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Краіна моцная рэгіёнамі: Добрушскі раён

ЁСЦЬ ЧЫМ ГАНАРЫЦЦА,
ЁСЦЬ ДА ЧАГО ІМКНУЦЦА
Уводзіцца ў эксплуатацыю
новае абсталяванне на
Добрушскім фарфоравым
заводзе, Гомельскім
горна-ўзбагачальным
камбінаце. Упершыню
ў раён прыцягнута больш за
мільён долараў інвестыцый,
засвоеных на будаўніцтве
міні-ГЭС у Добрушы.
Вынікі 2018 года даюць
перспектывы на будучыню,
адзначае старшыня
Добрушскага райвыканкама
Вольга МОХАРАВА:
— Зу сім ня даў на ў на шым
сель ска гас па дар чым ра ё не
ўша на ва лі пе ра мож цаў ра ённага працоўнага спаборніцтва.
Мы ўзна га ро дзі лі ка лек ты вы і
іх асобных прадстаўнікоў. І хоць
летась да сяг нуць вы знача на га
ў раслінаводстве не атрымалася, у нашых гаспадарках ёсць
на го ды для го на ру. «Доб рушскі райаграсэрвіс» стаў лідарам

раёна па вытворчасці збожжа: на
адзін бала-гектар тут яго атрымана больш за 110 кілаграмаў.
Ка лек тыў уз на га ро джа ны пераходным прызам «Залаты колас». «Уцеўскае» — бясспрэчны лідар па валавой вытворчасці

ма ла ка — 109 % да ўзроў ню
2017 года. Па надоі на адну фуражную карову — 8 174 літры —
няма роўных жывёлаводам «Завідаўскага». Пераможцам у намінацыі «Кіраўнік года» названы
дырэктар сельгаспрадпрыемства
«Церахоўка-Агра» Руслан Сакалоў. У прадпрыемства самыя высокія паказчыкі па вытворчасці
мя са буй ной ра га тай жы вё лы:
плюс 35 %. У ААТ «Калінінскі»
прадукцыйнасць працы вырасла
на 16 %, выручка ад рэалізацыі
павялічылася на 14 %.
Да сяг нен нем мі нула га го да
стаў ўведзены ў эксплуатацыю
першы ў раёне арэндны дом камерцыйнага выкарыстання. Філіял «Гомельскі горна-ўзбагачальны
камбінат» ААТ «Гомельшкло» стаў
пераможцам сярод прамысловых
прадпрыемстваў. Словы падзякі
за працу Вольга Мохарава адра са ва ла такса ма ка лек ты вам
ПМК-5, «Добрушскага камунальніка», устаноў адукацыі, культуры

і спорту, медыцынскім работнікам,
прадстаўнікам сацыяльнай абароны, малога бізнесу.
Летась Добрушскі раён выканаў прагнозныя паказчыкі на 98 %.
Сельскагаспадарчай прадукцыі было выраблена на суму 84,5 мільёна рублёў, ці 32,6 тысячы рублёў у
разліку на аднаго працаўніка галіны. Рэзервы для росту ёсць і ў сельскай гаспадарцы, і ў прамысловасці, лічыць Вольга Фёдараўна:

— Наша задача — пастаянна
павялічваць эфектыўнасць працы
і канкурэнтаздольнасць прадукцыі
прамысловых і сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Важна ўкараняць новыя тэхналогіі, мадэрнізаваць вытворчасці і ствараць
новыя прадпрыемствы. У сельскай
гаспадарцы арыенцір гэтага года:
сабраць на палях Добрушчыны багаты ўраджай.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

 НАВІНЫ ДОБРУШСКАГА КРАЮ
ДОСВЕД АБ'ЯДНАЎ
МЕДЫКАЎ ЯПОНІІ І БЕЛАРУСІ
Прадстаўнікі Нагасакскага і Фукусімскага медыцынскіх універсітэтаў адкрылі беларуска-японскі
медыцынскі цэнтр. Падзея адбылася ў канцы мінулага года ў аграгарадку Карма.
Адкрыццё такой медыка-адукацыйнай установы стала магчымым дзякуючы сумесным намаганням кіраўнікоў Гомельскага медыцынскага ўніверсітэта, іх японскіх
калег і выканаўчай улады раёна. Апошняя дапамагла
вызначыцца з памяшканнем.
Спецыялісты лічаць, што работа гэтага цэнтра дапаможа
студэнтам у засваенні практычных навыкаў аказання медыцынскай дапамогі ў першасным звяне — медыцынскай
амбулаторыі. Пацыенты, у сваю чаргу, атрымаюць якаснае
абследаванне і лячэнне. У цэнтр рэгулярна будуць прыязджаць вядучыя выкладчыкі Гомельскага дзяржаўнага
медыцынскага ўніверсітэта.
Таксама адкрыццё цэнтра станоўча адаб'ецца на
якасці аказання медыцынскіх паслуг у Карме і павышэнні прафесійнага ўзроўню мясцовых медыкаў. У хуткім
часе да праекта далучацца медыкі з Фукусімскага медыцынскага ўніверсітэта. Супрацоўніцтва і досвед працы
ў зоне заражэння пасля аварыі на Фукусімскай АЭС
будуць вельмі запатрабаваныя, асабліва пасля таго, як
Кармянскі цэнтр будзе цалкам абсталяваны.
Такое ўзаемадзеянне паміж беларускім і японскім бакамі будзе спрыяць узбагачэнню ведамі студэнтаў, збліжэнню нашых народаў, якія пацярпелі ад радыяцыі.

МАГЧЫМАСЦІ
ДЛЯ ЮНЫХ
У канцы мінулага года ў Мінску
прайшло пасяджэнне Каардынацыйнага савета па рэалізацыі
ініцыятывы «Горад, дружалюбны
дзецям і падлеткам» у Рэспубліцы Беларусь. Па яго выніках Добрушу прысвоена ганаровае званне «Горад, дружалюбны дзецям і
падлеткам».
Дарэчы, Добруш далучыўся да гэтай ініцыятывы ЮНІСЕФ яшчэ ў 2008
годзе. Гарадскі савет старшакласнікаў
распрацаваў і рэалізаваў праект «Добрыя сэрцы», накіраваны на аказанне
дапамогі і падтрымкі дзецям-інвалідам
і дзецям, што апынуліся ў сацыяль-

на небяспечных умовах. Таксама рэалізаваны праект
«Востраў» — рэканструявана і добраўпарадкавана гарадская зона адпачынку для арганізацыі і правядзення
вольнага часу дзяцей і моладзі.

КУБКІ І ТАЛЕРКІ
ЗАЦІКАВІЛІ АПТАВІКОЎ
Прадукцыя Добрушскага фарфоравага завода
нядаўна была прадстаўлена на міжнароднай выстаўцы тавараў народнага спажывання Аmbіеntе
ў Франкфурце-на-Майне.
У Германіі дабрушане выстаўлялі шырокую палітру
прадукцыі ад падарункавага сегмента да посуду індустрыі гасціннасці. Цікавасць выказалі буйныя аптовыя
пакупнікі з Румыніі, Польшчы, Італіі, Германіі, Расіі, краін
блізкага Усходу. Аmbіеntе — самая буйная ў свеце выстаўка тавараў народнага спажывання — з'яўляецца
не толькі інфармацыйнай пляцоўкай, але і месцам для
ўсталявання новых дзелавых кантактаў.

ШКОЛЬНІК ЗДАБЫВАЕ ЭНЕРГІЮ
З РАСЛІН
Лаўрэат Балтыйскага навукова-інжынернага конкурсу — Ілья Козыраў з аграгарадка Ігаўка Добрушскага раёна.
Прадметам даследавання школьніка і яго таварыша
Арцёма Галаганава стала атрыманне энергіі з раслін.
Вучні зрабілі практычную мадэль, з якой раней перамаглі на рэспубліканскім конкурсе даследчых работ у секцыі «фізіка». Удасканалены праект быў прадстаўлены ў
Санкт-Пецярбургу на 15-м Балтыйскім
навукова-інжынерным конкурсе — адным з самых буйных навуковых спаборніцтваў для школьнікаў у Расіі.
Больш як 500 юных навукоўцаў і
інжынераў прадставілі свае праекты
ў галінах фізікі, матэматыкі, біялогіі,
медыцыны, робататэхнікі і шэрагу іншых кірункаў. Настаўніцкае журы, як і
прадстаўнікі бізнесу, убачылі ў праекце
Ільі Козырава прафесійнае даследаванне. У сваім відэароліку юнак прадэманстраваў вынікі працы па атрыманні
ўзнаўляльнай энергіі з раслінна-мікробнага элемента. Цяпер школьнік рыхтуецца да ўдзелу ў новых праектах.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ГІСТОРЫЯ І СЛАВУТАСЦІ
ДОБРУШСКАГА РАЁНА
* Добрушскі раён знаходзіцца на паўднёвым усходзе
Беларусі, у межах Гомельскага Палесся, на мяжы трох дзяржаў. Гэтае месца — уязныя вароты ў Рэспубліку Беларусь
з боку Расіі і Украіны, адзначана манументам Дружбы, які
плануецца рэканструяваць сёлета.
* Колькасць насельніцтва раёна складае звыш 36 тысяч
чалавек.
* Добруш згадваўся ў ХVІ стагоддзі як вёска Гомельскага
староства Рэчыцкага павета Вялікага Княства Літоўскага.
Праз два стагоддзі — у складзе Расійскай імперыі. Пачатак
яго росквіту звязаны з 1775 года з імем фельдмаршала
Пятра Румянцава-Задунайскага, а потым яго сына Мікалая,
дзяржаўнага канцлера Расійскай імперыі. Яны заклалі падмурак эканамічнага развіцця мястэчка. Тут была створана
палатняна-парусінавая мануфактура з вялікай колькасцю
работнікаў, а таксама заснавана некалькі кузняў і пабудаваны буйныя спіртзаводы.
* У сярэдзіне 1830-х гадоў уладальнікам гомельскага маёнтка і Добрушскай эканоміі становіцца граф Іван
Паскевіч. Пры ім у 1842 годзе ў Добрушы быў пабудаваны медзеплавільны завод. Менавіта ён быў ініцыятарам
стварэння ў населеным пункце папяровай фабрыкі. Але ж
праект ажыццявіў яго сын Фёдар. Перад Першай сусветнай
вайной фабрыка выпускала ў год 10 тысяч тон паперы на
тры мільёны рублёў. У 1887 годзе праз станцыю Добруш
пачаўся рэгулярны пасажырскі і грузавы рух на ўчастку
Гомель — Бранск.
* Левы прыток Сожа — рака Іпуць — разбіваецца на
шматлікія рукавы, якія ажурнымі карункамі аплятаюць увесь
горад. 13 розных мастоў звязваюць мікрараёны горада.
Характэрнай асаблівасцю добрушскага ўчастка Іпуці з'яўляецца плаціна. На ёй пабудаваны чатыры масты — турбінны,
драўляны і два жалезабетонныя.
* На тэрыторыі Добрушскага раёна, у аграгарадку Карма знаходзіцца Пакроўская царква і рака з мошчамі Іаана
Кармянскага. Святар Іаан Гашкевіч у 1998 годзе прылічаны
праваслаўнай царквой да Святых зямлі беларускай. Сёння
да яго мошчаў прыязджаюць паломнікі з розных краін.
* У будынку, дзе ў 70-х гадах ХІХ стагоддзя была школа
для дзяцей рабочых папяровай фабрыкі, сёння знаходзіцца Добрушскі раённы краязнаўчы музей. Камплектаванне
фондаў пачалося з 2003 года за кошт паступленняў з грамадскіх музеяў раёна. Экспазіцыі адлюстроўваюць гісторыю рэгіёна з найстаражытных часоў да нашых дзён.

