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ВАКЦЫНАЦЫЯ 
СУПРАЦЬ СOVID-19 
ПАЧНЕЦЦА 
Ў КАСТРЫЧНІКУ

ПРЫВІДЫ 
АЛЬШАНСКАГА 
ЗАМКА

Аляксандр 

ШУМІЛІН, старшыня 

Дзяржаўнага камітэта 

па навуцы і тэхналогіях 

Беларусі:

«Дзякуючы дзейнасці 
навукоўцаў і 
прамыслоўцаў Беларуcі і 
Расіі ў распрацоўцы ўжо 
знаходзіцца цэлы шэраг 
новых праграм Саюзнай 
дзяржавы ў галіне 
высокіх тэхналогій. Гэта 
распрацоўка і ўкараненне 
ў вытворчасць мабільных 
оптавалакновых 
лакатараў, сістэм 
сэнсараў для 
папярэджання прыродных 
і тэхнагенных катастроф, 
сістэм праектавання 
і вытворчасці 
мікрасхем, тэхналогій 
высокапрадуктыўнай 
сельскай гаспадаркі 
і арыентаванай на 
павышэнне здароўя 
грамадзян харчовай 
прамысловасці, а таксама 
распрацоўкі ў галіне 
адытыўных тэхналогій 
і вытворчасць сучасных 
прамысловых і бытавых 
3D-прынтараў».
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• Між на род ныя аў то бу-

сы «Мінск тран са» пя рой-

дуць на зі мо вы рас клад. 

Да дзе ныя зме ны бу дуць 

дзей ні чаць з 25 каст рыч ні-

ка гэ та га го да па 27 са ка-

ві ка 2021 го да.

• У Бе ла ру сі за цвер-

джа ны нор мы і нар ма ты-

вы вы дат каў на жыл лё-

ва-ка му наль ныя па слу гі 

на 2021—2023 га ды.

• «Бел авія» ча со ва ад-

мя ні ла рэй сы ў Ба ку з-за 

ва ен на га ста но ві шча ў 

Азер бай джа не.

• У Гро дзен скай воб-

лас ці стар та ва ла дэ ка да 

«За ла ты ўзрост», пры-

мер ка ва ная да Дня па-

жы лых лю дзей.

КОРАТКА
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І мы там бы ліІ мы там бы лі

НА ПОЎ НАЙ 
ХУТ КА СЦІ

Пад Мінск ам ад крыў ся най буй ней шы комп лекс 
для гон шчы каў і не толь кі...

Ён абы шоў ся ін вес та ру ў 13 млн до ла раў плюс ка ля ад на го міль ё на USD 

у аб ста ля ван не комп лек су ўкла ла ДТСА АФ. Аб' ект гэ ты раз ме шча ны 

ка ля ма гі лёў скай тра сы, по бач з вёс кай Пры лес се (Мін скі ра ён), кры ху 

не да яз джа ю чы да Ста ек. Уба чыў шы ве лі зар нае мност ва раз на стай ных, 

роз на ўзроў не вых да ро жак і трас на мес цы бы ло га кар' е ра, зайз дрос ціш 

на шым спарт сме нам. «Гэ та тое, ча го даў но ча ка лі не толь кі пра фе сій ныя 

гон шчы кі, але і прос тыя аў та ама та ры, якім ча сам трэ ба 

вы пус каць па ру», — ка жуць яны. СТАР. 9СТАР. 9

ТУ РАЎ СКІ КРЫЖ... 
АД РА ДЖЭН НЕ

Ад бы ла ся 
прэ зен та цыя рэ лік віі

Ад ной чы свя ці цель Кі ры ла Ту раў скі, пра зва-

ны За ла та вус там, сціп ла пра мо віў у да чы нен ні 

да сва іх ба га слоў скіх прац: «Мы не жня цы, але 

ко ла саз бі раль ні кі», ма ю чы на ўва зе аба вяз ко вую 

па ва гу да муд рас ці па пя рэд ні каў. Нех та заў сё-

ды па ві нен збі раць уз ро шча ныя ра ней ка ла сы, 

каб не знік ла іх зер не, каб пе ра тва ры-

ла ся ў хлеб. СТАР. 8СТАР. 8
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Былы кар'ер — пляцоўка плошчай 75 га.

Фо
та

 Я
ўг
ен
а П

ЯС
ЕЦ

КА
ГА

.
Фо

та
 Я
ўг
ен
а П

ЯС
ЕЦ

КА
ГА

.

У суботу на Гомельшчыне, Віцебшчыне і Міншчыне прайшлі абласныя «Дажынкі». Спрадвечная традыцыя беларусаў адзначаць заканчэнне збору 
ўраджаю адрадзілася і стала не менш папулярнай ва ўсіх пакаленняў. На фота — удзельніца «Дажынак» у Мазыры Алена МАЗАНОВІЧ.

(Падрабязней пра свята ў рэгіёнах – на 4-й стар.)
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