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НЕ НА СЛОВАХ,
А НА СПРАВЕ
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У абодвух конкурсах
«Славянскага базару»
перамаглі беларусы!

Фота БелТА.

Першы раз гэта здарылася 15 гадоў таму,
калі гледачы ў фестывальным Віцебску
апладзіравалі дзвюм галасістым беларускам —
Паліне Смолавай і Ксюшы Сітнік. А сёлета
двайны трыумф паўтарыўся зноў: абедзе
галоўныя ўзнагароды конкурсаў Міжнароднага
фестывалю мастацтваў «Славянскі базар
у Віцебску» засталіся ў Беларусі. І калі
ў дзіцячым конкурсе, як зазначалі члены
прафесійнага журы, фаварыты вызначыліся
ўжо з першага тура, то ў дарослым ацэнкі былі
вельмі блізкія, а ў лідараў наогул аднолькавыя:
беларус Раман Волазнеў і ўкраінка Эліна
Івашчанка набралі аднолькавую суму
балаў — 134, таму лёс Гран-пры вызначалі
суддзі абмеркаваннем у закрытым фармаце.
У выніку Раман Волазнеў стаў найлепшым
з 14 маладых выканаўцаў, Ангеліна Ламака
ў творчым спаборніцтве абышла
16 канкурэнтаў.
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На кантролі
• Беларускія аграрыі
ўбралі больш за палову
плошчаў азімага рапсу на
зерне.
• Бе ла рус кія ле кі
для ля чэн ня пнеў ма ніі
і COVІD-19 дастаўлены
ў Кыргызстан.
• Памёр аўтар алімпійскага мішкі Віктар Чыжыкаў.

• Увод жылля ў Беларусі ў І паўгоддзі павялічыўся на 4 %.
• Упершыню ў гісторыі
не будзе ўручаны «Залаты
мяч».
• Абмежаванні на наведванне лясоў дзейнічаюць у 34 раёнах Беларусі.
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Ведай нашых!

Інавацыйныя прасторы Дык вось яны якія —
уладары сяла!
для гомельскіх
школьнікаў
У 96-м мікрараёне Гомеля, або
Хутары, з'явіцца новая школа на
845 месцаў з двума басейнамі.
Нетыпавы праект, распрацаваны прадпрыемствам «Діпражыўмаш», абяцае самую інавацыйную прастору для школьнікаў
у рэгіёне.
Школа — дакладна адзін з самых
важных і доўгачаканых аб'ектаў інфраструктуры для жыхароў 96-га мікрараёна Гомеля. Будаўніцтва ўстановы
было запланавана яшчэ на стадыі
праектавання новага мікрараёна актыўнай жыллёвай забудовы. Пытанне ўзвядзення школы неаднаразова
ўздымалася жыхарамі мікрараёна,
асноўную частку з якіх складаюць
маладыя сем'і з дзецьмі.
У лютым 2020 года ў Гомелі пачалася распрацоўка праектнай дакументацыі будучага аб'екта. У кастрычніку
бягучага года праект накіруюць на
дзяржэкспертызу. Для яго рэалізацыі
будаўнікам спатрэбіцца 15 нарматыўных месяцаў.
Вядома, што пад новую школу выдзелена тры гектары зямлі ў самым

цэнтры Хутара. Па плане гэта будзе
будынак пераменнай павярховасці з
чатырма блакіраванымі карпусамі і
агульным унутраным дваром.
Кар пу сы па дзе ляц ца па функцыя наль ным пры значэн ні. Два —
для ву чэб на-аду ка цый на га пра цэсу пачатковых і старэйшых класаў.
У мен шых бло ках — спар тыў ны
цэнтр, харчблок і адміністрацыя будучай школы.
— Самым складаным было ўпісаць шматфункцыянальны па сваёй
сутнасці аб'ект у выдзелены зямельны ўчастак, — адзначыла галоўны
ін жы нер ААТ «Діп ра жыў маш»
Кацярына ШАПАВАЛАВА. — Але нашы спецыялісты справіліся і па ацэнцы заказчыка — у асобе Гомельскага
абласнога УКБа — стварылі самую
інавацыйную на сёння ў рэгіёне пляцоўку для школьнікаў.
У новай школе будуць два басейны — з малой і вялікай чарай. На тэрыторыі таксама з'явяцца сучасныя
інтэрактыўныя зоны, поўнапамернае
футбольнае поле, валейбольная, баскетбольная і тэнісная пляцоўкі.
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Фота Сяргея УШЫЎКАВА.
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ФАНФАРЫ
ВІЦЕБСКА

ЦЫТАТА ДНЯ

Ігар КАРПЕНКА,
міністр адукацыі:
«Цяпер у Беларусі
ствараюць канцэпцыю
маладзёжнай палітыкі
да 2030 года. На аснове
дакумента будзе
распрацоўвацца ў
далейшым і заканадаўчая
база ў гэтым кірунку.
Таксама абмяркоўваюцца
варыянты пэўных
ільгот для хлопцаў
і дзяўчат, якія пасля
дзявятага класа пайшлі
атрымліваць прафесійнатэхнічную адукацыю,
асвоілі спецыяльнасць,
пачалі працаваць
і вырашылі паступаць
у ВНУ. Вось там трэба
стварыць прэферэнцыі.
Аж да таго, што калі
яны будуць паступаць
на завочную форму або
вячэрняе аддзяленне,
то браць іх па-за
конкурсам».

АЎТОРАК

ЛІПЕНЯ 2020 г.

— Уставайце, дачушкі, — у пяць гадзін раніцы будзіла
сямігадовую Ксеню і чатырохгадовую Сабіну Алена
Зубко. — Паедзем перамагаць!
Іх чакаў няблізкі шлях (каля трохсот кіламетраў)
у аграгарадок Александрыя Магілёўскай вобласці
на рэспубліканскі конкурс маладых сем'яў «Уладар
сяла». А за некалькі тыдняў да гэтага Зубко перамаглі
ў абласным... Праўда, праз пандэмію ўдзельнічаць
у ім давялося дыстанцыйна: адпраўляць відэаматэрыялы
пра сямейныя будні, святы, захапленні, традыцыі.
І вось зараз новая магчымасць заявіць
пра сябе.
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