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РЫХТУЙ ЗАПЛЕЧНІК ЛЕТАМ

Сезон школьных кірмашоў-базараў стартаваў у Гомельскай вобласці
15 ліпеня. Запланавана каля 300 кірмашовых мерапрыемстваў, у тым ліку амаль
200 пашыраных кірмашоў выхаднога дня. Акрамя таго, для зручнасці пакупнікоў
у шэрагу гандлёвых арганізацый выдзелены дадатковыя месцы для продажу
тавараў да новага навучальнага года, больш чым на 900 аб'ектах па ўсёй вобласці афармляюць «Куткі школьніка». У гандлёвай сетцы ў рэгіёне маецца шырокі
асартымент прадукцыі для школьнага сезона: пісьмовыя і канцылярскія тавары,
адзенне, абутак, панчошна-шкарпэтачныя вырабы, сумкі, заплечнікі і г. д.

КОРАТКА
• Еўразійскі

банк развіц ця раз гля дае яшчэ
адзін праект з ААТ «Беларуськалій» на $300 млн.
• Маладзёжныя экіпажы
рэспублікі намалацілі звыш
216 тысяч тон збожжа новага ўраджаю.

• Пацярпелы ў Анкары
беларускі дыпламат выпісаны з бальніцы, ён ідзе
на папраўку.
• Банкаўскі спецыяліст
са Сло ні ма пад ман ным
шляхам завалодала больш
чым Br540 тысяч. Справа
перададзена ў суд.
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АНТАЛОГІЯ
АШУКАНСТВА
Мы працягваем знаёміць чытачоў з прыкладамі
махлярства і дзелімся парадамі,
як не стаць іх ахвярай. Сёння размова пойдзе
пра прадукты харчавання. Сальманелёз,
трыхінелёз, ліхаманка — бр-р-р, лепш наогул
не ведаць пра гэтыя хваробы. Летам рызыка
падхапіць такую нечаканасць узрастае
ў разы. Загадчык
аддзялення
гігіены харчавання
Магілёўскага
абласнога
Цэнтра гігіены,
эпідэміялогіі
і грамадскага
здароўя Вячаслаў
ГУРСКІ (на фота)
расказвае,
як гэтага
пазбегнуць,
і прыводзіць
прыклады
з практыкі.
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Фота БелТА.

выпускнікі медыцынскіх
ВНУ і каледжаў прыбылі
пазаўчора на першыя
рабочыя месцы ва ўстановы
аховы здароўя. Першы
рабочы дзень 1 жніўня быў
у 2965 урачоў-спецыялістаў
і 2608 урачоў-інтэрнаў.
У тым ліку ў арганізацыі
аховы здароўя Мінска
прыбылі 1368 маладых
спецыялістаў, Мінскай
вобласці — 805,
Магілёўскай — 685,
Віцебскай — 575,
Гродзенскай — 486,
Гомельскай — 765,
Брэсцкай — 672, у
арганізацыі аховы
здароўя рэспубліканскага
падпарадкавання — 217.
Цяпер у галіне
308 425 работнікаў.
Колькасць тых, хто мае
вышэйшую медадукацыю,
складае 52 717, сярэднюю
спецыяльную адукацыю —
115 312. За апошнія
пяць гадоў колькасць
урачоў-спецыялістаў
вырасла на 8,8 %,
спецыялістаў з сярэдняй
спецыяльнай адукацыяй —
на 4,2 %.

НАЦЫЯНАЛЬНЫ
БАЙКШЭРЫНГ
З АІST(амі)
Беларускія веласіпеды, праграма і станцыі.
«Мотавелазавод» гатовы запусціць новы
праект, а горад — не
На вуліцах сталіцы ў летнія месяцы з'яўляецца ўсё
больш веласіпедыстаў, для Мінска гэта ўжо не дзіва.
Сёлета гараджане не маглі не заўважыць велізарную
колькасць менавіта жоўтых веласіпедаў — гэта
першы ў краіне байкшэрынг «Колабайк».
Пасля яго запуску ў навінах усё часцей можна
пачуць пра дзіўныя прыгоды гэтых самых жоўтых
веласіпедаў. Яны аказваюцца то ў рацэ, то на даху
будынка, іх спрабуюць сагнаць ці разабраць, а сам
двухколавы транспарт можна сустрэць у самых
нечаканых месцах. Часцяком такая спантанная
паркоўка замінае і пешаходам, і аўтамабілістам.
«Колабайк» з'яўляецца байкшэрынгам, які працуе
без базавых станцый, гэта значыць, веласіпед,
які ты ўзяў напракат, можна пакінуць
у любым месцы горада.
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