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Белыя пачынаюць
і выйграюць!

ЦЫТАТА ДНЯ

«Цеснае ўзаемадзеянне бакоў
сацыяльнага партнёрства
паміж Гомельскім
абласным выканаўчым
камітэтам, абласным
саюзам наймальнікаў
і аб'яднаннем прафсаюзаў
рэгіёна рэалізуецца ўжо
амаль 20 гадоў. Практыка
пераканаўча паказвае, што
толькі на аснове ўзаемнага
канструктыўнага дыялогу,
правядзення ўзгодненай
палітыкі ў сферы працоўных
адносін магчымы дынамічны
рост эканомікі і паляпшэнне
якасці жыцця насельніцтва.
Намаганні бакоў сацыяльнага
партнёрства ў апошнія
гады былі накіраваны
на павышэнне ўзроўню
заработнай платы
і сацыяльнай абароненасці
работнікаў, на скарачэнне
беспрацоўя, умацаванне
сацыяльна-эканамічнай
стабільнасці ў рэгіёне.
Напрыклад, летась
на 7,5 тысячы вырасла
колькасць створаных
рабочых месцаў, больш чым
на 700 — колькасць новых
прадпрыемстваў, на трэць
павялічылася колькасць
самазанятых».

КОРАТКА
• Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка сустрэўся ўчора з экс-прэзідэнтам
Кыргызстана Курманбекам
Бакіевым і павіншаваў яго з
70-гадовым юбілеем.
• У Беларусі на пачатак
жніўня адкрыта больш за
71,5 тысячы дэпазітных рахункаў на сямейны капітал
на суму звыш $715 млн.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Генадзь САЛАВЕЙ,
старшыня Гомельскага
аблвыканкама:

Летні выхадны ў Глыбокім.

З джалам
навыперадкі
Як засцерагчыся
ад крылатых
агрэсараў?
Жнівень — час, калі пачынаецца пік актыўнасці вос,
пчол і шэршняў. Заляцець непажаданы госць з джалам
можа куды заўгодна — у пакой падчас праветрывання,
у салон грамадскага транспарту, ды і проста на кухню,
калі вы, напрыклад, робіце варэнне або ясце, скажам,
кавун. Але калі ля вашых вокнаў лятаюць дзясяткі
вос — значыць, справы дрэнь, і недзе непадалёк
знаходзіцца іх гняздо.

ТЭСТ НА НЕПАЖАДАНЫХ «СУСЕДЗЯЎ»

• Тэм пе ра тур ныя мінімумы абнавіліся ноччу
6 жніўня ў некаторых населеных пунктах Беларусі
(да 3,1 градуса цяпла).
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— Абстаноўка цяпер складваецца адносна спакойная, — адзначае афіцыйны прадстаўнік Мінскага абласнога ўпраўлення па надзвычайных сітуацыях Настасся ШВАЙБОВІЧ. —
У адрозненне ад мінулых гадоў, ліпень і пачатак жніўня ў нас
прахалодныя. А джаланосныя насякомыя любяць цяпло, і таму
актыўнасць іх нізкая. Але тым не менш яна адзначаецца.
Паведамленні пра знойдзеныя ў жылых дамах і на прысядзібных участках гнёзды небяспечных крылатых суседзяў працягваюць паступаць. Цяпер у сярэднім за суткі па Мінскай вобласці
колькасць такіх зваротаў вагаецца ад 10 да 20. Геаграфія ж —
па ўсіх раёнах.
Цікава, што першыя гнёзды вос ратаўнікі здымалі сёлета
яшчэ ў... сакавіку. Але за вясну па цэнтральным рэгіёне назбіралася ўсяго 68 такіх просьбаў ад людзей. Затое ў чэрвені,
калі большую частку месяца стаяла анамальная спякота, у падраздзяленні Мінскага абласнога ўпраўлення МНС паступіла
ўжо 241 тэлефанаванне. Як кажуць, адчуйце
розніцу.

СТАР. 4

Класныя навіны

ЗМЯНІЦЬ ШКОЛУ
І... СЯБЕ
Чаму ў праекта «Настаўнік для Беларусі»
добрая будучыня?
«Кожны дзень мы адкрывалі адно аднаго і самі сябе, змяняліся, развіваліся... Мы навучыліся працаваць у камандзе, набылі велізарную
колькасць карысных ведаў... Па адчуваннях, за чатыры тыдні нам далі
больш, чым за чатыры-пяць гадоў ва ўніверсітэце. Нашы арганізатары
Таццяна Квяцінская, Сяргей Бародзіч, Алена Мельчанка і Зміцер Макарчук — сапраўдныя прафесіяналы! Гледзячы на іх, хочацца расці і
заваёўваць вяршыні! У недалёкай будучыні сістэму адукацыі чакаюць
каласальныя перамены, і яны пачаліся. Мы сталі часткай новай гісторыі, а якой яна будзе, залежыць толькі ад нас...», — напісала на сваёй
старонцы ў сацыяльнай сетцы адна з удзельніц праграмы
«Настаўнік для Беларусі», псіхолаг Ксенія ГАРШКОВА.

СТАР. 5

Заняткі падчас летняга інтэнсіву распачыналіся раніцай
і заканчваліся толькі бліжэй да ночы.

