
За кры тае ак цы я нер нае та-
ва рыст ва ЗАТ «Гу дзе ві чы» 
зна хо дзіц ца на мя жы трох 
ра ё наў — Мас тоў ска га, Бе-
рас та віц ка га і Ваў ка выс ка-
га. Акра мя асноў на га кі рун ку 
дзей нас ці — сель скай гас па-
дар кі, тут ро бяць ак цэнт на 
ўдас ка на лен не інф ра струк ту-
ры, у пры ват нас ці ганд лё вых 
пля цо вак і ўста ноў гра мад-
ска га хар ча ван ня. Пры чым, 
зай ма юц ца гэ тым на столь кі 
па спя хо ва, што па па куп кі або 
на абед сю ды за яз джа юць 
і жы ха ры су сед ніх ра ё наў.

ВЫ РА ШАЛЬ НАЕ 
КВА ТЭР НАЕ ПЫ ТАН НЕ

І за ма ца валь насць ма ла дых спе цы я ліс-

таў у ЗАТ «Гу дзе ві чы» са праў ды вель мі доб-

рая — са мая вы со кая ся род сель гас прад-

пры ем стваў ра ё на. Акра мя за пра шэн ня на 

«пя ты пра цоў ны се местр», кож ны год вы-

пуск ні кі на вед ва юць гас па дар ку, дзе пад ра-

бяз на да вед ва юц ца, як тут што ўлад ка ва на. 

За ці ка віў шы ся, не ка то рыя бя руць мэ та вае 

на кі ра ван не на ву чо бу. Так, на прык лад, 

зра біў Ва дзім Ра ман чук, які ця пер пра цуе 

кі раў ні ком участ ка. «Мо ладзь ба чыць, што 

кі раў нік кла по ціц ца, ад стой вае ін та рэ сы 

сва іх ра бот ні каў, та му і пры хо дзіць сю ды, 

а пас ля за ста ец ца».

Да рэ чы, на прак ты ку ў гас па дар ку так-

са ма бя руць усіх, мно гія по тым вяр та юц ца 

ўжо на пра цу. На огул «Гу дзе ві чы» мож на 

на зваць са праўд най куз няй кад раў: на браў-

шы ся ў гас па дар цы не аб ход на га во пы ту на 

ўзроў ні ся рэд ня га звя на, мно гія ідуць на вы-

шэй ста я чыя па са ды. Уся го за раз тут пра цуе 

66 ча ла век ва ўзрос це да 31 го да, 14 з іх — 

ма ла дыя спе цы я ліс ты.

Ма ры на Лу ка пас ля раз мер ка ван ня 

прый шла на МТК «По пла ва» ве ту ра чом, ад-

пра ца ва ла на гэ тай па са дзе больш за пяць 

га доў і аб вяр тан ні ў го рад на ват не ду мае. 

У сям'і Ва ло шчык яшчэ больш не звы чай ная 

гіс то рыя. Па ра пе ра еха ла ў Мас тоў скі ра ён 

з Грод на: му жа на кі ра ва лі па раз мер ка ван-

ні ўра чом на фель чар ска-аку шэр скі пункт, 

а ма ла дая жон ка так са ма ўзя ла на кі ра ван не 

сю ды і ўлад ка ва ла ся на ра бо ту эка на міс-

там у ЗАТ «Гу дзе ві чы». Па ра пры зна ец ца, 

што ўмо вы жыц ця іх цал кам за да валь ня-

юць, та му мя няць мес ца жы хар ства яны не 

збі ра юц ца

І гэ та не дзіў на, бо цяж ка ўя віць, каб у буй-

ным го ра дзе ма ла ды спе цы я ліст ужо менш 

чым праз год пас ля ўлад ка ван ня на ра бо ту 

мог бы зай мець улас нае жыл лё. А ў «Гу дзе-

ві чах» гэ та цал кам маг чы ма! На прык лад, 

гэ ты Но вы год ужо ў сва ёй ква тэ ры су стрэ лі 

ма ла дыя сем'і кі роў цаў Аляк санд ра Кар пу ка 

і Яў ге на Пру дзіл кі. Жыл лё служ бо вае, але 

пас ля пя ці га доў пра цы ў гас па дар цы мож на 

на пі саць за яву на яго вы куп. Ле тась як раз 

зда лі ў экс плу а та цыю ча ты рох ква тэр ны дом, 

у якім так са ма бяс плат на атры ма лі жыл лё 

ме ха ні за тар, ра бот нік жы вё ла га доў ча га 

комп лек су і кі роў цы, якія ста я лі на чар зе. 

На са май спра ве, бу даў ніц тва до ма ў вёс цы 

абы хо дзіц ца не на шмат тан ней, чым у го ра-

дзе. Але гас па дар ка ідзе на гэ тыя вы дат кі 

свя до ма, ра зу ме ю чы, што жыл лё вае пы тан-

не — ад но з клю ча вых для кож на га. Пры гэ-

тым, ні ко га не пры му ша юць у аба вяз ко вым 

па рад ку вы куп ляць жыл лё, мно гія жы вуць у 

ім як у служ бо вым дзя сят ка мі га доў.

Вы лу ча юц ца пра ца ві тас цю і ад каз нас цю 

не толь кі ма ла дыя спе цы я ліс ты, але і ста ра-

жы лы. Так, Іо сіф Се дзя неў скі спраў ля ец ца з 

пра цай то ка ра ад ра зу ў дзвюх май стэр нях: 

пра цуе ў Ра дзя ві чах і да па ма гае ў Гу дзе ві-

чах. Да рэ чы, у Ра дзя ві чах кі руе май стэр ня мі 

так са ма спе цы я ліст з вя лі кім во пы там, — 

Мі ка лай Дзям біц кі пра цуе ў гас па дар цы 

з 1975 го да. Муж чы на ўжо да сяг нуў пен сій-

на га ўз рос ту, але пра фе сій ныя на вы кі не 

толь кі не стра ціў, але знач на пры мно жыў. На 

пы тан не «Ці лю бі це вы сваю ра бо ту?» Мі ка-

лай Аляк се е віч з усмеш кай ад каз вае: «А як 

жа мож на пра пра ца ваць больш за 40 га доў 

на ад ным мес цы без той са май лю бо ві?»

Ня даў на ў май стэр ні пра вя лі маш таб ны 

ра монт: для 25 ра бот ні каў ства ры лі ўсе не-

аб ход ныя ўмо вы. І ў ка бі не це кі раў ні ка, і ў 

па коі пры ёму ежы, і ў ду ша вых па нуе ідэа-

льная чыс ці ня. Ра бот ні кі са мі з ра дас цю яе 

пад трым лі ва юць — не хо чуць стра ціць ад-

чу ван не кам фор ту.

За раз ме ха ні за та ры і ва дзі це лі рых ту-

юц ца да вес на вой кам па ніі, пра вя ра юць і 

ра ман ту юць тэх ні ку — у кож на га ёсць па-

свед чан не сле са ра-ра монт ні ка. Ка лі ў гас-

па дар ку па сту пае но вая тэх ні ка, пра хо дзяць 

кур сы па яе экс плу а та цыі ў на ву чаль ным 

кам бі на це ў Мас тах.

Уся го ў гас па дар цы тры май стэр ні, у Ра-

дзя ві чах хоць і не са мая вя лі кая, але ра-

бот ні кам ёсць чым па хва ліц ца. Ме на ві та за 

гэ тай май стэр няй, на прык лад, за ма ца ва ны 

ме ха ні за тар Іван Ва люш ка, які два га ды за-

пар спа чат ку ста на віў ся пер шым ты сяч ні кам 

у гас па дар цы, а по тым на ма лоч ваў больш 

за дзве ты ся чы тон збож жа.

ШКОЛЬ НІ КАМ — ПРЭ МІІ, 
УСІМ — 

БЯС ПЛАТ НАЯ ЛАЗ НЯ
Як рас ка за ла га лоў ны эка на міст ЗАТ 

«Гу дзе ві чы» Ма рыя ПА ЛУ БЯТ КА, ма ла ко 

па стаў ля юць на ААТ «Бел лакт», мя са — на 

ААТ «Ваў ка выс кі мя са кам бі нат», цук ро выя 

бу ра кі пе ра пра цоў ва юць на ААТ «Скі дзель-

скі цук ро вы кам бі нат», зер не па сту пае ў ААТ 

«Скі дзель аг рап ра дукт». Ле тась у гас па дар-

цы з'я віў ся свой цэх па пе ра пра цоў цы рап-

са ва га алею, та му што вы твор часць рап су 

да сяг ну ла 1900 тон. Ня гле дзя чы на вы дат кі 

на бу даў ніц тва, ака за ла ся, што вы раб ляць 

алей са ма стой на знач на тан ней, чым за куп-

ляць. Да рэ чы, ён да да ец ца ў корм свін ням, 

а ма ку ха — буй ной ра га тай жы вё ле.

Па тра ба ван ні да якас ці сель гас пра дук цыі 

па ста ян на рас туць, та му ў гас па дар цы ро-

бяць усё маг чы мае, каб за да валь няць за пы-

ты спа жыў ца. На прык лад, пры вы твор час ці 

ма ла ка імк нуц ца да та го, каб пе ра ва жаў 

га ту нак эк стра. Адзі на га рэ цэп та, што мож-

на раз ві вац ца за кошт па ляп шэн ня толь кі 

якас ных ці толь кі коль кас ных па каз чы каў 

ня ма. Усё па він на мя няц ца ў гар ма ніч най 

су куп нас ці.

У «Гу дзе ві чах», вя до ма, ува га ак цэн ту-

ец ца на кло па це пра лю дзей, пры чым гэ та 

да ты чыц ца не толь кі ра бот ні каў, але і ўсіх 

жы ха роў на се ле ных пунк таў, што раз ме-

шча ны на тэ ры то рыі гас па дар кі. Уся го на гэ-

тай пло шчы зна хо дзіц ца 21 на се ле ны пункт, 

у якіх пра жы вае больш за паў та ры ты ся чы 

ча ла век. Цэнтр гас па дар кі — аг ра га ра док 

Гу дзе ві чы, дзе мес цяц ца ад мі ніст ра цый ны 

бу ды нак сель гас прад пры ем ства, май стэр ні, 

ма га зін, ка фэ. Да рэ чы, гас па дар ка адзі ная 

з на ва коль ных па кі ну ла на ба лан се гра-

мад скую лаз ню. Яна пра цуе што ты дзень, 

пры чым, цал кам бяс плат на. Для па жы лых 

лю дзей з ад да ле ных вё сак на ват ар га ні за-

ва ны пад воз.

ЗАТ «Гу дзе ві чы» аказ вае да па мо гу ўсім 

са цы яль ным аб' ек там, якія зна хо дзяц ца на 

тэ ры то рыі гас па дар кі. Гэ тае пра ві ла рас-

паў сюдж ва ец ца, на прык лад, на Гу дзе віц кі 

дзяр жаў ны лі та ра тур на-края знаў чы му зей. 

Да рэ чы, тут прад стаў ле на ўні каль ная ка-

лек цыя вы ра баў у тэх ні цы па двой на га ткац-

тва, якое ўне се на ў спіс гіс то ры ка-куль тур-

най не ма тэ ры яль най спад чы ны Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь. Та кое ж стаў лен не да ўста ноў 

клуб най сіс тэ мы, шко лы, царк вы. На ву чэн-

цы стар шых кла саў, якія скон чы лі год з ад-

зна ка мі 8—10, атрым лі ва юць ад гас па дар кі 

прэ мію ў па ме ры 2—4 ба за вых ве лі чынь. 

На вы пуск ным ве ча ры ўжо ўсім без вы клю-

чэн ня адзі нац ца ці клас ні кам уру ча юць су му 

ў 100 руб лёў — так зва ныя «пад' ём ныя». 

Ды рэк тар ЗАТ «Гу дзе ві чы», па ме ры маг-

чы мас цяў да па ма гае шко ле вы ра шаць усе 

пы тан ні, якія ўзні ка юць. Да рэ чы, для тых, 

хто хо дзіць у шко лу не ў Гу дзе ві чах, а ў Лун-

не, ар га ні за ва ны пад воз.

1 ве рас ня на лі ней цы ў мяс цо вай шко ле 

заў сё ды ўра чыс та ад зна ча юц ца тыя, хто 

пры маў удзел у «пя тым пра цоў ным се мест-

ры» ў гас па дар цы. Вуч ні стар шых кла саў 

пры жа дан ні мо гуць улад ка вац ца вы кон-

ваць прос тыя ра бо ты на па лях, зер няс хо-

ві шчы, су шыль ных комп лек сах. Га лоў ная 

мэ та — за ці ка віць ма ла дое па ка лен не ў 

сель скай гас па дар цы, каб пас ля вы пус ку 

са шко лы хлоп цы пай шлі ву чыц ца на аграр-

ныя спе цы яль нас ці, пас ля ча го б вяр ну лі ся 

ў род ную мяс цо васць.

АД СТА СА МІ ХАЙ ЛА ВА 
ДА ХА КЕЙ НЫХ МАТ ЧАЎ

Што да ты чыц ца за ра бот най пла ты, то 

іс нуе адзі ны прын цып: пра ца ві тасць заў-

сё ды ўзна га родж ва ец ца год на. Зар пла та 

ра бо чых, на прык лад, на энер га на сы ча най 

тэх ні цы і ў пе ры яд ма са вых па ля вых ра бот 

мо жа быць вы шэй шая, чым у спе цы я ліс таў. 

Га лоў нае — ма ты ва цыя і ста ран не. У ра ё не 

ве да юць, што ў ЗАТ «Гу дзе ві чы» ні ко га не 

крыў дзяць з за роб кам, та му дэ фі цы ту кад-

раў ні ко лі ня ма.

Тут пры вык лі пра ца ваць на вы нік. Па вы-

ні ках 2017 го да «Гу дзе ві чы» бы лі ад зна ча ны 

на ра ён ных Да жын ках дып ло мам за пер-

шае мес ца ва ўбор цы збож жа вых. Акра мя 

гэ та га, пер шае мес ца ў сва іх на мі на цы ях 

за ня лі 13 ра бот ні каў, ся род якіх га лоў ны 

аг ра ном, га лоў ны ін жы нер, за гад чык участ-

ка, кам бай нер, кі роў ца. У па чат ку ве рас ня ў 

гас па дар цы пра вя лі свае ўлас ныя Да жын-

кі з на сы ча най кан цэрт най пра гра май, на 

якія бы лі за про ша ны вя до мыя бе ла рус кія 

ар тыс ты Са ша Нэ ма і Але на Гры ша на ва. 

Што ж, спра вяд лі ва: хто доб ра пра цуе, той 

і ад па чы вае доб ра.

На роў ні з зайз дрос ным са цы яль ным па ке-

там ад са мой гас па дар кі для ўсіх ра бот ні каў, 

ак тыў на пра яў ляе ся бе і праф са юз ная ар га-

ні за цыя. Як рас ка заў на мес нік ды рэк та ра 

ЗАТ «Гу дзе ві чы» Анд рэй ПА ЛОЙ КА, дак-

лад на рас пра ца ва ны ўмо вы спа бор ніц тва. 

Най леп шыя ра бот ні кі атрым лі ва юць гра шо-

вую ўзна га ро ду як на ўпрост ад гас па дар кі, 

так і ад праф са ю за. На ва год нія па да рун-

кі — так са ма ў па двой ным па ме ры. Праф-

са юз ны ка мі тэт па кры вае 30 % вы дат каў на 

азда раў лен чыя пу цёў кі, не за леж на ад вы-

ба ру са на то рыя і па ке та па слуг. Па мя та юць 

у ЗАТ «Гу дзе ві чы» не толь кі пра ця пе раш ні 

ка лек тыў, але і пра ра бот ні каў мі ну лых га доў, 

а так са ма ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най вай-

ны, пра лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас-

ця мі — усіх заў сё ды він шу юць са свя та мі, 

аказ ва юць на леж ную да па мо гу.

Не за бы вае праф са юз і пра воль ны час:

у лі ку апош ніх па ез дак на вед ван не 

гіс торыка-куль тур на га комп лек су «Лі нія Ста-

лі на», а так са ма рэ зі дэн цыі Дзе да Ма ро за ў 

Бе ла веж скай пу шчы, дзе для дзя цей зла дзі-

лі яр кае прад стаў лен не. Бы ва юць ра бот ні кі 

і на кан цэр тах: з апош ня га — вы ступ лен не 

Іга ра Ні ка ла е ва ў Шчу чы не і Ста са Мі хай ла-

ва ў Грод не, бі ле та мі за ах воч ва юц ца най-

леп шыя ра бот ні кі. Што да ты чыц ца за хап-

лен няў муж чын, то іх лю бі мае баў лен не ча-

су — ха кей ныя мат чы. Ба ле юць, вя до ма ж, 

за «Нё ман» (Грод на), да рэ чы, ка ман да за раз 

на лі дзі ру ю чых па зі цы ях у кра і не. Ра бот ні кі 

прад пры ем ства на свае во чы ба чы лі апош-

нія мат чы з са лі гор скім «Шах цё рам», жло-

бін скім «Ме та лур гам», ха кей ны мі клу ба мі 

«Го мель» і «Юнац тва-Мінск».

Не за ста ец ца ў ба ку і жан са вет: ня даў на 

ра бот ні цы гас па дар кі ез дзі лі на спек такль у 

Гро дзен скі аб лас ны дра ма тыч ны тэ атр, спе-

цы яль на для гэ та га ім вы дзе лі лі служ бо вы 

транс парт. Да зво ліць са бе та кое на сы ча нае 

куль тур нае жыц цё ра бот ні кі гас па дар кі мо гуць 

з поз няй во се ні да ран няй вяс ны, пас ля — 

зноў пе ры яд асаб лі ва на пру жа най пра цы.

А вось пра спорт тут па мя та юць круг лы 

год. Ка ман да гас па дар кі тра ды цый на зай-

мае пер шыя мес цы на турз лё це ў ра ё не, 

а по тым прад стаў ляе яго на аб лас ных спа-

бор ніц твах.

Ле тась сям'я Па ла ве няў, ста рэй шыя 

чле ны якой пра цу юць у ЗАТ «Гу дзе ві чы», 

за ня ла пер шае мес ца ў воб лас ці на кон кур-

се «Ула дар ся ла», пас ля ча го ад пра ві ла ся 

на рэс пуб лі кан скі этап у Глы бо кае. На огул, 

зда ец ца, што гэ та азна чэн не па ды хо дзіць 

для ўсіх ра бот ні каў гас па дар кі ў цэ лым, 

інакш як бы яны маг лі жыць і пра ца ваць 

так, як ро бяць гэ та за раз.

УНП 500126053.

ВЯС КО ВАЯ РА МАН ТЫ КА: ВЯС КО ВАЯ РА МАН ТЫ КА: 
КРА МА «ЧА РАЎ НІ ЦА» І КА ФЭ «ПРА ЛЕС КА»КРА МА «ЧА РАЎ НІ ЦА» І КА ФЭ «ПРА ЛЕС КА»
Як раз ві ва ец ца ад на з най леп шых гас па да рак ра ё на

За сваю шмат га до вую гіс то рыю гас па дар ка па спе ла пе-

ра жыць мност ва пе ра ўтва рэн няў, на ват быў пе ры яд, ка лі яна 

з'яў ля ла ся ад ной з са мых буй ных у ра ё не, да лу чыў шы мен шыя 

кал га сы. З 1951 го да тыя тэ ры то рыі, якія ця пер ува хо дзяць у 

склад «Гу дзе ві чаў», у роз ныя пе ры я ды бы лі вя до мыя пад наз ва-

мі кал га саў імя Куй бы ша ва, «1-е Мая», «Іск ра», «Кар бы ша ва» 

і імя Кар бы ша ва. Апош няя рэ ар га ні за цыя гас па дар кі ад бы ла ся 

ў 2003 го дзе, ка лі кал гас імя Кар бы ша ва быў пе ра ўтво ра ны ў 

ЗАТ «Гу дзе ві чы». Ця пер сель гас прад пры ем ства мож на на зваць 

ся рэд нім па па ме ры, але ні як не па эфек тыў нас ці: тут пры вык лі 

лю быя за да чы вы кон ваць сум лен на.

З 2011 го да кі руе гас па дар кай Анд рэй САНЬ КО, які 

ся род сва іх га лоў ных за дач ба чыць не толь кі па ве лі чэн-

не эка на міч ных па каз чы каў, але і ства рэн не год ных умоў 

жыц ця для ўсіх ра бот ні каў. Акра мя за гад ван ня гас па дар-

кай Анд рэй Ан то на віч прад стаў ляе Гу дзе віц кі сель са вет 

у Мас тоў скім ра ён ным Са ве це дэ пу та таў. Да рэ чы, штат 

са мо га та ва рыст ва скла да ец ца з 401 ча ла ве ка. Яны за-

дзей ні ча ны ў аб слу гоў ван ні 7851 га сель гас угод дзяў, з якіх 

5791 га — рал ля, так са ма ў гас па дар цы пра цу юць тры ме-

ха ніч ныя май стэр ні, цэх па пе ра пра цоў цы рап са ва га алею, 

сві на га доў чы комп лекс на 12 ты сяч га лоў. Па га лоўе буй ной 

ра га тай жы вё лы скла дае 5572 га ла вы, з іх 1805 — дой ны 

ста так, які раз ме шча ны ў трох ма лоч на та вар ных фер мах. 

Акра мя та го, ёсць фер мы па ад кор ме жы вё лы і ўзнаў лен ні 

стат ка. На тэ ры то рыі гас па дар кі так са ма ма ец ца свая кра-

ма «Ча раў ні ца» і ка фэ-бар «Пра лес ка».

Па сло вах ды рэк та ра, на зваць ней кі адзін кі ру нак га лоў ным 

нель га. Важ ныя і вы твор часць збож жа вых, і мя са-ма лоч ная 

га лі на, і ган даль. Асаб лі вае зна чэн не ён на быў пас ля з'яў лен ня 

ў вёс цы сві на комп лек су, пас ля ча го ўзнік лі пэў ныя аб ме жа-

ван ні ў вя дзен ні пры ват най гас па дар кі. Та му паў ста ла за да ча 

за бяс пе чыць усіх маг чы мас цю на бы ваць мяс ную пра дук цыю. 

Кра ма бы ла і ра ней — раз мя шча ла ся ў бу дын ку трох па ка ё ва-

га до ма, але яна пе ра ста ла ад па вя даць уз роў ню гас па дар кі, 

якая ўвесь час раз ві ва ец ца, а зна чыць, і па трэ бы лю дзей 

ста но вяц ца ін шы мі. Вя до ма, заў сё ды мож на ска заць, вось 

праб ле ма, па па куп кі мож на з'ез дзіць у Мас ты ці ў Грод на, 

ад нак гэ та цяг не за са бой да дат ко выя транс парт ныя вы дат кі. 

Та му, каб пад тры маць мяс цо вае на сель ніц тва, гас па дар ка 

вы ра шы ла ад крыць ма дэр ні за ва ны ма га зін, які па бу да ва лі 

прак тыч на з ну ля. Ён рас чы ніў свае дзве ры ле тась. Тут мож-

на знай сці як шы ро кі асар ты мент мя са, так і вя лі кі вы бар 

ін шых хар чо вых та ва раў. Што да ты чыц ца мя са, то вя лі кім 

по пы там ка рыс та юц ца вы раз кі і да маш нія каў ба сы ўлас на га 

пры га та ван ня. А ад вы ба ру пры сма каў во чы раз бя га юц ца. 

Пра та ва ры пер шай не аб ход нас ці і ка заць ня ма ча го — тут 

мож на знай сці ўсё. Ма га зін з пры го жай наз вай «Ча раў ні ца» 

не са сту пае ста ліч ным, раз ме шча ным у спаль ных ра ё нах. 

Ня гле дзя чы на тое, што ад крыц цё кра мы — пра цэс до сыць 

скла да ны, на браў шы ся во пы ту на пер шым аб' ек це, гас па дар-

ка га то ва ад крыць дру гі, пры чым не дзе-не будзь, а прак тыч на 

ў цэнт ры Мас тоў. Бу даў ні чыя ра бо ты ўжо вя дуц ца, пла ну ец ца, 

што яны бу дуць за вер ша ны да ве рас ня. Да ад крыц ця яшчэ 

да лё ка, а кан ды да ты на атры ман не ра бо ты ў но вай кра ме 

ўжо ста но вяц ца ў чар гу — у ра ё не доб ра вя до ма, як аб сва іх 

су пра цоў ні ках кла по цяц ца ў ЗАТ «Гу дзе ві чы».

Што да ты чыц ца ка фэ з не менш пры го жай наз вай «Пра-

лес ка», то яно ка рыс та ец ца зайз дрос най па пу ляр нас цю. 

Ад зна чаць свае свя ты пры яз джа юць жы ха ры трох ра ё наў, 

та му, каб тра піць у «Пра лес ку» ўве ча ры ў вы хад ныя, трэ ба 

ўваж лі ва са чыць за рас кла дам ура чыс тас цяў. У абе дзен ны ж 

час тут кор мяць су пра цоў ні каў гас па дар кі: у пе ры яд вяс нова-

во сень скай кам па ніі, згод на з кал да га во рам, усіх за бяс печ ва-

юць бяс плат ным хар ча ван нем. Ра бот ні кам комп лек су абе ды 

рых ту юць так са ма тут, а по тым ад во зяць на мес ца пра цы. 

Ка фэ ад кры та га ты пу: па абе даць тут па цал кам пры маль ных 

цэ нах мо жа лю бы ах вот ны. І мяр ку ю чы па тым, што ў га дзі ну 

дня ў за ле за ня тая боль шая част ка сто лі каў, гэ тай маг чы мас-

цю ах вот на ка рыс та юц ца, па кі да ю чы толь кі ста ноў чыя вод гу кі 

і пра смак страў, і аб якас ці аб слу гоў ван ня.

ПА ШЫ РА Ю ЧЫ ДА ЛЯ ГЛЯ ДЫ

Кра ма пра па нуе па куп ні кам Кра ма пра па нуе па куп ні кам 
поў ны асар ты мент поў ны асар ты мент 
хар чо вых та ва раў хар чо вых та ва раў 

акра мя ўлас най пра дук цыі. акра мя ўлас най пра дук цыі. 
Пра да вец На тал ля Пра да вец На тал ля ЦЫН КУСЦЫН КУС..

Ган на Ган на ЛІ СОЎ СКАЯЛІ СОЎ СКАЯ  
за гад чы ца ка фэ «Пра лес ка», за гад чы ца ка фэ «Пра лес ка», 
якое вель мі па пу ляр нае якое вель мі па пу ляр нае 
ся род мяс цо ва га на сель ніц тва.ся род мяс цо ва га на сель ніц тва.

Ме ха ні за тар Іван Ме ха ні за тар Іван ВА ЛЮШ КАВА ЛЮШ КА  
по бач з тэх ні кай, по бач з тэх ні кай, 

якую ён рых туе да па сяў ной.якую ён рых туе да па сяў ной.

То кар Іо сіф То кар Іо сіф СЕ ДЗЯ НЕЎ СКІСЕ ДЗЯ НЕЎ СКІ  
пра цуе на прад пры ем стве ўжо 48 га доў.пра цуе на прад пры ем стве ўжо 48 га доў.

На фо та по бач з за гад чы кам май стэр няў На фо та по бач з за гад чы кам май стэр няў 
Мі ка ла ем Мі ка ла ем ДЭ МБІЦ КІМДЭ МБІЦ КІМ..

За гад чы ца ма га зі на За гад чы ца ма га зі на 
Свят ла на Свят ла на КА ЗАККА ЗАК  
га то вая да па маг чы га то вая да па маг чы 
з вы ба рам пра дук цыі.з вы ба рам пра дук цыі.

3 сакавіка 2018 г. 7МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ!

Ды рэк тар Анд рэй Ды рэк тар Анд рэй САНЬ КОСАНЬ КО..

На мес нік ды рэк та ра па ідэа ла гіч най На мес нік ды рэк та ра па ідэа ла гіч най 
і ін фар ма цый най ра бо це і ін фар ма цый най ра бо це 

Анд рэй Анд рэй ПА ЛОЙ КАПА ЛОЙ КА рас каз вае ка лек ты ву  рас каз вае ка лек ты ву 
аб ахо ве пра цы.аб ахо ве пра цы.


