
На пя рэ дад ні но ва га 

го да са стар шы нёй 

Коб рын ска га рай вы кан ка ма 

Мі ха і лам ГРЫШ КЕ ВІ ЧАМ 

раз маў ля ем пра па пя рэд нія 

вы ні кі бя гу ча га го да, ды за чын, 

які за ста ец ца на наступны год.

Га лоў ным на сён няш ні дзень кі раў нік 

ра ё на на зваў ста біль ны стан эка но мі кі. 

За пла на ва ныя па каз чы кі экс пар ту та ва-

раў і па слуг да сяг ну тыя.

— Каб рын ча не спра ві лі ся з за дан нем 

па бу даў ні ча-ман таж ных ра бо тах, уво-

дзе жыл ля, ства рэн ні но вых ар га ні за цый 

у сфе ры ма ло га прад пры маль ніц тва. 

Ста біль на функ цы я ну юць пра мыс ло выя 

прад пры ем ствы. І за гэ тым пе ра лі кам 

ста іць ка лек тыў ная пра ца ты сяч лю дзей, 

як і за кож ным асоб ным па каз чы кам 

рос ту. Ска жам, за 11 ме ся цаў па вя лі чы ла ся 

ўдзель ная ва га ад гру жа най ін вес ты цый най 

пра дук цыі ў 1,6 ра за. Гэ та зна чыць, што на-

шы вы твор цы асво і лі но вую пра дук цыю, якая 

за па тра ба ва ная на рын ку.

Па ляп ша ец ца ганд лё вае аб слу гоў ван не 

на сель ніц тва. Сён ня мы з за да валь нен нем 

кан ста ту ем, што за год ад кры ла ся 11 но вых 

крамаў у сель скай мяс цо вас ці, у го ра дзе іх, 

да рэ чы, ад кры лі на шмат больш. І з 16 но вых 

аб' ек таў бы та во га аб слу гоў ван ня тры па яві-

лі ся на вёсцы. А ра ней, як вя до ма, най час цей 

да во дзі ла ся чуць пра за крыц цё аб' ек таў са-

цы яль на га пры зна чэн ня ў вёс цы.

На жаль, не ўда ло ся вы ка наць пла ны па 

пры цяг нен ні пра мых за меж ных ін вес ты цый 

і пра ца ўлад ка ван ні гра ма дзян на но выя ра-

бо чыя мес цы за кошт ства рэн ня но вых вы-

твор час цяў. Гэ тыя за да чы пе ра хо дзяць на 

на ступ ны год.

— Скон чыў ся сель ска гас па дар чы се зон, — 

пра цяг вае су раз моў нік. — За чы нам на на-

ступ ны ста не тое, што сё ле та на шы аг ра рыі 

ку пі лі ка ля 80 адзі нак тэх ні кі. Пра цяг ва ец ца 

вя лі кая ра бо та па бу даў ніц тве но вых, а так са-

ма ра мон це і рэ кан струк цыі жы вё ла га доў чых 

фер маў у шэ ра гу гас па да рак.

Ка лі га ва рыць пра пос пе хі ў са цы яль-

най га лі не, то я звяр нуў бы ўва гу най перш 

на шко лу, з якой па чы на ец ца ста наў лен не 

лю бо га ра бо ча га, спе цы я ліс та, кі раў ні ка — 

гра ма дзя ні на на шай кра і ны. Нам пры ем на, 

што коб рын скія дзе ці пры во зяць ня ма ла 

дып ло маў алім пі яд аб лас но га і рэс пуб лі-

кан ска га ўзроў ню, а па ло ва вы пуск ні коў 

школ па сту пае ў вы шэй шыя на ву чаль ныя 

ўста но вы. Для гэ та га пры кла да юц ца вя лі кія 

на ма ган ні. Ужо пяць га доў вя дзец ца ра бо та 

з вы со ка ма ты ва ва ны мі вуч ня мі па дзе ся ці 

ву чэб ных прад ме тах. І яна дае свой плён. 

Уста но вы аду ка цыі сё ле та пра цяг ва лі экс-

пе ры мен таль ную, іна ва цый ную дзей насць 

на ка рысць па ляп шэн ня аду ка цый на га пра-

цэ су.

Ча го вар тыя бы лі б на ма ган ні па вы ка-

нан ні эка на міч ных па каз чы каў без кло па ту 

пра ахо ву зда роўя? Та му сён ня мы мо жам 

упэў не на га ва рыць, што ма тэ ры яль ная ба за 

ўста ноў ахо вы зда роўя па ляп ша ец ца. Толь кі 

сё ле та за кошт ра ён на га бюд жэ ту куп ле-

ны рэ ані ма біль, са ні тар ны аў та ма біль, два 

рэнт ге наў скія апа ра ты, апе ра цый ны стол. За 

кошт срод каў воб лас ці дзі ця чая па лі клі ні ка 

і ЦРБ атры ма лі су час ныя ды яг нас тыч ныя 

сіс тэ мы. Спон са рам дзі ця ча га аф таль ма ла-

гіч на га ка бі не та ста ла прад пры ем ства «Па-

лес се», на бы та ля чэб нае аб ста ля ван не. Пра-

ве дзе ны ра монт ныя ра бо ты ў ра дзіль ным 

до ме і дзі ця чай баль ні цы. А яшчэ куп-

ле на 14 пер са наль ных кам п'ю та раў для 

та го, каб ра бо та док та ра ста ла больш 

су час най і ён мог не толь кі вы пі саць 

элект рон ны рэ цэпт, але і свое ча со ва 

пра кан суль та вац ца з ка ле га мі з воб-

лас ці і рэс пуб лі кі.

Як ка жуць, не хле бам адзі ным жы-

ве ча ла век. Та му вар та ска заць коль кі 

слоў аб спра вах у га лі не куль ту ры. Па 

вы ні ках па пя рэд ня га го да наш ад дзел 

куль ту ры сё ле та быў на зва ны най леп-

шым у воб лас ці. І за да дзе ную план ку му-

сім тры маць. Пры ем на, што на ву чэн цы 

шко лы мас тац тваў ста лі ўла даль ні ка мі 

60 дып ло маў і гра мат роз на га ўзроў ню. 

А двое з на зва ных на ву чэн цаў — Да від 

Ку лік і Дзміт рый Ні ка но віч — атры ма лі 

прэ міі спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пад трым цы та-

ле на ві тай мо ла дзі.

На шы ра бот ні кі куль ту ры над звы чай тра-

пят лі ва ста вяц ца да за ха ван ня спад чы ны 

свай го краю. Як вы нік, у гэ тым го дзе ў спіс 

гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў нас цяў кра і ны 

ўклю ча ны эле мент не ма тэ ры яль най куль-

тур най спад чы ны «Тра ды цыі вы ба ру і вы-

ка ры стан ня ўбо ру ле лі каў скай сва хі Коб-

рын ска га ра ё на». Ле лі ка ва зна хо дзіц ца ў 

дзі він скай зо не, ра бо та па за ха ван ні ба га-

тай на род най спад чы ны на зва на га рэ гі ё на 

пра цяг ва ец ца.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Ды рэк тар Рус лан Іва на віч ЧЫ БА ТАР.

Тут сы ры атрым лі ва юць 
зна ё мую па куп ні кам «воп рат ку». 

За дзей нас цю аў та ма тыч най 
лі ніі на зі рае апе ра тар 

Мі ка лай КА ЛЯ ДА.ЗА РАД КОМ ГІС ТО РЫІ
І так ста ла ся, што за во ду заў сё-

ды шан ца ва ла з кад ра мі, лю дзі тут 
пра ца ва лі ста ран ныя, ве ка выя тра-
ды цыі сы ра роб ства ша на ва лі і раз-
ві ва лі. Та му коб рын скія сы ры заў-
сё ды бы лі знат ныя, хоць і прад -
прыем ства з-за не вя лі кіх маш та баў 
лі чы ла ся амаль што мес тач ко вым. 
А вось ў 90-я га ды, ка лі за вод стаў 
буй ным вы твор цам, яго пра дук цыю 
змаг лі год на аца ніць не толь кі жы-
ха ры на шай кра і ны, але і па куп ні кі 
з бліз ка га за меж жа. Но выя тэх на-
ло гіі і аб ста ля ван не, но вы па ды ход 
да сіс тэ мы кант ро лю якас ці — за 
гэ тым ста я ла вя лі кая пра ца ка лек-
ты ву, ацэ не ная і спа жыў цом, і пра-
фе сі я на ла мі. У 2014 го дзе за вод 

атры маў прэ мію ўра да Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь за да сяг нен ні ў га лі не 
якас ці, сё ле та зноў па цвер дзіў свой 
пос пех. А роз ных дып ло маў, куб каў 
за пры за выя мес цы ў раз на стай-
ных між на род ных і рэс пуб лі кан скіх 
кон кур сах у ка лек ты ву вель мі мно-
га. Для іх ад вя лі асоб нае мес ца ў 
за ле пе ра моў.

«Звяз да» пі са ла пра ААТ «Коб-
рын скі мас ла роб на-сы ра роб ны за-
вод» шэсць га доў та му. Та ды на го-
дай для на вед ван ня стаў адзін з 
га лоў ных па каз чы каў ра бо ты — за-
вод вый шаў у лі да ры ў кра і не па 
рэн та бель нас ці про да жу. Ака за ла-
ся, што гэ тую вы со кую план ку прад-
пры ем ства тры мае і ця пер. Ліч бы, 

якія ха рак та ры зу юць рэн-
та бель насць про да жу, 
і па вы ні ках дзя вя ці ме-
ся цаў гэ та га го да са-
мыя вы со кія ў кра і не.

ЯКАСЦЬ ЯК СТРА ТЭ ГІЯ
Ды рэк тар Рус лан ЧЫ БА ТАР 

рас каз вае, што за вод за раз пе ра-
пра цоў вае ў ся рэд нім 430 тон ма-
ла ка ў су ткі, а вы твор чыя ма гут-
нас ці да зва ля юць па вя лі чыць на-
зва ную ліч бу да 500 тон. На до лю 
за во да пры хо дзіц ца 8 пра цэн таў 
пе ра пра ца ва на га ма ла ка ў воб-
лас ці і да двух пра цэн таў у кра і не. 
Прад пры ем ства забяспечвае фі-
нан са вую да па мо гу сель гас прад-
пры ем ствам сы ра він най зо ны ў 
вы гля дзе што ме сяч на га аван са-
ван ня па ста вак ма ла ка. Акра мя 
та го, што год аказ ва ец ца бяз вы-
плат ная да па мо га на раз віц цё ма-
тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы ма лоч-
на та вар ных фер маў.

— Пра дук цыя на ша пра да ец ца 
па ўсёй бы лой вя лі кай кра і не — ад 
Ка лі нінг ра да да Ула дзі вас то ка, — 

пра цяг вае ды рэк тар. — 
Кож ны год асвой ва-
юц ца но выя ві ды 
пра дук цыі, але 
адзі нае, што да-
зва ляе ўтрым лі-
ваць сва іх да лё кіх 
і бліз кіх спа жыў-
цоў, — вы со кая 
якасць, якая ста ла 
стра тэ гі яй вы твор час-
ці. 80 пра цэн таў пра дук цыі 
ідзе на экс парт. За меж ныя 
парт нё ры куп ля юць кры ху мас-
ла, кры ху тва ра гу, зу сім не 
мно га на ту раль на ма лоч най 
пра дук цыі, але 90 пра цэн таў 
экс пар ту скла да юць зна ка-
мі тыя «Коб рын скія сы ры», 
якія ўжо ста лі ганд лё вай 
мар кай.

— Сён ня мы ўяў ля ем 

са бой ма ла ка пе ра пра цоў-

чае прад пры ем ства, якое 

пра цуе рэн та бель на, 

пры быт ко ва, з да ве-

дзе ны мі за дан ня мі 

спраў ля ец ца, — га во-

рыць Рус лан Іва на-

віч. — Наш за вод — 

гэ та ка лек тыў лі кам 

535 ча ла век, ся рэд-

ні ўзрост пра цу ю-

чых не да ся гае 

40 га доў. Ся рэд няя 

на лі ча ная зар пла-

та ў мі ну лым ме ся-

цы кры ху пе ра сяг-

ну ла 1300 руб лёў. 

Што са мае ак ту-

аль нае ця пер — ня ма за крэ ды та ва-

нас ці, ад якой цер пяць мно гія вы-

твор цы. У нас крэ ды ты не вя лі кія. 
Ва лют ны крэ дыт, які бра лі на но вае 

аб ста ля ван не, уда ло-
ся па га сіць да тэр мі-
но ва.

— Вы зга да лі 
пуб лі ка цыю ў сва ёй 
га зе це ў 2012 го дзе. 
Там на здым ках 
май стры дэ ман-
стру юць сы ры, якія 
за гор ну тыя ў сяр-

пян ку, ад мыс ло вую 
тка ні ну для фар ма-
ван ня га лоў кі сы ру. 

За раз гэ та ба чыц ца 
не прос та ўча раш нім 
днём! — ка жа ды рэк-
тар. — Сы ра роб ны цэх 
ця пер поў нас цю но вы. 
З да па мо гай зга да на-

га крэ ды ту мы на бы лі аў стрый скую 
аў та ма ты за ва ную лі нію па вы твор-
час ці цвёр дых і паў цвёр дых сы роў. 
Пры вы ба ры аб ста ля ван ня кі ра ва-
лі ся най перш тым, каб за ха ваць 
іс ну ю чыя ў нас тэх на ло гіі ды тра ды-
цыі якас ці, што на за па шва лі ся га-
да мі. Руч ная пра ца ў мно гім за ме-
не ная на аў та ма тыч ную. Так са ма 
па стаў ле на цэ лая лі ней ка да дат ко-
ва га аб ста ля ван ня для па ляп шэн ня 
якас ці сы ра ві ны — ма ла ка.

Сло вы аб пры яры тэ це якас ці ў 
дзень на вед ван ня за во да да вя ло-
ся па чуць ад кож на га пра цаў ні ка 
прад пры ем ства без вы клю чэн ня. 
Вось і ды рэк тар яшчэ раз пад крэс-
ліў, што для кант ро лю якас ці кож-
най гас па дар цы за куп ле на ла ба-

ра тор нае аб ста ля ван не. А для 
за ха ван ня па каз чы каў у пра цэ се 
транс пар ці роў кі ство ра ны спе-
цыяль  ны аў та транс парт ны ўчас так 
з тры ма дзя сят ка мі ад мыс ло вых 
аў та цыс тэр наў. Кож ная пар тыя да-
стаў ле на га ма ла ка кант ра лю ец ца 
па па каз чы ках бяс пе кі з пры мя-
нен нем са ма га су час на га аб ста ля-
ван ня. Ні вод ная цыс тэр на не салье 
сы ра ві ну, па куль не атры мае сер-
ты фі кат ад па вед нас ці.

ЧА ЛА ВЕ ЧЫ ФАК ТАР
Рус лан Чы ба тар уз на чаль вае 

прад пры ем ства тры га ды, а пра цуе 
на за вод зе з 1999 го да, па чы наў 
апа рат чы кам, май страм, на чаль-
ні кам участ ка, на чаль ні кам сы ра-
роб на га цэ ха — ад ным сло вам, 
прай шоў усе сту пень кі. Так і мно гія 
тут, не здар ма ж на за вод зе склад-
ва юц ца пра цоў ныя ды нас тыі. Ка лі 
на прад пры ем стве пра цу юць або 
пра ца ва лі баць кі, дзе ці атрым лі ва-
юць прэ фе рэн цыі пры ад бо ры кан-
ды да таў. Так з ася род ку ад на дум-
цаў, па доб ных па ха рак та ры лю-
дзей, склад ва юц ца ка лек ты вы 
цэ хаў, бры гад, ін шых пад раз дзя-
лен няў.

На чаль нік сы ра роб на га цэ ха 
Ва лян ці на Бой ка так са ма даў но на 
за вод зе і прай шла мно га пры сту-
пак да па са ды кі раў ні ка. І хоць вы-
твор часць сы ру ў мно гім аў та ма-

ты за ва ная, па вод ле слоў Ва-
лян ці ны Ула дзі мі ра ўны, сы ра-

роб-май стар тут га лоў ная фі гу ра. 
Ме на ві та ў гэ тым цэ ху да вя ло ся 
па чуць: «Бы вае, пры едуць ка ле гі, 
про сяць па ка заць ім вы твор часць, 
ка жуць, што хо чуць зра біць та кі 
сыр, як у Коб ры не. Але ж гэ та мар-
ныя на ма ган ні. Так, як у нас, не 
бу дзе, бо смак і якасць пра дук цыі 
да ся га ец ца шмат га до вы мі на пра-
цоў ка мі, у асно ве якіх ста яць тра-
ды цыі. Мож на па ка заць вы твор чы 
пра цэс, рас ка заць пра асаб лі вас ці 
тэх на ло гіі, але тое, што ўклад вае 
кож ны пра цаў нік у вы твор часць, 
лю дзям не пе рад асі. Да гэ та га 
кож ны ідзе сва ім шля хам, не заў-
сё ды ка рот кім і роў ным».

Так што ча ла ве чы фак тар, ня-
гле дзя чы на ўсю аў та ма ты за цыю і 
ме ха ні за цыю, над звы чай важ ны. 
У зме ну пра цу юць два май стры. 
Адзін не па срэд на ў цэ ху со чыць за 
вар кай сы роў, дру гі май стар пра-
цуе з апе ра та ра мі на ўчаст ку вы-
твор час ці сы ру, ён кант ра люе пра-
цэ сы фар ма ван ня, пра са ван ня, 
тэх на ла гіч ныя па каз чы кі. За ўсім 
аў та ма тыч ным пра цэ сам па ві нен 
са чыць ча ла век. На прык лад, ад 
па ме ру зер ня за ле жыць малюнак 
сы ру, і гэ та свое ча со ва трэ ба заў-
ва жыць і ад рэ гу ля ваць, бо па куп-
нік ця пер пры дзір лі вы, звяр тае 
ўва гу не толь кі на смак, але і на 
знеш нія ха рак та рыс ты кі. А сы ра-
роб-май стар, асаб лі ва та кі во пыт-
ны як Га лі на Ге ор гі еў на Ка ва люк 
аль бо Анд рэй Іва на віч Ла зар чук, 
гэ та ад чу вае па ты ся чы роз ных ад-
цен няў і пры кмет і пры мае ра шэн-
не, ка лі на ціс нуць тую ці ін шую 
кноп ку.

Ва лян ці на Бой ка кі руе са мым 
вя лі кім цэ хам на за вод зе, які вы-
пус кае ў ме сяц 1150 тон сы ру, 
і га на рыц ца сва ім ка лек ты вам 
коль кас цю ў 102 ча ла ве кі. Элі тай 
жа гэ та га цэ ха, па вод ле яе слоў, 
з'яў ля юц ца ўсе во сем сы ра ро баў-
май строў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ, 
Але на ДАЎ ЖА НОК, фо та 

Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.
УНП 200093343.

КОБ РЫН СКІЯ СЫ РЫ:КОБ РЫН СКІЯ СЫ РЫ:
НА ПОЎ НЕ НЫЯ СМА КАМ І ЛЮ БОЎЮ

Пра эліт ную пра дук цыю мы раз маў ля ем з мар-
ке то ла гам На тал ляй Паў лю ка вец. Коб рын скія сы-
ры ра сій скай гру пы вя до мыя як ай чын на му спа-
жыў цу, так і па куп ні ку з су сед ніх кра ін. Але з уста-
ноў кай но ва га аў стрый ска га аб ста ля ван ня ста ла 
маг чы мым вы пус каць сы ры но ва га па ка лен ня, 
та кія як, на прык лад, «Ма ас дам», «МонБ лан» і шэ-
раг ін шых. Для каб рын чан гэ та быў зу сім но вы, 
мож на ска заць, рэ ва лю цый ны ме тад вы твор час ці, 
да вя ло ся шмат ву чыц ца. На са мым па чат ку для 
кан суль та цый за пра ша лі за меж ных спе цы я ліс таў, 
у Коб рын пры яз джа лі тэх но ла гі з Аў стрыі, Га лан-
дыі.

— На шы спе цы я ліс ты ўваж лі ва слу ха лі па ра ды, 
ста ран на ву чы лі ся, і ў нас усё атры ма ла ся! — ка-
жа На тал ля. — Пер шы мі той жа «Ма ас дам» аца-
ні лі за меж ныя спажыўцы. Сыр прэ зен та ва лі на 
вы стаў ках, фес ты ва лях-кір ма шах, та кіх як «Да-
жын кі». Лю дзі па ды хо дзі лі, каш та ва лі сыр з дзір-
ка мі і па-роз на му вы каз ва лі сваё за хап лен не. Да-
рэ чы, на шы лю дзі ця жэй пры вы ка лі да но ва га. 

Вар та ска заць, што гэ ты сыр мае кры ху са лад ка-
ва ты смак з арэ ха вай нот кай. І зем ля кі па пер шым 
ча се па да зро на ста ві лі ся да но вых тэн дэн цый сма-
ку. Ма быць, да па маг ло тое, што за раз і на шы 
лю дзі шмат па да рож ні ча юць, бы ва юць у Еў ро пе, 
на вед ва юць роз ныя дэ гус та цыі. Яны, на рэш це, 
так са ма аца ні лі но вы кі ру нак вы твор час ці сы роў, 
гэ та для нас бы ло вель мі важ на і ра дас на.

На зва ны сыр вы раб ля ец ца пры больш вы со кіх 
тэм пе ра ту рах. У пра цэ се па спя ван ня вы пра цоў-
ва ец ца вуг ля кіс лы газ, які пра ва куе ўтва рэн не 
пус тот, тых са мых дзі рак. І ўсе гэ тыя тэх на ла гіч-
ныя тон ка сці трэ ба кант ра ля ваць, не ўпус ціць мо-
ман ты, з якіх у вы ні ку і скла да ец ца вы тан ча ны 
смак. Гэ та ў цэ лым но выя для на шай вы твор час ці 
сы ры. На ват га лоў кі ад роз ні ва юц ца ад тра ды цый-
ных кла січ ных. Ка лі ва га пер шай скла дае ка ля 9 
кі ла гра маў, то эліт ны сыр вы пус ка ец ца па 12 кі-
ла гра маў у ад ной га лоў цы. Тут пры мя ня ец ца зу сім 
но вая ўпа коў ка з по лі ацэ тат на га ма тэ ры я лу. Вы-
пус ка юц ца і фа са ва ныя сы ры ва ўпа коў цы з ла-
тэкс ным па крыц цём.

Яшчэ за вад ча не ад зна ча юць, што но вы цэх 
быў уз ве дзе ны і асна шча ны та кім чы нам, што ў 
ім за ста ец ца маг чы масць для па шы рэн ня і ўдас-
ка на лен ня вы твор час ці. І кож ныя паў го да па яў-
ля ец ца неш та но вае. На прык лад, ня даў на на 
ўпа коў цы па явіў ся ро бат. Жыц цё не ста іць на 
мес цы, кан ку рэн та здоль насць прад пры ем ства 
за ле жыць ад умен ня хут ка рэ ага ваць на но вае 
і ўка ра няць яго ў ся бе.

На ле та Коб рын скі мас ла роб на-сы ра роб ны за вод ад зна чыць сваё 80-год дзе. На 

прад пры ем стве бе раж лі ва за хоў ва юць свед чан ні той да лё кай гіс то рыі, ка лі ў 

1939-м го дзе ад крыў ся га рад скі ма лоч ны за вод. Та ды на за вад ской лі ніі ста лі 

ра біць мас ла, тва рог і сыр. У вай ну пад час аку па цыі прад пры ем ства знач на 

па цяр пе ла. Але пас ля вы зва лен ня бы ло ад ным з пер шых, якое за пра ца ва ла 

ў го ра дзе: лю дзей трэ ба бы ло кар міць.

ЭЛІТ НАЯ ПРА ДУК ЦЫЯ

Сы ра роб Тац ця на МУД РА КО ВА.

Апе ра тар аў та ма тыч най лі ніі вы твор час ці ма лоч ных пра дук таў 
Але на СІ РА ЦЮК.

У гэ та вы твор чае па мяш кан не па сту па юць га то выя сы ры роз ных на зваў і га тун каў.

Пра дук цыя 
за во да ад зна ча на 

дып ло ма мі 
і пры за мі буй ных 

між на род ных 
вы ста вак 

і кір ма шоў.

У пер шыя дні чэр ве ня да Дня аба-

ро ны дзя цей су пра цоў ні кі най буй-

ней ша га ў на шай кра і не вы твор цы 

ца цак уз вод зяць цэ лы го рад дзі ця чай 

ма ры, які зай мае 10 ты сяч квад рат ных 

мет раў. Яго ву лі цы і пло шчы ўяў ля юць са-

бой ад мыс ло выя сек та ры для за баў ля нак, 

а так са ма для рас крыц ця са мых роз ных та-

лен таў, які мі шчод ра на дзе ле ны на шы дзе-

ці. Каб не згу біц ца ў гэ тай раз на стай нас ці, 

удзель ні кам свя та ўру ча ец ца кар та са схе-

май раз мя шчэн ня гуль ня вых зон.

(Заканчэнне на 7-й стар.)

Са мая ма ла дая шко ла ў Коб ры не — шко ла № 9 — ад зна чы-

ла свой 25-га до вы юбі лей. Яе гіс то рыя па чы на ла ся ў 1993 го дзе 

з 15 кла саў па чат ко вай шко лы. А сён ня гэ та дзяр жаў ная ўста-

но ва аду ка цыі, у якой на ву ча ец ца 1221 дзі ця, ёсць про філь ныя 

кла сы эка на міч на га кі рун ку, ад кры тыя так са ма ін тэ гра ва ныя 

кла сы для на ву чан ня дзя цей з асаб лі вас ця мі зда роўя.
Да свят ка ван ня юбі лею на стаў ні кі ра зам з вуч ня мі пад рых-

та ва лі свое асаб лі вы агляд сва іх пос пе хаў і да сяг нен няў, які і 

прад ста ві лі пад час ура чыс тас цяў удзель ні кам і гас цям. Вя до ма, 

най га лоў ней шае ба гац це лю бой шко лы — яе вы пуск ні кі. І ся род 

вы пуск ні коў дзя вя тай ня ма ла тых, які мі мо жа га на рыц ца не 

толь кі на ву чаль ная ўста но ва, але і род ны го рад. Най перш та му, 

што яны вы рас лі год ны мі людзь мі, ста лі пра фе сі я на ла мі сва ёй 

спра вы. З 1130 вы пуск ні коў, якія пра ву чы лі ся тут усе 11 га доў, 

25 увай шлі ў гіс то рыю ўста но вы як ме да ліс ты. Мно гія вы бра-

лі пра фе сіі пе да го га і ўра ча. Аляк сандр Ге лах стаў опер ным 

спе ва ком, ён па спя хо вы са ліст На цы я наль на га ака дэ міч на га 

Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та. Ста ні слаў Кузь міч і Мак сім 

Ба яр скі да сяг ну лі знач ных пос пе хаў у спор це.

На іх пры кла дах вы хоў ва юц ца ця пе раш нія вуч ні, якія ня-

рэд ка ра ду юць сва іх пе да го гаў пе ра мо га мі на алім пі я дах ды 

твор чы мі пос пе ха мі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Краіна моцная рэгіёнамі: Кобрынскі раёнКраіна моцная рэгіёнамі: Кобрынскі раён

Ды рэк тар шко лы Га лі на ДЗЕ МІ ДО ВІЧ вя дзе ўрок бія ло гіі.

Ла ба ра тор ныя до сле ды на ўро ку фі зі кі.

Но выя ква тэ ры, но выя ма га зі ны, 
кам п'ю та ры для ўра чоў

НА ПРЫ КЛА ДЗЕ НА ПРЫ КЛА ДЗЕ 
НАЙ ЛЕП ШЫХ НАЙ ЛЕП ШЫХ 
ВУЧ НЯЎВУЧ НЯЎ

Свя та гуль ні і ца цак
Як кам па нія «Па лес се» 

па сту по ва ро біць Коб рын 
го ра дам дзя цін ства

Ру ха вік та ко га дзі ця ча га 
элект ра квад ра цык ла 
сіл ку ец ца ад убу да ва на га 
аку му ля та ра.

У за клю чэн не стар шы ня 
рай вы кан ка ма Мі ха іл Грыш ке віч 
па він ша ваў усіх жы ха роў 
Коб рын шчы ны, а так са ма чы та чоў 
га зе ты з на ва год ні мі і ка ляд ны мі 
свя та мі. Па жа даў плё ну ў пра цы на 
ка рысць на шай агуль най Ра дзі мы 
і ма лой ра дзі мы 
кож на га, 
а так са ма 
даб ра бы ту 
ў сем' ях 
і шчас ця 
ў но вым 
го дзе.


