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Кі рыл РУ ДЫ, 
па сол Бе ла ру сі ў КНР:

«Рэс пуб лі ка Бе ла русь у лі ку 
пер шых пад тры ма ла іні цы я ты ву 
стар шы ні КНР Сі Цзінь пі на аб 
ства рэн ні эка на міч на га по яса 
Шаў ко ва га шля ху. Бе ла русь ужо 
су пра цоў ні чае з Кі та ем у сфе ры 
бу даў ніц тва да рог, мас тоў, 
элект ры фі ка цыі і рэ кан струк цыі 
участ каў чы гун кі, уз вя дзен ня 
энер ге тыч ных, ін фар ма цый-
на-ка му ні ка цый ных і ін шых 
інф ра струк тур ных аб' ек таў. 
Але на ша асаб лі васць у тым, што 
мы не толь кі пе ра раз мяр коў ва ем 
та ва ры, але і вы раб ля ем, 
да баў ля ем вар тасць. Асаб лі вую 
ро лю тут ады гры вае жам чу жы на 
шля ху — Кі тай ска-бе ла рус кі 
ін дуст ры яль ны парк «Вя лі кі 
ка мень» — між на род ны вы-
со ка тэх на ла гіч ны пра ект, які 
сім ва лі зуе маш таб ны пе ра ход 
дзвюх кра ін ад крэ дыт на га да 
ін вес ты цый на га су пра цоў ніц тва 
і аб' яд нан ня вы твор чых 
па тэн цы я лаў».
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Як у каст рыч ні ку...
На 2—4 гра ду сы халадней 

за клі ма тыч ную нор му
Ха лод нае і даждж лі вае на двор'е ча ка ец ца ў Бе ла-
ру сі на гэ тым тыд ні, па ве да міў на чаль нік служ бы 
гід ра ме тэа ра ла гіч ных пра гно заў Рэс пуб лі кан ска-
га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак-
тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га 
ася род дзя Мінп ры ро ды Дзміт рый РА БАЎ.

Рэз кае змя нен не ўмоў на двор'я вы клі ка юць ат мас-
фер ныя фран ты ад цык ло ну з цэнт рам над цэнт раль ны мі 
рэ гі ё на мі Ра сіі, па пе ры фе рыі яко га ў Бе ла русь бу дуць 
па сту паць ха лод ныя і віль гот ныя па вет ра ныя ма сы паў-
ноч ных шы рот.

У аў то рак мес ца мі па кра і не прой дуць не вя лі кія ка рот-
ка ча со выя даж джы. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
скла дзе 9—15 цяп ла. Амаль паў сюд на ча ка юц ца ка рот ка-
ча со выя даж джы і ў се ра ду. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
бу дзе ва гац ца ад 2 да 8 цяп ла, удзень — плюс 9—15 гра-
ду саў. Ча сам бу дуць іс ці даж джы ў чац вер і пят ні цу. Тэм-
пе ра ту ра па вет ра ў гэ тыя дні ўна чы скла дзе 3—8 цяп ла, а 
ўдзень праг на зу ец ца ад плюс 8 да плюс 14 гра ду саў.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў ай чын ных спе цы-
я ліс таў, на вы хад ныя ча ка ец ца ўво гу ле паў сюд на па хмур-
на, хо лад на, даждж лі ва і са праў ды вет ра на. Уста лю ец ца 
хут чэй на двор'е ся рэ дзі ны каст рыч ні ка, чым «за ла то га» 
ве рас ня. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы бу дзе да ся гаць 
толь кі 2—9 цяп ла, а ўдзень — плюс 8—14 гра ду саў, па 
паў днё вым за ха дзе — да 15—17 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

А
ДЗІН раз на год у Бе ла ру сі збі ра юц ца «зор кі» бія тло на — алім-
пій скія чэм пі ё ны, чэм пі ё ны све ту, ула даль ні кі прэ стыж ных 
Куб каў. Улю бён цы пуб лі кі пры яз джа юць у Мінск, каб чар го вы 

раз вый сці на дыс тан цыю, су стрэц ца са ста ры мі сяб ра мі і зла дзіць 
са праўд нае свя та для ама та раў спор ту. Хтось ці з бы лых бія тла ніс таў 
вы зна чыў ся на лыж ні па ру га доў та му, хтось ці не зай ма ец ца пра фе-
сій ным спор там ужо дзе ся ці год дзе, але ў Раў бі чы пры яз джа юць і 
дзей ныя ат ле ты, «зор кі» су свет най ве лі чы ні, праў да, па куль толь кі 
ў ро лі га на ро вых гас цей або гле да чоў.

Сё ле та па зра зу ме лых пры чы нах на фес ты ва лі ад сут ні ча ла іні цы я тар ка 
і ідэй ная на тхняль ні ца «Го нак ле ген даў» Да р'я До мра ча ва, але ме ра пры-
ем ства ад гэ та га не ста ла гор шым, а на ад ва рот, зда бы ло но выя фар бы. 
Да р'я па кла па ці ла ся пра сва іх заў зя та раў і пад рых та ва ла для іх не каль кі 
сюр пры заў.

У спарт комп лекс «Раў бі чы» на род па чаў з'яз джац ца за доў га да па чат ку, 
які быў пры зна ча ны на 10 га дзін ра ні цы. Зда ец ца, ар га ні за та ры бы лі га то-
выя да та ко га раз віц ця па дзей, та му за га дзі ну да стар ту свя та ўжо гу ча ла 
му зы ка, а ў па вет ры лу наў пах шаш лы коў. На род агля даў тэ ры то рыю спарт-
комп лек су, які ў гэ ты дзень пе ра тва рыў ся са звы чай най пад рых тоў чай ба зы 
ў маш таб нае мес ца для гу лян няў. А са мыя кем лі выя бія тлон ныя пры хіль ні кі 
ўжо па ча лі зай маць чар гу ка ля кры та га ці ра, дзе вось-вось 
па він на бы ла стар та ваць аў то граф-се сія «зо рак» бія тло на. 

ЛЕГЕНДАРНЫЯ СТАРТЫ
«Гэ тае ме ра пры ем ства ва ша, яно зроб ле на для вас. Мэ та ад на — пра цяг нуць ва ша «Гэ тае ме ра пры ем ства ва ша, яно зроб ле на для вас. Мэ та ад на — пра цяг нуць ва ша 

спар тыў нае жыц цё», — ад зна чыў Аляксандр Лукашэнка, які сустрэўся з удзельнікамі гонакспар тыў нае жыц цё», — ад зна чыў Аляксандр Лукашэнка, які сустрэўся з удзельнікамі гонак
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25 га доў — гэ та цэ лая эпо ха
У 1991 го дзе бе ла рус ка-поль ская мя жа з 

бо ку пунк та про пус ку «Бруз гі» ўяў ля ла з ся бе 
на па ло ву за ас фаль та ва ную да ро гу (дру гую 
па ла су да рож ныя служ бы яшчэ ўклад ва лі). 

З кож на га бо ку гэ тай да ро гі ста яў стол, да 
яко га пад' яз джа ла ма шы на і на якім спе цы я-
ліс ты пра во дзі лі мыт нае афарм лен не. З цы ві-
лі за цы яй «Бруз гі» та ды звяз ваў адзі ны так са-
фон, пры бі ты да адзі но кай са сны не па да лёк... 
Шчы ра ка жу чы, ка лі б не гіс та рыч ныя фо та, 
якія па цвяр джа юць сло вы стар шы ні Дзяр-
жаў на га мыт на га ка мі тэ та Юрыя СЯНЬ КО, 
у гэ та сён ня скла да на па ве рыць.

Праз 25 га доў пе рад лю бым, хто пра яз-
джае пункт про пус ку «Бруз гі», паў стае вя лі кі 
су час ны комп лекс, асна шча ны лі та раль на па 
апош нім сло ве тэх ні кі. Ён з'яў ля ец ца са мым 
буй ным на тэ ры то рыі Гро дзен скай воб лас ці і 
здоль ны пра пус ціць праз ся бе больш за ты-
ся чу гру за вых і ча ты рох ты сяч лег ка вых аў то, 
а так са ма больш за сто аў то бу саў за су ткі. У 
цэ лым бе ла рус кую мя жу што дня пра хо дзяць 
ты ся чы лю дзей і аў то, а гэ та па тра буе пры-
мя нен ня толь кі са мых леп шых 
тэх ні кі і сіс тэм. 

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж  ��

ЯК ТАМ, НА МЫТ НІ?

Кі раў нік дзяр жа вы Аляксандр 
Лукашэнка па він ша ваў кі раў ніц тва, 
аса бо вы склад і ве тэ ра наў мыт най 
служ бы кра і ны з пра фе сій ным свя там 
і 25-год дзем з дня ўтва рэн ня мыт ных 
ор га наў.

«Пе ра ка на ны, што і на да лей бе ла-
рус кія мыт ні кі бу дуць год на вы кон ваць 
свой служ бо вы аба вя зак, гра мат на і 
апе ра тыў на вы ра шаць дзяр жаў ныя за-
да чы па аба ро не эка на міч ных ін та рэ саў 
рэс пуб лі кі», — ска за на ў він ша валь ным 
па слан ні Прэ зі дэн та.

СТАР. 4

На су пра цоў ні ках Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ та што дзень ля жыць вя лі кая ад каз-
насць. Шмат у чым ме на ві та ад іх за ле жыць тран зіт ная пры ваб насць на шай кра і ны. 
Пра фе сі я на лізм бе ла рус кіх мыт ні каў — гэ та тое звя но, якое злу чае і да зва ляе ажыц-
цяў ляць транс парт ныя су вя зі ў два ба кі з ЕС у ЕА ЭС. Так са ма ад іх за ле жыць і бяс пе ка 
гра ма дзян, бо ах вот ні каў пра вез ці кант ра бан ду, у тым лі ку і вель мі не бяс печ ныя нар-
ко ты кі, сён ня ня ма ла. Та му на вар це мя жы вы са как лас ныя спе цы я ліс ты, уз бро е ныя 
па апош нім сло ве тэх ні кі. У гэ тым змог пе ра ка нац ца і ка рэс пан дэнт «Звяз ды», які 
на пя рэ дад ні 25-год дзя Мыт на га ка мі тэ та на ве даў адзін з са мых ажыў ле ных пунк таў 
мыт на га кант ро лю — «Бруз гі», што зна хо дзіц ца ў Гро дзен скай воб лас ці.


