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На двор'е ста ла 
менш прад ка заль нае

Спе цы я ліс ты 
не жар ту юць: 

клі мат 
і на праў ду 
мя ня ец ца

У Бе ла ру сі па вя лі чы ла ся ся-

рэд не га да вая тэм пе ра ту ра, як і 

на ўсім зям ным ша ры. Пра гэ та 

рас ка за ла на мес нік на чаль ні-

ка 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 

Свят ла на КУЗЬ МІЧ.
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• Мi нiс тэр ства ахо вы 

зда роўя: у боль шас цi па-

цы ен таў з COVID-19 хва-

ро ба пра ця кае лёг ка цi 

бес сiмп том на.

• Бе ла рус кая ганд лё ва-
пра мыс ло вая па ла та вы зна-
чы ла, якiя ака лiч нас цi з'яў-
ля юц ца форс-ма жо рам.

• «Тэх на банк» пры пы-

нiў вы пла ты па чэ ках Tax 

Free.

• У Ра сiю да зво лi лi ўяз-
джаць за меж нi кам, якiя 
з'яў ля юц ца блiз кi мi сва я-
ка мi ра сi ян.

• Вя лi кi тэ атр Бе ла ру-

сi па доў жыць се зон да 

лi пе ня, «Ба лет нае ле та» 

ад мя ня ец ца.

• У Еў ро пе з-за ка ран-
цiн ных мер пад па гро зай 
апы нуў ся збор ура джаю.

• Дэ парт амент па авiя-

цыi Мiнт ран са пра пра цоў-

вае пы тан не за ха ван ня 

авiя зно сiн з Ра сi яй.

• Пры ём за явак на На-
цы я наль ную прэ мiю ў га лi-
не вы яў лен ча га мас тац тва 
пра доў жа ны да 16 кра са-
вi ка.

КОРАТКА

Ула дзi мiр ГРА КУН, 

на мес нiк мi нiст ра 

сель скай гас па дар кi 

i хар ча ван ня:

«У нас сён ня 
да стат ко вая коль касць 
збож жа вых для та го, 
каб за бяс пе чыць кра i ну 
му ка моль на-кру пя ной 
пра дук цы яй. Па яч ных, 
аў ся ных кру пах у нас 
ёсць лiш кi. Што 
да ты чыц ца грэч кi, 
сён ня на кам бi на тах 
хле ба пра дук таў ёсць 
за па сы са мiх круп 
i сы ра вi ны для iх 
вы твор час цi на пяць 
ме ся цаў. Да но ва га 
ўра джаю нам гэ та га 
да стат ко ва. Сён ня 
ў ма га зi нах грэч ка ёсць».

ЦЫТАТА ДНЯ

ДВА ТЫДНІ 
САМАІЗАЛЯЦЫІ

ПАМІЖ 
ПРЫВАТНАСЦЮ 
І АДКАЗНАСЦЮ
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ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Вы яшчэ паспяваеце падпісацца на «Звязду» на II квартал

Hi-techHi-tech

ЯКIМ БЫЦЬ 
«РА ЗУМ НА МУ» 

ГО РА ДУ?
У На цы я наль най стра тэ гii ўстой лi ва га раз вiц ця Бе ла ру сi 

да 2035 го да вя лi кая ўва га ўдзя ля ец ца ма дэ лi эка но мi кi 

бу ду чы нi. Яе кра е ву голь ным ка ме нем вы зна ча на 

лiч ба вi за цыя. Пла ну ец ца, што iн фар ма цый ныя тэх на ло гii 

но ва га па ка лен ня пра нiк нуць ва ўсе без вы клю чэн ня 

сфе ры гра мад ска га жыц ця.

Адзiн з iх склад нi каў — кан цэп цыя «ра зум ны го рад» — мак сi маль-
на зруч ны для жыц ця яго на сель нi каў. Iн фар ма цыя з со цень ты сяч 
апа ра таў па сту пае ў адзi ны «элект рон ны мозг». Як вы нiк — кож ны 
жы хар ме га по лi са атрым лi вае шмат ка рыс ных маг чы мас цяў.

На прык лад, «ра зум ныя» тэх на ло гii не ўза ба ве з'я вяц ца на са май 
за гру жа най аў та да ро зе Бе ла ру сi — Мiн скай каль ца вой. На чаль нiк 

ад дзе ла ар га нi за цыi да рож на га ру ху i да рож най iн спек цыi УДАI 

Мi нiс тэр ства ўнут ра ных спраў Дзмiт рый НА ВОЙ за зна чыў, што 
дзя ку ю чы гэ та му ўдас ца па нi зiць коль касць да рож на-транс парт-
ных зда рэн няў i, ад па вед на, лiк iх ах вяр. Але як жа гэ та 
пра цуе? СТАР. 5СТАР. 5
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У на род ным сты лi
Ка лек тыў ашмян скiх са ма дзей ных май строў змя нiў 

вяс ко вую пра пiс ку на га рад скую — у ра ён ным цэнт ры 
хут ка ад кры ец ца ад дзя лен не ра мёст ваў i тра ды цый най 
куль ту ры. У ка рот кiя тэр мi ны рукадзельніцам не аб ход на 
афор мiць но вае па мяш кан не i вы ста вiць най леп шыя 
тво ры, каб па ка заць са ма быт насць Ашмян шчы ны.

— Сям нац цаць га доў мы пра ца ва лi на ба зе 
Па лян ска га до ма куль ту ры, зай ма лi ся ад ра джэн нем 
мяс цо вых ра мёст ваў i асвой ва лi больш су час ныя 
вi ды на род най твор час цi. Ця пер бу дзем да лу чаць 
да вы то каў на род най куль ту ры i жы ха роў го ра да, 
асаб лi ва дзя цей i мо ладзь, — ка жа вя до мы 
на Гро дзен шчы не май стар па аплi ка цыi i пля цен нi 
з са ло мы за гад чы ца ад дзя лен ня Ва лян цi на СВIР СКАЯ.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Ва лян цi на СВIР СКАЯ (спра ва) i ма ла ды спе цы я лiст уста но вы Ка ця ры на СЯЧ КО аб мяр коў ва юць ды зайн аў ды то рыi, 

дзе бу дуць пра хо дзiць ад кры тыя май стар-кла сы.


