання – 747,9
тыс. рублёў пры тэмпе росту да
адпаведнага перыяду 2010 года
– 42%.
У арганізацыях сельскай гаспадаркі за 2011год намінальная сярэднямесячная заработная плата склала 1108,3 тыс.
рублёў, што на 12% ніжэй, чым
у сярэднім па вобласці. Прагноз
росту сярэднямесячнай заработнай платы згодна з бізнеспланамі выкананы на 115%.
Самы нізкі ўзровень сярэднямесячнай заработнай платы па
статыстычных дадзеных адзначаны ў КСУП «Жгунскае» (989,3
тыс. рублёў).
Намінальная сярэднямесячная заработная плата ў 2011 годзе ў будаўнічых арганізацыях
склала 1445,8 тыс. рублёў, у
арганізацыях транспарту і сувязі – 1458,8 тыс. рублёў, у галіне
гандлю – 1289,9 тыс. рублёў, у
галіне аховы здароўя – 1379,4
тыс. рублёў, у галіне адукацыі
– 1288,0 тыс. рублёў, у галіне
прадастаўлення камунальных
сацыяльных паслуг (аддзел культуры, Добрушкінавідэасетка)
– 1066,6 тыс. рублёў, у органах
дзяржаўнага кіравання – 1920,6
тыс. рублёў.
У адпаведнасці з патрабаваннямі дзяржаўнага стандарту Рэспублікі Беларусь
СТБ 18001-2009 «Сістэмы
кіравання аховай працы (СКАП).
Патрабаванні», за перыяд з 2006
па 2011 гады ўкаранілі СКАП 78
арганізацый раёна, з іх 74 – камунальнай формы ўласнасці, 4
– арганізацыі рэспубліканскай
уласнасці.

У параўнанні з аналагічным
перыядам 2010 года ў раёне
назіраецца зніжэнне ўзроўню
вытворчага траўматызму на
11 выпадкаў (2010 год – 17
выпадкаў). За 12 месяцаў 2011
года ў арганізацыях раёна адбылося 6 няшчасных выпадкаў на
вытворчасці, у тым ліку 1 выпадак з цяжкім зыходам (бумажная
фабрыка).
На ўліку ва ўстанове «Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага
абслугоўвання насельніцтва
Добрушскага раёна» знаходзіцца 5467 грамадзян, якія
маюць патрэбу ў сацыяльнай
падтрымцы.
У 2011 годзе абследавана матэрыяльна-бытавое
становішча 505 адзінокіх,
1700 адзінока пражываючых пажылых грамадзян, 173
ветэранаў Вялікай Айчыннай
вайны, 90 асоб, якія пацярпелі
ад наступстваў войнаў, 127
маладых інвалідаў, 28 асоб з
ліку дзяцей-сірот і дзяцей, якія
засталіся без апекі бацькоў,
311 сем'яў і грамадзян сацыяльна неабароненых катэгорый
і іншых. Вызначаны іх патрэбы і
запыты. Для вырашэння розных
сацыяльных праблем у цэнтр
звярнуліся 6757 чалавек.
Надомным абслугоўваннем
ахоплена 375 чалавек у 53 населеных пунктах (у 2010 годзе – у 39
населеных пунктах). На працягу
2011 года на абслугоўванне прыняты 90 чалавек, 14 – змешчаны
ў дамы-інтэрнаты вобласці.
За 2011 год 1010 грамадзянам аказана 5390 сацыяльных паслуг. Атрымана даходаў
ад пазабюджэтнай дзейнасці
(ад аказання платных сацыяльных паслуг насельніцтву)
66 631 000 рублёў. Тэхнічнымі
сродкамі рэабілітацыі праз пункт
пракату забяспечана 9 пажылых
грамадзян і інвалідаў. Праз салон «Міласэрнасць» рэчамі першай неабходнасці забяспечаны
389 чалавек.
На базе цэнтра рэалізавана 5
праектаў па арганізацыі часовай
працоўнай занятасці моладзі
за кошт сродкаў дзяржаўнага
пазабюджэтнага Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва
Міністэрства працы і сацыяльнай
абароны Рэспублікі Беларусь, у
якіх прынялі ўдзел 38 навучэнцаў
ад 14 да 16 гадоў з шматдзетных і няпоўных сем'яў, дзяцейінвалідаў.
Для сацыяльна неабароненых
катэгорый грамадзян цэнтрам
на працягу 2011 года праведзена 40 сацыяльна-культурных
мерапрыемстваў і дабрачынных
акцый, у якіх прынялі ўдзел 755
чалавек.
Сістэма сацыяльнай падтрымкі пажылых людзей,
ветэранаў і інвалідаў пастаянна ўдасканальваецца,
становіцца больш эфектыўнай,
мэтанакіраванай і адраснай.
За справаздачны перыяд
у галіне культуры выкананы
ўсе даведзеныя прагнозныя
паказчыкі.
Аддзелам фізічнай культуры,
спорту і турызму райвыканкама прагнозныя паказчыкі
за 2011 год выкананы па:
энергазберажэнні; платных
паслугах; увядзенні ў эксплуатацыю аграсядзіб; турысцкаэкскурсійных паслугах.
Аддзелам фізічнай культуры,
спорту і турызму Добрушскага
рай выканкама не выкананы
адзін паказчык па экспарце
тавараў і паслуг. Прадпрыемствам «Добрушкінавідэасетка» не выкананы паказчыкі:
па энергазберажэнні; па інвестыцыях у асноўны капітал.
Падрыхтавала
Таццяна ПРЭЖЫНА
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Добрушскі край
Прычыны абмаражэння розныя, і пры пэўных умовах (працяглае ўздзеянне холаду, ветру,
высокая вільготнасць, цесны
ці мокры абутак, нерухомае
становішча, дрэнны агульны
стан пацярпелага – хвароба, знясіленне, алкагольнае
ап’яненне і іншае) абмаражэнне
можа наступіць нават пры тэмпературы ад +3 да -7оС. Найбольш
схільныя да абмаражэння перыферычныя аддзелы канечнасцей,
вушы, нос. Спачатку з’яўляецца
пачуццё холаду, праз некаторы
час яно змяняецца аняменнем,
пры якім прападае боль, а затым
і адчувальнасць.
Працяглае ўздзеянне нізкай
тэмпературы часцей за ўсё
з’яўляецца прычынай цяжкіх незваротных змяненняў у тканях.

Прыкметы і сімптомы
абмаражэння:
$ страта адчувальнасці, пачуццё пакалвання ці пашчыпвання,
пабяленне скуры – І ступень
абмаражэння;
$ валдыры – ІІ ступень абмаражэння (выявіць магчыма толькі
пасля атагравання, праяўляюцца
праз 6-12 гадзін);
$ пацямненне і адміранне – ІІІ
ступень абмаражэння (выявіць
магчыма пасля адагравання).

Чаго нельга рабіць
пры абмаражэнні:
ігнарыраваць, расціраць (гэта
прыводзіць да амярцвення скуры
і з’яўлення белых плям на ёй),
рэзка саграваць, піць спіртное.

Тэрмінова даставіць
пацярпелага да ўрача:
$

калі 2-3 ступень абмара-
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Шчыпле вушы, шчыпле нос
Абмаражэнне – пашкоджанне тканяў
у выніку ўздзеяння нізкай тэмпературы
жэння;
$ калі абмаражэнне ў дзіця ці
пажылога чалавека;
$ калі па памеры абмаражэнне
больш за далонь пацярпелага.

Першая дапамога
пры абмаражэннях
Першая дапамога заключаецца ў спыненні астуджэння, саграванні канечнасцей, аднаўленні
кровазвароту ў пашкоджаных
холадам тканінах і папярэджанні
развіцця інфекцыі. Першае, што
трэба зрабіць пры прыкметах
абмаражэння – даставіць пацярпелага ў бліжэйшае цёплае
памяшканне, зняць прамерзлы
абутак, шкарпэткі, пальчаткі.
Адначасова з правядзеннем
мерапрыемстваў першай
дапамогі неабходна выклікаць
урача, хуткую дапамогу.
Пры абмаражэнні I ступені
астуджаныя ўчасткі трэба сагрэць
да пачырванення цёплымі рукамі,
лёгкім масажам, расціраннем
ваўнянай тканінай, дыханнем, а
затым накласці ватна-марлевую
павязку.
Пры абмаражэнні II-IV ступеняў
хутка саграваць і расціраць
не трэба. Лепей накласці на
пашкоджаную паверхню
цеплаізалявальную павязку
(пласт марлі, тоўсты пласт ваты,

зноў пласт марлі,
а зверху – цырату
або прагумаваную тканіну).
Пашкоджаныя
к а н е ч н а с ц і
фіксуюць
з
д а п а м о г а й
падручных сродкаў
(дошчачка,
кусок фанеры),
пры
гэтым
накладваюць і
прыбінтоўваюць іх
на павязку. У якасці
цеплаізалюючага
матэрыялу можна
выкарыстаць
ваўняную тканіну,
ватнікі.
Пацярпеламу
даюць цёплае
пітво, гарачую
е ж у, н е в я л і к у ю
колькасць алкаголю, аспірын,
анальгін, но-шпу і папаверын.
Не рэкамендуецца расціраць
пацярпелага снегам, бо
крывяносныя сасуды
канечнасцей вельмі далікатныя,
а ўзніклыя ранкі на скуры спрыяюць з’яўленню інфекцыі. Нельга
расціраць пашкоджаныя ўчасткі
маслам, тлушчам, спіртам.
Пры агульным астуджэнні
лёгкай ступені дастаткова

эфектыўным спосабам
з’яўляецца саграванне
пацярпелага ў цёплай ванне
пры тэмпературы вады +24оС,
якую паступова павышаюць да
тэмпературы цела.
Пры сярэдняй і цяжкай
ступенях агульнага астуджэння
з парушэннем дыхання
і кровазвароту пацярпелага
неабходна як мага хутчэй
даставіць у бальніцу.

Прычыны бываюць рознымі
Галаўны боль вельмі часта ўплывае на наш настрой, на
магчымасць працаваць і адпачываць, а іншы раз ператварае
ў кашмар наша асабістае жыццё! Ад чаго баліць галава?
Ад настрою
Галаўны боль можа быць выкліканы
асаблівым эмацыянальным станам,
напрыклад, пры развіцці дэпрэсіі.
Але прычынамі могуць быць моцны
стрэс, турбота, неспакой, а таксама
ўнутранае пачуццё віны, гнеў або жах.
Усе гэтыя перажыванні прыводзяць да
працяглага скарачэння цягліц твару,
скуры, плячэй, шыі. І тады развіваецца
галаўны боль цягліцавага характару:
у напружаных цягліцах адбываецца
раздражненне нервовых канчаткаў,
імпульс перадаецца ў мозг.
Падумайце аб гэтым. Можа вы зможаце вырашыць сваю адзіную праблему, якая дапаможа распутаць складаны
клубок вашых эмоцый, і памяняюцца
не толькі адносіны з людзьмі, каторыя знаходзяцца побач, але і ваша
самаадчуванне.

Добра сядзім
Часцей за ўсё мы зусім не думаем
аб сваёй постаці. Доўга сядзім перад
камп’ютарам, за рабочым сталом, не
звяртаючы ўвагі на тое, што нам нязручна. Чытаем пры слабым асвятленні,
у рухаючымся транспарце.
Узнікненню галаўнога болю
цягліцавага напружання спрыяюць і
фізічныя фактары – знаходжанне ў нязручнай позе на працягу доўгага часу, перанапружанне вачэй. Пік болю ўзнікае
ад перасякальных болевых сігналаў,
якія ідуць да мозгу ад некалькіх участкаў
цела па адных і тых жа нервах.
Тыя ж прычыны могуць прывесці да
пашырэння сасудаў у згаданых участках цела, што выклікае сасудзісты
галаўны боль. Доўгае скарачэнне плечавых, шыйных, цягліц твару і чэрапа
ўздзейнічае на крывяносныя сасуды,
скарачаючы крывацёк. Гэта выклікае
недахоп кіслароду ў цягліцавых тканінах
і назапашванне таксінаў, выклікаючых
боль. Мігрэнь таксама з’яўляецца
сасудзістым болем – крывяносныя сасуды падвяргаюцца раптоўнаму пашы-

рэнню, што раздражняе нервовыя
канчаткі сасудаў.

Аміны, нітрыты, кафеін
У некаторых людзей галаўны
боль сасудзістага тыпу звязаны
з ужываннем прадуктаў, да якіх
ёсць павышаная адчувальнасць.
Асабліва гэта датычыцца прадуктаў,
якія ўтрымліваюць аміны ці нітрыты.
Нітрыты выкарыстоўваюцца для
кансервавання мяса, для надання яму адмысловага смаку і “таварнага” колеру, яны безумоўна
ўтрымліваюцца ў вяндліне,
саланіне, хот-догах, салямі, беконе.
Аміны ўтрымліваюцца ў віне, сыры,
гарчыцы, марынадах, перцы, печані,
нырках, свініне, вэнджаным мясе,
бананах, слівах, ананасах, бабовых,
арэхах, цыбулі, шакаладзе, ванілі,
цытрусавых.
Размова не аб тым, каб лічыць гэтыя
прадукты шкоднымі. Але, калі вы пакутуеце ад галаўнога болю, прыслухайцеся да сябе!
Кафеін (утрымліваецца ў каве, гарбаце, какаве, коле) здольны выклікаць
галаўны боль за лік другаснага эфекту,
калі адбываецца пашырэнне сасудаў
пасля заканчэння дзеяння кафеіну.

Чаго вам не хапае
Дэфіцыт жалеза павышае рызыку
развіцця галаўнога болю з прычыны
зніжэння здольнасці крыві пераносіць
кісларод. Каб кампенсаваць недахоп
кіслароду, сасуды пашыраюцца больш
за нармальны ўзровень.
Большасць людзей, якія пакутуюць ад мігрэняў, адчуваюць недахоп
вітамінаў групы В, каторыя неабходны
для нармальнага функцыянавання нервовай сістэмы. Стрэс вядомы сваёй
здольнасцю прыводзіць менавіта да
такога дэфіцыту ў арганізме.
Зразумела, калі вас часта турбуе
галаўны боль, знайсці прычыну і назначыць лячэнне можа толькі ўрач. Але, калі
выйдзеце з яго кабінета, абавязкова

задумайцеся аб прафілактыцы.

Аб прафілактыцы
Вялікае значэнне мае паўнавартасны
адпачынак. Неабходна класціся спаць і
ўставаць у адзін і той жа час, спаць не
менш за 6-8 гадзін, выкарыстоўваць
маленькую падушку, якая лёгка прымае
форму галавы. Сон на вялікай высокай
падушцы можа прывесці да сціскання
крывяносных сасудаў.
Раніцай, перш чым устаць з ложка, неабходна павольна выйсці са стану сна.
Некалькі простых рухаў – пацягванне,
паварот ног направа-налева, вярчэнне
ступнямі – дапамогуць настроіцца на
актыўны лад.
Таксама важна пазбягаць празмернага знаходжання на сонцы, злоўжывання
спіртнымі напоямі і частага курэння.
Рэгулярная фізічная актыўнасць дапаможа папярэдзіць галаўны боль дзякуючы ўздзеянню на шматлікія біялагічныя і
псіхалагічныя механізмы, якія адказваюць за яе ўзнікненне. Менавіта з дапамогай фізічных практыкаванняў паляпшаецца кровазварот, павышаецца прыток
кіслароду да тканяў, выдаляюцца шлакі,
павышаецца эластычнасць крывяносных сасудаў, цягліцы спіны становяцца
мацнейшымі, зніжаецца псіхалагічнае і
цягліцавае напружанне, узнімаецца настрой, адыходзіць непакой.
Алена КАВАЛЁВА,
адказная за фарміраванне
здаровага ладу жыцця паліклінікі
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Прафілактыка
пераахаладжэнняў
і абмаражэнняў
Ёсць некалькі простых
правілаў, якія дазволяць вам
пазбегнуць пераахаладжэнняў
і абмаражэнняў на моцным
марозе: не ўжываць спіртнога
– яно выклікае вялікую страту
цяпла; не курыць на марозе –
курэнне змяншае цыркуляцыю
крыві, робіць канечнасці больш
успрымальнымі да нізкіх
тэмператур; адзенне павінна
быць вольным – гэта спрыяе
нармальнай цыркуляцыі крыві;
апранацца па прынцыпе “капусты” – паміж пластамі адзення
заўсёды ёсць праслойкі паветра,
якія ўтрымліваюць цяпло; у абутак
трэба абавязкова класці цёплыя
вусцілкі, а замест баваўняных
шкарпэтак надзець ваўняныя –
яны ўбіраюць вільгаць, пакідаючы
ногі сухімі.
Нельга выходзіць на мароз
без рукавіц, шапкі і шаліка. Калі
надвор’е ветранае, адкрытыя
ўчасткі цела трэба змазваць
спецыяльным крэмам.
Вярнуўшыся дадому пасля
доўгага знаходжання на марозе,
абавязкова праверце і ўпэўніцеся ў тым, што няма абмаражэнняў канечнасцей, спіны, вушэй,
носа і іншых участкаў цела.
Памятайце аб тым, што
лепшы спосаб не апынуцца
ў непрыемным становішчы
– не пападаць у яго. Калі вы
не з’яўляецеся прыхільнікам
экстрымальных адчуванняў, у
моцны мароз старайцеся не
выходзіць з дому без асаблівай
патрэбы.
Віктар ПАГРАБІЦКІ,
урач-хірург паліклінікі

Пакуты
ад вугроў
Некаторыя ўпэўнены, што аб прышчах на
твары не варта гаварыць. Але для кагосьці сапсаваны вуграмі твар – сапраўднае пакаранне,
бяда і прычына жыццёвых трагедый. Вугравая
хвароба сапраўды прадстаўляе сур’ёзную
праблему для педыятраў, сямейных урачоў і
дэрматолагаў. Дарэчы, ад дыягназа “вугры”
спецыялісты ўсё часцей адыходзяць, а перавагу аддаюць назве “вугравая хвароба”.
Цікава, што ўпершыню вугры з’яўляюцца ў
падлеткаў, як правіла, у перыяд гарманальных
перабудоў. Вугры або акнэ ўяўляюць сабой запаленне валасянога фалікула разам з сальнымі
залозамі, якія адкрываюцца ў гэты фалікул. На
скуры ў нас жыве шмат мікраарганізмаў, у тым
ліку тых, якія выклікаюць розныя захворванні. Яны
пападаюць унутр і ўзмацняюць запаленне. Калі
вугры з’яўляюцца на скуры, гаворка ідзе не аб
звычайным касметычным недахопе, а аб агульным
захворванні арганізма.
Прычынамі з’яўлення акнэ ў дарослых могуць
быць парушэнні імунітэту і гарманальнага фону,
ліпіднага абмену, прыём пэўных медыкаментаў,
няправільнае карыстанне касметыкай. Вядомы
таксама і прафесіянальныя вугры, каторыя
ўзнікаюць пры рабоце з некаторымі масламі і
растваральнікамі.
На скуры могуць развівацца камедоны – закупораныя сальныя залозы. Існуюць белыя і чорныя
камедоны.
Лячэнне вугравой хваробы патрабуе шмат часу
і намаганняў ад пацыента, а таксама добрага
кантакту яго з урачом.
Нярэдка прыходзіцца пачынаць з карэкцыі гарманальнай сферы, вызначаць адчувальнасць арганізма да антыбіётыкаў. Неабходна даследаваць
імунітэт пацыента, каб выявіць яго слабыя бакі.
Абавязкова назначаюць супрацьзапальныя сродкі.
Такі вялікі спіс даследаванняў і назначэнняў
бянтэжыць пацыентаў, бо яны разлічваюць адным візітам да ўрача вырашыць усе свае праблемы. Але вылечыць вугравое захворванне толькі
меснымі працэдурамі нельга. Касметолаг выканае чысткі, пілінг, знішчыць камедоны, рубцы –
адным словам, прывядзе твар у парадак. Дарэчы,
непрафесіянальныя чысткі могуць траўміраваць
скуру і прывесці да новых высыпанняў.
Той, хто ўважліва адносіцца да скуры твара, павінен сачыць і за станам скуры спіны і
дэкальтэ.
Лячэнне вугравой хваробы часта зацягваецца
на 2-4 месяцы, таму да ўрача трэба звяртацца
своечасова, у самым пачатку працэсу.
Наталля ДЗМІТРЫЕНКА,
урач-дэрматолаг паліклінікі
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Контейнеры,
полные проблем
Антуан де Сент-Экзюпери
устами своего героя Маленького Принца сказал замечательные слова: «Утром встал
— убери свою планету!» К этому девизу можно относиться
приземленно или возвышенно, но игнорировать его совсем никак не получится.
О росте благосостояния наших
людей можно судить не только
по их внешнему виду или обстановке в квартире. Достаточно
обратить внимание на переполненные мусорные контейнеры,
расположенные в микрорайонах города возле многоэтажек.
Потребляем много, выбрасываем не меньше. Вот и складируют добрушане бытовые отходы
возле переполненных мусорных
контейнеров, оставляя на растерзание бездомным животным
тонкие полиэтиленовые пакеты
с мусорными «дарами». А потом сердобольные бабушки,
вздыхая, жалуются, что коммунальники вовремя мусор не
убирают, что люди стали безразличными: не смотрят, куда и что
выбрасывают.

– Люди сами виноваты в том,
что у них грязь, – все высыпают
мусор в бак, даже видя, что он
полный, – высказал свою точку
зрения на мусорную проблему
житель города, не пожелавший
представиться.
– А что с ним делать – домой
нести? – поинтересовалась я.
– А почему бы и нет? Можно
дождаться, когда контейнер
освободится, тогда и выкинуть, – закончил наш разговор
мужчина.
Так откуда же берутся переполненные контейнеры, разбросанный вокруг баков мусор
и обиды граждан?
Мусор вывозится три раза в
неделю зимой и четыре раза в
неделю летом. Это нам заявили в
«Добрушском коммунальнике».
Дело в том, что в соответствии
с нормами накопления, один
контейнер рассчитан на 130
человек. Однако пользуется им
значительно больше людей.
Казалось бы, чего проще –
установить дополнительные
контейнеры там, где удобно жителям, и вывозить их несколько

раз в день – проблема и решена. Однако и первое, и второе
невозможно из-за отсутствия
средств.
По утвержденным нормам накопления ТБО, каждый горожанин предположительно должен
выбрасывать около 1,2 кубометра отходов в год. В месяц это
около 0,1 кубического метра,
то есть десять десятилитровых
мусорных пакетов. Вроде бы
столько и не набрать за месяц.
Но наше благосостояние растет.
Растет и количество мусора, при
этом плата за его вывоз остается
прежней. Вспомнилась ситуация, произошедшая прошлым
летом. Женщина, жительница
частного сектора улиц Чапаева
и Калинина райцентра, избавилась от захламлявших ее дом
вещей, которые поместились…
в десять картофельных мешков.
Все это добро было снесено к
мусорным контейнерам. То есть
бабушка за один день умудрилась выкинуть 0,5 кубических
метра мусора – почти половину
от годового норматива. И этот
случай не единичен не только

Проспект Луначарского

для частного сектора, но и для
микрорайонов многоэтажек.
Старые плиты, колотая сантехника, старые телевизоры, мебель,
строительный мусор, как правило, уезжают на мусоровозе.
Хотя и работники «Добрушского
коммунальника», и редакция газеты не раз поднимали вопрос
о правилах сбора и вывоза мусора горожанами. Напоминали
также, что ветки, траву, старую
мебель и отслужившую уже свое
бытовую технику нельзя сносить
к мусорным контейнерам, а нужно заказывать спецтехнику для
вывоза ненужных вещей. Но все
впустую...
Есть и еще одна проблема: некоторые предприниматели пользуются контейнерами, предназначенными для населения, при
этом оставляют возле них как

улица Полевая

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

улица Киевская

ДА ЎВАГІ РЫБАЛОВАЎ-АМАТАРАЎ

Печки –
причина пожара
В частном секторе в большинстве домов имеются печки, и нередко именно они становятся
причиной пожаров. Чаще всего
пожары происходят из-за перекала печей, образования в кирпичной кладке трещин, при применении для их растопки горючих и легковоспламеняющихся
жидкостей, выпадении из топки
или зольника горящих углей.
При устройстве печи необходимо соблюдать определенные требования. Чтобы избежать осадки
и появления трещин, печь надо
устанавливать на самостоятельный
фундамент. Для дымовых труб нужно применять только обожженный
или огнеупорный кирпич. На чердаке в радиусе 1 метра вокруг дымохода следует сделать отсыпку из
негорючих материалов. Дымоходы
в пределах чердака следует побе-

мелкий, так и крупногабаритный
мусор. У многих индивидуальных предпринимателей заключены договоры с «Добрушским
ком мунальником» по вывозу
мусора. Но недобросовестные
коммерсанты в целях экономии
этого не сделали. Вот и выбрасывают пустые коробки, строительный мусор и прочие ненужности на площадки с контейнерами. А все это скопившееся
под снегом «добро», видимо, не
вывозились уже давно.
Рассуждать над этой проблемой нужно. И мы предлагаем вам, уважаемые читатели,
оставить свои комментарии
по этому и другим волнующим вопросам на сайте газеты
vdobrushe.by.
Полина БЫКОВСКАЯ
Фото Евгения УСТИНОВА

лить, тогда по копоти легко обнаружить и ликвидировать трещины
на них. Соблюдайте основное правило: кладку и ремонт печей поручайте только квалифицированным
специалистам, имеющим соответствующие удостоверения.
Часто причиной пожара становится нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации
печей. Пол вокруг печки или камина должен быть выстлан кирпичом или керамической плиткой,
на которые лучше постелить лист
нержавейки – впритык к печному
жерлу. Кирпичи или плитки пола
должны быть хорошо сцементированы, и очень плотно должен
быть зацементирован стык между
ними и печкой. Печка-«буржуйка»
обязательно должна стоять на листе нержавейки, постеленном на
кирпич. Дрова, уголь и щепу для

растопки следует хранить непременно как можно дальше от жерла.
Ни в коем случае нельзя на печке
сушить растопочные материалы,
на раскаленной печке они могут и
загореться. Дымоход следует регулярно очищать от сажи. Топить
печь нужно при закрытой топочной
дверке. Дрова по размеру не должны превышать глубину топливника
печи, иначе горячие угли и головни будут выпадать на пол. Нельзя
оставлять топящиеся печи без присмотра. При уборке горячей золы
из печей ее надо высыпать в яму,
расположенную вдали от строений,
предварительно затушив водой,
песком или снегом. При сильных
морозах печи лучше топить 2-3
раза в день, нежели один раз длительное время.
Перед началом отопительного
сезона все печи и другие приборы
отопления должны быть тщательно
проверены и отремонтированы.
Неисправные отопительные установки, печи и дымоходы не должны
вводиться в эксплуатацию.
Помните! Ваша безопасность
зависит от вас самих! Вовремя
ремонтируйте печи! Будьте осторожны с огнем!
Районный отдел
по чрезвычайным ситуациям

Уборак вас чакае!
Усталявалася марознае і сонечнае надвор’е. Аматары
зімовай рыбалкі адразу ж пацягнуліся да рэк і азёр. Як
вядома, наш раён багаты на водныя аб’екты, але ў сувязі
з радыеактыўным забруджаннем многія з іх аказаліся на
забароненых для наведвання тэрыторыях. Рыбачыць
там нельга.
Да такіх водных аб’ектаў адносіцца возера Равучае
і ўваходзячыя ў яго меліярацыйныя каналы, вадаём паблізу адселенай вёскі Бярозкі, меліярацыйныя
каналы “Польдар”, а таксама ўчастак Іпуці ў раёне
ўрочышча “Немер-Вылева-Дзям’янкі-Вална-Чырвоны
Сцяг”. Таксама забаронена лавіць рыбу на рэках Ачэса
і Пярэсна.
У сувязі са зніжэннем ўзроўняў радыеактыўнага забруджання ў лютым і снежні мінулага года былі прыняты
рашэнні аб адмене асобага прававога рэжыму на некаторых участках тэрыторый зон адсялення нашага раёна.
Напрыклад, адменены кантрольна-прапускны рэжым на
ўчастку лесу, які вядзе ад часткова адселенага пасёлка
Уборак да возера, якое знаходзіцца паблізу (528 квартал
Добрушскага лясніцтва).
Праезд да гэтага возера і аматарскае рыбалоўства на
ім дазваляюцца на звычайных падставах. Па-ранейшаму
захоўваюцца абмежаванні ў частцы ляснога масіва, які
прымыкае да возера з паўночнага боку. Знаходжанне, а
таксама стаянка транспартных сродкаў без спецыяльнага дазволу там забараняюцца.
Уладзімір МАМРУКОЎ,
галоўны спецыяліст па Добрушскім раёне
адміністрацыі зон адчужэння і адсялення
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ПРОДАМ
с днем рождения
Юрия Леонидовича
СМАХТИНА
Как хорошо, что ты рожден,
Согрет большой любовью!
Пусть счастье жизнь тебе пошлет
И крепкое здоровье!
Ты – продолжение семьи, наследник
и мужчина!
Пусть Бог всех женщин наградит
Таким хорошим сыном!
Родные
///
с днем рождения
любимого мужа, отца
Юрия Леонидовича
СМАХТИНА
Твой день рожденья, милый, – это чудо
И самый лучший праздник всех времен.
Какой же ты заботливый и нежный,
Какой же бескорыстный, добрый ты!
Мы знаем, ты всегда поддержишь
Среди обмана, зла и суеты.
Быть рядышком с тобой – такое счастье,
Нам безмерно повезло.
Кругом в нашей судьбе твое участие,
Кругом твое широкое крыло!
Жена и дети
///
с 35-летним юбилеем
Светлану Владимировну
КОНЦЕВУЮ
Никогда не унывай,
Горя и беды не знай,
Будь здорова, не болей!
Будь счастливой, не робей!
Друзья
///
с днем рождения дорогую
мамочку и бабушку
Нину Петровну
КЛОЧКОВУ
Ты живешь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей,
Ты же все умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей!
Твоя семья
///
с 65-летием
дорогого и любимого
мужа, отца и дедушку
Анатолия Алексеевича
РОМАНОВА
Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало. Все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережем,
И твое сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!
Тебя мы с днем рожденья
поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого
От всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее
Был твой век!
Жена, дети, внуки
///
с днем рождения
Марию Сергеевну
ХОДЬКИНУ
От чистого сердца
Простыми словами,
Позволь с днем рожденья
Поздравить тебя.
За то, что ты есть,
За то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце,
За ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Родные

кухню «Вязынка» (шпон, массив, б/у, 2.65 низ, 4.45 верх).
Телефон 8-033-683-96-71.

КУПЛЮ
корнеклубнерезку
(измельчитель).
Телефоны: 3-33-97,
8-029-372-42-38.
шкурки лисы, куницы,
бобра.
Телефон 8-029-692-71-27.
ОСП «Городской коопзаготторг»
Добрушского райпо

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:
продавцы
продовольственных товаров;
буфетчик в бар «Встреча»;
буфетчики в бутербродные
«Верас» в д. Васильевка
и «Журавушка» в д. Жгуно-Буда;
буфетчик в буфет Дубецкое;
официант;
товаровед;
инженер по охране труда;
администраторы культурноразвлекательных заведений
общепита.
Обращаться по адресу:
г. Добруш, пр. Луначарского, 24.

САД-ОГОРОД

Каким семенам доверять

Тел. 7-60-24.
УНН 400005674

«Эдис»
ГАЗОВЫЕ: котлы, колонки,насосы.
Водонагреватели.
В наличии ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ.
Ванны металлические.Сантехника.
Бытовая химия.
Лаки, краска, шпатлевка,
гипсокартон, цемент,
панели и плинтус ПВХ,
плитка потолочная, гвозди и мн.др.
ДОСТАВКА. Гарантия.
м-н «ВИЗИТ» (ост. ул.Минская)

8-025-531-78-01, 7-93-99.
9.00-18.00, воскресенье до 16.00

ÄÐÀÂËßÅÌ
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Î
Ï
с 55-летием

дорогую, любимую жену,
мамочку и бабушку
Тамару Александровну
МАЛЫШЕВСКУЮ
Сегодня, в день рожденья твой,
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
Муж, дети, внуки
///
с днем рождения
дорогую, любимую жену и мамочку
Аллу Ивановну
МАЛАШЕНКО
Тебе нет равных в обаянье,
В очарованье, красоте!
Верь в исполнение желаний,
Звездой сияй всегда, везде!
Муж Сергей, дочь Вика

ИП Мишурова Н.А. УНП 490506451
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КСУП «Жгунское»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
высококвалифицированные трактористы,
машинисты с/х производства.
Обеспечим новым благоустроенным жильем (коттедж, две
3-комнатные квартиры
в новом доме).

Тел.: 9-65-92, 9-65-66.
УНН 400006229

Дорогие выпускники
гимназии!
Будем рады видеть вас на
вечере встречи школьных
друзей, который состоится 4 февраля 2012 года
в 17.30.
Администрация
и педколлектив
гимназии

ВАРТА ВЕДАЦЬ

Ласункі карысныя
для здароуя
Амерыканскія навукоўцы
прыйшлі да высновы, што
адмаўляцца ад салодкага – сабе
шкодзіць. Спецыялісты правялі
серыю даследаванняў і даказалі,
што цукар зніжае ўзровень стрэсу і агрэсіі.
«Глюкоза неабходная мозгу для таго, каб ажыццяўляць
выканаўчыя функцыі і ў тым
л і к у к а н т р а л я в а ц ь т ы я аб о
іншыя дзеянні яго ўладальніка,
– распавялі аўтары даследавання. – Так, дадатковая колькасць глюкозы забяспечвае мозг
энергіяй, неабходнай для прыгнечання агрэсіўных імпульсаў,
выкліканых правакацыяй або
іншай стрэсавай сітуацыяй».
Так што заядание стрэсу шакаладам – гэта не толькі смачна,
але і карысна!

В последнее время все чаще слышны жалобы дачников на качество семян, поступающих в продажу. Особенно обидно, когда на яркой упаковке
ласкают взор экзотические овощи, небесного вида цветы, невероятной
густоты сочная зелень, а на деле вырастают заморыши. Да и по количеству
их обычно намного меньше, чем посеянных семян.
Давайте доверять только своей продукции! Известно, что собственные
семена прорастают и быстрее, и дружнее. Они уже «запомнили» и ваш уход,
и особенности почвы, да и подходите вы к ним «индивидуальнее», чем на
производстве. Чтобы собрать хорошие семена, дождитесь их полного созревания на грядках. В сухую погоду соберите семенники, отсортируйте.
Бобовые храните в стручках до весны.
Вы раздумываете, какие семена лучше сеять? Конечно, прошлогоднего
сбора. А вот семена огурцов предпочтительнее двухлетней давности. Но
это еще зависит от того, как вы храните свои семена. Если в сухом, проветриваемом помещении, в прохладе (от 0 до +15 °С), то всхожесть семян
сохраняется: у лука – 2 года, у петрушки, укропа – до 3 лет, у баклажанов
– до 3 лет, у перца – до 3 лет, у моркови – до 3 лет, у капусты – 4-5 лет,
у редиса, редьки – 4 года, у свеклы, салата, шпината – 4-5 лет, у тыквы,
кабачков, помидоров – 5-7 лет, у огурцов – 10 лет.

Почему семена бывают
разнокачественными?
Нередки случаи, когда семена одного вида и сорта овощей в одной
партии (пакетике) могут иметь разные показатели всхожести, а выращенные из них растения – разные темпы роста и развития, а также величины
урожаев.
Такое явление может иметь несколько причин:
при расфасовке могут быть смешаны разные партии семян и даже случайно спутаны сорта и гибриды; если заготовка семян производилась
без строгого отбора семенников по срокам их съема; от неоднородности
качественных показателей цветоносов с семенами; от прямой недобросовестности поставщиков семян.
Разнокачественными семена могут быть по годам их получения из-за
разных погодных условий, почвенных характеристик, качества посадочного материала, пищевого режима семенников, степени вызреваемости
на материнских растениях, условий дозревания.
Получение семян на своем огороде является одним из надежных средств
избежать их разнокачественности.

ОАО «Добрушский райагросервис»
в связи с увеличением объемов производства

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
начальник линейно-монтажного участка с опытом
работы, аттестованный по специализации: водоснабжение, теплоснабжение, канализация;
прораб;
сварщики 5-6 разрядов с опытом работы
для работы в мех.мастерских;
слесари-монтажники; станочник.

Тел. 8-029-614-77-34.

УНН 490314567

ПОМИНАЕМ
дорогого, любимого
сына, папу, брата, дядю и шурина
ДОЛИЧЕВА
Юрия Александровича,
со дня смерти которого
31 января 2011 года исполнилось 6 лет.
Ушел из жизни слишком рано,
А боль осталась навсегда.
Нам тяжело, нам очень жаль,
Что нет тебя, родной наш, с нами.
Родные

(1,1)

8

-8- 2012

9.indd 31.01.2012 17:30:00

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Добрушскі край

СПОРТ

ОСВОД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Вікторыя Азаранка выйграла
ў Марыі Шарапавай у Мельбурне
і стала першай ракеткай свету
Беларуска Вікторыя Азаранка ўпершыню ў кар'еры выйграла турнір серыі Вялікага шлема – адкрыты чэмпіянат Аўстраліі па тэнісу.
Гэта дало магчымасць ёй таксама ўпершыню стаць першай у сусветным рэйтынгу.
На кортах «Мельбурн Парку» 28 студзеня ў вырашальным паядынку
адзіночнага разраду Australian Open лепшая беларуская тэнісістка
абыграла расіянку Марыю Шарапаву - 6:3, 6:0. 22-гадовая беларуска
нервова пачала гэту гульню і спачатку ўступала з лікам 0:2. Аднак затым Вікторыя ўзяла сябе ў рукі і выйграла першы сэт - 6:3. У другой
партыі беларуска адразу пачала гуляць вельмі ўпэўнена і агрэсіўна,
узяўшы падачу саперніцы, а затым ужо не ўпускала перавагі.
Пасля гэтай перамогі Вікторыя Азаранка выйшла наперад у
асабістых сустрэчах з Марыяй Шарапавай - 4:3.
На сёлетнім турніры наша суайчынніца па чарзе абыграла брытанку
Хізэр Уотсан (105) - 6:1, 6:0, аўстралійку Кейсі Дэлакуа (126) - 6:1, 6:0,
немку Мону Бартэль (44) - 6:2, 6:4, чэшку Івету Бенешаву (46) - 6:2,
6:2, польку Агнешку Радваньску (8) - 6:7, 6:0, 6:2 і мінулагоднюю пераможцу Australian Оpen бельгійку Кім Клійстэрс (14) - 6:4, 1:6, 6:3.
У гэтым сезоне Вікторыя Азаранка ўжо другі раз выйграла турнір
WTA – у пачатку студзеня яна была лепшай на турніры ў Сіднэі, а ўсяго
ў яе кар'еры цяпер 10 перамог у спаборніцтвах пад эгідай WTA.
Пасля трыумфу ў Мельбурне Вікторыя Азаранка адправіцца ў
амерыканскі Уорчэстэр, дзе ў наступны ўік-энд згуляе ў складзе
зборнай Беларусі ў матчы першага раўнда ІІ Сусветнай групы Кубка
Федэрацыі з камандай ЗША.
Прэзідэнт Беларусі павіншаваў Вікторыю Азаранка з перамогай на
турніры Australian Open і ўзнагародзіў ордэнам Айчыны ІІІ ступені.
БелТА

Лед обманчив и коварен!
В этом году настоящая зима пришла только в последней
декаде января. Столбик термометра резко упал вниз, выпало много снега. После того, как ударили морозы, на реках и
озерах образовалась «шуга», которую затем покрыл толстым
слоем снег. Под ним очень медленно шел процесс ледообразования. Все это оказалось обманчиво. Вроде, лед есть,
но он не прочный, очень коварный…

Заместитель начальника
управления
Заместитель начальника
управления по идеологической и кадровой работе
Начальник оперативного
отдела управления
Начальник
организационноинспекторского отдела
управления
Дежурный по управлению

Костюченко
Виктор
Михайлович
Германчук
Вадим
Владимирович
Семак
Сергей
Васильевич
Гончаров
Борис
Борисович
Симаков
Игорь
Николаевич

Предварительная запись на прием по
тeлефону
Телефон доверия управления Департамента
финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь
по Гомельской области

понедельник
с 15.00 до 20.00
среда
с 15.00 до 20.00
вторник
с 15.00 до 20.00
пятница
с 08.00 до 13.00
четверг
с 15.00 до 20.00

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
При оказании помощи провалившемуся под лед
следует использовать лестницы, доски, жерди,
веревки и другие подручные средства путем их
подачи пострадавшему, при этом приближаться
к нему следует лежа ползком, желательно опираясь на предметы, увеличивающие площадь опоры.
Если спасателей двое или несколько, то лучше образовать цепочку, удерживая друг друга за ноги.
Екатерина ДРОЗДОВА,
председатель районной организации ОСВОД

77-63-36

Управление по труду, занятости и социальной защите
райисполкома производит переселение безработных и
членов их семей на новое место жительства при предоставлении безработным работы в другой местности в пределах Республики Беларусь.
Безработным, заключившим договор о переселении,
производится выплата денежных средств в размере пятикратной величины бюджета прожиточного минимума
и дополнительно выплачиваются денежные средства в
размере величины бюджета прожиточного минимума на
каждого члена его семьи, переезжающего совместно с
безработным.
Подробную информацию о наличии вакансий
и свободного жилья можно получить в управлении
по адресу: г. Добруш, ул. князя Ф.И. Паскевича, 6,
тел.: 3-31-85, 3-20-47

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.)

РЫБАКАМ
Во время подледной рыбалки не пробивайте много лунок на близком расстоянии. Опасно
прыгать, бегать по льду, собираться большими
группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой
спасательный жилет и линь (веревку длиной 15-20
метров с петлей на одном конце и грузом весом
400-500 грамм на другом).
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПРОИСШЕСТВИИ
Провалившись под лед, следует действовать
быстро и решительно: бросить в сторону берега
закрепленный на поясе линь, широко раскинуть

ЦІКАВА ВЕДАЦЬ

Самымі папулярнымі імёнамі нованароджаных
у 2011 годзе ў Беларусі былі Іван і Настасся

ежедневно
круглосуточно
77-63-36
71-65-73

Галоўны рэдактар

руки в стороны кромки льда и
без резких движений стараться
выбраться на прочный лед, а затем, лежа на животе или спине,
продвигаться в сторону берега, одновременно призывая о
помощи.

Наши советы будут полезны тем, кто собрался на рыбалку и решил сократить путь по льду.
Не выходите на лед во время ледостава до достижения толщины льда 7 см., а также в период его
интенсивного таяния и разрушения. Прежде, чем
двигаться по льду, колом убедитесь в его прочности. Двигайтесь на расстоянии 5-6 метров друг от
друга.
Катайтесь на коньках только на специально оборудованных катках при толщине льда 10-12 см.
Переходите водоемы на лыжах по проложенной
лыжне. Отстегните крепления лыж, снимите петли палок с кистей рук, рюкзак держите на одном
плече.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководством управления
Департамента финансовых расследований
Комитета государственного контроля
Республики Беларусь по Гомельской области
Начальник управления

1 лютага 2012 г.

Аб гэтым БелТА паведамілі ў прэс-службе
Міністэрства юстыцыі.
Запатрабаванымі ў 2011 годзе былі таксама
імёны Максім, Мікіта, Арцём, Ягор, Дар'я, Паліна
і Лізавета. Сярод рэдкіх імён, якія выбіралі
бацькі для сваіх дзяцей, былі Оскар, Гардзей,
Крысціян, Кліменцій, Агнія, Алівія, Лявон.
Самая высокая нараджапьнасць у мінулым годзе зарэгістравана ў Мінску — больш за 23 тыс.

нованароджаных. Сярод абласцей больш за
ўсё дзяцей нарадзілася ў Брэсцкай вобласці —
17,6 тыс. Усяго ў 2011 годзе ў Беларусі органы
ЗАГСа зарэгістравалі больш як 350 тыс. актаў
грамадзянскага стану. У параўнанні з 2010 годам
іх колькасць павялічылася на 3,1 працэнта. На
12,7 працэнта павялічылася колькасць запісаў
актаў аб заключэнні шлюбу і на 1,1 працэнта —
аб нараджэнні.

АНЕКДОТЫ
Приходит Рабинович к своему соседу и видит
на стене репродукцию.
– Что это?
– Святое семейство.
– А почему они в одних простынях? Где у нее платье? Где у него костюм?
– У них не было такой одежды.
– А почему они босиком?
– У них не было обуви.

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 2,0 óì. äðóê. àðêóø.
¹9 àä 1.02.2012 ã.
Цана ў розніцу 850 руб.
Падпісана да друку —
31.01.2012 у 11.30.
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Àäðàñ ðýäàêöûi:
247050
Ðýñïóáëiêà Áåëàðóñü,
Ãîìåëüñêàÿ âîáëàñöü,
ã. Äîáðóø,
âóë. Ñàâåöêàÿ, 33.
E-mail:
dobkray@yandex.ru

www.vdobrushe.by

– Гм... В простынях, босиком, а на фотографию
таки денег нашли?

***

Иван Петров весной положил шикарную шубу
жены в шкаф с молью, и осенью без всяких дополнительных затрат подарил ей шикарный
полушубок...

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¢.

