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Урочышча Хмялёўка ў гэтыя дні 
нагадвае зялёнае мора. Толькі вецер 
гоніць не водную хвалю, а травяную. 
У небе паважна лунаюць буслы, а 
у высокіх густым травастоі шчы-
руе касілка, пакідаючы пасля сябе 
пульхныя кучы травы ў доўгіх-доўгіх 
пракосах. 
— Сёлета травы нарасло ўдосталь 

— толькі касіць паспявай! — кажа 
галоўны аграном ААТ “Хмелева” 
Валянцін Казлюк. — Яно і не дзіва: 
дажджы, лічы, штодня паліваюць, а 
нашым супясчаным глебам яны вой як 
патрэбны! Вось тут, у нізінцы, побач з 
урочышчам Хмялёўка, вільгаці шмат, 
нават меліярацыйны канал паўнюткі. 
Трава пасля падкормкі каліем і азотам 
ажно буяе. Таму “зялёнае жніво” у 
нас ідзе кожную пагодлівую хвіліну. 
Ужо  траншэю сенажом амаль поўную 
натрамбавалі! 

На хмелеўскіх фермах утрымлі-
ваецца амаль пяць тысяч кароў і цялят. 
Каб пракарміць такое пагалоў’е (да-
рэчы, тут самая высокая шчыльнасць 
БРЖ з улікам плошчаў), неабходна 
нарыхтаваць сіласу 23200 тон, 14800 
тон сенажу і 920 тон сена для цялят. 
Агранамічная служба гаспадаркі 
спраўляецца на выдатна: ужо скоша-
на 1095 гектараў шматгадовых траў з 
адведзеных пад іх 1400 га, закладзена 

з прымяненнем кансервантаў звыш 
4 тысяч тон сенажу.

— Касавіца ў нас набліжаецца 
да свайго лагічнага завяршэн-
ня, — працягвае галоўны аграном. 

— За некалькі дзён справімся са 
шматгадовымі травамі, а там і час 
зернесенажу наблізіцца. Касілка ў нас 
новая, задае тон работ нашым двум 
кармаўборачным “Ягуарам”. Адво-
зяць зялёную масу хлопцы на шасці 
МАЗах на ферму “Дзяменічы”, каб ў 
траншэю ўтрамбаваць ці ў поліэтылен 
запакаваць. Вадзіцелі, дарэчы, у нас 
у большасці маладыя, увішныя. 

  Корманарыхтоўчае звяно забяспеч-
ваецца бясплатнымі гарачымі абедамі. 
Харчуюцца механізатары двойчы ў 

дзень. Можна сказаць, спыняюць 
рухавікі, толькі каб падсілкавацца. 
Ну, а калі дождж пойдзе, тады ча-
совы адбой, пакуль зялёная маса не 
падвяліцца. Бядуюць толькі хлопцы, 
што сена аніяк нарыхтаваць не могуць 

— дожджык-гарэза мочыць пракосы. 
Але ж, лета яшчэ наперадзе — па-
спеюць!

Святлана КІСЛАЯ
Фота аўтара

На здымку: Яўген ЗІМІН, Ілля 
ШАБАЛА, Сяргей КАЧАЛЕНКА, 

Сяргей ПАНАСЮК, Дзмітрый 
ЛЯШКО, Уладзімір ТРАФІМУК 
і галоўны аграном  Валянцін 

КАЗЛЮК упэўнены: рагулі будуць 
зімою сытна накормлены! 

ЗЯЛЁНАЕ ЖНІВО

Пакосы кладуцца ў траншэі 

Перасоўная экспазіцыя музея 
ў Жабінцы

Штогод 22 чэрвеня жыхары краіны ўзгадваюць усіх 
тых, хто коштам свайго жыцця абараняў Радзіму, 
загінуў на франтах, памёр ад голаду і нягодаў у тыле, 
быў закатаваны ў фашысцкай няволі. 

Напярэдадні гэтай трагічнай і памятнай даты 
Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай 
вайны падрыхтаваў па маршруце Кобрын—Жабінка—
Брэст выязную акцыю перасоўнай экспазіцыі “Жыць, 
каб памятаваць”, прымеркаваную да 80-х угодкаў з 
дня пачатку Вялікай Айчыннай вайны.

Перасоўная экспазіцыя складаецца з пяці раздзелаў, 
створана на аснове фондавага матэрыялу музея і 
распавядае пра першыя дні вайны, героях Беларусі і 
асноўных баях, што набліжалі Перамогу. У Жабінцы 
яна будзе 19 чэрвеня на гарадской плошчы. На-
вуковыя супрацоўнікі музея правядуць экскурсію 
па экспазіцыях, побач развярнецца інтэрактыўная 
пляцоўка з тэматычнымі конкурсамі, віктарынамі 
і фотазонай. Запрашаем усіх жадаючых наведаць 
перасоўную экспазіцыю!

Сустрэчы ў калектывах
Супрацоўнікі Жабінкаўскага раённага аддзела па 

надзвычайных сітуацыях працягваюць выступаць у 
працоўных калектывах. Так, намеснік начальніка 
аддзела Аляксандр Батуля наведаў рэдакцыю газеты 

“Сельская праўда”. Яе работнікам госць агучыў сумную 
статыстыку па пажарах і нагадаў правілы пажарнай 
бяспекі, гаварыў пра дзіцячае свавольства з агнём, 
прадэманстраваў, як карыстацца вогнетушыцелем, 
аўтаномным пажарным апавяшчальнікам і дадаткам 
МНС “Дапамога побач”. Сустрэчы адбудуцца таксама 
ў Жабінкаўскай дыстанцыі пуці, на торфабрыкетным 
заводзе. У сельгасарганізацыях прадстаўнікі РАНС на-
гадаюць аб правілах бяспекі пры нарыхтоўцы кармоў.

Цікава пра дарожную бяспеку
У рамках акцыі “Бяспечныя канікулы” супрацоўнікі 

ДАІ наведваюць школьныя аздараўленчыя лагеры 
і ў простай гульнявой форме нагадваюць дзецям 
Правілы дарожнага руху. Напрыклад, госці з Брэ-
ста — інспектары па агітацыі і прапагандзе ДАІ 
Упраўлення ўнутраных спраў — пабывалі ў Ленінскай 
і трэцяй гарадской школах. У аграгарадку разам з 
супрацоўнікамі хлопчыкі і дзяўчынкі вырашылі шэ-
раг сітуацыйных задач і ўспомнілі дарожныя знакі. 
Цудоўнае надвор’е дазволіла паўтарыць правілы для 
юных веласіпедыстаў. Пасля праваахоўнікі адправіліся 
на цэнтральную вуліцу горада, дзе з камандай юных 
інспектараў дарожнага руху з СШ № 3 правялі акцыю 
з кіроўцамі, пешаходамі і веласіпедыстамі. Лепшыя 
знаўцы ПДР атрымалі падарункі ад ДАІ.

“Пакроў” у Драгічыне
Маладзёжны хор “Пакроў” (пад кіраўніцтвам 

Наталлі Маркоўскай) нашага храма Пакроваў Прас-
вятой Багародзіцы прыняў удзел у XIX фестывалі 
праваслаўных духоўных песнапенняў “Спявайце Богу 
нашаму, спявайце!”, які адбыўся ў Драгічыне. 

Мерапрыемства наведалі ганаровыя госці: 
архіепіскап Брэсцкі і Кобрынскі Іаан, благачынны 
цэркваў Драгічынскай акругі, настаяцель храма Стрэ-
чання Гасподняга ў Драгічыне протаіерэй Іаан Пінчук, 
начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і 
па справах моладзі Драгічынскага райвыканкама Іна 
Праневіч, а таксама духавенства Брэсцкай епархіі і 
жыхары горада. У фестывалі прынялі ўдзел 14 пеўчых 
калектываў, якія выканалі духоўныя песнапенні, 
царкоўныя і народныя канты, творы ваеннай і патры-
ятычнай тэматыкі. Наш маладзёжны хор прадставіў 
на суд слухачоў тры музычныя творы: стыхіра на 

“Госпадзе, ваззвах...”, “Малітва”, “Мама”. Другое 
аддзяленне ўрачыстасці складалася з выступленняў 
прафесійных калектываў і царкоўных хораў епархіі. 
Пасля творчых нумароў з прывітальным словам да 
прысутных звярнуўся ўладыка Іаан, які падзякаваў 
усім удзельнікам, уручыў граматы і падарункі.

Інфармацыя райсельгасхарчу 
аб уборцы і нарыхтоўцы кармоў 

у гаспадарках раёна на 10 чэрвеня 
Першая калонка лічбаў — скошана траў 

першым укосам (у % да плана); другая — убрана 
(у % да скошанага); трэцяя — нарыхтавана 

сенажу (%); чацвёртая — нарыхтавана 
травяных кармоў (у к. а. т); пятая — 

нарыхтавана травяных кармоў (у % да плана)

 “Мацеевічы” 87,6 93 26,7 823,4 10,2
“Вазнясенскі” 86,7 74 48,5 1111,8 16,9
“Хмелева” 85,5 85 27,4 1151,6 10,4
“Ракітніца” 80,1 81 17,4 732,7 10,3
“Азяты” 78,3 79 46,2 579,8 17,5
“Арэпічы” 67 53 12,6 1568,4 18,6
“Рагазнянскі” 58,1 79 43,3 1576,6 16,1
“Жабінкаўскі” 57,4 91 31,4 1712,7 14,6
Усяго ў раёне: 74,2 81 30,3 9256 14

Інфармацыя райсельгасхарчу па надоі 
малака на 9 чэрвеня 

Першая калонка лічбаў — надой на карову (кг); другая — 
+/— да 2020 г.; трэцяя — валавая вытворчасць малака (ц); 
чацвёртая — у % да 2020 г.; пятая — таварнасць малака 
(%); шостая — рэалізавана малака гатункам “экстра” (%)

“Рагазнянскі” 27,48 -0,12 393,0 100 91,3 100

“АграАзяты” 25,81 2,65 111 97,8 90,1 0

“Вазнясенскі” 24,18 0,13 205,5 101,7 90,5 100

“Хмелева” 21,05 0,59 316,4 102,9 91,5 100

“Жабінкаўскі” 18,93 -0,04 337 104 89,3 100

“Арэпічы” 18,22 -0,92 258 95,2 91,1 100

“Ракітніца” 18  1,06 216 106,1 90,3 100

“Мацеевічы” 16,36 -0,86 210,2 102,6 90,7 34,1

Усяго 
ў раёне: 20,69 0,03 2047,1 101,4 90,7 87,8

В рамках работы в округе депутат 
Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
по Беловежскому избирательному 
округу № 8, заместитель председа-
теля Постоянной комиссии Палаты 
представителей по труду и социаль-
ным вопросам Жанна Стативко начала 
свою работу на Жабинковщине с 
посещения центра коррекционно-раз-
вивающего обучения и реабилитации. 
Директор учреждения Екатерина 
Луговская ознакомила депутата с ор-
ганизацией работы в центре, особен-
ностями и спецификой деятельности. 
Рассказала, как реализуются на уров-
не дошкольного и общего среднего 

образования программы специально-
го образования, воспитания и защиты 
прав и законных интересов детей, 
находящихся в социально опасном 
положении, а также программа вос-
питания детей, нуждающихся в оздо-
ровлении. Директор центра отметила 
большую напряжённую работу специ-
алистов по оказанию комплексной 
специализированной помощи детям 
с особенностями психофизического 
развития и познакомила с имеющейся 
учебно-материальной базой. 

Воспитанники, которые находятся 
в оздоровительном лагере, вместе 
со своими педагогами показали му-
зыкальный спектакль «Теремок», а 

затем Жанна Владимировна вручила 
маленьким актёрам книги. В конце 
встречи педагоги центра обсудили с 
Жанной Стативко и управляющим де-
лами райисполкома Олегом Сморщком 
существующие проблемные моменты, 
подняли вопросы, которые требуют 
решения с участием депутата и мест-
ных органов власти. 

Очередная встреча Жанны Влади-
мировны с избирателями состоялась 
в Жабинковском территориальном 
центре социального обслуживания 
населения. Здесь присутствовали 
представители управления по труду, 
занятости и социальной защите рай-
исполкома и работники учреждения. 
Жанна Стативко рассказала о своей 
работе в Парламенте и законопроектах, 
принятых на пятой сессии Палаты пред-
ставителей, а также о тех, которые 
сегодня находятся на рассмотрении. 
Более подробно депутат остановилась 
на вопросах, относящихся к компе-
тенции Постоянной комиссии Палаты 
представителей по труду и социальным 
вопросам. Она поделилась планами, 
которые касаются законотворческой 
деятельности. Среди них — изменения, 
вносимые в законы о ветеранах, со-
циальном обслуживании, занятости, а 
также в Трудовой кодекс. 

Гостья ответила на вопросы при-
сутствующих и выразила надежду, 
что специалисты территориального 
центра не останутся в стороне и вне-
сут свои предложения. 

Служба информации «СП»
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Депутат в округе


