
Па да рож жа ту рыс та-адзі ноч кі, яко га ва бяць род ныя мяс ці ны з іх 

ці ка вым гіс та рыч ным мі ну лым, пра цяг ва юц ца. На га да ем, пра ект 

наш пры све ча ны Го ду ма лой ра дзі мы і яго мэ та — звяр нуць 

ува гу на тое, якая ба га тая ў нас спад чы на. Вось, на прык лад, 

што вы ве да е це пра Ча ву сы? Што гэ та ста лі ца бе ла рус ка га 

ка зац тва? Або што тут па ха ва ны прод кі га лі вуд скіх зо рак 

Кер ка і Май кла Дуг ла саў? Ці чу лі, што дзесь ці тут жы лі прод кі 

із ра іль ска га прэм' ер-мі ніст ра Ары э ля Ша ро на? А што ка лі 

пра ве рыць гэ тую ін фар ма цыю, як той ка заў, на мес цы? 

Тым, ка му ці ка ва, за пра шаю склас ці кам па нію для ванд роў кі 

ў ста ра даў ні го рад на бе ра гах ма лень кіх, але вель мі 

ма ляў ні чых рэк — Про ні і Ба сі.
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• Ка ман да Уз бро е ных 

Сіл Бе ла ру сі за ва я ва ла 

зо ла та на чэм пі я на це ар-

мій дзяр жаў — удзель-

ніц СНД па страль бе са 

штат най зброі.

• На Аў гус тоў скім ка на-

ле за ўва жы лі сля ды мядз-

ве дзя. Вы свет лі ла ся, што 

госць з'явіўся з Поль шчы. 

Ён прай шоў ся па ле се, па-

бы ваў у ра ё не вё сак Ка-

дыш і Га ла вен чы цы і праз 

су ткі сы шоў на зад.

• Элект ра ма та цык лы 

і элект ра квад ра цык лы 

рас пра цоў ва юц ца ў Бе-

ла ру сі.

• Еў ра ка мі сія эк стран-

на вы дзе ліць Іс па ніі 20 млн 

еў ра на вы ра шэн не праб-

ле мы міг ран таў.

КОРАТКА

Анд рэй МОЛ ЧАН, 

ды рэк тар Дэ парт амен та 

па ту рыз ме Мі ніс тэр ства 

спор ту і ту рыз му:

«Зме ны ў за кон «Аб ту рыз ме» 
ўжо на спе лі. Ця пе раш няя 
сі ту а цыя дае да дат ко выя 
ар гу мен ты для іх хут чэй ша га 
ўня сен ня. Аб ноў ле ная 
рэ дак цыя за ко на мо жа 
быць пад рых та ва на 
ўжо ў пер шым паў год дзі 
2019 го да. Пра кан крэт ныя 
змя нен ні, якія ў ёй з'я вяц ца, 
па куль ка заць ра на, яны 
яшчэ пра пра цоў ва юц ца. 
Але сут насць пра па ноў 
Рэс пуб лі кан ска га са ю за 
ту рыс тыч най ін дуст рыі, 
які ўня се іх у Мінс пор ту, 
за клю ча ец ца ў за ка на даў чай 
ды фе рэн цы я цыі на цы я наль ных 
і за меж ных ту ра пе ра та раў, 
за ка на даў чым па дзе ле вы яз ных 
і ўяз ных ту ра пе ра та раў, 
ту ра пе ра та раў і ту ра генц тваў 
і аба вяз ко вай сер ты фі ка цыі 
ту ра генц кай дзей нас ці. 
Акра мя та го, Рэс пуб лі кан скі 
са юз ту рін дуст рыі вы сту піў 
з пад трым кай іні цы я ты вы 
Мінс пор ту аб аб' яд нан ні 
бяз ві за вых зон Брэсц кай 
і Гро дзен скай аб лас цей».
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СТАР. 8

ЦЫТАТА ДНЯ

ГА РАД НАЯ — ГАН ЧАР НАЯ СТА ЛІ ЦА

У ста ра жыт най па лес кай вёс цы Га рад ной прай шоў кір маш, на якім га лоў-
ным і ха да вым та ва рам быў глі ня ны по суд, а цэнт раль най фі гу рай свя та 
стаў... ган чар. У ня дзель ную ра ні цу на кір ма шо вым пля цы са бра лі ся і ма-
ла дыя, і ўжо ста лыя — вя до мыя гарш ка ле пы і ке ра міс ты з Бе ла ру сі і на-

ват з-за мя жы. Ад ным з удзель ні каў гэ та га кір ма шу быў па том ны ган чар 
з Га рад ной Ры гор КА ВАЛЬ КА (на фо та). Сваё ўмель ства гэ ты май стар 
не толь кі ўклад вае ва ўлас ныя вы ра бы, але і пе рад ае яго 
ма ла до му па ка лен ню га рад нян цаў. СТАР. 13
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Ванд роў ка па тры ё таВанд роў ка па тры ё та  

ТА ЯМ НІ ЦЫ МІЖ РЭЧ ЧА
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» да ве да ла ся, дзе зна хо дзіц ца цу да дзей ная іко на, ці па мя та юць на ра дзі ме 

пра ле ген дар на га раз вед чы ка Льва Ма не ві ча і коль кі каш туе мяс цо вы сэр віс

На пра цу ме ха ні за та раў у спя ко ту 
трэ ба звяр нуць асаб лі вую ўва гу

Та кое мер ка ван не вы ка заў Аляк сандр Лукашэн-

ка, на вед ва ю чы па лі 1-й Мін скай птуш ка фаб-

ры кі, дзе яму да ла жы лі аб хо дзе ўбор кі збож-

жа вых у кра і не і рэ гі ё не.

На дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, у га ра чае на двор'е 

трэ ба вель мі ўваж лі ва ста віц ца да ар га ні за цыі пра-

цы лю дзей. На прык лад, мож на зра біць пе ра пы нак у 

ся рэ дзі не дня, ад нак больш ча су пра ца ваць ра ні цай 

і ўве ча ры, ка лі ўмо вы на двор'я не на столь кі скла да-

ныя. Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў: трэ ба 

па бе раг чы лю дзей. СТАР. 2
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