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15 сакавіка – дзень канстытуцыі рэспублікі беларусь

Шаноўныя
жыхары раёна!
Віншуем вас
з Днём Канстытуцыі
Рэспублікі Беларусь!
Канстытуцыя – гэта не
проста элемент прававога
поля. Гэта важная частка нашага жыцця. Вынік доўгай
працы нашага і многіх
папярэдніх пакаленняў
змагароў за свабоду і незалежнасць краіны.
Правы чалавека – рэальнасць нашых дзён.
Канстытуцыя служыць
надзейным арыенцірам
дзяржаўнай палітыкі. З яе
бяруць пачатак эфектыўная
эканоміка, сацыяльныя гарантыі і дабрабыт
насельніцтва, захаванне нацыянальных традыцый. Следаванне законам
Канстытуцыі забяспечвае
нам магчымасць рухацца
наперад, будаваць нашу
краіну больш моцнай, свабоднай і дэмакратычнай.
Жадаем вам дабрабыту,
здароўя, спагады, поспехаў
у справах. Скарайце новыя
вяршыні на карысць сваёй
роднай зямлі!
Раённы выканаўчы
камітэт
Раённы Савет
дэпутатаў

тема недели

Ад правоў да абавязкаў
Быць патрыётам немагчыма без ведання
галоўнага закона сваёй
краіны, лічаць педагогі і
вучні СШ №2 Добруша. 9
раздзелаў асноўнага закона, у якіх змешчаны 146
артыкулаў, забяспечваюць
правы грамадзян ва ўсіх
сферах жыцця.
Асноўны закон дзяржавы
ў гэтыя дні стаў настольнай
кнігай для школьнікаў раёна. У
Добрушскай СШ №2, напрыклад, класныя і інфармацыйныя
гадзіны запланаваны для
вучняў усіх класаў.
– Па сутнасці, вывучэнне
Канстытуцыі праводзіцца на

працягу ўсіх год навучання.
Дзяржаўная сімволіка – у кожным школьным кабінеце, яна

дырэктар установы Марына
Макарава. – Свята галоўнага
закона краіны – чарговая на-

Першая Канстытуцыя ў гісторыі суверэннай
Беларусі была прынята 15 сакавіка 1994 года
на 13-й сесіі Вярхоўнага савета Рэспублікі
Беларусь. Па выніках рэферэндума 1996 года
яна была абноўлена і дапоўнена. Тады ж і
беларуская, і руская мовы сталі дзяржаўнымі.

суправаджае ўсе афіцыйныя
мерапрыемствы, – расказвае

года пагаварыць аб правах і
абавязках яе грамадзян.

Для старшакласнікаў
Дар’і Худалеевай, Арцёма
Варэнікава, Яраслава
Шыпінскага, Эдуарда Соцкага
і Аляксандры Шаўцовай
(на здымку) артыкулы
Канстытуцыі – адкрытая кніга.
Рабяты засвоілі галоўнае палажэнне, няхай і не напісанае
афіцыйнай мовай: любіць
сваю Радзіму.
– Мы маем права на жыццё,
на атрыманне адукацыі, многія
іншыя правы, – заўважае
9-класніца Дар’я Худалеева.
– А галоўнае – памятаем пра
свае абавязкі.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА
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Долгота дня 11.38
Луна
13, 14 марта — в Близнецах,
15, 16 — в Раке

Первая четверть
14 марта

Приоритеты
в развитии
села
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
подписал Директиву №6
«О развитии села и повышении эффективности
аграрной отрасли».
Основные положения
Директивы, выполнение которых позволит достичь поставленных целей, касаются
обеспечения устойчивого
развития и функционирования агропромышленного
комплекса.
При выполнении установленных Директивой заданий
к концу 2020 года объемы производства молока в
стране должны достигнуть
9 млн тонн в год, продукции
выращивания скота и птицы – 1,8 млн тонны. Должен
быть обеспечен рост производительности труда в
сельском хозяйстве на 40%
и уровень заработной платы
в отрасли не ниже уровня,
складывающегося в среднем в экономике.
БелТА

14 марта

15 марта

Ночью около 0
ДНЕМ +3...+5
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер южный, 7-9 м/с

Ночью около 0
ДНЕМ +5...+7
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный, 5-7 м/с
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на связи

Ідэолаг – гучыць горда
Ідэалагічнае забеспячэнне выбараў дэпутатаў
м я с ц о в ы х С а в е т а ў,
мерапрыемстваў, прысвечаных Году малой радзімы.
Арганізацыя дзейнасці
мабільнай групы райвыканкама і камісій па барацьбе
з п’янствам і алкагалізмам,
правядзенне адзіных дзён
інфармавання і сустрэч
прадстаўнікоў улады з
насельніцтвам, культурнамасавых мерапрыемстваў,
кантроль за рэалізацыяй
у раёне Дзяржпраграмы
“ Ку л ьт у р а Б е л а р у с і ” ,
маладзёжнай палітыкі,
аптымізацыя сеткі ўстаноў
культуры…
Гэтыя і іншыя напрамкі
былі сярод прыярытэтных у дзейнасці аддзела
ідэалагічнай работы, культуры
і па справах моладзі ў мінулым
годзе. Наколькі адметнымі
аказаліся дасягненні па
кожным з накірункаў, чым
папоўніцца скарбонка добрых
спраў і інавацыйных праектаў
ідэолагаў і культработнікаў сёлета – аб гэтым ішла размова
на выніковым пасяджэнні савета аддзела. З дакладам па
акрэсленых тэмах выступіла
перад удзельнікамі начальнік
аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах
моладзі райвыканкама Алена
Раздуева. Аб пастаноўцы
ідэалагічнай работы ў калек-

15 марта с 9.00 до 12.00
по телефону 3-15-60
пройдет горячая
телефонная линия
по вопросам защиты прав
потребителей. Вопросы на
потребительскую тематику
можно задать
Елене Васильевне
БАЛАБКОВОЙ,
главному специалисту
отдела экономики
райисполкома.

***

16 марта с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную
линию с жителями района
проведет
Ольга Федоровна
МОХОРЕВА,
председатель
райисполкома.

***

14 марта с 10.00 до 12.00
по телефону 3-13-44
пройдет прямая
телефонная линия
с участием
Бориса Ивановича
ТАЛАНА,
прокурора района.

прием
У ліку ўзнагароджаных – педагогі дзіцячай школы мастацтваў (злева направа): Святлана Жалдакова,
Ірына Дзегцярова, Святлана Агеева і Вольга Жумігіна
тыве фарфарыстаў расказаў
намеснік генеральнага дырэктара ДФЗ Сяргей Васкаўцоў.
Тв о р ч ы м і н а п р а ц о ў к а м і з
калегамі і прысутнымі
падзяліліся мастацкі кіраўнік
Церахоўскага гарадскога
Д о м а к у л ьту ры ( п р ы з н а нага лепшай культустано-

экспресс-опрос

Конституция
в нашей жизни
Неприкосновенность личности, имущества граждан, бесплатное получение образования и охрана здоровья. Это завоевания нашей страны. Ежегодно 15 марта в республике
отмечается День Конституции. Корреспондент «ДК» поинтересовался у добрушан, какие статьи документа они считают
для себя наиболее значимыми.

Татьяна ШАБАЛИНА, работница фарфорового завода:

– Одна из главных – статья Конституции,
которой каждому из нас гарантируются
свобода мнений, убеждений, их свободное выражение. А также право на веро
исповедание. Зачастую мы пользуемся
этими и другими конституционными
правами, не замечая этого.

Владимир ПРОКОПОВ, пенсионер:

– Не так давно
стал пенсионером.
Привыкаю к новому образу жизни.
По крайней мере, за завтрашний день я
спокоен. В жизни присутствует стабильность. И все это благодаря Конституции.
Время на месте не стоит, периодически претерпевает изменения и основной Закон. Вот и недавно Президент
озвучил возможность принятия новой
Конституции.

Дарья БАРСУКОВА, временно неработающая:

– Конституция определяет белорусский и русский языки в качестве
государственных. Нравится русский –
общайся на нем. По душе белорусский
– говори и пиши на родном языке. Но
за широкими правами мы иногда забываем о своих обязанностях: служба в Вооруженных Силах Республики
Беларусь, охрана историко-культурного
и духовного наследия нашего народа.
Леонид МИНИЧ
Фото Евгения УСТИНОВА

вай у 2018 годзе) Людміла
Кавалёва, метадыст раённага Палаца культуры Надзея
Асадчая, дырэктар раённага
краязнаўчага музея Віталь
Гарбузаў.
Шэраг работнікаў устаноў і
арганізацый галіны за высокія
паказчыкі і важкі асабісты

ўклад у развіццё ўстаноў,
адметныя здабыткі ў творчай дзейнасці адзначаны
граматамі, падзякамі аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі,
каштоўнымі падарункамі.
Мікалай МІКАЛАЕЎ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

16 марта с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома прием
граждан и представителей
юридических лиц проведет
Надежда Владимировна
ШУКАЙЛОВА,
начальник отдела
землеустройства
райисполкома.

Вниманию жителей района!
15 марта с 11.00 до 13.00 в общественной приемной райисполкома (кабинет № 14) пройдет
акция «Консультацию получит каждый», приуроченная к 25-летию со дня принятия Конституции
Республики Беларусь.
Во время мероприятия все желающие безвозмездно смогут получить консультацию по интересующим их правовым вопросам у нотариуса, адвоката, судебного исполнителя, юриста
райисполкома.

аграрны сектар

Пакуль бялее ў полі снег
Першую сотню гектараў
механізатар сельгас
прадпрыемства “Крупец”
Аляксандр Выхадцаў (на
здымку) ужо запісаў на
свой рахунак. Сельска
гаспадарчы год ён распачаў
з сяўбы шматгадовых траў.
– Своечасова выйсці ў поле
дапамаглі апошнія веснавыя
маразы. Менавіта гэты час
лічыцца для гэтай працы самым спрыяльным, – расказвае галоўны аграном сельгаспрадпрыемства Наталля
Білотас. – Пакуль зрабілі перадышку. На сонцы глеба
раскісае. Як толькі падсохне,
распачнём падрыхтоўку глебы
да сяўбы.
Неабходныя палявыя работы пачаліся і ў іншых гаспадарках раёна. Пасевы шматгадовых траў “прычасалі”
бараною, падкармілі. Над
ушчыльненнем іх папрацавалі
ў “Уцеўскім”, “Завідаўскім”,
“Жгунскім”. Тут гэтыя работы
выкананы на плошчы больш
чым 170 гектараў.
А пакуль аграрыі пільна сочаць за прагнозамі надвор’я.
Як паведамілі ва ўпраўленні

сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама,
пяць гаспадарк раёна ўжо
прыступілі да падрыхтоўкі
глебы да сяўбы. Важнейшая
задача для аграрыяў – захаваць вільгаць у глебе. Тэхніку
ў поле вывелі ў сельгаспрад-

прыемствах “ЦерахоўкаАгра”, “Кругавец”, “Абарона”,
“Калінінскі”. Па плане гэтыя
работы сёлета будуць праведзены больш як на 12,5
тысячы гектарах.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота “Сельскай газеты”

