
Голас Любаншчыны №9, 5 сакавіка 2021 г.4 СВЯТОЧНАЕ МЕРАПРЫЕМСТВА

З прывітаннем да 
прысутных звярнуўся 
старшыня райвыканка-
ма Валерый Мельнік. 
Ён агучыў, якіх вынікаў 
дасягнулі працоўныя 
к алек тывы  Любан - 
шчыны за мінулы год. 
2020-ы быў няпро -
стым, выпрабоўваў, так 
бы мовіць, на трыва-
ласць, зазначыў Вале-
рый Віктаравіч, тым не 
менш у нас ёсць усе 
падставы, каб падсума-
ваць здабыткі на апты- 
містычнай ноце. Так, 
прамысловымі прад- 
прыемствамі выраблена 
прадукцыі на суму 37,7 
мільёна рублёў. Прыцяг-
нута 49,1 млн долараў 
ЗША прамых замежных 
інвестыцый, асноўная 
доля якіх прыходзіцца 
на ЗТАА «Слаўкалій».  
Большасць прадпры- 
емстваў актыўна пра-
цавала над расшырэн-

Гонар і пашана руплівым землякам
РЭХА ПАДЗЕІ

Традыцыйны злёт перадавікоў народнай  
гаспадаркі Любаншчыны адбыўся ў 
мінулую пятніцу ў раённым цэнтры  
культуры. Галоўнымі героямі ўрачыстага 
мерапрыемства сталі прадстаўнікі  
аграпрамысловага комплексу, будаўнічай, 
жыллёва-камунальнай галін, адукацыі, 
аховы здароўя, культуры, праваахоўных 
органаў, прамысловасці і іншыя, карацей 
кажучы, усе тыя, хто сваёй адказнасцю, 
добрасумленнымі адносінамі да працы, 
вытворчымі дасягненнямі множаць славу 
малой радзімы, робяць свой унёсак у  
забеспячэнне агульнага дабрабыту.

Танцавальнымі нумарамі прысутных радавалі ўдзельнікі «Егозы».

Настаўніца СШ №1 г. Любані Вольга КУЛІК і 
ўрач-хірург Кірыл РАЗВАДОЎСКІ.

нем асартыменту вы-
пускаемай прадукцыі, 
мадэрн ізацыяй вы- 
творчасці і стварэннем 
спрыяльных умоў пра- 
цы.  Што, канешне, дало  
штуршок для станоў- 
чых зрухаў. У прыват- 
насці, яны намеціліся ў 
ААТ «Завод сценавых 
блокаў», райспажыў- 
таварыстве,  МРБУ, 
ПМК-201 і г.д. 

Пачалі дзейнічаць но-
выя арганізацыі. Што 
датычыць будаўніча-
м а н т а ж н ы х  р а б от, 
то  летась іх  аб ’ём 
павялічыўся да 111,8 
працэнта ў параўнанні з 
2019 годам. За кошт усіх 
крыніц фінансавання 
ўведзена ў эксплуа-
тацыю каля 15 тысяч 
квадратных метраў 
жылля, што дазволіла  
68 сем’ям палепшыць 
умовы пражывання. 
Павялічаны паказчык 

Старшыня райспажыўтаварыства Мікалай КОРБУТ атрымлівае 
ўзнагароду ад кіраўніка раёна Валерыя МЕЛЬНІКА.

Старшыня райсавета дэпутатаў  
Андрэй ДРАБУДЗЬКА адзначыў Ганаровай  
граматай аблсавета Аляксандра ШАПЛЫКУ.

па валавай вытворчасці 
прадукцыі сельскай 
гаспадаркі. Найболь-
шага росту ў параўнанні 
з папярэднім годам  
дасягнулі ААТ «Заба- 
лацкі», «Рачэнь», КСУП 
«Таліца-агра» і СУ «За- 
гальскі».

Шчыруюць на сваіх 
працоўных месцах і 
прадстаўнікі іншых галін, 
умацоўваюць эканоміку 
сваіх прадпрыемстваў і 
рэгіёна ў цэлым. Сель- 
выканкамы займаюцца 
вырашэннем актуаль-
ных пытанняў жыцце- 
забеспячэння насель- 
ніцтва. Работнікі адука- 
цыі, культуры, фізічнай 
культуры і спорту ствара-
юць умовы для развіцця 
творчага, інтэлекту- 
альнага, фізічнага і 
духоўнага патэнцыялу 
падрастаючага пака-
лення, падтрымкі разум- 
ных ініцыятыў. Пацвяр-
джэнне таму – удзел 
і перамогі любанчан 
у шматлікіх абласных, 
рэспубліканскіх конкур-
сах, спаборніцтвах. 

Асаблівай падзякі, па 
словах В.В. Мельніка, 
заслугоўваюць пра- 
цаўнікі сферы аховы 
здароўя. Мінулы год 

увайшоў  у гісторыю як 
год  мужнасці медыкаў. 
Нягледзячы на ўсе 
цяжкасці, яны на год-
ным прафесіянальным 
узроўні арганізавалі 
работу па аказанні 
дапамогі хворым на 
каронавірус. І зараз 
працягваюць змагацца 
з пандэміяй.

– Здабыткі мінулага 
года, – падкрэсліў Ва-
лерый Віктаравіч, – гэта  
аснова для руху на-
перад ,  для  далей -
шай сістэмнай, мэта- 
накіраванай, добра-
сумленнай працы. Бо 
наперадзе вялікія пла-
ны і задачы. І ўсе мы 
павінны разумець, што 
рэалізацыя іх, дасяг-
ненне намечаных мэт 
залежыць ад старання, 
настойлівасці кожнага.  

Кіраўнік раёна шчыра 

Прадстаўнікі жывёлагадоўчай галіны –  
Таццяна ПАРХОМЕНКА («Забалацкі»)  
і Святлана ГАБА («Юрковічы»).

падзякаваў прысутным 
за старанне, руплівасць, 
самаадданасць і ўручыў 
Пераходныя сцягі ка-

Намеснік старшыні райвыканкама  
Дзмітрый СУХАН з лепшым індывідуальным 
прадпрымальнікам Яўгенам ГАРЭЛЬКАМ.
лектывам-перамож -
цам спаборніцтва ў 
сацыяльна-эканаміч- 

ным развіцці, індыві- 
дуальныя ўзнагароды –  
лепшым з  лепшых  
работнікам. У прыват- 
н а с ц і ,  Га н а р о в ы м і 
граматамі  Мінскага 
абласнога выканаўчага 
камітэта адзначаны 
Аляксандр Бараноўскі, 
м а й с та р  П М К - 2 0 1 , 
Ніна Каратчэня, жы-
вёлавод МТФ Пласток 
ААТ «Асавец-агра», 
Наталля Шумейка, ла-
барант-кантралёр за-
вода сценавых блокаў. 
Таксама  за  шмат- 
гадовую выніковую пра-
цу, узорнае выкананне 
прафесійных абавязкаў 
шэрагу прадстаўнікоў 
розных галін  аб’яўлены 
П а д з я к і  с т а р ш ы н і 
Мінаблвыканкама, не-
каторыя заахвочаны 
райвыканкамам. 

Адзін за адным на 
сцэну пад гучныя апла-
дысменты ўзнімаліся 
перадавікі. У іх гонар 
гучалі словы прызнання 
і ўдзячнасці ад старшыні 
райсавета дэпутатаў 
Андрэя Драбудзьк і , 
намеснікаў старшыні 
райвыканкама Аляк-
сандра  Цярэшк іна , 
Д зм ітрыя Сухана  і 
Тамары Дамашэвіч, 
кіраўніка райкама праф-
саюза работнікаў АПК 
Віктара Статкевіча. Да-
рэчы, і самому Віктару 
Мікалаевічу ўрачаны ме-
даль «100 год органам 
дзяржаўнага кіравання 
сельскай гаспадаркай і 

харчаваннем Беларусі». 
З самымі добрымі 

словамі да ўдзельнікаў 
урачыстасці звярнуліся і  
ганаровыя госці: дэпутат 
Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу  
Рэспублікі Беларусь  
Юлія Мурына, прад- 
стаўнік і  к іраўніцтва 
Гл у с к а г а  р а ё н а  і 
Слуцкага камбіната 
хлебапрадуктаў. Яны 
віншавалі любанчан з 
дасягнутымі поспехамі і 
жадалі далейшай плён-
най працы. А святоч-
ны настрой цудоўнымі 
канцэртнымі нумарамі 
стваралі майстры сцэны 
РЦК і ДШМ. Завяршы-
лася галоўнае свята 
працаўнікоў раёна яркім 
феерверкам на сцэне.


