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Вернасць
даўжынёй у жыццё
Так кажуць пра свой 40-гадовы працоўны шлях урачы цэнтральнай раённай
бальніцы Сцяпан Рудзянок, Таццяна Каякіна і Валянціна Протчанка

Лідары
жніва
Паводле інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу на 6 жніўня 2018
года лепшых вынікаў у працоўным
спаборніцтве дасягнулі:

па намалоце сярод
экіпажаў:
Мікалай Данільчанка, Мікалай
Варганаў, ААТ “Калінінскі”, на КЗС1218 намалацілі 898,3 тоны;
Пётр Самойленка, Андрэй
Варганаў, ААТ “Калінінскі”, на КЗС1218 намалацілі 843,2 тоны;
С я р г е й М е л ь н і к а ў, С я р г е й
Белавусаў, ААТ “Калінінскі”, на КЗС1218 намалацілі 738,2 тоны.

Па намалоце сярод
маладзёжных экіпажаў:
Аляксандр Марфушкін і Сяргей
Сычоў, ААТ “Уцеўскае”, на КЗС-12
намалацілі 838 тон;
Сяргей Зубараў і Ілля Зюзькоў,
СУП “Церахоўка-Агра” , на КЗС-1218
намалацілі 792,5 тоны;
Уладзіслаў Афанасенка, КСУП
“Кругавец”, на КЗС-1218 намалаціў
607,4 тоны.

На адвозцы зерня:
Генадзь Лебедзеў, ААТ “Завідаўскае”,
на МАЗ-650108 перавёз 2056,2 тоны;
Уладзімір Зайцаў, ААТ “Калінінскі”,
на МАЗ-5551-А2-323 перавёз 1110
тон;
Міхаіл Лазарэнка, КСУП “Крупец”,
на ГАЗ-САЗ-3507 перавёз 1055,3
тоны.

На адвозцы зерня сярод
маладых вадзіцеляў:
Антон Ярмоленка, ААТ “Калінінскі”,
на МАЗ-555102 перавёз 1134,8 тоны;
А н д р э й Ш а п а в а л а ў, К С У П
“Кругавец”, на МАЗ-551605 перавёз
1059,6 тоны;
Руслан Караткевіч, КСУП
“Кузьмінічы”, на МАЗ-555142 перавёз 329,6 тоны.

На сушыльных агрэгатах:

Д

а таго дня, як прыйшлі працаваць маладымі спецыялістамі
ў Добруш, яны не былі знаёмы. З іх
толькі Валянціну Пятроўну, ураджэнку
Дзям’янак, размеркавалі на радзіму.
Сцяпан Іванавіч родам з Рэчыцкага
раёна, Таццяна Васільеўна вырасла на
Магілёўшчыне. Атрымалася ж, што для
ўсіх траіх Добруш стаў месцам пастаяннага жыхарства, прыступкай да вяршыні
прафесійнай кар’еры.
– Быццам толькі ўчора ўвайшла ў
кабінет з шыльдай “неўролаг”, – дзеліцца
ўрач вышэйшай катэгорыі Таццяна
Каякіна. – Такое ўражанне, што з яго не
выходзіла. Мяняліся хіба што ўмовы працы і пацыенты.
Адказ на пытанне, у чым сакрэт
прафесійнага даўгалецця, у юбіляраў
адзіны: любоў да людзей і прафесіі, спа-
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гада і жаданне дапамагаць.
34 гады шчыраваў загадчыкам
хірургічнага аддзялення райбальніцы
Сцяпан Рудзянок. Даведаўся пра стан
здароўя практычна кожнага жыхара
раёна. Адных аперыраваў асабіста,
другіх кансультаваў, у трэціх кантраляваў
лячэнне.
З урачом функцыянальнай дыягностыкі
Валянцінай Протчанка шматлікія пацыенты дзяліліся сардэчнымі праблемамі, якія
яна ўспрымала блізка да свайго сэрца.
Прыклад бацькоўскай адданасці справе паўплываў на прафесійны выбар
дзяцей медыкаў. Дарэчы, у асабістым
жыцці ветэранаў таксама падабенства: ва ўсіх – дочкі, якія стварылі свае
сем’і. У прафесійным плане дзеці сталі
годнымі прадаўжальнікамі бацькоўскай
традыцыі. Дачка Валянціны Протчанка,

напрыклад, працяглы час працуе ўрачомфцізіятрам. Таццяна Каякіна выхавала
добрага тэрапеўта. Сцяпан Рудзянок
ганарыцца не толькі дачкой – урачомафтальмолагам, але і ўнучкай – студэнткай медыцынскага ўніверсітэта.
– Папаўненне кадраў атрымліваем
штогод, – адзначае галоўны ўрач
Добрушскай ЦРБ Надзея Белаглазава.
– Але з такімі масцітымі спецыялістамі,
як нашы юбіляры, развітвацца не спяшаемся. Адказнасць, дабрыня і кампетэнтнасць і сёння робяць іх запатрабаванымі
калегамі і пацыентамі.
Людміла ФЁДАРАВА
На здымку: урачы
Валянціна Протчанка,
Таццяна Каякіна,
Сцяпан Рудзянок.
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 15.19
Луна
8, 9 августа —
 в Раке,
10, 11 — во Льве

Новолуние
11 августа

Сяргей Канцавы, Артур Казлоў,
ААТ “Калінінскі”, на КЗС-25 высушылі
1589,9 тоны;
М і к а л а й П а п л а ў н ы , Ул а д з і м і р
Зубараў, ААТ “Красная Буда”, на
агрэгаце Riela GDT-300 высушылі
481,1 тоны;
Яўген Ячмянёў, ААТ “Уцеўскае”,на
агрэгаце “Мекмар” высушыў 383
тоны.

Па ўраджайнасці сярод
гаспадарак раёна:
КСУП “Абарона”, ураджайнасць
склала 26,5 цэнтнера з гектара, убрана 75,4 % ад агульнай плошчы;
КСУП “Баршчоўскі”, ураджайнасць
склала 25,8 цэнтнера з гектара, убрана 73,3 % ад агульнай плошчы;
ААТ “Калінінскі”, ураджайнасць
склала 25,4 цэнтнера з гектара, убрана 86,3 % ад агульнай плошчы.

9 августа

10 августа

Ночью +14...+16
ДНЕМ +24...+26
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный, 1-3 м/с

Ночью +14...+16
ДНЕМ +25...+27
Ясно.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный, 3-5 м/с
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Азбука хлебаробскага поспеху
Дырэктара сельгаспрадпрыемства
“Уцеўскае” Аляксандра Дробышава
мы сустрэлі а палове дзясятай раніцы
каля канторы. Выезд камбайнаў у поле
адкладваецца.
– Раніца росная, зерне не высахла,
таму спяшацца не варта, – адзначыў
ён. – Убіраць вільготнае зерне ў добрае надвор’е невыгодна, – распавядае
кіраўнік. – Пры вільготнасці 30 працэнтаў
працэс сушкі істотна павялічыцца, а давядзенне да кандыцыі запатрабуе каля
600 літраў дызпаліва. Дадаць да гэтага
транспартныя расходы...
Вось чаму ў “Уцеўскім” чакаюць, калі
сонца і вецер зробяць сваю справу
бясплатна.
Хлебаробы выйшлі на фінішную прамую
жніва. Днямі тут плануюць завяршыць
яго. Прычым, не толькі на 1470 гектарах
гаспадаркі, але і на прыватных участках
грамадзян.
Пакуль гутарылі з кіраўніком, камбайны выйшлі ў поле. Сярод тых, хто
кіруе тэхнікай, знаёмы чытачам газеты
Аляксандр Марфушкін. Малады чалавек
адзначае сваё 11 жніво і кожны год паказвае стабільна высокія вынікі. Сёлета
ў экіпажы камбайна ўпершыню працуе
памочнікам камбайнера Сяргей Сычоў.
Працоўны дуэт займае лідзіруючыя пазіцыі
сярод маладзёжных экіпажаў раёна. Днямі
яго намалот перавысіў 800 тон.
– Шкада, што ўраджайнасць падвяла,
– журыцца Аляксандр, – як не старайся,
а тысячны рубеж пераўзысці складана. –
Тым больш, што зерневы клін гаспадаркі
невялікі. Кожны дзень у сярэднім мы на-

на связи
11 августа
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную
линию с жителями
района проведет
Юрий Николаевич
ДЕРКАЧЕВ,
первый заместитель
председателя
райисполкома,
начальник управления
сельского хозяйства
и продовольствия
райисполкома.
***
9 августа
с 11.00 до 12.00
по телефону 7-27-50
пройдет прямая
телефонная линия
с участием
Анатолия Ивановича
ОСИПЕНКО,
директора Добрушского
района газоснабжения.

в центре
внимания

малочваем ад 50 да 60 тон зерня.
Па словах камбайнера, любіць зямлю і працаваць на ёй вучыўся ў бацькі,
які ўсё жыццё прысвяціў зямлі. Браты
Аляксандра, дарэчы, таксама працуюць
побач. Уладзімір – слесарам у майстэрні,

Міхаіл – на прэс-падборшчыку.
– С я м е й н а я т р а д ы ц ы я аб а в я з в а е ,
– заўважае з “капітанскага мосціка”
Аляксандр.
Леанід МІНІЧ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

страда

Эстафету принимают пахари

На мехдворе сельхозпредприятия
«Завидовское» с утра кипит работа.
Главный агроном хозяйства Татьяна
Рекашева раздает задания комбайнерам и механизаторам, выслушивает и
решает мелкие проблемы. И вот уже
техника выезжает на участки.
До финиша жатвы аграриям
«Завидовского» осталось немногим более недели. При условии хорошей погоды
спешить вряд ли целесообразно: поля
разбросаны на большой территории, и,
во-вторых, необходимо собрать урожай
с наименьшей влажностью.
– Сушилка небольшая, потому дово-
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дить до кондиции все собранное зерно не
имеем возможности, – говорит главный
агроном. – Пока высушили фуражное зерно и закладываемое в семенной фонд.
К слову, в «Завидовском» не только заполняют собственные закрома. Выполнен
госзаказ по ржи и пшенице. На очереди
– овес, но его еще, как и ячмень, продолжают обмолачивать.
Проезжаем по полям предприятия.
Везде – клубы пыли. На одном поле катают в рулоны золотистую солому. На
другом работает сборный отряд по их
складированию. В хозяйстве это ноу-хау.
«Амкодор» и несколько единиц техники с

платформами оперативно скирдуют солому в поле или отвозят ее в специально
отведенное место. В составе мобильного
отряда – опытные механизаторы: Вадим
Нарейко, Александр Куркай и Николай
Кныш. С начала уборочной кампании
они уже подготовили к пахоте более 500
гектаров.
Как только с полей исчезает солома,
на нее выходят почвообрабатывающие
агрегаты. Дискатор и два трактора с
плугами на утро понедельника запахали
более 200 и задисковали более 300 гектаров стерни. Агроном поясняет: дискованием или, как правильно говорить,
лущением сорняки провоцируются на
рост. Перед севом их снова дискуют или
культивируют.
Темпы в подготовке почвы взяты высокие. И это понятно – в «Завидовском»
планируется посеять клин озимых зерновых около 3000 гектаров. Для рапса нужно подготовить 400 гектаров пашни.
– Все нужно делать основательно
и аккуратно, – говорит механизатор
Александр Кушнеров (на снимке). – Если
не клинья перепахивать, то гектаров по
25 за день «поднимаю». На узких же и
коротких участках до 20 выходит.
Александр в хозяйстве более 8 лет.
За руль «Беларуса» сел еще до армии.
Искренне признается: ему хотелось бы
в летний сезон за штурвал комбайна
сесть. Но руководство такое желание не
одобряет. Татьяна Рекашева улыбается и
вполголоса поясняет: Александр – один
из опытнейших механизаторов предприятия. Все тонкости пахоты знает до
мельчайших подробностей. Отпусти такого на комбайн – равнозначную замену
вряд ли найдешь.
Доставка запчастей по первому требованию, двухразовое питание в поле и
отличная по сельским меркам зарплата для хозяйства в порядке вещей. Рад
Кушнеров тому, что уборочная длится
несколько недель, а пахота – до первых
морозов.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

Дисциплина –
залог
успешной
жатвы
Президент Беларуси
Александр Лукашенко требует усилить технологическую
и кадровую дисциплину во
время уборочной кампании
в стране. Соответствующее
поручение Глава государства
дал во время рабочей поездки в Миорский район.
«Технологическая дисциплина – без нее нечего в поле выезжать. Если нет технологий,
что пахать и сеять в убыток? И
самое главное – это кадровая,
трудовая дисциплина, железная дисциплина», – подчеркнул
Александр Лукашенко.
Посещая в Миорском районе
ОАО «Турково», Президент поинтересовался темпами уборки
зерновых в области и стране,
видами на урожай. «Если уберем все, что у нас есть, а мы
уберем, зерном мы обеспечим
страну без проблем», – уверен
Глава государства. Александру
Лукашенко доложили о выполнении государственного заказа
по продаже зерна, обеспечении
кормами животноводческой
отрасли и применении прогрессивных технологий при их
заготовке.
Особое внимание Президент
обратил на обеспечение хозяйств необходимой техникой,
в частности, речь шла о поставке на предприятия белорусских пресс-подборщиков.
«Надо за зиму обучить механизаторов работе на этих прессподборщиках. И надо помочь
закупить их, – поставил задачу
Глава государства. – Это спасение для страны, не только для
Витебщины».
По материалам БелТА

