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ЦЫТАТА ДНЯ

Менавіта такім ён выдаўся ў гаспадарцы «Рассвет»
імя К. П. Арлоўскага Кіраўскага раёна.
У мясцовых садах, якія займаюць тут больш
за 220 гектараў, ужо сабрана і рэалізавана праз фірмовы

Клуб «Залатыя рукі»
КОРАТКА
•

Заўтра ў Бе ла ру сі
адзначаюць Дзень будаўніка. З прафесійным святам
будаўнікоў краіны павіншаваў Прэзідэнт Аляксандр
Лукашэнка.

• 500

гадоў адсвяткуе
23—25 жніўня горад Івацэвічы Брэсцкай вобласці.

• Партыя бязвыплатнай
дапамогі ў выглядзе вырабаў медыцынскага прызначэння прыбыла ў Беларусь
з ЗША.
• Запіску з прывітаннем больш чым 50-гадовай даўніны знайшлі ў
танку-помніку ў Гродне.
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WОRLDSKІLLS —
НЕ СПОРТ
Дэвіз сусветнага руху —
«Удасканальвай свет прафесійнымі
навыкамі»
З 22 да 27 жніўня ў Казані пройдзе 45-ы чэмпіянат
WоrldSkіlls Іntеrnаtіоnаl, у якім возьмуць удзел і беларусы. Размова ідзе пра самы прэстыжны ў свеце конкурс
прафесійнага майстэрства.
Галоўная яго мэта — папулярызацыя рабочых прафесій у сучасным грамадстве, у тым ліку праз правядзенне міжнародных
спаборніцтваў, якія яшчэ называюць алімпіядай у прафесійным
майстэрстве. Удзельнічаць у іх могуць навучэнцы прафесійных
устаноў адукацыі (у тым ліку і студэнты ВНУ) ці маладыя спецыялісты ва ўзросце да 22 гадоў (у асобных кампетэнцыях — да
25 гадоў).
На сённяшні дзень асацыяцыя WorldSkіlls Іnternatіonal аб'ядноўвае 78 краін-удзельніц, дзе пражывае больш за 70 працэнтаў насельніцтва зямнога шара. Спаборніцтвы праводзяцца кожныя два гады ў міжнародным фармаце на працягу ўжо
больш як 60 гадоў. Для ўдзелу ў чэмпіянаце, які прыме ў канцы
жніўня Казань, зарэгістравалася больш за 1,5 тысячы ахвотных
з 63 краін. За работай канкурсантаў будуць сачыць дзве тысячы
экспертаў. Адкуль такая вялікая цікавасць у свеце да
руху WоrldSkіlls?
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гандаль каля 100 тон яблыкаў. Але большасць пладоў яшчэ
даспявае на дрэвах, таму зборшчыкам
сакавітага ўраджаю, сярод якіх
Аніта ПІШЧЫК (на фота), работы яшчэ хопіць.

НЕ ТАННА, А ЯКАСНА:
НА ШКОЛЬНЫМ БАЗАРЫ
З КСЕНІЯЙ ГАЛЕЦКАЙ
Айчынныя вытворцы,
падрыхтаваўшыся да
новага навучальнага
года, выпусцілі
новыя мадэлі
адзення і абутку
дзелавога стылю,
шырокі асартымент
канцылярскіх прылад,
заплечнікаў і г. д.
У МАРГ, дарэчы,
падлічылі, у якую
сумму абыдзецца
поўная «аптымальная
экіпіроўка» для вучняў
малодшых класаў.
Але гэта ў тэорыі,
а што выбіраюць
на практыцы самі
вучні і бацькі?
Карэспандэнт
«Звязды» пабывала
на адным са школьных кірмашоў сталіцы
з пераможцай дзіцячага конкурсу «Славянскага базару
ў Віцебску — 2019» Ксеніяй ГАЛЕЦКАЙ,
якая сёлета пойдзе ў 7 клас, і яе мамай Ірынай.
Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

«У краіне створаны
заканадаўчыя ўмовы
і ёсць усе неабходныя
інструменты для таго,
каб уключаць у гаспадарчы
абарот маёмасць,
якая неэфектыўна
выкарыстоўваецца
ці наогул не
выкарыстоўваецца,
патрэбна толькі
зладжаная работа
на ўсіх узроўнях —
ад камунальнага да
рэспубліканскага. Лічбы па
выніках работы ў першым
паўгоддзі сведчаць,
што сітуацыя пакуль не
ідэальная. Несумненна,
працэнт уключэння ў
абарот падцягнецца.
Па выніках года мы
чакаем, што ў дачыненні
да такіх спосабаў, як
бязвыплатная перадача
аб'ектаў ва ўласнасць,
здача ў арэнду, а таксама
ў частцы зносу лічба будзе
больш чым 90 %. Час для
дасягнення запланаванага
ёсць, Дзяржкаммаёмасць
са свайго боку гатова
аказваць усю неабходную
дапамогу».

Фота БелТА.

Андрэй ГАЕЎ, старшыня
Дзяржаўнага камітэта
па маёмасці:
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