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Свя та го ра да — так са ма агле дзi ны дня 
сён няш ня га, на быт каў i праб лем. Пiнск 
су час ны ўяў ляе са бой буй ны пра мыс ло-
вы цэнтр. Вы зна чаль ны ўклад у эка но мi ку 
го ра да ўно сяць прад пры ем ствы дрэ ва ап-
ра цоў кi i вы твор час цi мэб лi хол дын га вай 
кам па нii «Пiн скдрэў», якiя за бяс печ ва юць 
трэ цюю част ку аб' ёмаў пра мыс ло вай вы-
твор час цi i чыя пра дук цыя ра зы хо дзiц ца ў 
36 кра iн све ту. Прад пры ем ствы пе ра пра-
цоў кi сель гас пра дук цыi — ма лоч ны кам-
бi нат, якi за раз з'яў ля ец ца фi лi ялам ААТ 
«Са вуш кiн пра дукт», Пiн скi мя са кам бi нат, 
ганд лё вую мар ку яко га — «Пi кант» — ве-
да юць да лё ка за ме жа мi кра i ны, а так са ма 
кам бi нат хле ба пра дук таў, хле ба за вод i iн-
шыя. Ся род прад пры ем стваў лёг кай пра-
мыс ло вас цi перш за ўсё мож на на зваць ААТ 
«Па лес се», вя до мае сва iм брэн дам «Пiн-
скi тры ка таж». Упэў не на за явiў пра ся бе 
вы твор ца спар тыў на га адзен ня «Ды на ма 
Пра грам Тэкс тыль». Прад пры ем ствы ме та-
ла апра цоў кi i ма шы на бу да ван ня, чые мар кi 
шы ро ка вя до мыя ў рэс пуб лi цы — «Амка-
дор-Пiнск», за вод «Куз лiт маш», за вод «Ка-
мер тон» НВА «Iн тэ грал» — спiс для ра ён-
на га го ра да не ма лы.

Пiнск, буй ны транс парт ны ву зел, зна ка-
мi ты тым, што, акра мя пры выч ных аў та ма-
бiль на га i чы гу нач на га транс пар ту, тут ёсць 
вод ны. Го рад мае свой порт. Прад пры ем-
ства вод ных шля хоў аб слу гоў вае Дняп роў-
ска-Буг скi ка нал ад Брэс та да мя жы з Го-
мель скай воб лас цю.

Паў ся дзён нае жыц цё го ра да за бяс печ-
ва ец ца не толь кi дзей нас цю вы твор чых 
ка лек ты ваў, але i ўсёй га рад ской iнф ра-
струк ту рай, якая па вiн на функ цы я на ваць 
дас ка на ла. Аба вяз ко вай умо вай пос пе ху 
з'яў ля ец ца i пры цяг нен не iн вес ты цый у эка-
но мi ку. Пры кла дам мо жа быць пры ват нае 
прад пры ем ства «Па лес кiя аку му ля та ры», 
якое рэа лi зоў вае з за меж ным парт нё рам 
адзiн з буй ных iн вес ты цый ных пра ек таў. 
Да рэ чы, больш за 40 пра цэн таў га рад ско га 
бюд жэ ту фар мi ру ец ца як раз за кошт прад-
пры ем стваў ма ло га i ся рэд ня га бiз не су i iн-
ды вi ду аль ных прад пры маль нi каў. Апош нiх 
за рэ гiст ра ва на ка ля пя цi ты сяч, а прад пры-
ем стваў — больш за 600.

I ўсё ж са мым га лоў ным па каз чы кам 
раз вiц ця го ра да стар шы ня Пiн ска га гар-
вы кан ка ма Аляк сандр ГОР ДЗIЧ на зваў 
дэ ма гра фiч ную сi ту а цыю:

— Мы га на рым ся тым, што ў Пiн ску з 
го да ў год на зi ра ец ца ўстой лi вая дэ ма гра-
фiч ная сi ту а цыя. На сель нiц тва ста но вiц ца 
больш не толь кi за кошт мiг ра цыi, але iдзе 
на ту раль ны яго пры рост. Што год пры клад-
на на паў ты ся чы га ра джан на ра джа ец ца 
больш, чым па мi рае. А прос та так, як вя-
до ма, дзе цi не на ра джа юц ца. Для гэ та га 
па вiн ны быць умо вы жыц ця сям'i. Ка лi пад 
ве чар прай сцi ся па на шых но вых мiк ра ра-
ё нах «Со неч ны», «Вя сёл ка вы», то ледзь 
не праз кож ныя дзе сяць мет раў вы су стрэ-
не це ма ла дых жан чын аль бо з жы во цi кам, 
аль бо з ка ляс каю. Са змя нен нем жыл лё ва га 
за ка на даў ства, трэ ба ска заць, мно гiя сем'i 
пай шлi на на ра джэн не трэ ця га, чац вёр та га 
дзi ця цi свя до ма.

Ёсць праб ле ма і з iн ды вi ду аль най жы лой 
за бу до вай. У ся рэд нiм Пiнск уз во дзiў за год 

15—20 ты сяч квад рат ных мет раў жыл ля ў iн-
ды вi ду аль ным жы лым сек та ры. Сё ле та мы 
пла ну ем здаць пад 30 ты сяч мет раў. Па-
коль кi гро шы на гэ тыя мэ ты вы дзя ля лi ся 
не ў поў ным аб' ёме, тут мы ад ста лi. Участ кi 
раз да лi, лю дзi па бу да ва лi да мы, а iн жы нер-
ныя сет кi вя дзём да гэ та га ча су. Пра клад-
ку ка му нi ка цый трэ ба да га няць за год-два. 
Ста ра ем ся пра во дзiць тлу ма чаль ную ра-
бо ту, каб больш пры цяг ваць срод каў са мiх 
за бу доў шчы каў.

— Заў сё ды лi чы ла ся, што пiн чу кi — 
лю дзi не бед ныя. Пра гэ та мож на знай сцi 
звест кi на ват у лi та ра ту ры, па чы на ю чы з 
тры ло гii «На ро ста нях»…

— Лi та ра ту ра лi та ра ту рай, але ка лi звяр-
нуц ца да лiч баў, вось якая кар цi на атрым лi-
ва ец ца. Вар та склас цi фонд апла ты пра цы, 
усе са цы яль ныя вы пла ты (пен сii, да па мо гi) 
i па раў наць атры ма нае з аб' ёмам та ва ра-
аба ро ту, i ўба чыш, што роз нi ца атрым лi-
ва ец ца iс тот ная. Гэ та зна чыць, лю дзi пра-
цу юць за ме жа мi го ра да, за раб ля юць гро-
шы, пры во зяць iх сю ды i тра цяць. У Пiн ску 
раз вi тая сет ка су пер мар ке таў «Еў ра опт», 
«Ал мi», «Сан та Iм пэкс» i iн шых ганд лё вых 
фiрм. Гэ та вы гад на i для га ра джан, i для 
на сель нiц тва з блi жэй шых сель скiх ра ё-
наў. Да нас пры яз джа юць зра бiць па куп-
кi жы ха ры Сто лiн ска га, Лу нi нец ка га, Iва-
наў ска га ра ё наў. Нас ча сам кры ты ку юць 
за бу даў нiц тва су час ных ганд лё ва-за баў-
ляль ных аб' ек таў. Але мы раз гля да ем гэ та 
най перш як ра бо чыя мес цы для жы ха роў 
го ра да, маг чы масць па паў нен ня бюд жэ ту. 
Ну i за ўзро вень даб ра бы ту гэ та га во рыць: 
iн вес тар не стаў бы ўклад ваць срод кi ў аб'-
ект, ка лi б не раз лiч ваў на ад да чу. Го рад 
ста но вiц ца больш су час ным, ма бiль ным, 
не чым па доб ным на буй ныя цэнт ры, i гэ та 
аб' ек тыў ны пра цэс.

— Яго су час ным аб лiч чу i змес ту ў 
мно гiм па спры я ла з'яў лен не ўнi вер сi тэ-
та шэсць га доў та му, цi не так?

— У на вей шай гiс то рыi Пiн ска бы ло 
не каль кi iм пуль саў раз вiц ця. Пер шы звя-
за ны з ме лi я ра цы яй бе ла рус ка га Па лес-
ся. Та ды бы ло ство ра на па ло ва су час на га 
шмат па вяр хо ва га жыл лё ва га фон ду. Дру-
гiм iм пуль сам ста ла ўзвя дзен не буй ных 
прад пры ем стваў — «Куз лiт маш» i тры ка-
таж на га кам бi на та «Па лес се». За пра ца ва-
лi муж чын скае i жа но чае прад пры ем ствы, 
з'е ха лi ся ма ла дыя лю дзi з блi жэй шых рэ гi-
ё наў, у Пiн ску ад быў ся дэ ма гра фiч ны вы-
бух, коль касць на сель нiц тва пе ра сяг ну ла 
100-ты сяч ны ру беж.

I апош нi, трэ цi штур шок раз вiц ця па чаў ся 
сем га доў та му, ка лi па ча ло ся бу даў нiц тва 
Па лес ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та. Гэ-
та быў са мы знач ны iн вес ты цый ны пра ект 
за апош нiя дзя ся цi год дзi ў го ра дзе. Дзя-
ку ю чы яго ажыц цяў лен ню бы ла ство ра на 
ма тэ ры яль ная ба за на ву чаль най уста но вы. 
Го рад ска рыс таў ся вя лi кай бу доў ляй, мы 
рэ кан стру я ва лi знач ную част ку га рад скiх 
се так i доб ра ўпа рад ка ва лi вя лi кую тэ ры то-
рыю ў цэнт ры го ра да.

За ад но мы пад цяг ну лi да су час на га 
ўзроў ню ме ды цын скiя ўста но вы го ра да. I з 
го на рам мо жам ска заць сён ня, што апе ра-
цый ны блок цэнт раль най баль нi цы не ўсту-
пае мно гiм ста лiч ным на ву ко вым iн сты ту-

там. За кон ча на рэ кан струк цыя ра дзiль на га 
до ма. За раз у баль нi цы вя дзец ца ра монт. 
Пры ем на ад зна чыць, што за га ды бу даў нiц-
тва i рэ кан струк цыi вы ра ша на боль шасць 
жыл лё вых пы тан няў ме ды каў, уз ве дзе ны 
два ка а пе ра ты вы…

Ка лi ж вяр нуц ца да ўнi вер сi тэ та, то ён 
даў пэў ны iн тэ ле кту аль ны i куль тур ны штур-
шок, мо жа, не та кi знач ны, як ха це ла ся б. 
Але ж мы цу доў на ра зу ме ем, што ўнi вер-
сi тэт — гэ та не толь кi кар пу сы, iн тэр на ты, 
ла ба ра то рыi, гэ та перш за ўсё тра ды цыi. 
А яны на пра цоў ва юц ца га да мi.

У го ра дзе за раз жы ве во сем ты сяч сту-
дэн таў i на ву чэн цаў. Гэ та па ра джае як на-
быт кi, так i праб ле мы, якiя ста ра ем ся вы-
ра шаць.

— Вы ма е це на ўва зе, што Пiнск уз на-
чаль вае ста тыс ты ку па коль кас цi нар ка-
ма наў i ВIЧ-iн фi цы ра ва ных у воб лас цi?

— I не толь кi. Са мая вя лi кая за га на на-
ша га гра мад ства — п'ян ства. Ця пер ма ла 
хто ўспом нiць, а мы ра шэн нем га рад ско га 
Са ве та даў но ўвя лi за ба ро ну на рас пi ван не 
піва ў гра мад скiх мес цах. У рэспубліцы па-
станова была прынята значна пазней. Як i 
ня даў на, Брэсц кi гар вы кан кам аб ме жа ваў 
про даж спiрт ных на по яў у нач ны час, спа-
слаў шы ся на пiн скi до свед, у нас та кая ме ра 
бы ла ўве дзе на ра ней.

Што да ты чыць нар ка ма нii, то вар та мець 
на ўва зе: 85% рэ чы ва, якiм ко люц ца бе ла-
рус кiя нар ка ма ны, га ту ец ца з на сен ня ма ку. 
Дзя ку ю чы пад трым цы на ша га дэ пу та та пар-
ла мен та Зi на i ды Мi хай лаў ны Манд роў скай 
мы да бi лi ся та го, што ў рэс пуб лi цы шы ро кiм 
фрон там пай шла ба раць ба з «ма ка во за мi». 
На коль кi мне вя до ма, рых ту ец ца за ка на-
даў чы акт аб аб ме жа ван нi аба ро ту на сен ня 
ма ку на тэ ры то рыi кра i ны. Гэ та зна чыць, мак 
па ста вяць пад кант роль.

А па ло ва ВIЧ-iн фi цы ра ва ных — гэ та, як 
вя до ма, нар ка ма ны, яны рас паў сюдж ва-
юць iн фек цыю. Трэ ба лю бы мi маг чы мы мi 
срод ка мi зма гац ца з рас паў сю джван нем 
нар ка ма нii. Вя до ма, на пер шым мес цы ста-
iць iн фар ма цый ная i асвет нiц кая ра бо та. 
Але i за леж ных лю дзей не вар та па кi даць 
сам-на сам з праб ле май. Мы пер шыя ў рэс-
пуб лi цы па ча лi ўка ра няць так зва ную ме та-
до на вую пра гра му. Па ёй зай ма ец ца ка ля 
60 ча ла век. Пра гра ма фi нан су ец ца па лi нii 
ААН. Шчыль на пра цу ем у гэ тым кi рун ку з 
гра мад скi мi, рэ лi гiй ны мi ар га нi за цы я мi. Ёсць 
ста ноў чыя зру хi.

— У на шай гу тар цы вы не каль кi ра зоў 
ужы ва лi цi ка вае сло ва злу чэн не «пiн скi 
ва ры янт». Цi мож на больш пад ра бяз на 
ска заць пра яго сэнс.

— Пiн чу кi — лю дзi асаб лi выя, грун тоў-
ныя, ня спеш ныя, са сва iм мер ка ван нем, 
сва iм све та по гля дам. Не так даў но ў нас 
быў па сол дзяр жа вы Iз ра iль. Ён, мiж iн-
шым, за ўва жыў, што сi на го га ў Пiн ску пра-
цуе не як вель мi дэ ма кра тыч на ў па раў на ннi 
з iн шы мi па доб ны мi ўста но ва мi. Дык я та ды 
ска заў: «Гэ та ж пiн скi ва ры янт». А ка лi га-
ва рыць сур' ёз на, то ўсе кан фе сii жы вуць 
у нас друж на. Мы ўме ем пра ца ваць, уме ем 
ад па чы ваць. Гэ та асаб лi ва доб ра бу дзе вi-
даць на Днi го ра да. За пра шаю ўсiх на ве даць 
Пiнск свя точ ны i ўпэў нiц ца аса бiс та.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

Ра бо та па пра па ган дзе кнi гi не скон чы ла ся з за вяр шэн нем 
Го да кнi гi ў пяр вiч ных ар га нi за цы ях гра мад ска га аб' яд нан ня 
«Бе лая Русь» го ра да Пiн ска. Як ска заў стар шы ня га рад ской 
ар га нi за цыi Вi таль Гет ман, Год кнi гi за даў тон, стаў па чат-
кам вя лi кай кам па нii ў спра ве па пу ля ры за цыi чы тан ня, вы-
ха ван ня па ва гi да кнi гi як пер ша кры нi цы ве даў i ча ла ве чай 
муд рас цi.

Ця гам мi ну ла га го да чле ны пяр вi чак го ра да са бра лi больш за 2500 
асоб нi каў кнiг. Бiб лi я тэч кi бы лi пе ра да дзе ны тэ ры та ры яль на му са-
цы яль на му цэнт ру, шко ле-iн тэр на ту, iн шым ана ла гiч ным уста но вам. 
Асаб лi вую ўва гу ак ты вiс ты ар га нi за цыi на да юць гэ тай ра бо це ў мо-
ла дзе вым, вуч нёў скiм ася род ку. Пра вод зяц ца кон кур сы чы таль нi каў, 
са чы нен няў, па ве дам лен няў, на кi ра ва ныя на за ах воч ван не вуч няў 
да чы тан ня лi та ра ту ры.

Пяр вiч ная ар га нi за цыя, у якую аб' яд на ны ўста но вы аду ка цыi паў-
ноч най част кi го ра да, атры ма ла наз ву «Паў ноч ная». Тут асвет нiц кая 
ра бо та вя дзец ца асаб лi ва ак тыў на. Мно гiя школь нi кi пры ма лi ўдзел у 
рэс пуб лi кан скiм кон кур се са чы нен няў на прыз «За ла тое пя ро «Бе лай 
Ру сi». Дзве ўдзель нi цы — Да р'я Аля вец, ву ча нi ца шко лы № 14 i На-
тал ля Ка ха вец, на ву чэн ка ву чы лi шча мас тац тваў, — атры ма лi па дзя кi 
стар шы нi рэс пуб лi кан ска га гра мад ска га аб' яд нан ня i па да рун кi ад 
га рад ской ар га нi за цыi. У на зва най пяр вiч цы пра хо дзiў i свой, га рад-

скi кон курс са чы нен няў пад наз вай «З кнi гай — праз вя кi». Трое яго 
пе ра мож цаў бы лi ўзна га ро джа ны каш тоў ны мi па да рун ка мi.

Ця пер га рад ская ар га нi за цыя рых туе маш таб ную су стрэ чу з сё лет-
нi мi вы пуск нi ка мi ВНУ, якiя пры сту пi лi да ра бо ты на прад пры ем ствах 
i ўста но вах, на тэ му iх адап та цыi ў пра цоў ных ка лек ты вах.

Яна СВЕ ТА ВА.

Бе ла рус кая чы гун ка пад вя ла вы ні кі што га до ва га 
рэс пуб лі кан ска га агля ду са ні тар на га ста ну і доб ра-
ўпа рад ка ван ня чы гу нач ных вак за лаў кра і ны. Леп шым 
ся род стан цый ра ён ных га ра доў па вы ні ках ра бо ты 
за 2012 і 2013 га ды пры зна ны вак зал стан цыі Пінск. 
Жу ры кон кур су ацэнь ва ла не толь кі доб ра ўпа рад ка-
ван не і са ні тар ны стан, але і афарм лен не фа са даў, 
аб ста ля ван не пры лег лых тэ ры то рый ма лы мі ар хі тэк-
тур ны мі фор ма мі, па ляп шэн не якас ці аб слу гоў ван ня 
па са жы раў.

Брэсц кая воб ласць.

У ся рэ дзi не 
60-х га доў та-
га час ны млын-
кам бi нат рас-
па чаў вя лi кае 
бу даў  н iц  тва. 
Уз во дзi лi эле-
ва та ры, млы ны, 

кам бi кор ма вы цэх, скла ды, а за ад но ра монт на-ме ха нiч ную май стэр-
ню, ла ба ра тор ны кор пус з клу бам на 200 ча ла век, ад мi нiст ра цый ны 
бу ды нак i мно гае iн шае. Па сту по ва кам бi нат ста на вiў ся ад ным з пра-
мыс ло вых лi да раў го ра да над Пi най. Бу даў нiц тва ак тыў на вя ло ся i ў 
70-я га ды. На зме ну ста рым млы нам пры хо дзi лi но выя, ад па вед ныя 
па тра ба ван ням ча су. У да лё кiм 1975 го дзе млын кам бi нат змя нiў наз-
ву i стаў кам бi на там хле ба пра дук таў. А ў 1996 го дзе кам бi нат стаў 
ад кры тым ак цы я нер ным та ва рыст вам.

Iшоў час, умо вы функ цы я на ван ня прад пры ем ства мя ня лi ся з па-
праў кай на рын ка выя ад но сi ны. Уз нiк ла па трэ ба ства рыць унi тар-
нае прад пры ем ства па рэа лi за цыi кам бi кар моў на сель нiц тву. Та кое 
прад пры ем ства бы ло ад кры та ў 2003 го дзе. Яно на рошч ва ла аб' ёмы 
рэа лi за цыi, по пыт на пра дук цыю ўзрас таў. I па сту по ва з' явi лi ся фiр-
мо выя кра мы ў Пiн ску, Лу нiн цы, Сто лi не.

У хо дзе рэ ар га нi за цыi не вя лi кiх хле ба пры ём ных прад пры ем стваў 
у 2004 го дзе да ААТ «Пiн скi кам бi нат хле ба пра дук таў» бы ло 
да лу ча на Сто лiн скае хле ба пры ём нае прад пры-
ем ства на пра вах вы твор ча га ўчаст ка.

I ця пер у склад кам бi на та ўва-
хо дзяць эле ва тар ёмiс тас цю 64 
ты ся чы тон, млын га тун ко ва-
га па мо лу пша нi цы, кам бi-
кор ма вы цэх са скла дам 
на 3600 тон, двух сек-
цый ны млын па вы-
твор час цi жыт няй му-
кi, Лу нi нец кi i Сто лiн скi 
вы твор чыя ўчаст кi, так 
зва ны хлеб ны га ра док 
са скла да мi. Ганд лё вую 
сет ку кам бi на та скла да-
юць ча ты ры ма га зi ны i ста-
ло вая. Ма ец ца свой iн тэр нат 
на 80 па ко яў.

Як рас ка заў на мес нiк ды рэк та-
ра ААТ па iдэа ла гiч най ра бо це Ва дзiм 
МАКА РЭ ВIЧ, ве да мас ны iн тэр нат ня даў на пе ра жыў 
ка пi таль ны ра монт. Цал кам за ме не на сан тэх нiч нае аб ста ля ван не i 
сiс тэ ма вен ты ля цыi. У бло ках зроб ле на ад строй ван не, доб ра ўпа рад-
ка ва ны па коi агуль на га ка ры стан ня.

За апош нiя два га ды но вы вы гляд на бы лi амаль усе аб' ек ты са цы-
яль най сфе ры кам бi на та хле ба пра дук таў. Ле тась пра вя лi рэ кан струк-
цыю ста ло вай, дзе хар чу юц ца ра бот нi кi прадпрыемства, і не толькі 
яны, аб’ект грамадскага харчавання адкрыты для ўсіх гараджан. 

Аб ноў ле ны i асна шча ны су час ным аб ста ля ван нем абе дзен ная за ла, 
кух ня, да па мож ныя па мяш кан нi. У абе дзен най за ле з'я вi ла ся но вая 
мэб ля. Ця пер пра цаў нi кi па луд ну юць у па мяш кан нi з пры ем ным iн-
тэр' ерам.

— Кам бi нат мае свой мед пункт, — пра цяг вае Ва дзiм Ле а нi да вiч, — 
i там пра ве дзе ны ра монт i доб ра ўпа рад ка ван не. Сё ле та для ме ду ста-
но вы на бы лi но вае аб ста ля ван не i мэб лю. Так са ма пра ве дзе ны ра монт 
у праль нi i ў са нi тар на-бы та вых па мяш кан нях га тун ко ва га млы на. 
Рас па ча та рэ кан струк цыя вы твор ча-тэх на ла гiч най ла ба ра то рыi. На-
огул жа аб наў лен не са цы яль най сфе ры прад пры ем ства мы па ча лi 
з цэнт раль на га бы та во га кор пу са i бы та во га па мяш кан ня кам бi кор-
ма ва га цэ ха. У хо дзе ка пi таль на га ра мон ту пры ве дзе ны ў па ра дак 
ду ша выя, сан вуз лы, за ме не ны вок ны i вен ты ля цыя. У раз дзя валь нях 
уста ноў ле ны но выя ша фы. У кож най з бы то вак аб ста ля ва ны па коi для 
пры ёму ежы. Ця пер тут ёсць ха ла дзiль нi кi, элект ра чай нi кi, СВЧ-пе-
чы, ад па вед ная мэб ля. Усё гэ та зроб ле на для зруч нас цi, кам фор ту i 
зда роўя лю дзей, — пад су ма ваў Ва дзiм Ма ка рэ вiч.

Па вод ле iн фар ма цыi га лоў на га тэх но ла га Iры ны Ко валь, Пiн скi 
кам бi нат хле ба пра дук таў вы пус кае му ку пша нiч ную роз ных га тун-

каў. Гас па ды нi даў но аца нi лi 
му ку вы шэй ша га га тун ку пад 

мар кай «Гас цi нец з Па лес ся», з 
якой асаб лi ва смач ны мi атрым лi ва-

юц ца блi ны i пi ра гi. Му кой прад пры-
ем ства за бяс печ вае ча ты ры хле ба за-

во ды рэ гi ё на — Пiн скi, Сто лiн скi, Лу нi нец кi, 
Да выд-Га ра доц кi. Якасць му кi — як пша нiч най, так 

i жыт няй — вы со ка ацэ не на вы твор ца мi Укра i ны, Мал до вы, 
Ра сiй скай Фе дэ ра цыi.

Кам бi кор ма вы цэх кам бi на та мае маг чы масць вы пра цоў ваць лю-
быя рэ цэп ты кам бi кар моў для ад кор му буй ной ра га тай жы вё лы, свi-
ней, свой скай птуш кi, тру соў, коз i са жал ка вых кар па вых рыб. Кам-
бi кар ма мi прад пры ем ства за бяс печ вае жы вё ла га доў чыя комп лек сы 
i птуш ка фаб ры кi Пiн ска га, Сто лiн ска га, Лу нi нец ка га, Iва наў ска га, 
Дра гi чын ска га i iн шых ра ё наў.

Буй ней шы вы твор ца му кi для 
хлебабулачных вырабаў i кам бi кар моў для 
ўсiх вi даў жывёлы, птушкi i рыбы ў Брэсцкай 
воблас цi — Пiн скi кам бi нат хлебапрадуктаў — 
сё ле та адзна чае сваё 55-год дзе.

Па вод ле слоў вя ду ча га спе цы я лiс та па 
кад рах кам бi на та Тац ця ны КА ЗАК, га лоў-
нае ба гац це прад пры ем ства — яго пра цаў нi кi. 
Больш за 40 га доў ад пра ца ва лi на кам бi на це

Зоя Iва наў на Зу е ва, ла ба рант,
Та ма ра Iва наў на Ба го вiч, стар шы май стар 

скла да га то вай пра дук цыi,
Ва сiль Сяр ге е вiч Са ўчук, апа рат чык 

кам бi кор ма ва га цэ ха,
Iван Аляк се е вiч Ба ры се вiч, апа рат чык 

кам бi кор ма ва га цэ ха,
Сяр гей Сяр ге е вiч Сер гi е вiч, элект ра ман цёр 

па ра мон це i аб слу гоў ван нi аб ста ля ван ня кам-
бi кор ма ва га цэ ха,

Мi ка лай Ан то на вiч Два ра нi но вiч, апа рат-
чык апра цоў кi збож жа эле ва та ра,

Ры гор Анд рэ е вiч Ба го вiч, апа рат чык му ка-
моль на-кру пя ной вы твор час цi,

Мi ка лай Аляк се е вiч Аст роў скi, аб ход чык 
пу цей па гру зач на-раз гру зач ных ра бот i транс-
пар ту.

Больш за 20 пра цоў ных ды нас тый пра цуе 
на Пiн скiм кам бi на це хле ба пра дук таў. Па-
ва гай i па ша най у ка лек ты ве ка рыс та юц ца 

ды нас тыi Ма сi ян чы каў, Коўш, Ра е вi чаў, Ця-
ля коў, Ма золь, Ту мi ло вi чаў, Тра фi мо вi чаў, Iг-
на то вi чаў, Юр чы каў, Каб цо вых i iн шых. Так, 
ды нас тыя Ма за лёў на лiч вае ўжо сем ча ла век. 
Ле а нiд Фi лi па вiч i Нi на Сяр ге еў на Ма золь пра-
ца ва лi апа рат чы ка мi ў 70-90-х га дах. Ця пер 
на кам бi на це пра цу юць iх два сы ны Ге надзь i 
Аляк сандр, дач ка Але на, ня вест ка Ак са на, а 
ўнук Ар цём ле там на час на рых тоў кi сё лет ня га 
збож жа пра ца ваў на эле ва та ры.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ, Але на ДАЎ ЖА НОК, 
Марына БЕ ГУН КО ВА (фо та). УНП 200278860

ПРА ЦАЎ НI КI I ДЫ НАС ТЫI

Леп шы гас цi нец — з Па лес сяЛеп шы гас цi нец — з Па лес ся

У су час най ста ло вай.

Но вую раз дзя валь ню па казвае 
за гад чык гас па дар кi 
Iван КЛIМАВЕЦ.

ПIН СКI ВА РЫ ЯНТ

Пiнск час та на зы ва юць 
ста лi цай Па лес ся. I ў гэ тым 
ёсць свая праў да. Больш 
за дзе вяць дзе ся цi год дзяў 
ста iць го рад над Пi най. Ён 
лi чыц ца дру гiм у кра i не 
пас ля Грод на, дзе за ха ва ла ся 
най больш пом нi каў даў нi ны. 
У лю бым да вед нi ку ця пер 
мож на знай сцi звест кi пра 
ста ра даў нi езу iц кi ка ле гi ум, 
пра кляш тар фран цыс кан цаў 
i ве лiч ныя кас цё лы, у ад ным 
з якiх за хоў ва ец ца па лат но 
мас та ка Ро ме ра «Пiн ская 
ма дон на». З ту тэй шых 
сла ву тас цяў мож на на зваць 
яшчэ па раў наль на ня даў на 
ад рэ стаў ра ва ны па лац 
Бут ры мо вi ча, га рад скую 
кан цэрт ную за лу ў кас цё ле 
Кар ла Ба ра мея. А Дзень 
го ра да — гэ та яшчэ ад на 
на го да, каб вы ка заць, як 
га ра джа не га на рац ца сва ёй 
гiс то ры яй, ша ну юць па мяць 
пра зна ка мi тых зем ля коў, 
вы хад цаў з Пiн шчы ны.

ВІ ЗІТ НАЯ КАРТ КА ГО РА ДА НАД ПІ НАЙ
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З кнi гай —
праз вя кi

Но вая за бу до ва ў цэнт ры го ра да: 
ін тэр нат Па лес ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та.

Пінск з вы шы ні пту шы на га па лё ту.Пінск з вы шы ні пту шы на га па лё ту.

Уша на ван не ўдзель ні каў Уша на ван не ўдзель ні каў 
Вя лі кай Ай чын най вай ны Вя лі кай Ай чын най вай ны 

з на го ды Дня Пе ра мо гі.з на го ды Дня Пе ра мо гі.


