
Акт ры са, без якой бляк не Ку па лаў скі і бе ла рус кі су час ны тэ атр уво гу ле, 

атры ма ла зван не на род най ар тыст кі Бе ла ру сі, ады гра ла прэм' е ру но-

вень ка га спек так ля «Ве шаль ні кі» і ад кры ла для на ша га ін тэр в'ю дзве ры 

сваёй гры мёр кі. Па хо джан не з ак цёр скай сям'і, больш за дзе вя нос та 

ро ляў у тэ ат ры, вы ка нан не Паў лін кі на пра ця гу ва сям нац ца ці га доў, 

су пра цоўніцтва з Мі ка ла ем Пі ні гі ным, вы кла дан не ў Ака дэ міі мас тац-

тваў — Зоя Бе ла хвос цік, між ін шым жон ка рэ жы сё ра і мас тац ка га кі раў-

ні ка РТБД Аляк санд ра Гар цу е ва і ма ці акт ры сы Ва лян ці ны 

Гар цу е вай, ста ла на род най і да афі цый на га аб' яў лен ня.

ISSN 1990 - 763X

2 ЛЮТАГА 2019 г. СУБОТА № 22 (28889)

• Больш за 30 ты сяч 

сем' яў Бе ла ру сі атры ма-

лі без на яў ныя жыл лё выя 

суб сі дыі ў 2018 го дзе.

• У Брэс це ўчо ра ад кры-

лі Цэнтр пра фі лак ты кі па 

су праць дзе ян ні нар кас па-

жы ван ню ся род мо ла дзі.

• Стра ча ныя да спе хі 

Ра дзі ві лаў вяр та юць на 

ра дзі му ў Ня свіж.

• За страль бу па птуш-

ках жы ха ра Мін ска аштра-

фа ва лі на Byn765.

КОРАТКА

ЯК БЕГЧЫ 
НЕКАЛЬКІ СУТАК 
І НЕ СТАМІЦЦА?

ЦІКАВІНКІ 
З ПЕРАПІСКІ 
УЛАДЗІМІРА 
МУЛЯВІНА

Анд рэй КА ЦЕ ГАЎ, 

на мес нік на чаль ні ка 

га лоў на га ўпраў лен ня 

ма не тар най па лі ты кі 

і эка на міч на га ана лі зу — 

на чаль нік упраў лен ня 

эка на міч на га ана лі зу 

На цы я наль на га бан ка:

«Нац банк не праг на зуе 
знач на га змя нен ня 
стаў кі рэ фі нан са ван ня 
ў 2019 го дзе. Клю ча вая 
за да ча рэ гу ля та ра на 
гэ ты год за клю ча ец ца 
ў зні жэн ні ін фля цыі. Мы 
пас ля доў на ідзём да на шай 
ся рэд не тэр мі но вай 
мэ ты — 4 %. Па мі ну лым 
го дзе наш ары ен цір быў 
6 %, пры гэ тым мы бы лі 
на ват не каль кі ні жэй — 
ін фля цыя скла ла 5,6 %. 
Сё ле та па ста ві лі са бе 
мэ ту 5 % і ма ем на мер яе 
вы ка наць. Ёсць пад ста вы 
га ва рыць пра тое, што 
для гэ та га не спат рэ біц ца 
ней кіх эк стра ар ды нар ных 
мер На цы я наль на га 
бан ка ў пла не зме ны 
пра цэнт най па лі ты кі. 
Та му, хут чэй за ўсё, 
ка лі ка заць пра стаў ку 
рэ фі нан са ван ня, то ча каць, 
што мы ку дысь ці да лё ка 
сы дзем ад 10 % (у лю бы 
бок), не вар та. Вы со кая 
іма вер насць, што на ка нец 
го да 10 % за ха ва ец ца».

ЦЫТАТА ДНЯ
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«З НА ШАЙ ПРА ФЕ СІ ЯЙ 
МЫ ЎСЁ РОЎ НА 
БА ГА ЦЕЙ ШЫЯ»

Зоя БЕ ЛА ХВОС ЦІК: Гас цёў няГас цёў ня

МА РА ЗЫ МА РА ЗЫ 
ЧА КА ЮЦЬ МА РА ЗОЎ...ЧА КА ЮЦЬ МА РА ЗОЎ...

На ву лі цы — ад лі га. А ў вёс кі 
зі мо вая наз ва — Ма ра зы! 
Па тра піў шы ў гэ ты ку ток 
Ві лей шчы ны, я не па мы ліў ся: 
Ма ра зы ма ляў ні ча рас кі ну лі ся 
на ўскрай ку бо ру-ле су. 
Ці шы ня, спа кой, пры га жосць 
у кож ным дрэў цы, у кож най 
елач цы! Вёс ка ўжо ста ла 
па се лі шчам дач ні каў, толь кі 
ад на сям'я за ста ец ца тут 
зі ма ваць. Дзя ку ю чы гэ тай 
сям'і Ма ра зы — 
жы выя!
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Герой гэтага фотарэпартажу Герой гэтага фотарэпартажу 
Уладзімір Уладзімір ФУРСФУРС са сваёй  са сваёй 
дзевяцігадовай унучкай Варварай дзевяцігадовай унучкай Варварай 
у вёсцы Маразы.у вёсцы Маразы.СТАР. 5

Учо ра Прэ зі дэнт пра вёў на ра ду 
па пы тан нях удас ка на лен ня 
сіс тэ мы аду ка цыі

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 

што да гэтых пы тан няў у на шай кра і не 

звяр та юц ца па ста ян на. 

«Я прос та ха чу перш за ўсё сам 

пе ра ка нац ца, на коль кі рэа лі зу юц ца на шы 

ра шэн ні ў сфе ры аду ка цыі. 

Ка лі ёсць не аб ход насць, пад штурх нуць 

рэ фор мы па тэ ме», — ска заў ён. 

На дум ку Прэ зі дэн та, у Бе ла ру сі 

не аб ход на ўдас ка наль ваць тое, 

што ма ем. СТАР. 2

ГА ЛОЎ НЫ КРЫ ТЭ РЫЙ — 
РЭ ЧА ІС НАСЦЬ


