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Кіраўнік спраў Прэзідэнта Валерый Іваноў павіншаваў вучняў школы-інтэрната Рудзенска – горада-спадарожніка Мінска.

Поздравительная 
открытка

Уважаемая ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА ЮХИМУК!
С наступающими Вас Новым годом 

и Рождеством Христовым!
С днём рожденья, с юбилеем
Вас сердечно поздравляем
И желаем Божьей помощи во всём.
Пусть Вас ангел всюду охраняет,
И пусть полной чашей будет дом. 
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Тепло и свет мгновений прошлого
Душа по-прежнему хранит!
Пусть любовь всё в жизни исполняет, 
Вера будет в помощь ей всегда.
Пусть здоровье Вас не покидает, 
Счастья Вам на многие года.

Семьи Крупко и Грушко.

Поздравляем с наступающим юбилеем, 
Новым годом и Рождеством Христовым 

ВАЛЕНТИНУ АНАТОЛЬЕВНУ ЮХИМУК!
От души желаем без сомненья
Счастья в жизни, радости в семье, 
Пусть ничто не портит настроенье, 
Пусть успех сопутствует везде.
Долгих лет и доброго здоровья, 
Молодости, силы, красоты.
Пусть всегда, не только в день рожденья, 
Исполняются заветные мечты.

Семья Хомичук.

Поздравляем с юбилеем
ВАЛЕНТИНУ АНАТОЛЬЕВНУ ЮХИМУК!

Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много радостных мгновений.
Пусть дарит Вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у Вас
И каждый день чудесным, ярким будет!

Семья Луговских.

Поздравляем с юбилеем
РАИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ ФИСЮЧЕНКО!

Желаем улыбок, добра, вдохновения, 
Здоровья побольше, любви и тепла!
Пускай дарит радость любое мгновение, 
Чтоб жизнь твоя очень счастливой была!
Пускай будет всё, о чём сердце мечтало, 
Желанья исполнятся пусть без труда, 
Чтобы улыбка почаще сияла 
И ты позитив излучала всегда!

Мама, папа, брат Николай, брат Алексей, 
сестра Люба, сестра Галя и их семьи.

Поздравляем с наступающим юбилеем, 
Новым годом и Рождеством 

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА БРАЖНИКА!
Эта жизнь тебе Богом дана.
Всё вершится с его позволенья.
Принимай ты сегодня сполна
Поздравления и пожелания в честь твоего дня 

рождения.
И Господь пусть дарует тебе
Силу, радость, счастье, любовь, достаток, тепло,
Мудрость мыслям и телу здоровье.
Чтоб жилось тебе с Богом в душе,
Но а в сердце, конечно, с любовью.
Ангел пусть направляет тебя,
Не даёт ни упасть, ни споткнуться.
Чтобы верными были
Семья, родня и друзья
И ты мог им всегда улыбнуться.

Друзья.

Віншую шаноўную ЛЮДМІЛУ АЛЯКСАНДРАЎНУ 
ПАТАПАВУ з юбілеем!

Вы, вілейчанка, сустракаеце сваё 65-годдзе на 
жабінкаўскай зямлі ў гасцях у дачкі Таццяны, зяця 
Сяргея і ўнукаў Дзімы і Ромкі.

Няхай жа кожны Ваш наступны год,
Ваш кожны дзень няхай шчаслівым будзе.
Хвароб не ведайце, ліхіх нягод
І заставайцеся патрэбнай людзям.
Святочнай першай студзеньскаю раніцай
Я ад душы хацела б пажадаць Вам
Ўсяго таго, што разам называецца
Зямным вялікім чалавечым шчасцем.
Здароўя Вам і доўгіх гадоў жыцця!

Зямлячка Наталля.

У зале пасяджэнняў райвыкан-
кама адбыўся   чарговы семінар па 
пытаннях аховы працы. На яго былі 
запрошаны старшыні прафкамаў 
пярвічных прафсаюзных арганізацый. 
Распачала семінар старшыня раён-
нага аб’яднання прафсаюзаў Ніна 
КАЛЫБСКАЯ. У сваім выступленні 
Ніна Уладзіміраўна падкрэсліла: “Вы-
кананне нормаў і палажэнняў аховы 
працы было і застаецца найважней-
шым пытаннем, што патрабуе да сябе 
пастаяннай увагі з боку наймальнікаў, 
прафсаюзаў і саміх работнікаў”. 

Далей слова ўзяў госць — галоўны 
тэхнічны інспектар працы Брэсцкай 
абласной арганізацыі беларускага 
прафсаюза работнікаў дзяржаўных 
і іншых устаноў Сяргей РЫЖКОЎСКІ. 
Ён паведаміў аб сумеснай рабоце 
службаў аховы працы і прафса-
юзных камітэтаў прадпрыемстваў 
і  арганізацый, накіраванай на 
прафілактыку траўматызму, а так-
сама здзяйснення кантролю за за-

хаваннем работнікамі патрабаванняў 
аховы працы.

Чарговы выступоўца — намеснік 
начальніка аддзела нагляду за за-
хаваннем заканадаўства аб ахове 
працы абласнога ўпраўлення Дэпар-
тамента дзяржаўнай інспекцыі працы 
Алег ЖМІНЬКО — праінфармаваў аб 
правілах аховы працы ў арганізацыях. 
Шмат пытанняў паступіла яшчэ адна-
му выступоўцу — інжынеру па ахове 
працы ТАА “Будэкспарт” Аляксандру 
БАТУЛЮ. Ён даў разгорнутыя ад-
казы на пытанні, прывёў прыклады 

кампраміснага вырашэння праблем, 
з якімі даводзілася сутыкацца на 
практыцы.

У завяршэнне семінара начальнік 
аддзела працы і занятасці ўпраўлення 
па працы, занятасці і сацыяльнай аба-
роне райвыканкама Любоў СЕЛІВОНІК 
нагадала парадак правядзення ра-
ённага агляду-конкурсу на леп-
шую арганізацыю па ахове працы і 
заклікала прадстаўнікоў арганізацый 
прыняць у ім актыўны ўдзел.

Святлана БЯЛЯК
Фота аўтара

СЕМІНАРЫ

Ахове працы — належны кантроль

Юныя выхаванцы Падлескага 
дзіцячага сада з нецярпеннем 
чакаюць прыходу Дзеда Маро-
за і Снягуркі. Малышы разам з 
выхавальніцай развучылі вершы 
і песенькі, каб вадзіць карагоды 

вакол упрыгожанай лясной Ялінкі. 
Навагодні ранішнік запланаваны 
на 30 снежня. На ім дзеці чакаюць 
падарункаў і здзяйснення жаданняў. 
Многія хлопчыкі і дзяўчынкі ўжо 
напісалі лісты любімаму ўсімі 

АКЦЫЯ “НАШЫ ДЗЕЦІ”

Падарункі ад дэпутатаў чараўніку Дзядулю Марозу. 
У панядзелак да малых завіталі 

госці — няхай не казачныя героі, 
але з сапраўднымі падарункамі! 
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Бела-
русь Жанна СТАЦІЎКА і член Савета 
Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
нашай краіны Анатоль ШАЛТАНЮК 
прыехалі павіншаваць хлопчыкаў 
і дзяўчынак з надыходзячымі 
святамі ў рамках рэспубліканскай 
акцыі “Нашы дзеці”. Госці ўручылі 
маленькім гарэзам размалёўкі, 
салодкія наборы і фрукты. Ды-
рэктар дзіцячай установы Надзея 
КАСТЫКА атрымала ад Анатоля 
Шалтанюка сертыфікат на но-
венькую пральную машынку для 
дзіцячага сада.

Расчуленая падарункамі для 
выхаванцаў і ўвагай дэпутатаў да 
вясковай дзіцячай установы Надзея 
Рыгораўна разам з дзецьмі падзяка-
вала за клопат з боку дзяржавы да 
падрастаючага пакалення. 

Святлана КІСЛАЯ 
Фота аўтара

Жила-была девочка Маша и 
не верила в чудеса… Пока не 
попала на сказочный праздник 
в Жабинковскую школу-интер-
нат. Здесь Дедушка Мороз со 
Снегурочкой, Снеговичком и 
Бабой-Ягой смогли переубе-
дить непослушную девчонку и 
рассказали всем, какое доброе 
волшебство происходит в её 
школе. 

Сказка, которую ученики под-
готовили в районном центре 
творчества для детей и молодё-
жи вместе с его руководителем 
Галиной ИВАНОВОЙ, стала от-
ветным подарком для многочис-
ленных гостей. Накануне празд-
ников учреждение посетили гла-
ва района Вадим КРАВЧУК, его 
заместитель Инна ТАРАСЕВИЧ, 
начальник управления комите-
та государственной безопасности по 
Брестской области полковник Максим 
РАДЬКОВ, председатель Брестской 
областной организации Белорусского 
профессионального союза работни-
ков строительства и промышленности 
строительных материалов Сергей 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДЕТИ ВЕРЯТ В ЧУДЕСА

СИРОЧ. Директор школы Александр 
КОВАЛЬЧУК провёл для гостей экс-
курсию, чтобы продемонстрировать, в 
каких условиях учатся и живут ребята. 

Здесь мальчики и девочки искрен-
не верят в волшебство, потому что 
видят, как много людей стараются 

быть участными в их жизни и учебном 
процессе родной школы.

 Гости вручили ребятам ценные и 
сладкие подарки. Как здорово, что 
каждое доброе дело укрепляет веру 
детей в чудеса!

Дарья НИКОНЧУК. Фото автора


