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Сёлета па зразумелых прычынах на фестывалі адсутнічала ініцыятарка
і ідэйная натхняльніца «Гонак легендаў» Дар'я Домрачава, але мерапрыемства ад гэтага не стала горшым, а наадварот, здабыло новыя фарбы.
Дар'я паклапацілася пра сваіх заўзятараў і падрыхтавала для іх некалькі
сюрпрызаў.
У спарткомплекс «Раўбічы» народ пачаў з'язджацца задоўга да пачатку,
які быў прызначаны на 10 гадзін раніцы. Здаецца, арганізатары былі гатовыя да такога развіцця падзей, таму за гадзіну да старту свята ўжо гучала
музыка, а ў паветры лунаў пах шашлыкоў. Народ аглядаў тэрыторыю спарткомплексу, які ў гэты дзень ператварыўся са звычайнай падрыхтоўчай базы
ў маштабнае месца для гулянняў. А самыя кемлівыя біятлонныя прыхільнікі
ўжо пачалі займаць чаргу каля крытага ціра, дзе вось-вось
павінна была стартаваць аўтограф-сесія «зорак» біятлона.

СТАР. 5

Фота БЕЛТА.

ДЗІН раз на год у Беларусі збіраюцца «зоркі» біятлона — алімпійскія чэмпіёны, чэмпіёны свету, уладальнікі прэстыжных
Кубкаў. Улюбёнцы публікі прыязджаюць у Мінск, каб чарговы
раз выйсці на дыстанцыю, сустрэцца са старымі сябрамі і зладзіць
сапраўднае свята для аматараў спорту. Хтосьці з былых біятланістаў
вызначыўся на лыжні пару гадоў таму, хтосьці не займаецца прафесійным спортам ужо дзесяцігоддзе, але ў Раўбічы прыязджаюць і
дзейныя атлеты, «зоркі» сусветнай велічыні, праўда, пакуль толькі
ў ролі ганаровых гасцей або гледачоў.

ЛЕГЕНДАРНЫЯ СТАРТЫ
Самая
старажытная
бібліятэка ў краіне

«Гэтае мерапрыемства ваша, яно зроблена для вас. Мэта адна — працягнуць ваша
спартыўнае жыццё», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка, які сустрэўся з удзельнікамі гонак
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ЦЫТАТА ДНЯ

Кірыл РУДЫ,
пасол Беларусі ў КНР:
«Рэспубліка Беларусь у ліку
першых падтрымала ініцыятыву
старшыні КНР Сі Цзіньпіна аб
стварэнні эканамічнага пояса
Шаўковага шляху. Беларусь ужо
супрацоўнічае з Кітаем у сферы
будаўніцтва дарог, мастоў,
электрыфікацыі і рэканструкцыі
участкаў чыгункі, узвядзення
энергетычных, інфармацыйна-камунікацыйных і іншых
інфраструктурных аб'ектаў.
Але наша асаблівасць у тым, што
мы не толькі пераразмяркоўваем
тавары, але і вырабляем,
дабаўляем вартасць. Асаблівую
ролю тут адыгрывае жамчужына
шляху — Кітайска-беларускі
індустрыяльны парк «Вялікі
камень» — міжнародны высокатэхналагічны праект, які
сімвалізуе маштабны пераход
дзвюх краін ад крэдытнага да
інвестыцыйнага супрацоўніцтва
і аб'яднання вытворчых
патэнцыялаў».
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ЯК ТАМ, НА МЫТНІ? Як у кастрычніку...
На супрацоўніках Дзяржаўнага мытнага камітэта штодзень ляжыць вялікая адказнасць. Шмат у чым менавіта ад іх залежыць транзітная прывабнасць нашай краіны.
Прафесіяналізм беларускіх мытнікаў — гэта тое звяно, якое злучае і дазваляе ажыццяўляць транспартныя сувязі ў два бакі з ЕС у ЕАЭС. Таксама ад іх залежыць і бяспека
грамадзян, бо ахвотнікаў правезці кантрабанду, у тым ліку і вельмі небяспечныя наркотыкі, сёння нямала. Таму на варце мяжы высакакласныя спецыялісты, узброеныя
па апошнім слове тэхнікі. У гэтым змог пераканацца і карэспандэнт «Звязды», які
напярэдадні 25-годдзя Мытнага камітэта наведаў адзін з самых ажыўленых пунктаў
мытнага кантролю — «Брузгі», што знаходзіцца ў Гродзенскай вобласці.

25 гадоў — гэта цэлая эпоха
У 1991 годзе беларуска-польская мяжа з
боку пункта пропуску «Брузгі» ўяўляла з сябе
напалову заасфальтаваную дарогу (другую
паласу дарожныя службы яшчэ ўкладвалі).
Кі раў нік дзяр жа вы Аляксандр
Лукашэнка павіншаваў кіраўніцтва,
асабовы склад і ветэранаў мытнай
службы краіны з прафесійным святам
і 25-годдзем з дня ўтварэння мытных
органаў.
«Перакананы, што і надалей беларускія мытнікі будуць годна выконваць
свой службовы абавязак, граматна і
аператыўна вырашаць дзяржаўныя задачы па абароне эканамічных інтарэсаў
рэспублікі», — сказана ў віншавальным
пасланні Прэзідэнта.

З кожнага боку гэтай дарогі стаяў стол, да
якога пад'язджала машына і на якім спецыялісты праводзілі мытнае афармленне. З цывілізацыяй «Брузгі» тады звязваў адзіны таксафон, прыбіты да адзінокай сасны непадалёк...
Шчыра кажучы, калі б не гістарычныя фота,
якія пацвярджаюць словы старшыні Дзяржаўнага мытнага камітэта Юрыя СЯНЬКО,
у гэта сёння складана паверыць.
Праз 25 гадоў перад любым, хто праязджае пункт пропуску «Брузгі», паўстае вялікі
сучасны комплекс, аснашчаны літаральна па
апошнім слове тэхнікі. Ён з'яўляецца самым
буйным на тэрыторыі Гродзенскай вобласці і
здольны прапусціць праз сябе больш за тысячу грузавых і чатырох тысяч легкавых аўто,
а таксама больш за сто аўтобусаў за суткі. У
цэлым беларускую мяжу штодня праходзяць
тысячы людзей і аўто, а гэта патрабуе прымянення толькі самых лепшых
тэхнікі і сістэм.
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На 2—4 градусы халадней
за кліматычную норму
Халоднае і дажджлівае надвор'е чакаецца ў Беларусі на гэтым тыдні, паведаміў начальнік службы
гідраметэаралагічных прагнозаў Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага
асяроддзя Мінпрыроды Дзмітрый РАБАЎ.
Рэзкае змяненне ўмоў надвор'я выклікаюць атмасферныя франты ад цыклону з цэнтрам над цэнтральнымі
рэгіёнамі Расіі, па перыферыі якога ў Беларусь будуць
паступаць халодныя і вільготныя паветраныя масы паўночных шырот.
У аўторак месцамі па краіне пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы. Максімальная тэмпература паветра
складзе 9—15 цяпла. Амаль паўсюдна чакаюцца кароткачасовыя дажджы і ў сераду. Тэмпература паветра ўначы
будзе вагацца ад 2 да 8 цяпла, удзень — плюс 9—15 градусаў. Часам будуць ісці дажджы ў чацвер і пятніцу. Тэмпература паветра ў гэтыя дні ўначы складзе 3—8 цяпла, а
ўдзень прагназуецца ад плюс 8 да плюс 14 градусаў.
Паводле доўгатэрміновых прагнозаў айчынных спецыялістаў, на выхадныя чакаецца ўвогуле паўсюдна пахмурна, холадна, дажджліва і сапраўды ветрана. Усталюецца
хутчэй надвор'е сярэдзіны кастрычніка, чым «залатога»
верасня. Тэмпература паветра ўначы будзе дасягаць
толькі 2—9 цяпла, а ўдзень — плюс 8—14 градусаў, па
паўднёвым захадзе — да 15—17 цяпла.
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