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НАПРЫКАНЦЫ

12 кастрычніка 2021 г.

СЁННЯ
Месяц
Маладзік

Сонца
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Восень залатая — гэта тая,
Што прыносіць веснавыя
мары,
Кожнаму надзеі пасылае,
Вабіць у нязнаныя абшары.

Усход

Захад Даўжыня
дня

7.32
7.23
7.22
7.17
7.47
7.45

18.19
18.07
18.09
18.08
18.35
18.37

10.47
10.44
10.47
10.51
10.48
10.52

6 кастрычніка.
Месяц у сузор'і
Казярога.

Iмянiны
Пр. Івана.
К. Вітольда, Серафіма,
Яўстаха.

Восень залатая не чакае,
Сустракай яе,
каб не спазніцца —
Хуткай электрычкай
пралятае,
Часам можа і не прыпыніцца.
Потым, у зімовыя завеі
Ты заўважыш,
толькі прыглядзіся:
У высокім небе знак надзеі —
Залатое восеньскае лісце.

Вандруем

ШЛЯХАМ ТЫЗЕНГАЎЗА

Яго агульная працягласць амаль
60 кіламетраў, большая частка
праходзіць на беларускім баку, меншая — на польскім. Веламаршрут уваходзіць у склад
вялікага праекта па аднаўленні
гістарычнай спадчыны горада.
Галоўным аб'ектам рэканструкцыі стаў былы адміністрацыйны
будынак ХVІІІ стагоддзя гродзенскага старасты Антонія Тызенгаўза.
Як расказаў каардынатар праекта
Сяргей КАЛЯДА, у першым пробным
заездзе прынялі ўдзел больш за сто
аматараў веларуху. Сярод іх — члены
Рэспубліканскага спартыўна-турыстычнага саюза, у тым ліку майстры
спорту. Ідэю падтрымалі студэнты гро-

У Гродне стартаваў новы турыстычны
веламаршрут, які створаны ў рамках
трансгранічнага праекта

дзенскіх ВНУ, спартыўныя школы, а
таксама гараджане-аматары.
Што датычыцца забеспячэння інвентаром, частку выдзеліў турыстычнаінфармацыйны цэнтр. Веласіпеды таксама набыты за сродкі праекта. Многія
прыехалі на сваім транспарце і ў поўнай экіпіроўцы.
— Мы стартуем ад адміністрацыйнага будынка ХVІІІ стагоддзя. Нядаўна
тут завяршылася рэканструкцыя пад
гарадскі культурна-турыстычны цэнтр.
Другой часткай праекта якраз і з'яўляецца адкрыццё веламаршруту, які прамаркіраваны як 434 «Шляхам Тызенгаўза».
Ён цалкам гатовы, і зараз мы ўпершыню
апрабуем гэты маршрут ва ўрачыстай
атмасферы, — расказаў начальнік аддзела спорту і турызму Гродзенскага
гарвыканкама Яўген АРАДЗЬ.
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год — нарадзіўся Канстанцін
Іосіфавіч Хмялеўскі, адзін
з арганізатараў і кіраўнікоў Мінскага антыфашысцкага падполля ў Вялікую Айчынную вайну. Падчас акупацыі Мінска з
верасня 1941 года ўдзельнічаў у арганізацыі падполля,
разам з М. К. Каржанеўскім кіраваў падпольнай групай у
Кастрычніцкім раёне, накіроўваў дзейнасць маладзёжнакамсамольскіх груп. З мая 1942 года сакратар падпольнага Кастрычніцкага райкама КП(б)Б, з чэрвеня — член
Мінскага гаркама партыі, начальнік аддзела па арганізацыі дыверсій, удзельнічаў у распаўсюджванні падпольнай газеты «Звязда» і ўлётак. У кастрычніку 1942 года
арыштаваны і пасля катаванняў расстраляны. Яго імем
названа вуліца ў Мінску.
год — у Берліне адбылася 2-я Усебеларуская канферэнцыя (беларускай эміграцыі), якая прызнала Мінск адзіным цэнтрам палітычнага
і культурнага адраджэння і аб'явіла аб роспуску ўрада
Беларускай Народнай Рэспублікі.
год — нарадзіўся
(г. Чэрвень) Алег
Віктаравіч Навіцкі, расійска-беларускі касманаўт, Герой Расійскай Федэрацыі. Цяпер у трэці
раз знаходзіцца ў касмічным
палёце.
год — нарадзіўся Дзмітрый
Іванавіч Данской, вялікі князь
маскоўскі, уладзімірскі і наўгародскі. Узначаліўшы барацьбу Русі супраць панавання
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года,
выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Новы маршрут пралягае праз маляўнічыя куткі лясной зоны Гродзенскага раёна, ідзе вакол возера Юбілейнае, сядзібы Тызенгаўза, праз агракомплекс вёскі Каробчыцы. А завяршаецца беларуская частка веламаршруту на пагранпераходзе Брузгі.
— Галоўная мэта праекта міжнароднай тэхнічнай дапамогі — узмацніць турыстычны патэнцыял рэгіёна.
Як вядома, турызм можа стаць даволі
значнай часткай эканомікі. Некаторыя
краіны маюць ад яго да 30 % валавога ўнутранага прадукту. Нам таксама
трэба разумець, што турызм — гэта не
толькі забавы, але і складаная работа,
ад якой залежаць уражанні спажыўца
турыстычнага прадукту, — падкрэсліў
Сяргей Каляда.
Маргарыта УШКЕВІЧ.

Залатой Арды, разграміў татара-мангольскае войска на
рацэ Вожа. У 1380 года выступіў на чале аб'яднанага
рускага войска насустрач полчышчам Мамая і ў бітве
на Куліковым полі (у вярхоўях Дона) цалкам разграміў
яго (за што і быў празваны нашчадкамі Данскім). Пры
ім у Маскве збудаваны першы ў Паўночна-Усходняй Русі каменны крэмль. Масква зацвердзіла сваё пануючае
становішча ў рускіх землях. Кананізаваны Рускай праваслаўнай царквой.
год — экспедыцыя Хрыстафора Калумба
дасягнула вострава Сан-Сальвадор. Гэта
лічыцца афіцыйнай датай адкрыцця Амерыкі.
год — Тэадор Рузвельт афіцыйна прысвоіў рэзідэнцыі прэзідэнта ЗША назву Белы дом.
год — нарадзіўся Ралан Быкаў, савецкі і
расійскі акцёр, рэжысёр тэатра і кіно, народны артыст СССР. Зняў фільмы «Увага, чарапаха!»,
«Аўтамабіль, скрыпка і сабака Клякса», «Пудзіла», «Прыгоды Бураціна» і многія іншыя.
год — адбылося ўрачыстае адкрыццё гіганцкай статуі Хрыс та-Збавіцеля, якая
з'яўляецца сёння сімвалам Рыа-дэ-Жанейра.
год — Фідэль Кастра скончыў сваю прамову на судзе па справе захопу казармаў
Манкада словамі «Гісторыя мяне апраўдае!».
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ГЕЛЬВЕЦЫЙ:

«Самай мужнай бывае дзяржава, у якой
лепш за ўсё шануецца доблесць і больш за
ўсё караецца баязлівасць».

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 311 17 13 (тэл./факс);
аддзелаў: пiсьмаў — 311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыi — 311 17 16.

прыём рэкламы

тэл./факс: 311 17 27,
е-mail: reklama@zviazda.by

Фота Настассі ГРУК.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
Шмат у чым раскайваюся... але ні пра што не
шкадую...
Бабіна лета —
гэта калі дзеці выгадаваны, а ўнукаў
яшчэ няма!

Не хачу хваліцца, але я
сабраў пазл за дзень, хоць
на каробцы напісана «3-4
гады».
—

Сён ня бы ла
вель мі дзіў ная
сітуацыя ў паліклі ні цы. Ха дзіў
да афтальмолага, мне сказалі:
«Ідзіце ў 102 кабінет, вас паглядзіць вочны мікрахірург». Я заходжу, а там лекар
нармальных памераў.
Муж разліў каву на новы дыванок.
Падкажыце, калі ласка, як адмыць
плямы крыві.

www.zviazda.by
e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым знач- Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве
ком, носяць рэк ламны харак тар. «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
Адказнасць за змест рэкламы ня- 220013, Мiнск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
суць рэкламадаўцы.

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 2608.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар падпiсаны ў 19.30
11 кастрычніка 2021 года.

