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Субота

да новага навучальнага

Весткі з месцаў
Апранулася
ў асфальт

Анастасія Лявончыкава (справа) прымае дакументы
на аказанне дапамогі ў Вольгі Мядзведзевай

Не толькі
сямейны клопат

На парозе новага навучальнага года шматдзетным і малазабяспечаным
сем’ям аказваецца матэрыяльная дапамога на падрыхтоўку
дзяцей да школы
На Добрушчыне, паведамілі ва
ўпраўленні па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама,
фінансавую падтрымку ад дзяржавы
атрымаюць бацькі 1082 школьнікаў. Хто
і з якімі дакументамі прыходзіць па матэрыяльную дапамогу, цікавіўся “ДК”.
Бланк заявы, ксеракопіі пашпар та, пасведчання шматдзетнай сям’і,
“метрыкаў” на дзяцей, даведка са школы,
выпіска з “Беларусбанка” аб адкрыцці
карт- р а х у н к у… З а г ад ч ы ц а а д д з е л а
сацыяльнай адаптацыі і рэабілітацыі
тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага
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абслугоўвання насельніцтва Анастасія
Лявончыкава не мае прэтэнзій да
прадстаўленых дакументаў. Хаця дабрушанка Вольга Мядзведзева сабрала
іх аператыўна. Падобнага вопыту маці
траіх дзяцей не займаць.
– Кожны раз звяртаюся па дапамогу
на падрыхтоўку да школы, – адзначае памочнік выхавальніка дзіцячага
садка №1 Добруша. – У дні, калі расходы сямейнага бюджэту ўзрастаюць
у некалькі разоў, кожны рубель на
рахунку. І дзяржаўная падтрымка для
бацькоў, якія выхоўваюць некалькіх

д з я ц е й ш к о л ь н а г а ў з р о с т у, в е л ь м і
дарэчы.
Для сям’і Мядзведзевых яна складзе
120 рублёў. Трэцяе дзіця яшчэ наведвае
дашкольную ўстанову. Таму меншага
сына Івана бацькам давядзецца збіраць
у садок самастойна.
– Затраты на яго нязначныя, – кажа
Вольга Мядзведзева. – Патрэбны
пісьмовыя прылады і рэчы для развіцця
творчых здольнасцей. На такіх таварах
можна і зэканоміць.
(Заканчэнне – на 8 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 14.23
Луна
22, 23 августа –
 в Весах,
24, 25 – в Скорпионе

23 августа
Первая четверть
25 августа

Ночью +12...+14
ДНЕМ +24...+26
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер южный 4-6 м/с.

Пешаходная дарожка па вуліцы Сялянскай
райцэнтра “апранулася” ў асфальт. Работнікі
прыватнага прадпрыемс т в а “ В е с тл а й н С э р в і с ”
завершылі ўкладку
фінішнага пакрыцця на
тратуар.
Як паведамілі ва ўпраўленні
капітальнага будаўніцтва
Добрушскага раёна, укладка
пешаходнага звязку ад вуліц
Мінскай да Гомельскай, запланаванага ў межах комплекснага добраўпарадкавання
мікрараёна Меліяратар, таксама набліжаецца да свайго
завяршэння.
– Зрабілі не толькі дарожкі,
але і плашчадку аўтастаянкі
паблізу ад новых жылых дамоў,
– расказаў работнік упраўлення
Аляксандр Чырыкаў. – На чарзе – некалькі метраў тратуара
ўздоўж прыватнага гандлёвага павільёна.
Сяргей ВОЛЬГІН

Кантэйнер –
у кожны двор
Праект “Добрушскага
камунальніка” па
аснашчэнні прыватных
домаўладанняў райцэнтра
скрынямі для раздзельнага
збору смецця прайшоў неабходныя ўзгадненні.
Як паведамілі на прадпрыемстве, сёння рыхтуюцца дакументы на правядзенне працэду
ры закупкі экакантэйнераў.
Усяго іх плануецца набыць
каля 8 тысяч адзінак. Праграма
па арганізацыі раздзельнага
збору смецця, падкрэслілі
ў камунальнай арганізацыі,
ахопіць каля чатырох тысяч
домаўладанняў.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

Читатель, поспеши!
На газету подпишись!

Продолжается
подписка на «ДК»
на сентябрь 2020
года.
Оставайтесь с нами!

24 августа
Ночью +17...+19
ДНЕМ +25...+27
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер ю.-западный 3-5 м/с.
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общество

facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания

«Это хороший пример
модернизации села
и сельского хозяйства»
Президент Беларуси Александр Лукашенко вчера, «посещая агрокомбинат «Дзержинский», назвал это предприятие хорошим примером модернизации села и сельского
хозяйства.
Прибыв на предприятие,
Глава государства в первую
очередь поинтересовался
численностью сотрудников и
есть ли среди трудового коллектива желающие бастовать.
Как доложили Президенту,
на агрокомбинате работает
более четырех тысяч человек, протестующих здесь нет.
«Правильно, надо работать.
Бастовать – это не вырастишь
ни кур, ни коров», – подчеркнул
Александр Лукашенко.
По его словам, подобные
агрохолдинги должны быть
локомотивами в сельском хозяйстве, ведь они подтягивают
другие, более мелкие и слабые
хозяйства.

На предприятии речь прежде всего пошла об уборочной кампании. Как доложил
Президенту министр сельского хозяйства и продовольствия
Иван Крупко, в стране убран
91 процент площадей, урожай
зерна уже достиг почти 7,5 млн
тонн. Александр Лукашенко
обратил внимание, что теперь
важно вовремя начать посевную кампанию. «У нас, к счастью, все есть, чтобы вовремя
посеять», – заявил он.
Затем Главе государства
рассказали о финансовоэкономических показате лях работы агрокомбината
«Дзержинский», строительстве на его территориях но-
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на связи
вых сельскохозяйственных
объектов. За семь месяцев
этого года темп роста валовой продукции сельского
хозяйства к аналогичному
периоду прошлого года на
предприятии составил 104,8
процента. Экспорт агрокомбината «Дзержинский» за этот
же период превысил 20 млн
долларов, или на 14 процентов
к соответствующему периоду
прошлого года. Выручка за
первое полугодие составила
180,8 млн рублей, что на 8,4
процента выше аналогичного
периода 2019 года.
По словам гендиректора
агрокомбината Владимира
Лукьянова, сейчас строятся
три молочнотоварные фермы,
несколько птицеводческих
объектов, птичники, производство по выращиванию и переработке мяса индейки.
Александр Лукашенко посетил цеха предприятия, где
ознакомился с производственными процессами и пообщался с работниками агрокомбината, а также продегустировал различные виды мясной
продукции.
По материалам БелТА

24 августа с 10.00 до 12.00 по телефону 2-45-54
пройдет прямая телефонная линия с участием
Елены Федоровны
РАЗДУЕВОЙ,
начальника отдела идеологической работы, культуры
и по делам молодежи райисполкома.

новации

«Цифра»
ускорит
и улучшит
Шеф-монтаж оборудования
для цифровой печати начался
на Добрушском фарфоровом заводе

сёння – дзень работнікаў дзяржаўнай статыстыкі

Палічыць да капейкі

Матэрыяльнае становішча
асобных сем’яў, асаблівасці
вядзення хатняй гаспадаркі
і нават звычкі гараджан у
харчаванні. Тое, што людзі
не спяшаюцца расказваць
нават блізкім, работніку аддзела статыстыкі нашага раёна Іне Лапаевай яны паведамляюць добраахвотна.
Пры гэтым не хвалююцца, што прыватная
інфармацыя стане вядомай
яшчэ некаму: спецыяліст
па абследаванні хатніх гаспадарак захоўвае ўмовы
канфідэнцыяльнасці.
– Для 45 добрушскіх сем’яў

запаўненне журналаў штомесячных даходаў і расходаў
стала ўжо звычкай, – заўважае
спецыяліст. – Людзі, чые адрасы выпадкова патрапілі ў спіс
удзельнікаў статыстычнага абследавання, з задавальненнем
працягваюць у ім удзельнічаць.
Задача нескладаная, хаця і патрабуе добрасумленнасці.
Такія ж адносіны да сваіх
працоўных абавязкаў і ў Іны
Лапаевай. Яна не ўтойвае:
справа, якую вырашыла
асвоіць менш за год таму,
была новай. А сёння ў маладой
работніцы ўжо ёсць маленькія
прафесійныя сакрэты.

– Галоўнае – давер людзей, з
якімі працую, – дзеліцца Іна. – Ён
узнікае не адразу. Знайсці кантакт дапамагаюць цярплівасць,
ураўнаважанасць,
добразычлівасць. Адзінокія
ж ы х а р ы , ш м а тд з е т н ы я
сем’і, людзі з фізічнымі
абмежаваннямі. Да кожнай
катэгорыі патрэбны свой
падыход.
Праца з людзьмі – значная,
але не адзіная частка функцый
спецыяліста па абследаванні
хатніх гаспадарак. Аналіз атрыманай інфармацыі таксама
займае нямала часу. Звесткі,
якія потым накіроўваюцца
ў Нацыянальны статыстычны камітэт, павінны быць
максімальна дакладнымі.
– Пыласос, які Вы купілі ў
мінулым месяцы, сапраўды
каштуе 104 рублі? – Іна
Лапаева высвятляе па тэлефоне ў аднаго з удзельнікаў
абследавання.
Памылкі няма. Бытавы прыбор быў куплены ў прыватным
магазіне па акцыйнай цане.
– У многіх рэспандэнтаў
цяжкасці выклікае пытанне,
якую суму ўдалося адкласці
ў зберажэнні, – расказвае
суразмоўца. – Не таму, што
яны не імкнуцца жыць ашчадна. Проста кожны зэканомлены рубель аддаюць у сем’і
сваіх дзяцей. Каб тыя ні ў чым
не мелі патрэбы.
Ведае спецыяліст і некаторыя іншыя асаблівасці сваіх
“падапечных”. Ці вядуць яны
здаровы лад жыцця, ці ёсць у
іх прысядзібны ўчастак, хатнія
гадаванцы. Каб атрымаць уражанне пра чалавека, работніку
статыстыкі дастаткова пагартаць журнал расходаў на харчовыя тавары. І ўсё ж для Іны
Лапаевай больш цікава бачыцца і размаўляць з людзьмі, якіх
яна не лічыць чужымі.
Людміла НАЗАРАВА

Работы по установке и наладке машины и необходимых
устройств для декорирования фарфоровых изделий посредством технологии цифровой печати с минувшей среды
ведут на предприятии его инженерно-технические работники
совместно с прибывшим накануне в Добруш представителем
испанской компании KERAjet. На следующей неделе планируется приезд еще одного испанского специалиста.
Приобретенное закрытым акционерным обществом современное оборудование этой корпорации, сообщили на
предприятии, поступило в Добруш несколько недель назад.
На его закупку в рамках реализуемого фарфористами инвестпроекта по переоснащению производства направлено
330 тысяч евро.
Внедрение технологии цифровой печати позволит фарфористам оперативно реагировать на рыночные требования.
Так, если обычно для предлагаемого заказчиком дизайна
изделий заводчанам приходилось приобретать деколи, что
несомненно увеличивало время выполнения заказа, то с
«цифрой» оперативность декорирования, следственно, и
время работы над заказом заметно сократится.
Как стало известно «ДК», технические характеристики нового компактного оборудования KERAjet позволят выпускать
до 20 декорированных фарфоровых изделий в минуту. Хотя
на этот объем, по понятным причинам, могут влиять размеры изделия, сложность рисунка и другие технологические
особенности. Наряду со снижением себестоимости кружек,
тарелок, блюд, форм для запекания и другой продукции предприятия, появляются новые возможности для расширения
ассортимента.
К слову, уже сегодня на единственном в стране предприятиипроизводителе фарфоровой посуды освоен выпуск ее широкой линейки, насчитывающий около 5 тысяч артикулов.
В феврале этого года, посещая коллектив фарфористов,
Президент Александр Лукашенко заявил: «Надо завод сохранить и вовремя подставить плечо. Если окончательно
добьем, нужны будут бешеные деньги, чтобы его поднять».
Он выразил уверенность, что продукция этого предприятия
будет востребована, поэтому важно, чтобы добрушское производство не потеряло рынки.
Согласно графику запуск нового оборудования для цифровой печати на Добрушском фарфоровом заводе намечен
на начало сентября.
Но, как известно, на этом этапе техперевооружения заводчане останавливаться не намерены. В дальнейших планах
– закупки оборудования для изостатического прессования,
переоснащение формовочных линий, дополнительное приобретение станков для шлифования ножки изделий и другие
новации.
Николай ЖДАНОВИЧ
Фото Евгения УСТИНОВА

