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Залатыя скульптуры

ЦЫТАТА ДНЯ

Ігар ПЕТРЫШЭНКА,
намеснік прэм'ер-міністра:

«Здароўе работнікаў
шмат у чым
прадвызначаецца
тымі рызыкамі,
якія прысутнічаюць
непасрэдна на рабочых
месцах, таму мы
ў большай ступені павінны
звярнуць увагу на гэтую
праблему, непасрэдна
работадаўцамі, паколькі
гэта менавіта іх задачы —
праз стварэнне здаровых
умоў працы, скарачэнне
страт рабочага часу
ў сувязі з хваробай
работнікаў забяспечыць
рост прадукцыйнасці
працы і паспяховасць
функцыянавання
прадпрыемстваў
у цэлым. Карпаратыўныя
праграмы ўмацавання
здароўя ўжо паступова
ўкараняюцца ў сферу
працоўных адносін як
элемент карпаратыўнай
культуры і інструмент
дасягнення канкрэтных
вынікаў у сістэме
кіравання персаналам.
Гэта своеасаблівыя
інвестыцыйныя праекты,
удзельнікамі якіх
выступаюць дзяржава,
работадаўца і работнік».

Майстар па саломцы і саломапляценні Маладзечанскага раённага Цэнтра
рамёстваў Кацярына ЧАРНЫШОВА ў сваёй творчасці аддае перавагу аб'ёмным
вырабам. Яе не палохае складаная і шматдзённая работа над скульптурнымі
кампазіцыямі. Наадварот, мастачку прываблівае сам творчы працэс, у яе адмысловая тэхніка пляцення, вобразы атрымліваюцца пластычныя і гарманічныя.
А свае вобразы Кацярына Мікалаеўна шукае ў такім разнастайным свеце жывёлін і птушак. Яе ўвішнымі рукамі сплецены сімвалы Беларусі — буслы і зубр,

Без тэрміну даўнасці
КОРАТКА

У адказе
за гістарычную памяць
«Мы толькі цяпер пачынаем усведамляць
і падыходзіць да ацэнкі рэальных
маштабаў гібелі нашых людзей ад рук
фашыстаў і іх памагатых у гады вайны»

Фота БелТА.

• У ЕАЭС за год найніжэйшы ўзровень беспрацоўя
зафіксаваны ў Беларусі.
• Больш за 3 мільёны
беларусаў прайшлі поўны
курс вакцынацыі супраць
COVІD-19.
• Фестываль для абітурыентаў «Мая дарога ў БДУ»
пройдзе анлайн 11 снежня.
• Фізасобы ў Беларусі
5 месяцаў запар прадаюць валюты больш, чым
купляюць.
• У Беларусі да Новага
года зноў дазволілі продаж
піратэхнікі.
• Міжнародны фестываль «Студзеньскія музычныя вечары» вернецца ў
Брэст пасля перапынку.

Аб гэтым заявіў генеральны пракурор
Андрэй ШВЕД падчас круглага стала
«Гістарычная памяць: генацыд беларускага народа», які адбыўся ў Палаце прадстаўнікоў. Нагадаем, вясной
Генеральная пракуратура распачала
крымінальную справу аб генацыдзе
беларускага народа ў гады Вялікай
Айчыннай вайны і ў пасляваенны перыяд.
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якіх часта дэманструюць на выстаўках самабытных майстроў. Апошняя работа
Кацярыны — птушка з Чырвонай кнігі — пугач. Філігранная праца, што і казаць!
У творчых планах майстрыхі — каралеўскія птушкі: лебедзі. І невыпадкова:
мастачка не першы год працуе кіраўніком дзіцячага гуртка ў вёсцы Лебедзева,
вучыць малых вяскоўцаў вырабляць цікавыя кампазіцыі з прыродных матэрыялаў, у прыватнасці, са сваёй любімай залацістай саломкі.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

ВЫПІЎ,
ЗАКУРЫЎ,
ЗАСНУЎ,
НЕ ПРАЧНУЎСЯ...
Разарваць ланцужок трагічных дзеянняў
дапамагаюць ратавальнікі Гомельшчыны
У рэгіёне падводзяць вынікі рэспубліканскай акцыі «Не прапальвай
сваё жыццё». Яе галоўная мэта — папярэджанне гібелі людзей з-за неасцярожнага абыходжання з агнём пры курэнні ў стане алкагольнага
ап'янення. У межах акцыі раённыя падраздзяленні па надзвычайных сітуацыях
арганізавалі нефармальныя мерапрыемствы ў месцах масавага знаходжання
людзей. Супрацоўнікі абласнога ўпраўлення МНС у раёнах правялі ўзмоцненыя прафілактычныя рэйды: адны з
апошніх — у Добрушы, Гомелі і Гомельскім раёне.
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Кожны дзень – са «Звяздой»!
Усім, хто падпісаўся на І квартал або І паўгоддзе 2022 года, — у падарунак
чатыры календары — маляўнічы насценны, рэлігійны, народны і месяцавы

