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Ад ра сы «Да жы нак»

Ся род га на ро вых гас цей 

свя та быў стар шы ня Пала-

ты прад стаў ні коў На цы-

я наль на га схо ду Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь Ула дзі мір 

АНД РЭЙ ЧАН КА. Да рэ чы, 

доў гі час кі раў нік бе ла рус-

ка га пар ла мен та ўзна чаль-

ваў аб лас ную вы ка наў чую 

ўла ду Ві цеб шчы ны, та му 

ў Пры дзвін ні не чу жы і не 

па чут ках ве дае ўсю ад-

каз насць за вы ні кі сяў бы і 

ўбор ку ўра джаю. Ён па дзя-

ка ваў ця пе раш ня му гу бер-

на та ру за аса біс ты ўклад у 

раз віц цё аг ра пра мыс ло ва га 

комп лек су.

Сё ле та ў на шых хле ба-

ро баў з поў на чы па вы ні ках 

жні ва ёсць пад ставы для го-

на ру. Як пад крэс ліў стар шы-

ня Ві цеб ска га абл вы кан-

ка ма Мі ка лай ШАРС НЁЎ, 

сё ле та ўста ноў ле ны рэ корд 

пя ці год кі: агуль ны на ма лот 

збож жа вых — па рад ку ад-

на го міль ё на 77 ты сяч тон 

(ся рэд няя ўра джай насць 

больш за 31 цэнт нер з гек-

та ра). Пры гэ тым упер шы-

ню ў Ар шан скім і Ві цеб скім 

ра ё нах «ка ра вай» за ва жыў 

125 і 117 ты сяч тон ад па вед-

на — та кіх па каз чы каў тут 

ра ней не бы ло.

А яшчэ адзін га на ро вы 

госць — гу бер на тар Пскоў-

скай воб лас ці Ра сіі Мі ха іл 

ВЯ ДЗЕР НІ КАЎ у ін тэр в'ю 

жур на ліс там не раз пад-

крэс лі ваў, што ёсць ча му 

па ву чыц ца ў бе ла ру саў — 

куль ту ры зем ля роб ства, 

комп лекс на му па ды хо ду...

У якас ці па да рун ка да 

«Да жы нак» Ві цебск атры маў 

фут боль ны ма неж. Адкрыўся 

пас ля рэ кан струк цыі сквер 

імя Кі ра ва на су праць чы гу-

нач на га вак за ла. Што ці ка ва, 

там ця пер ёсць ар ка з выя-

вай гер ба Ві цеб ска. Мож на 

ўба чыць і скульп ту ру, якая 

пры све ча на мо ла дзі 1960-х. 

Хло пец з гі та рай схі ліў ка-

ле на пе рад дзяў чы най. Яна 

тры мае ў ру цэ вер шы і ча со-

піс «Ма ла досць».

Да «Да жы нак» га ра джа-

не атры ма лі яшчэ шмат па-

да рун каў, якія бы лі не аб ход-

ныя Ві цеб ску. У пры ват нас-

ці, ра ней ад кры лі пад зем ны 

пе ра ход — даў га буд яшчэ 

са вец ка га ча су. А по бач на 

но вым участ ку пра спек та 

Бу даў ні коў — у бок спаль-

на га мік ра ра ё на «Бі ле ва» — 

1 ве рас ня ад чы ні ла дзве ры 

но вая шко ла.

Цы ры мо нія ўша на ван-

ня най леп шых хле ба ро баў 

Пры дзвін ска га краю прай-

шла ў Лет нім ам фі тэ ат ры на 

га лоў най сцэ ніч най пля цоў-

цы між на род на га фес ты ва-

лю мас тац тваў «Сла вян скі 

ба зар у Ві цеб ску».

У пра гра ме бы лі вы стаўкі 

ка ра ва яў ра ё наў воб лас ці, 

сель ска гас па дар чай тэх ні кі, 

рэс пуб лі кан ска га ма ла дзёж-

на га іна ва цый на га пра ек та 

«100 ідэй для Бе ла ру сі». За-

ці ка ві лі і ін тэр ак тыў ная пля-

цоў ка МНС, па ка заль ныя 

вы ступ лен ні па пе ра цяг ван-

ні ве лі ка груз на га аў та транс-

пар ту, «ста ян кі» клу баў гіс-

та рыч най рэ кан струк цыі, 

раз на стай ныя кан цэрт на-

за баў ляль ныя пра гра мы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Апош нія вы хад ныя ве рас ня ад зна чы лі ся пра вя дзен нем свя та 
пра цаў ні коў вёс кі ад ра зу ў трох аб лас цях кра і ны — Ві цеб скай, 
Го мель скай і Мін скай. Як заў сё ды, уша ноў ва лі ся най леп шыя 
хле ба ро бы. Ста лі цы сё лет ніх аб лас ных «Да жы нак» атры ма лі 
па да рун кі ў вы гля дзе ад ра ман та ва ных і но вых аб' ек таў. 
А гэ та доб рая тра ды цыя, якая пра цяг ва ец ца.

Ві цебск

Па чы на ю чы з са май ра-

ні цы ў Чэр ве ні па на ва ла 

свя точ ная ат мас фе ра — 

пра ца ва лі ганд лё выя ра-

ды, сцэ ніч ныя пля цоў кі, 

«Го рад май строў». Гас-

цей свя та ча ка лі так са-

ма вы стаў кі ка ра ва яў і 

сна поў рэ гі ё наў воб лас-

ці, а так са ма мас тац кіх 

ра бот май строў на род-

ных ра мёст ваў. Так са ма 

да абе ду на ста ды ё не 

ся рэд няй шко лы № 2 

ама та раў спор ту ча ка-

ла спар тыў ная пля цоў-

ка «Спорт для ўсіх».

і гэ та бы лі не ўсе па да-

рун кі да «Да жы нак». Так, 

ад бы ло ся ад крыц цё яс ляў-

са дка «Пчол ка». Ура чыс тае 

ме ра пры ем ства на ве даў 

стар шы ня Мі набл вы кан ка-

ма Аляк сандр ТУР ЧЫН.

«Пчол ка» стаў сё мым 

дзі ця чым са дком у Чэр ве ні. 

Ад кры лі ся 12 груп, раз лі ча-

ных на 230 мес цаў: ча ты ры 

ста рэй шыя, тры ся рэд нія і 

ма лод шыя і дзве ясель ныя. 

Аб' ект цал кам па кры вае па-

трэ бу Чэр ве ня ва ўста но вах 

да школь най аду ка цыі. Спор-

там дзе ці змо гуць зай мац-

ца ў ба сей не і аб ста ля ва най 

фіз куль тур най за ле. Да рэ-

чы, гэ та адзі ная да школь ная 

ўста но ва Чэр ве ня, дзе ёсць 

ба сейн. Ёсць так са ма дзве 

трэ на жор ныя за лы, адна з 

якіх — з ЛФК-про фі лем. Там 

пад на гля дам спе цы я ліс таў 

бу дуць зай мац ца ма лыя з 

аслаб ле ным зда роў ем.

А пас ля абе ду ад бы ла ся 

цы ры мо нія ўзна га ро джан-

ня най леп шых хле ба ро баў. 

«Ця пе раш ні се зон увой дзе ў 

гіс то рыю Мін шчы ны як год, у 

якім атры ма на два міль ё ны 

тон збож жа з вась мі па краі-

не ў цэ лым, гэ та зна чыць 

чвэрць ура джаю, — ад зна-

чыў пер шы на мес нік стар-

шы ні Мі набл вы кан ка ма 

Сяр гей ЛЯЎ КО ВІЧ. — Усё 

гэ та — вы нік на ма ган няў 

пра цаў ні коў вёс кі, а та кіх у 

цэнт раль ным рэ гі ё не больш 

за 57 ты сяч. Сён ня ха це ла-

ся б па дзя ка ваць кож на му. 

Упэў не ны, што па тэн цы ял 

на шай воб лас ці яшчэ вы-

шэй шы, та му жа даю но вых 

здзяйс нен няў і пе ра мог. Усе 

рэ кор ды яшчэ на пе ра дзе!»

Ад гры ме ла га лоў нае 

аграр нае свя та воб лас ці, 

пад час яко га цэ лы дзень у 

па вет ры лу на ла ра дас ная 

ат мас фе ра. Ка лі афі цый ная 

част ка скон чы ла ся, пра гу ча-

лі ўсе сло вы па дзя кі, а ўзна-

га ро ды і па мят ныя па да рун кі 

да ста лі ся сва ім ула даль ні-

кам, па чаў ся свя точ ны кан-

цэрт.

На га лоў най сцэ не вы-

сту па лі зор кі бе ла рус кай і 

ра сій скай эст ра ды, ся род 

якіх — Алё на Лан ская, Рус-

лан Алях но, гурт «Пра ва ка-

цыя». Гле да чы — жы ха ры 

і гос ці Чэр ве ня, ра бот ні кі 

сель ска гас па дар чай сфе-

ры — пад пя ва лі ар тыс там, 

тан ца ва лі і ве ся лі лі ся. Пас-

ля кан цэр та не ба Чэр ве ня 

рас кве ці ла ся свя точ ным са-

лю там.

Сяр гей КУР КАЧ.

Чэр вень

Уво гу ле ме на ві та Ма зыр-

скі ра ён — адзін з бяс прэч-

ных лі да раў сель гас вы твор-

час ці паўд нё ва-ўсход ня га 

рэ гі ё на Бе ла ру сі.

Між тым Го мель шчы на па 

пра ве мо жа га на рыц ца вы-

ні ка мі ра бо ты сва іх аг ра ры-

яў. Сё ле та ў воб лас ці толь кі 

збож жа вых і зер не ба бо вых 

(без улі ку ку ку ру зы) — на-

ма ло ча на на тра ці ну болей, 

чым ле тась, — уся го ка ля 

915 ты сяч тон. Больш за 

ўсё збож жа са бра лі ў Бу-

да-Ка ша лёў скім ра ё не — 

93 ты ся чы тон, у Рэ чыц кім 

і Ра га чоў скім ра ё нах — 

86 і 85 ты сяч ад па вед на. Са-

мыя вы со кія тэм пы рос ту па 

гэ тым па каз чы ку — больш 

за 170 пра цэн таў — у аг ра-

ры яў Вет каў шчы ны і Ча чэр-

шчы ны. У цэ лым 10 ра ё наў 

Го мель скай воб лас ці па ка-

за лі тэмп рос ту ва ла во га 

збо ру, вы шэй шы за ся рэд-

не аб лас ны.

Пер шае мес ца ся род раё-

наў па вы твор час ці збож жа 

за ста ло ся за Жло бін скім 

ра ё нам. Там тэмп рос ту ва-

ла во га збо ру збож жа склаў 

130 % да ся рэд ня га ўзроў-

ню па пя рэд ніх трох га доў. 

Ся род сель ска гас па дар-

чых ар га ні за цый па гэ тым 

па каз чы ку пе ра мож цам на-

зва на экс пе ры мен таль ная 

ба за «Кры ніч ная» Ма зыр-

ска га ра ё на.

Пер шым у рэ гі ё не за-

вяр шыў убор ку збож жа вых 

Доб руш скі ра ён. Ка лі га ва-

рыць аб ура джай нас ці, то 

са мы вы со кі па каз чык — 

53 цэнт не ры з гек та ра — 

ад зна ча ны ў ААТ «Отар» 

Ча чэр ска га ра ё на.

Па моч нік Прэ зі дэн та, 

ін спек тар па Го мель скай 

воб лас ці Юрый ШУ ЛЕЙ КА 

за чы таў пры ві таль ны ад рас 

кі раў ні ка дзяр жа вы:

— Пра цаў ні кі вёс кі Го-

мель скай воб лас ці ў чар-

го вы раз раз бі лі стэ рэа тып 

пра тое, што геа гра фіч нае 

ста но ві шча рэ гі ё на, не вы-

со кая баль насць зя мель і 

час тыя ка та кліз мы на двор'я 

з'яў ля юц ца не пе ра адоль ны-

мі пе ра шко да мі для да сяг-

нен ня жа да ных па каз чы каў. 

Вы знач на па вя лі чы лі нама-

лот, вы рас ці лі доб ры ўра-

джай збож жа вых, ку ку ру зы, 

га род ні ны, за кла лі да стат-

ко вую кар ма вую ба зу для 

вы твор час ці ма ла ка і мя са, 

а ця пер ак тыў на рых ту е це 

свае па лі да но ва га се зо на. 

Усё гэ та кра са моў на свед-

чыць аб тым, што вяс коў цы 

зна хо дзяц ца на пра віль ным 

пра цоў ным шля ху і па тэн-

цы ял Па лес ся да лё ка не 

вы чар па ны.

Звяр та ю чы ся да ўдзель-

ні каў свя та, стар шы ня Го-

мель ска га абл вы кан ка ма 

Ге надзь СА ЛА ВЕЙ чар го-

вы раз пад крэс ліў важ насць 

пра фе сіі хле ба ро ба:

— Хлеб — най важ ней-

шая каш тоў насць, мер ка 

хле ба роб на га май стэр ства, 

сім вал даб ра бы ту і да стат-

ку. І ме на ві та та му ў Бе ла-

ру сі «Да жын кі» ад зна ча юць 

з та кім раз ма хам, — ад-

зна чыў кі раў нік рэ гі ё на. — 

Пра ца хле ба ро ба — ад на з 

са мых цяж кіх, а ў Го мель-

скай воб лас ці, якая па сва іх 

клі ма тыч ных умо вах з'яў-

ля ец ца зо най ры зы коў на га 

зем ля роб ства, тым больш. 

Та му для атры ман ня вы ні-

ку і на ма ган няў да во дзіц ца 

пры кла даць больш, — пад-

крэс ліў Генадзь Са ла вей.

Між тым па дзя кі Прэ зі-

дэн та Бе ла ру сі ўда сто і лі ся 

ды рэк тар УП «Па лес се-

Агра ін вест» Пет ры каўскага 

ра ё на Мі ха іл Ка пін скі 

і меха ні за тар аг ра кам бі на-

та «Хол меч» Рэ чыц ка га ра-

ё на Іван Вы рвіч. Га на ро вы-

мі гра ма та мі Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та ўзна га ро джа ны 

ды рэк тар КСУП «Саў гас-

кам бі нат «За ра» Ма зыр-

ска га ра ё на Алег Слінь ко і 

трак та рыст-ма шы ніст аг ра-

кам бі на та «Хол меч» Ва сіль 

Ко валь.

Най леп шым ма ла дзёж-

ным экі па жам пры зна ны 

экі паж «Са вец кай Бе ла-

ру сі» Рэ чыц ка га ра ё на — 

Дзміт рыя Ля шчын ска га і 

Ра ма на Да ні лі ка. Пер шае 

мес ца ся род ва дзі це ляў на 

пе ра воз цы зер ня ад кам-

бай наў пры су джа на Ры го-

ру Ма лоч ку, які пра цуе ў 

ААТ «Ча мя рыс кі» на Бра-

гін шчы не.

Дып ло мы пер шай сту-

пе ні ся род га лоў ных аг-

ра но маў уру чы лі Мі ка лаю 

Бы коў ска му з СВК «50 год 

Каст рыч ні ка» Рэ чыц ка га 

ра ё на і Але сі Кры віц кай, 

якая прад стаў ляе аг ра фір-

му імя Ле бе дзе ва РУП «Го-

мель э нер га» ў Вет каў скім 

ра ё не.

На фес ты ва лі бы лі ўша-

на ва ны ўла даль ні кі дру гіх 

і трэ ціх мес цаў, а так са ма 

ўру ча ны ўзна га ро ды за 

шмат га до вую доб ра сум-

лен ную пра цу, пра фе сі я-

на лізм і ўклад у раз віц цё 

га лі ны.

Гос ці свя та тра ды цый на 

друж най ка ло най прай шлі 

па цэнт раль най ву лі цы го-

ра да. Свя точ на му па ра ду 

аг ра ры яў, якія пры еха лі 

ў Ма зыр з 21 ра ё на Го-

мель шчы ны, спры я ла і на-

двор'е.

Для ўдзель ні каў свя та, 

а так са ма жы ха роў і гас цей 

Ма зыр шчы ны, бы ла ар га-

ні за ва ная вы стаў ка ай чын-

най сель ска гас па дар чай 

тэх ні кі.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Ма зыр

Спя кот нае лет няе на двор'е быц цам бы па дзя ка ва ла 

хле ба ро баў за на пру жа ную пра цу, па да ра ваў шы два 

цёп лыя дні ад па чын ку тым, хто ме ся ца мі пад час сяў-

бы і біт вы за ўра джай пра ца ваў без пе ра больш ван ня 

з ра ні цы да но чы. Не да шаш лы коў, не да ку рор таў і 

тым больш не да пра тэс таў бы ло тым, хто зда бы ваў 

кра і не хлеб.

Дзі ця чы са док 
у па да ру нак

Са мы важ кі 
ка ра вай пя ці год кі

Буй ны цэнтр Пры пяц ка га Па лес ся, Ма зыр, 

які не так даў но ад зна чыў 865-ы дзень 

на ра джэн ня, у ат мас фе ру маш таб на га фес ты ва лю 

пра цаў ні коў вёс кі аку нуў ся не ўпер шы ню. Амаль 

два дзе ся ці год дзі та му ў Ма зы ры пра хо дзі лі 

рэс пуб лі кан скія «Да жын кі». Сё ле та да аб лас но га 

свя та го рад рых та ваў ся не менш грун тоў на: 

ад ра ман та ва ны да ро гі, но вы вы гляд атры ма лі 

фа са ды жы лых да моў, ад ноў ле ны ву ліч ныя 

лес ві цы — сво е а саб лі выя пе ша ход ныя ар тэ рыі, 

якія звяз ва юць роз ныя ра ё ны го ра да. Як раз 

імі ак тыў на ка рыс та лі ся гос ці рай цэнт ра, якія 

імк ну лі ся па зна ё міц ца са сла ву тас ця мі го ра да.

Старшыня Чэрвеньскага райвыканкама Віталь КАЗЛОЎ 
перадае эстафету «Дажынак» 

старшыні Капыльскага райвыканкама Сяргею ПІЛІШЧЫКУ.

Збож жа вы 
па тэн цы ял 
Па лес ся

Пераможцы абласных «Дажынак» з Буда-Кашалёўскага раёна 
Васіль ГАЛАВАЦКІ і Дзмітрый КАРПАЎ.

Святочнае шэсце ў Віцебску.
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