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Ашмян скi мя са кам бi нат, 

па вод ле ар хiў ных 
звес так, ста рэй шы ў Бе ла ру сi. 
У 1900 го дзе Вi лен скiм 
гу берн скiм упраў лен нем 
бы ло пры ня та ра шэн не 
аб бу даў нiц тве га рад ской 
бой нi, якое за вяр шы ла ся 
ў па чат ку 1903-га. 
Пра тыя ча сы на гад ва юць хi ба толь кi ста рыя здым кi 
i да ку мен ты, са бра ныя ў не вя лi кiм му зеi. 
Сён ня кам бi нат — гэ та комп лекс су час ных еў ра пей ска га 
ўзроў ню вы твор чых i ад мi нiст ра цый ных па мяш кан няў. 
А аб ста ля ван ню леп шых за меж ных фiр маў, што ўста ноў ле на 
ў цэ хах, мо гуць па зайз дрос цiць ка ле гi. 
Пра пос пе хi ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва 
«Ашмян скi мя са кам бi нат» «Звяз да» рас каз ва ла не ад на ра зо ва. 
Ды прад пры ем ства сла вiц ца не толь кi пра цоў ны мi, 
але i са цы яль ны мi, куль тур ны мi, спар тыў ны мi на быт ка мi. 
Зда роўе лю дзей, iх ад па чы нак — га лоў ны кло пат 
ды рэк та ра кам бi на та Та ма ры Ула дзi мi ра ўны Фi лi по вiч, 
якая на гэ тай па са дзе звыш 30 га доў.

ААТ «Ашмян скi мя са кам бi нат»: 

ГIС ТО РЫЮ ПI ШУЦЬ ЛЮ ДЗI
З 2007 го да Ашмян скі мя са кам бі нат пер шым у 

кра і не ўзяў на ся бе ар га ні за цыю дзі ця ча га хар ча-
ван ня. У якас ці экс пе ры мен таль най пля цоў кі бы ла 
вы бра на ста ло вая Ашмян скай ся рэд няй шко лы 
№ 2, якая пе рай шла пад апе ку мя са кам бі на та.

Ча му ме на ві та Ашмян скі мя са кам бі нат рас па-
чаў гэ тую но вую і, зрэш ты, не вя до мую спра ву? 
Экс пе ры мент ёсць экс пе ры мент, і не вя до ма, якія 
вы ні кі ён дасць. Маг чы ма, і ад моў ныя. Але фі нан-
са вы бок спра вы ад но, а зда роўе дзя цей — зу сім 
ін шае. Ды рэк тар мя са кам бі на та Та ма ра Фі лі по віч, 
у якой пад рас та юць тры ўнуч кі, ве дае, як цяж ка 
ад ву чыць дзя цей ад фаст-фу ду, чып саў, ка ля ро вых 
га зі ра ва ных на по яў. «Цяж ка, але маг чы ма, ка лі 
за мя ніць яго смач най зда ро вай ежай», — бы ла 
ўпэў не на Та ма ра Ула дзі мі ра ўна. І не па мы лі ла ся: 
экс пе ры мент удаў ся.

Сён ня ўжо ча ты ры шко лы го ра да і аграр на-
тэх ніч ны ка ледж, а так са ма ся рэд няя шко ла вёс кі 
Со лы су сед ня га Смар гон ска га ра ё на пе рай шлі 
на но вую сіс тэ му хар ча ван ня. А з 1 ве рас ня іх 
лік па поў ніў ся яшчэ тры ма шко ла мі Аст ра вец ка-
га ра ё на.

— Ар га ні за цыю хар ча ван ня ўзяў на ся бе мя са-
кам бі нат, — рас па вя ла ін жы нер-тэх но лаг па школь-
ным хар ча ван ні Ашмян ска га мя са кам бі на та Воль га 
За вад ская. — Дзя ку ю чы гэ та му ўда ло ся зні зіць 
ганд лё вую над баў ку. Ка лі дзя цей кар мі ла ра ён-
нае спа жы вец кае та ва рыст ва, то яна бы ла 30%, 
а то і 40%, мы ж пра цу ем з 25%. Акра мя та го, на 
сваю пра дук цыю прад пры ем ства не бя рэ на огул 
на цэн ку.

Паў фаб ры ка ты вы со кай сту пе ні 
га тоў нас ці з руб ле на га мя са рас пра-
ца ва ны спе цы яль на для дзі ця ча га хар-
ча ван ня тэх но ла га мі мя са кам бі на та і 
БелНДіКТІММП. Яны раз на стай ныя. 
На прык лад, кат ле та «Школь ная» з 
лак ту ло зай (пра дукт, які да па ма гае 

ўзна віць кі шэч ную мік ра фло-
ру), кат ле ты «Здра вуш ка» 

з мар ской ка пус тай (што 
так са ма вель мі важ на, 
па коль кі бе ла ру сы ад-
чу ва юць не да хоп ёду), 
тэф тэ лі «Каз ка», са сіс-
кі дзі ця чыя з ма ла ком, 
сар дэль кі «Ла пуш ка», 

«Са вец кія», пель ме ні «Сі-
бір скія эк стра» і шмат ін-

— Iдэя ства рэн ня ва каль на-iн стру мен таль на га ан самб ля 
«Ашмян скiя во ла ты» ўзнiк ла ў на ша га ды рэк та ра Та ма ры 
Ула дзi мi ра ўны Фi лi по вiч. Га доў коль кi та му ў го ра дзе ла дзi-
лі ся ўра чыс тас цi з на го ды Дня Пе ра мо гi. Пры ма лi ў iх удзел i 
ра бот нi кi кам бi на та, i кi раў нiц тва. Не ча ка на на ля це ла хма ра 
i сы па нуў дождж. Я вы пад ко ва ака заў ся пад дрэ вам по бач з 
Та ма рай Ула дзi мi ра ўнай. Яна i ка жа: «Са спор там мы дру жым, 
зай ма ем пры за выя мес цы, а вось му зыч ная нi ша ча мусь цi не 
за поў не на. Ты ж за кон чыў му зыч ную шко лу, так што i сцяг та-
бе ў ру кi...» — згад вае ўдзель нiк ан самб ля Па вел Лаў цэль.

Упер шы ню гру па апра ба ва ла свае сi лы два га ды та му на 
ра ён ных ме ра пры ем ствах, пры све ча ных Дню Не за леж нас цi. 

Вы ступ лен не ар тыс таў зем ля кi ўспры ня лi на «ўра». «Але, на 
мой по гляд, гэ та быў не той фар мат, — за зна чае Па вел. — I я 
пра па на ваў ды рэк та ру ку пiць доб рую апа ра ту ру. А тым ча сам 
па чаў пад бi раць доб рых му зы каў ся род сва iх ра бот нi каў.

У ан самб лi, як i ў пра фе сi я наль ным, ёсць свой мас-
тац кi кi раў нiк, аран жы роў шчык, якi ста вiць пар тыi, апра-
цоў вае су час ныя пе сні на ста ра жыт ны лад. А даў ней шыя 
бе ла рус кiя пес нi ро бiць больш су час ны мi, каб цi ка ва бы ло 
па слу хаць i мо ла дзi, i лю дзям больш ста ла га ўзрос ту. Нi-
вод нае га рад ское свя та цi ме ра пры ем ства не абы хо дзiц ца 
без «Ашмян скiх во ла таў». Са ма дзей ныя ар тыс ты вы сту па лi 
i на аб лас ным свя це-кiр ма шы «Да жын кi», што пра хо дзi ла 
ле тась у Лi дзе. Час та за пра ша юць iх i мяс цо выя сель гас ар-
га нi за цыi, каб вы сту пi лi пе рад ра бот нi ка мi, на пра фе сiй ных 
свя тах, «за жын ках», «да жын ках». Су пра ва джа юць яны i 
вы яз ны фiр мо вы ган даль на кiр ма шах, што ла дзяц ца на 
Гро дзен шчы не, у рэс пуб лi цы. А ле там па бы ва лi ў Мiн ску на 
кiр ма шы, ар га нi за ва ным у рам ках ме ра пры ем стваў да Дня 
Не за леж нас цi на пля цоў цы ка ля Па ла ца спор ту.

— Па куль лю дзi ста яць у чар зе, мы для iх спя ва ем, ства-
ра ем доб ры на строй, — га во рыць Па вел Лаў цэль. — А за ад-
но i пры ваб лi ва ем да пра дук цыi свай го прад пры ем ства. Гэ та 
доб ры рэ клам ны ход. Па куп нi кi не толь кi ах вот на куп ля юць 
вы ра бы мя са кам бi на та, але i вы каз ва юць удзяч насць нам, 
ар тыс там, iмк нуц ца з на мi сфа та гра фа вац ца. Шмат па дзяк 
мы атрым лi ва ем i на раз на стай ных фо ру мах у iн тэр нэ це.

Зда ра ец ца i та кое, што на двор'е не да зва ляе вы ста вiць 
пад ад кры тае не ба апа ра ту ру. Та ды «Ашмян скiя во ла ты» 
спя ва юць для на вед нi каў без му зыч на га су пра ва джэн ня. 
Прос та раз маў ля юць, зна ё мяц ца з но вы мi пры хiль нi ка мi 
сва ёй твор час цi. Дзе «во ла ты», там шмат лю дзей. Мно гiх 
вель мi цi ка вяць убо ры ар тыс таў. А яны са праў ды за хап ля-
юць — ка ла рыт ныя кас цю мы, вы ка на ныя ў леп шых на цы я-
наль ных тра ды цы ях. Чым не бе ла рус кiя пес ня ры?

Му зы кi па ста ян на ўдас ка наль ва юць свой рэ пер ту ар. 
Рэ пе ты цыi два ра зы на ты дзень, як пра вi ла, у абе дзен ны 
пе ра пы нак цi ўве ча ры пас ля ра бо ты. Паў та ры-дзве га дзi ны 
ха пае, каб пад трым лi ваць фор му.

У цэ лым кан цэрт ная пра гра ма раз лi ча на на 2 га дзi ны. I 
гэ та без пе ра пын ку, без «фа наг ра мы».

Вi даць, цяж ка вы трым лi ваць та кую на груз ку? — па цi-
ка вi ла ся ў Паў ла.

— Ка лi па да ба ец ца спра ва, то гэ та ня цяж ка. Асаб лi ва 
ка лi ба чыш, як на ша пес ня ўзнi мае на строй слу ха чоў. Яны 
ве ся ле юць, усмi ха юц ца. Дзве га дзi ны пра ля та юць, як ад но 
iм гнен не. I пас ля ка рот ка га пе ра пын ку мы хоць увесь дзень 
га то вы ра да ваць удзяч ную пуб лi ку, — ад каз вае Па вел.

Мі ка лай Ра дзі віл Ру ды 
ў «Га лак ты цы»? 
Ча му б і не!

Для жы ха роў Ашмян ня ма праб лем, дзе смач на 
па ес ці і з ка рыс цю ад па чыць пад гу чан не жы вой му-
зы кі. Са праўд най «на род най» сла вай ка рыс та ец ца ў 
рай цэнт ры ка фэ «Га лак ты ка» Ашмян ска га мя са кам-
бі на та.

Тым больш што пра цуе яно без вы-
хад ных. Не звы чай ны ін тэр' ер і ды зайн 
за лы, вы ка на ныя ў бла кіт най га ме, не 
толь кі па су юць да наз вы ўста но вы, але 
і ро бяць ві зу аль на па мяш кан не больш 
пра стор ным. А зор нае не ба пад крэс лі-
вае бяз меж насць, ня зве да насць на шай 
га лак ты кі. Ды і аб слу гоў ван не тут на еў-
ра пей скім ўзроў ні, раз на стай ная кух ня, у 
тым лі ку і на цы я наль ная бе ла рус кая. 

— У на шым ка фэ пра во дзіц ца не толь-
кі ін ды ві ду аль нае аб слу гоў ван не, але і 
комп лекс нае. На вед ні кі за каз ва юць юбі-
лей ныя, па мі наль ныя, вя сель ныя ста лы, 
— га во рыць за гад чы ца сет кі гра мад ска га 
хар ча ван ня Ашмян ска га мя са кам бі на та 
Свят ла на Вой нюш.

7 лі пе ня ўста но ве споў ні ла ся 8 га доў 
з дня ад крыц ця. І кож ны год тут неш та 
мя ня ец ца да леп ша га як у ме ню, аб слу-
гоў ван ні, так і ў вон ка вым вы гля дзе. Два 
га ды та му па мя ня лі ін тэр' ер. А ця пер, 
да аб лас но га свя та «Да жын кі», што ад-
бу дзец ца сё ле та ў Ашмя нах, на вед ні-

кам рых ту юць но выя сюр пры зы. Рас кры ем сак рэт: 
на вон ка вай сця не бу дын ка з'я віц ца вы ява Мі ка лая 
Ра дзі ві ла Ру до га (1512 — 1588), які ўяз джае ў го рад 
на брыч цы. Якое ж да чы нен не мае ён да гэ тай мяс цо-
вас ці? На га даю, што ў 1566 го дзе Ашмя ны атры ма лі 
ад ка ра ля Жы гі мон та Аў гус та Маг дэ бург скае пра ва. 
У гэ ты ж час го рад стаў ад ным з са мых вя до мых 
цэнт раў каль ві ніз му ў ВКЛ пас ля та го, ка лі Мі ка лай 
Ра дзі віл Ру ды, ашмян скі ста рас та, за сна ваў тут ка ле-
гі ум і каль ві нісц кі са бор.

Ды рэк тар мя са кам бі на та Та ма ра Фі лі по віч ска рыс-
та ла ме на ві та гэ ты факт для знеш ня га аздаб лен ня 
ка фэ. Та ма ра Ула дзі мі ра ўна — са праўд ная знаў ца мяс-
цо вай гіс то рыі, даў ні ны, цэ ніць яе, ша нуе і пры лю бой 
маг чы мас ці ма тэ ры я лі зуе яе ў рэ ча іс нас ці.

— Акра мя «Га лак ты кі», у на шай сіс тэ ме ка фэ «Мі-
нут ка» на 36 мес цаў, што мес ціц ца ў бу дын ку рай вы-
кан ка ма, але на вед ва юць яе ўсе ах вот ныя. Ёсць кафэ 
«Па час ту нак» у су сед няй 
Смар го ні на 16 па са дач-
ных мес цаў, — уво дзіць 
у курс спра вы Свят ла на 
Ва сіль еў на. — Ра зам з 
тым у на ша га ды рэк та ра 
шмат пра ек таў — яна лі-
та раль на фан та нуе ідэ я-
мі. На прык лад, у бу дын ку 
ста рой спар тыў най шко-
лы, бу дзе ад кры та ка фэ 
«Ста ры го рад». Гэ та, як 
мяр ку ец ца, бу дзе неш та 
не звы чай нае — у трох уз-
роў нях, кож ны з іх бу дзе 
ад люст роў ваць по быт кан-
крэт най гіс та рыч най эпо хі 
раз віц ця Ашмян. І на ват 
афі цы ян ты бу дуць апра ну-
ты ў та га час ныя кас цю мы. 
Бу дзе так са ма сё ле та ад-
кры та ка фэ ў но вым фіз-
куль тур на-азда раў ленчым 
цэнт ры на 20 мес цаў.

На мя са кам бі на це ёсць і ста ло вая, дзе га ра чыя 
абе ды для ра бот ні каў бяс плат ныя. Кла по цяц ца і пра 
тых, хто пра цуе ў нач ную зме ну: да іх па слуг бу фет, 
дзе мож на так са ма бяс плат на вы піць ку ба чак га ра чай 
гар ба ты ці ка вы.

Іх аца ні лі не толь кі жы ха ры Ашмян, але і Бе ла ру сі.
На сён няш ні дзень пра дук цыю з ла га ты пам 

Ашмян ска га мя са кам бі на та мож на су стрэць больш 
чым у 500 ганд лё вых аб' ек тах Бе ла ру сі. У кам бі на та 
так са ма 18 дзей ных фір мо вых крам «Па час ту нак». 
У Грод не, Шчу чы не, На ва ель ні, Аст раў цы, Смар го ні, 
Ашмя нах і ў Мін ску на ву лі цы Пла то на ва. Усе яны 
лёг ка па зна валь ныя: вы ка на ныя ў ад ной ка ля ро вай 
га ме з ла га ты пам.

Сё ле та пла ну ец ца ад крыць но выя ганд лё выя пунк-
ты ў Ашмя нах, Грод не, Шчу чы не, а ў Смар го ні і Аст-
раў цы хут чэй за ўсё — у па чат ку на ступ на га го да.

Да дам, што на прад пры ем стве вы пус ка ец ца ка ля 
200 най мен няў каў бас ных вы ра баў і ка ля 60 паў фаб-
ры ка таў, усе яны пры сут ні ча юць у ганд лё вай сет цы.

У кра мах час та пра вод зяц ца раз на стай ныя ак-
цыі, пра па ноў ва юц ца зніж кі, у тым лі ку і на но выя 
ві ды пра дук цыі. Ро біц ца гэ та для та го, каб па куп ні кі 
змаг лі іх на быць па да ступ ных цэ нах, па каш та ваць 
і аца ніць, а ў да лей шым, так бы мо віць, па лю біць. 
Пра хо дзяць у кра мах і се зон ныя ак цыі. Та му пра дук-
цыя тут не за леж ва ец ца. На прык лад, ле там лю дзі 
не ва раць ха ла дзец, га ту юць больш са ла ты, ха лад-
нік, а на сві ныя нож кі звяр та юць менш ува гі. Та му 
ра бот ні кі пры лаў ка і пра вод зяць ак цыі, каб пра дукт 
не за леж ваў ся ў віт ры не. І, як пра ві ла, зніж кі ро бяць 
сваю спра ву.

— Што больш за ўсё бя руць па куп ні кі? — па ці ка-
ві ла ся ў пра даў цоў ма га зі на па ву лі цы Бу даў ні коў.

— Яшчэ не прай шло і го да, як пра цуе на ша кра-
ма. Але ўжо ёсць і па ста ян ныя па куп ні кі. Лю дзі ідуць 
сю ды з за да валь нен нем, па коль кі асар ты мент вель-
мі шы ро кі, а пра дук цыя заў сё ды све жая: за во зіц ца 
два ра зы на дзень, — ад каз ва юць жан чы ны. — Якім 
вы ра бам ад да юць пе ра ва гу лю дзі, на ват цяж ка 
ска заць: бя руць усё, про даж ідзе доб ра. А ад гэ та га 
за ле жыць і на ша зар пла та.

Ад зна чу, што кра ма вель мі пра стор ная, уда ла 
раз ме шча ны стэ ла жы і ха ла дзіль ныя віт ры ны з узо-
ра мі пра дук цыі. У асар ты мен це не толь кі мяс ная 

пра дук цыя, але і ма лоч ная, хле ба бу лач ная, кру пы, 
цу кар, алей — увесь на бор пра дук таў, не аб ход ны 
для паў ся дзён на га ўжы ван ня. Тут так са ма вы дзе ле-
на асоб нае па мяш кан не пад ап тэ ку. Сло вам, скан-
цэнт ра ва ны не аб ход ны мі ні мум па слуг.

У па раў на нні з ін шы мі вы твор ца мі, у фір мо вых 
кра мах «Па час ту нак» вель мі вы гад ныя цэ ны за 
кошт мі ні маль ных над ба вак. На прык лад, на сы-
ра вэн джа ную каў ба су мож на да ваць на цэн ку да 
50%, а тут яна скла дае толь кі 12%. Сы ра вэн джа ныя 
каў ба сы раз ля та юц ца, як га ра чыя пі раж кі, асаб лі ва 
ле там. І гэ та зра зу ме ла: лю дзі едуць у ад па чы нак, 
на да чу і за па са юц ца пра дук та мі, якія даў жэй за хоў-
ва юц ца. За па тра ба ва ны ашмян скія мяс ныя вы ра бы 
і ў ра сі ян, якія за куп ля юць іх дзя сят ка мі кі ла гра маў. 
Ка рыс та юц ца яны по пы там і ў су се дзяў з Літ вы. 
У «Па час тун ку» мож на зра біць па пя рэд нія за ка зы 
на вя сел лі, юбі леі — на кан крэт ны дзень і час.

— Я па ста ян ны на вед нік сет кі ма га зі наў «Па час-
ту нак». Тут заў сё ды све жая і якас ная пра дук цыя. 
І, вя до ма, вель мі вет лі выя пра даў цы, — па дзя ліў ся 
сва і мі ўра жан ня мі па ста ян ны па куп нік Анд рэй. — І 
ха ця ў Ашмя нах прад стаў ле на пра дук цыя і ін шых 
вы твор цаў, але тут знач на смач ней і тан ней.

— А мне і ма ім ся мей ні кам вель мі па да ба юц ца 
вы ра бы з да баў лен нем ла фан ту, ме на ві та ён на дае 
каў ба сам не ве ра год на дух мя ны і ад мет ны пах, — за-
зна чае ма ла дая жан чына, што на зва ла ся Воль гай.

Па тлу ма чу, ла фант — гэ та тра ва, на сен не якой 
вы ка рыс тоў ва ец ца як пры пра ва. Яе па стаў ляе на 
кам бі нат мяс цо вы фер мер. Сы ра ві на эка ла гіч на 
чыс тая, пра вя ра ец ца ў спе цы яль най ла ба ра то рыі 
на пры дат насць. На прад пры ем стве яе вы ка рыс тоў-
ва юць у пры га та ван ні асоб ных ві даў пра дук цыі ўжо 
дзесь ці 8 га доў. Вар та да даць, што ла фант доб ра 
ўздзей ні чае на ра бо ту кі шач на-стра ва валь най сіс-
тэ мы, уз наў ляе мік ра фло ру.

Усе но выя ві ды пра дук цыі, што вы пус ка юц ца на 
кам бі на це, спа чат ку пра хо дзяць праз фір мо вы ган-
даль. Тэх но ла гі на ват апы тан не пра вод зяць ся род 

па куп ні коў. Ка лі неш та горш пра да ец-
ца, то ана лі зу юць, па якіх пры чы нах.

У Аст раў цы фір мен ны ма га зін «Па-
час ту нак» ад крыў ся ў чэр ве ні. Але ўжо 
аб за вёў ся па ста ян ны мі па куп ні ка мі.

— На пер ша чар го вым эта пе ў нас 
ня дрэн ны та ва ра зва рот, шмат па пя-
рэд ніх за явак, — не скры ва юць за да-
валь нен ня пра даў цы.

Ганд лё вы пункт зна хо дзіц ца на 
ўскра і не го ра да, у не па срэд най бліз-
ка сці ад ра ён най баль ні цы. Та му і кан-
тын гент па куп ні коў тут свой: хво рыя, 
ме ды кі, аб слу го вы пер са нал. Як лі-
чаць ра бот ні кі пры лаў ка, у іх кра мы 
пры ваб ныя перс пек ты вы, па коль кі 
мес ца раз мя шчэн ня вы бра на вель-
мі ўда ла. Ад на ча со ва з уз вя дзен нем 
Аст ра вец кай атам най элект ра стан-
цыі по бач бу ду ец ца жы лы комп лекс. 
А гэ та зна чыць, кан тын гент па куп ні-
коў бу дзе па вя ліч вац ца.

— Пра ад крыц цё ма га зі на да ве-
да ла ся з ра ён най га зе ты. На ве да лі ся 
сю ды з му жам упер шы ню дзе ля ці каў-
нас ці, — га во рыць Але на. — А ця пер 
не ўяў ля ем, як ра ней абы хо дзі лі ся без 
яго. Вы бар вель мі ба га ты, пра дук ты 
якас ныя. Пра даў цы вет лі выя, заў сё ды 
пад ка жуць, па ра яць, што вы браць. У 
гэ тую кра му хо чац ца за хо дзіць зноў 
і зноў, хоць і жы вём ад яе да лё ка. 
Да рэ чы, за ад но тут мож на на быць і 
хлеб, і ма ла ко, і кру пы, і «ві та мі ны».

Па да моў ле нас ці з прад пры маль-
ні кам тут вы дзе ле на мес ца для про-
да жу га род ні ны і са да ві ны, што так са-
ма вель мі важ на для па куп ні коў — не 
трэ ба ехаць на ры нак ці на вед ваць 
ін шыя ганд лё выя аб' ек ты.

Ашмян скiя во ла ты

У Ана то ля Шыд лоў ска га ад каз ная і ня лёг кая ра бо та — 
аб валь шчык мя са. Гэ тая спра ва па тра буе спры ту, умен ня 
вы со кай ква лі фі ка цыі і, бяс спрэч на, фі зіч най сі лы, фор мы, 
якіх, да рэ чы, яму не зай маць. Спра ва ў тым, што Ана толь 
Ула дзі мі ра віч вось ужо 21 год — па за штат ны ін струк тар 
па спор це Ашмян ска га мя са кам бі на та, заў зя тар роз ных 
ві даў спор ту. Але больш да спа до бы яму ва лей бол.

— На шу ка ман ду па ва лей бо ле мож на на зваць ве тэ ран-
скай, ся рэд ні ўзрост гуль цоў 50 га доў, але ў спа бор ніц твах 
мы не са сту па ем мо ла дзі, — кан ста туе мой су раз моў ца. 
— Удзель ні ча ем у ра ён ных, аб лас ных, рэс пуб лі кан скіх 
тур ні рах. Гэ тым ле там пры ня лі ўдзел у між на род ных спа-
бор ніц твах на На ра чы, ку ды нас за пра сі ла кі раў ніц тва 
спар тыў на га рэ гі я наль на га гра мад ска га аб' яд нан ня «Ва-
лей боль ны клуб «Фе нікс». На спа бор ніц твах са бра ла ся 20 
муж чын скіх і ка ля 10 жа но чых ка ман даў з Маск вы, Санкт-
Пе цяр бур га, Літ вы, Лат віі, Мас коў скай і Ле нін град скай 
аб лас цей. Сло вам, уз ро вень вель мі вы со кі і прад стаў ні чы. 
За ка ман ды вы сту па лі май стры між на род на га кла са, чые 
ім ёны гры ме лі ў 60-70-х га дах мі ну ла га ста год дзя. Чэм пі ён-
скі ты тул за ва я ва лі лі тоў цы. Але і мы, ама та ры, вы сту пі лі 
ня дрэн на, за ня лі пя тае мес ца.

На прад пры ем стве па ста ян на ла дзяц ца спар тыў ныя 
свя ты, у якіх бя руць ма са вы ўдзел як ра бот ні кі, так і іх сем'і: 
у Дзень аба рон цаў Ай чы ны, пад час пра фе сій на га свя та 
— Дня ра бот ні каў сель скай гас па дар кі і пе ра пра цоў чай 
пра мыс ло вас ці. Як пра ві ла, па не каль кіх да ступ ных ві дах 
спор ту: шаш кі, шах ма ты, тэ ніс, дартс, пе ра цяг ван не ка на-
та, пад няц це гі ры і гэ так да лей. Ад мі ніст ра цыя і пра фкам, 
па вод ле ка лек тыў на га да га во ра, вы дзя ля юць гро шы на 
за ах воч ван не спарт сме наў, на быц цё пры зоў. На мя са кам-
бі на це са мая моц ная ў ра ё не ка ман да па пад няц цю гі ры, 
ва лей бо ле, пе ра цяг ван ні ка на та. Па ста ян на ўдзель ні ча юць 
спарт сме ны ў ра ён най круг ла га дзіч най спар та кі я дзе па 
20 ві дах спор ту, тры ра зы ста на ві лі ся чэм пі ё на мі. Вар та 
да даць, што ка ман да мя са кам бі на та — вась мі разовы чэм-

пі ён спар та кі я ды ся род прад пры ем стваў хар чо-
вай га лі ны Гро дзен скай воб лас ці.

Ды рэк тар прад пры ем ства Та ма ра Ула дзі мі-
ра ўна Фі лі по віч не толь кі за ах воч вае ма раль на 
і ма тэ ры яль на спар тыў ны за пал сва іх пад на ча-
ле ных, але і са ма ак тыў на ўдзель ні чае ў спа бор-
ніц твах. Сён ня мно гія прад пры ем ствы куп ля юць 
для сва іх су пра цоў ні каў аба не мен ты ў спар тыў-
ныя, трэ на жор ныя за лы, у ба сейн. Для мно гіх 
гэ та — да ні на мо дзе. А вось Та ма ра Ула дзі мі-
ра ўна пай шла да лей, пад тры маў шы іні цы я ты ву 
ра бот ні каў ад крыць на кам бі на це спар тыў ную 
за лу. Кі раў нік доб ра ра зу мее, што пас ля зме ны 
не вель мі хо чац ца ку дысь ці іс ці па трэ ні ра ваць 
це ла. А тут, на мес цы, усё по бач. Не трэ ба на-
ват вы хо дзіць за пра хад ную. Най маль нік ад вя ла 
сва бод нае па мяш кан не, дзе пра вя лі ра монт, 
за ку пі лі аб ста ля ван не: бе га вую да рож ку, ве ла-
трэ на жор, трэ на жор для хадзь бы, для мыш цаў 
бруш но га прэ са, ног і рук. Ёсць ін вен тар для за-
ня ткаў гі ра вым спор там, на столь ным тэ ні сам, да-
ртсам. Ства ра юць доб ры на строй ба дзё рыя пес-
ні і кам па зі цыі, што гу чаць з му зы ч на га цэнт ра. 
Яшчэ ад на пры кме та па мяш кан ня — на сце нах, 
ба дай, ня ма воль на га мес ца — усё ў гра ма тах, 
па дзя ках, дып ло мах, ме да лях за спар тыў ныя 
да сяг нен ні. Іх тут, ві даць, больш за сот ню.

Ах вот на на вед вае за ня ткі і за вод ская мо ладзь: у абе-
дзен ны пе ра пы нак, пас ля ра бо ты. У спарт за ле мы су стрэ-
лі ма ла до га ча ла ве ка, які пра хо дзіць на мя са кам бі на це 
прак ты ку. Ён сту дэнт Бе ла рус ка га аграр на га тэх ніч на га 
ўні вер сі тэ та. Ву чыц ца на ін жы не ра-ме ха ні ка за кошт прад-
пры ем ства.

— Я прый шоў у спарт за лу ўпер шы ню. Утуль на, пры-

го жа, ураж ва юць і трэ на жо ры, яны но выя, су час ныя, і іх 
мно га. У БА ТУ спар тыў ная за ла боль шая па па ме рах, але 
аб ста ля ва на знач на горш» — за пэў ніў нас хло пец.

Вар та да даць, што ма са вай фі зіч най куль ту ры і спор-
ту тут і на да лей бу дуць на да ваць са мую піль ную ўва гу, 
пры цяг ваць да за ня ткаў усё больш ра бот ні каў. Ка му як ні 
кі раў ніц тву ве даць, што агуль ныя ін та рэ сы аб' яд ноў ва юць 
роз на ба ко вых лю дзей у са праўд ны ка лек тыў.

Матэрыял падрыхтавалі Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ, Віктар ПАЗНЯКОЎ. Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.УНП 100155376

Ды рэк тар Ашмян ска га мя са кам бі на та Та ма ра 
ФІ ЛІ ПО ВІЧ ах вот на па зна ё мі ла ка рэс пан дэн таў 
«Звяз ды» з ма тэ ры я ла мі, са бра ны мі на вя лі кай вы-
ста ве пра мі ну лае прад пры ем ства. Да рэ чы, тэ ма гіс-
то рыі мя са кам бі на та ад люст ра ва на на ват у дэ та лях 
афарм лен ня вы твор чых па мяш кан няў.

Ка вяр ня «Га лак ты ка» — па пу ляр нае ся род га ра джан 
мес ца, вя до мае вы дат най кух няй і «жы вой» му зы кай. Гэ ты 
зды мак зроб ле ны за не каль кі хві лін да па чат ку пра цоў на-
га дня. Су стра каць на вед ні каў рых ту юц ца афі цы янт Іры на 
ВЯР СОЦ КАЯ і бар мен 5 раз ра ду Ма ры на КРО ШЧАН КА.

Ста ло вая Ашмян ска га дзяр жаў на га 
аграр на-тэх ніч на га ка ле джа. Ку хар Га лі на 
ЦЕ ХА НО ВІЧ за зна чы ла, што ў та кіх вы дат-
ных умо вах пра цу ец ца лёг ка і плён на.

На мес ні ца за гад чы цы 
сет кі гра мад ска га 

хар ча ван ня 
Воль га ЗА ВАД СКАЯ. 

Ёй да ру ча на ар га ні за цыя 
хар ча ван ня ў на ву чаль ных 

уста но вах.

За гад чы ца сет кі 
гра мад ска га хар ча ван ня 

Свят ла на ВОЙ НЮШ.

Так вы гля дае адзін з ма га зі-
наў «Па час ту нак», раз ме шча ны ў 
Ашмя нах на ву лі цы Бу даў ні коў.

Пра да вец 6-га раз ра-
ду Люд мі ла ЛА ЗОЎ СКАЯ 
— ад на з тых, хто ўзор на 
аб слу гоў вае на вед ні каў 
кра мы «Па час ту нак», 
раз ме шча най у Ашмя нах 
на ву лі цы Кры ніч най.

Ва каль на-ін стру мен таль ны ан самбль мя са кам бі на та 
«Ашмян скія во ла ты» з пос пе хам вы сту пае не толь кі ў 
род ным го ра дзе, але і на ін шых сцэ ніч ных пля цоў ках Бе-
ла ру сі. Па вел ЛАЎ ЦЭЛЬ — адзін з яго са ліс таў.

У спар тыў най за ле прад пры ем-
ства фо та аб' ек тыў «уба чыў» па за-
штат на га ін струк та ра па спор це 
Ана то ля ШЫД ЛОЎ СКА ГА.

Ад ным сло вам, смач на!
шых. Усе пра дук ты вы-
раб ля юц ца з эка ла гіч на 
чыс тай сы ра ві ны, на 
вы со ка тэх на ла гіч ным 
аб ста ля ван ні. Сло вам, 
пра дук цыя на эта пе 
вы твор час ці не кан так-
туе з ру ка мі ча ла ве ка, 
з тым, што маг ло б яе 
за бру дзіць.

Ра зам з тым мя са-
кам бі нат за бяс печ вае 
шко лы ўсі мі мый ны мі, 
дэз ын фі ку ю чы мі срод-
ка мі, са ні тар ным адзен-
нем, тэх на ла гіч ным аб-
ста ля ван нем, ха ла дзіль-
ні ка мі.

Хар ча ван нем за да-
во ле ны ўсе. Баць кі ра ды, што яго кошт знач на па-
тан неў, дзе цям па да ба ец ца сма ка та, пры га та ва ная 
ку ха ра мі. Ну, а ку ха ры асаб лі ва ра ду юц ца, што 
ска ра ціў ся і знач на спрас ціў ся пра цэс пры га та-
ван ня страў.

Ку ха ры школь ных ста ло вых ува хо дзяць у штат 
мя са кам бі на та. Усе яны ма юць ква лі фі ка цый ныя 
раз ра ды не менш чац вёр та га. Для іх, як і ра бот-
ні каў кам бі на та, па вод ле ка лек тыў на га да га во ра 
пра ду гле джа ны са цы яль ны па кет.

Вар та да даць, што Ашмян скі мя са кам бі нат стаў 
пе ра мож цам рэс пуб лі кан ска га агля ду-кон кур су ў 

на мі на цыі «Леп шы ганд лё вы аб' ект гра мад ска га 
хар ча ван ня пры ін шых уста но вах аду ка цыі, што 
рэа лі зу юць аду ка цый ныя пра гра мы на ўзроў ні ся-
рэд няй спе цы яль най аду ка цыі».

— А ў 2011 го дзе ў аб лас ным кон кур се па ар-
га ні за цыі хар ча ван ня на ву чэн цаў уста ноў пра фе-
сій най тэх ніч най аду ка цыі ста ло вая дзяржаўнага 
аграр на-тэх ніч на га ка ле джа за ня ла пер шае мес ца, 
— рас па вя ла на мес нік ды рэк та ра ка ле джа па вы-
ха ваў чай ра бо це і ар га ні за цыі хар ча ван ня Галіна 
Мужыла. — Част ку прэ міі па тра ці лі на на быц цё 
ха ла дзіль на га аб ста ля ван ня, пе чы СВЧ.

У ста лоў цы хар чу ец ца ка ля 400 на ву чэн-
цаў, усе яны без вы клю чэн ня атрым лі ва юць 
бяс плат ныя паў на цэн ныя га ра чыя абе ды. 
А дзе ці-сі ро ты і дзе ці з ма ла за бяс пе ча ных 
сем' яў за бяс печ ва юц ца трох ра зо вым хар ча-
ван нем за кошт дзярж бюд жэ ту.

Пра дук ты спе цы яль на аб ста-
ля ва ным транс пар там свое ча-
со ва да стаў ляе мя са кам бі нат. 
Яны заў сё ды якас ныя і све жыя. 
А ку ха ры мя са кам бі на та вель мі 
смач на га ту юць, і дзе ці лі та раль-
на пад чы шча юць за са бой та лер-
кі, а мно гія про сяць і да баў ку. Ме-
ню раз на стай нае: і мя са птуш кі, і 
ма лоч ныя пра дук ты, і паў фаб ры-
ка ты са сві ні ны, са да ві на, дэ серт. 
Для тых, хто па ста не зда роўя 
мае па трэ бу ў ды е це, пра па ноў-
ва ец ца спе цы яль нае ме ню. 

Да дам, што на па тан нен не 
хар ча ван ня ўплы вае і тое, што ў 
пад соб най гас па дар цы ка ле джа 
на ву чэн цы вы рошч ва юць ага-
род ні ну: буль бу, бу ра кі, ка пус ту, 
морк ву, цы бу лю ды ін шыя «ві-
та мі ны».

Спорт аб' яд ноў вае лю дзей у ка лек тыў

У «Па час тун ку» знат ныя па час тун кі


