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Дранікі на калодзе

ЦЫТАТА ДНЯ

«Дырэктывай № 7 «Аб
удасканаленні і развіцці
жыллёва-камунальнай
гаспадаркі краіны», якую
нядаўна падпісаў Прэзідэнт
Беларусі, прадугледжваецца,
што да 2025 года 100 %
спажыўцоў будзе забяспечана
якаснай пітной вадой.
Цяпер ідзе чацвёрты этап
праграмы «Чыстая вада».
Мы ствараем эканамічна
нявыгадныя ўмовы для
арганізацый водаправоднаканалізацыйнай гаспадаркі
пастаўляць няякасную
ваду. Прынята рашэнне аб
паэтапным фінансавым
пакаранні арганізацыі за
тое, што яна не прымае
мер для таго, каб паставіць
людзям чыстую ваду.
Сёлета гэта 10-працэнтная
зніжка, якую трэба будзе
даць, калі вада няякасная.
У наступным будзе 20 %,
яшчэ праз год яна дасягне
30 %. Фактычна для любога
водаканала сёння ствараецца
эканамічны механізм прымусу
і стымулявання таго, каб
аказваліся якасныя паслугі».

КОРАТКА
• Інфляцыя ў Беларусі
ў лютым склала 1,3 %.
• Парк сямейных дрэў закладуць гэтай вясной у Гомелі не менш чым на 5 га.
• 8 сакавіка ў Мінску
адбыўся жаночы забег
Beauty Run.

• З 10 сакавіка цэны на
аў тамабільнае паліва павялічыліся на 1 капейку:
кошт АІ-92 склаў 1,46 руб.,
АІ-95 — 1,57, АІ-98 — 1,78,
ДП — 1,57.
• «Фі нал ча ты рох»
гандбольнай SEHA-лігі,
у якім прыме ўдзел БГК
імя А. П. Мяшкова, у гэтым сезоне адбудзецца ў
Брэсце 2 і 3 красавіка.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Аляксандр ЦЕРАХАЎ,
міністр
жыллёва-камунальнай
гаспадаркі:

Жыхаркі вёскі Радзюкі Шаркаўшчынскага раёна Ганна ІВАНКІЎ і Валянціна АБРАМАВА часта ўдзельнічаюць у народных святах і дэманструюць на адкрытым паветры адмысловы мясцовы спосаб прыгатавання бліноў і дранікаў на запаленай калодзе. Дарэчы, гэтыя жанчыны — прыхільніцы захавання
традыцыі і папулярызацыі мясцовых страў, удзельніцы вясковага аматарскага клуба нацыянальнай кухні «Груца». Гэтым разам Ганна і Валянціна частавалі дранікамі па-радзюкоўску на Масленіцу ў райцэнтры.

Сацыяльны ракурс

У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ —
ЗАРОБКІ ПЕДАГОГАЎ

БЕЗ СЛОЎ,

але з павагай і скрупулёзнасцю
ў Гомелі вучаць глуханямых дзяўчат новай прафесіі

...пастаўлена задача
павялічыць іх удвая да 2025 года

Наталля Мінава не чуе
з нараджэння. За 32
гады жыцця яна асвоіла
прафесіі цырульніка
і візажыста. Пры гэтым
з задавальненнем
робіць усё рукамі.
Вяжа, завушніцы
з пацерак робіць...
А зусім нядаўна жанчына
пачала працаваць
швачкай на прыватным
прадпрыемстве.
Дарэчы, гэтай прафесіі
яе там жа і навучылі.
Наўмысна набралі групу
дзяўчат, якія не чуюць,
паўгода займаліся
з імі прафесійна
і нарэшце «выпусцілі»
з урачыстым уручэннем
сертыфікатаў.

«Павышэнне прэстыжу прафесіі педагога
і прыцягненне ўвагі да пытанняў, якія
з'яўляюцца вызначальнымі ў сферы
працы, заўсёды застаюцца прыярытэтным
напрамкам у дзейнасці галіновага
прафсаюза», — падкрэсліў на сумеснай
з Міністэрствам адукацыі калегіі старшыня
ЦК Беларускага прафсаюза работнікаў
адукацыі і навукі Аляксандр БОЙКА.

ЗАМЕНА КАЛЕГІ
ЯК ЗВЫШУРОЧНАЯ ПРАЦА
Дзякуючы сумеснай рабоце Міністэрства адукацыі і Цэнтральнага камітэта прафсаюза за апошні час былі ўнесены важныя змяненні ва ўмовы
ажыццяўлення даплат маладым спецыялістам, у
інструкцыю па атэстацыі педагагічных работнікаў,
тыпавыя штаты і нарматывы колькасці работнікаў
устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі, сацыяльна-педагагічных цэнтраў і інстытутаў
развіцця адукацыі...
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Дырэктар ПУП «Метэарыт Плюс» Аксана ШАЎЧЭНКА.
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