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• Ся рэд ні за ро бак ра-

бот ні каў у сту дзе ні гэ та га 

го да склаў Br981,6.

• Больш за 100 тво раў 

скульп ту ры, гра фі кі і юве лір-

на га мас тац тва, ство ра ных 

Саль ва до рам Да лі, прад ста-

вяць 16 са ка ві ка ў На цы я-

наль ным мас тац кім му зеі.

• Спецыялізаваная за-

ла для заняткаў фехтаван-

нем ад крылася ўчо ра 

ў Грод не.

• Най леп шым філь мам 

«Ос ка ра-2019» ста ла «Зя-

лё ная кні га».

• Ся мей ная па ра з Ба-

ра на ві чаў не вы пла ці ла ў 

бюд жэт больш за Br120 

тыс. па дат каў ад да хо ду 

за мя жой.

КОРАТКА

Аляк сандр ТУР ЧЫН, 

пер шы на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра:

«Для пры рос ту ВУП 
сё ле та на 4 пра цэн ты 
ў нас ёсць рэ зер вы, 
і не ма лыя. Ча ты ры 
пра цэн ты — гэ та як раз 
кры ху вы шэй за тэм пы 
рос ту су свет на га ВУП, 
але мэ та — да ся галь ная. 
Пер шы крок для 
па вы шэн ня эфек тыў нас ці 
эка но мі кі — нар маль нае 
кар па ра тыў нае кі ра ван не. 
Мы ўнес лі ў Ад мі ніст ра цыю 
Прэ зі дэн та пра ект ука за 
па шэ ра гу прад пры ем стваў, 
на гля даль ны са вет 
якіх па він ны ўзна ча ліць 
най вы шэй шыя служ бо выя 
асо бы, плюс топ-100 
ак цы я нер ных та ва рыст ваў 
на шай кра і ны, на якіх мы 
вы бу ду ем нар маль ную 
эфек тыў ную сіс тэ му 
кар па ра тыў на га кі ра ван ня. 
Ка лі б мы да сяг ну лі вы ні каў 
па гэ тых прад пры ем ствах-
лі да рах, то ў прын цы пе 
150 міль яр даў ВУП мы б 
ме лі».

ЦЫТАТА ДНЯ

НОВЫЯ 
СПАБОРНІЦТВЫ 
Ў ФРЫСТАЙЛЕ

БАЛЕРЫНА, 
УЗНАГАРОДЖАНАЯ 
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СТАР. 5

Сі ту а цыяСі ту а цыя

ПРАД' ЯВІ ЦЕ 
ПАШ ПАРТ!

Якія ма хі на цыі мах ля ры мо гуць 
здзейс ніць са стра ча ным да ку мен там
Ча му трэ ба ад ра зу ж па спя шац ца ў мі лі цыю, ка лі вы згу бі-

лі паш парт або яго ў вас скра лі? Чым па гра жае сі ту а цыя, 

ка лі ва шы да ныя тра пі лі ў чу жыя ру кі?

У не ка то рых вы пад ках гэ та мо жа каш та ваць ча ла ве ку 

вель мі до ра га, ва ўсіх сэн сах гэ та га сло ва. Аб са мых па-

пу ляр ных спо са бах вы ка ры стан ня чу жых паш парт ных 

да ных мах ля ра мі «Звяз дзе» рас ка за ла ад ва кат спе цы я-

 лі за ва най юры дыч най кан суль та цыі № 1 па пра ва вым 

аб слу гоў ван ні суб' ек таў гас па да ран ня Мін ска Ка ця ры на 

ЛЯЎ ЧУК.

Чым мо жа быць не бяс печ на за ліш няя 
да вер лі васць

Пры пэў ных аб ста ві нах з да па мо гай чу жых да ных мож на 

афор міць крэ дыт у бан ку, ка жа Ка ця ры на Ляў чук. Гэ та най-

больш час ты від мах ляр ства са скра дзе ным паш пар там. Але яно 

ста но віц ца маг чы мым толь кі дзя ку ю чы су мес ным на ма ган ням 

зла чын цаў і не сум лен на га ці ня ўваж лі ва га су пра цоў ні ка бан ка. 

Пер шыя бя руць крэ дыт, па га шаць які ра зам з пра цэн та мі і штра-

фа мі да во дзіц ца ўла даль ні ку паш пар та. Ён по тым вы му ша ны да-

каз ваць сваю не ві на ва тасць, пра хо дзя чы праз мност ва су до вых 

цяж баў, вы ка рыс тоў ва ю чы па ка зан ні све дак і г. д. Як пра ві ла, 

та кія су ды доб ра сум лен ны гра ма дзя нін у рэш це рэшт вый грае, 

але на іх па тра бу ец ца вы дат ка ваць ня ма ла ча су, 

на ма ган няў і нер ваў. СТАР. 4

Ша нуй сваёШа нуй сваё

«ГА ВА РЫ СА МНОЙ 
ПА-БЕ ЛА РУС КУ»

Як у Ква соў скай ся рэд няй шко ле Гро дзен ска га ра ё на 
фар мі ру ец ца куль тур нае і эт ніч нае ася род дзе

І гэ та не вы клі кае цяж кас ці. Бо бе ла рус кая мо ва гу чыць тут што дзён-

на, амаль на кож ным уро ку. Але не толь кі. Жыц цё шко лы так са ма 

пад па рад ка ва на за ха ван ню сва ёй спад чы ны. І так ад бы ва ец ца роў на 

80 га доў. Ме на ві та столь кі мі ну ла з тае па ры, як у Ква соў-

цы па ча ла дзей ні чаць бе ла рус ка моў ная шко ла.

ЛЕ БЯ ДЗІ НЫ «ПЕ РА ПІС»

У моц ныя ма ра зы мі ну лых зім на Но ва лу ком-

скае ва да схо ві шча Чаш ніц ка га ра ё на зля та ла ся 

бо лей за ча ты рыс та асо бін ле бе дзяў-шы пу ноў. 

Сё ле та зі ма для пту шы ных бы ла ла год ная, та му 

гра цы ёз ных і на дзі ва да вер лі вых бе ла кры лых 

пту шак ка ля азёр на га бе ра га бы ло ў два ра зы 

ме ней. Пра гэ та ве дае гра мад скі ар ні то лаг 

жы хар го ра да энер ге ты каў Ві таль КА ШЧЭ ЕЎ. 

Кож ную зі му, апан та ны за ха ван нем па пу ля цыі 

роз ных ві даў пту шак, ён на зі рае за па во дзі на мі 

кры ла тых, вя дзе іх улік, да па ма гае на ву коў-

цам-ар ні то ла гам каль ца ваць да рос лых пту шак. 

Сё ле та па між пра цоў ны мі вах та мі (ён пра цуе 

ма шы ніс там-аб ход чы кам тур бін на га цэ ха элект-

ра стан цыі) Ві таль па спеў акаль ца ваць бо лей за 

два дзя сят кі ле бе дзяў-шы пу ноў. Ён і ця пер, ка лі 

во зе ра пас ля пра цяг лай ад лі гі ачыс ці ла ся ад 

лё ду і птуш кі па чы на юць міг ры ра ваць, пра цяг-

вае сваю мі сію «пе ра піс чы ка»: «уз на га ро дзіў» 

трох га до ва га ле бе дзя (на фо та) ад мыс ло вым 

«ле бя дзі ным» каль цом пад ну ма рам АА0906.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.
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