
Трак та рыст ка 
На сця Іва но ва жы ве ў 

вёс цы Ро са хі і пра цуе ў 
ААТ «Ай чы на». Пас ля за кан-
чэн ня шко лы яна вы ра шы ла 
за стац ца до ма і ўлад ка ва-
ла ся на пра цу ў сва ёй гас-
па дар цы. Спе цы яль насць 
ме ха ні за та ра дзяў чы на 
атры ма ла яшчэ ў школь ныя 
га ды ў цэнт ры пад рых тоў кі 
і па вы шэн ня ква лі фі ка цыі 
кад раў. На сця ад пра ца ва ла 
свой пер шы се зон і ра бо ту 
мя няць па куль не збі ра ец-
ца. На стас ся — вя сё лая і 
пры ваб ная дзяў чы на, ка та-
ец ца на ро лі ка вых кань ках і 
добра ма люе.

«Да ра ван ні»
атры ма лі ўзна га ро ды 

На ўра чыс тым ве ча ры «Да ра ван не-2013» 
сер ты фі ка ты і гра шо выя прэ міі бы лі 
ўру ча ны дзе цям, якія за год вы зна чы лі-
ся на прад мет ных алім пі я дах, кон кур сах 
аб лас но га і рэс пуб лі кан ска га ўзроў ню.

Уз на га ро ды дзе цям і пад зяч ныя пісь мы 
іх баць кам уру чыў стар шы ня рай вы кан ка ма 
Мі ха іл Сяр коў.

Най больш пе ра мог — 68 — за ва я ва лі пру-
жан скія школь ні кі на аб лас ным уз роў ні. А 
ся мё ра вуч няў — Ксе нія Пух на рэ віч, На тал-
ля Трус, Ар цём Мац ке віч, Анас та сія Ры жо ва, 
Яў ген Пу за наў, Анас та сія Зай ца ва, Па вел 
Не быт атры ма лі між на род ныя пе ра мо гі. «Да-
ра ван не-2013» ста ла свя там вуч няў, баць коў 
і пе да го гаў.

Яна СВЕ ТА ВА.

Се сія Пру жан ска га ра ён на га 
Са ве та сва ім ра шэн нем аб' яві ла 
2014 год го дам куль ту ры 
ў ра ё не.

Зра зу ме ла, што та кое ра шэн не пад ма-
ца ва на пэў ны мі срод ка мі з бюд жэ ту. Ужо 
вы дзе ле ны адзін міль ярд руб лёў на ра монт 
Ка ля дзіц ка га До ма куль ту ры. 500 міль ё наў 
бу дзе на кі ра ва на на ра монт шко лы мас-
тац тваў імя Р. Р. Шыр мы.

Па вод ле слоў на чаль ні ка ад дзе ла 
ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра-
вах мо ла дзі рай вы кан ка ма Кан стан ці на 
ПА НІ МА ША, у гэ ты год асаб лі ва ці ка вы-
мі і ад мет ны мі трэ ба зра біць брэн да выя 
ме ра пры ем ствы ра ё на, які мі ўжо ста лі 
«Ру жан ская бра ма», «Пру жан скі блюз», 
«Пру жан ская во сень». «Ру жан ская бра-
ма» пра во дзіц ца ка ля му роў ста ра даў ня га 
са пе гаў ска га па ла ца і за ва ёў вае год ад 
го да усё больш пры хіль ні каў. «Пру жан скі 
блюз» — адзі ны ў рэс пуб лі цы фес ты валь, 
пры све ча ны цал кам джа за вай му зы цы. 
На гэ тае ме ра пры ем ства ў Пру жа ны пры-
яз джа юць пра фе сій ныя му зы ка знаў цы са 
ста лі цы і ін шых рэ гі ё наў кра і ны. І ар га ні за-
та ры га то вы вы вес ці свой ра ён ны фес ты-
валь на між на род ны ўзро вень.

Брэн дам па сту по ва ста но віц ца і свята-
кір маш фальк лор на га кі рун ку «Пру жан-

ская во сень». Першае свята было пры-
свечана вя сель на му аб ра ду. Уся дзея на 
пло шчы раз ві валася ва кол аб ра даў сва-
тоў, за ру чын і ўлас на вя сел ля. 

Не за бы ва юц ца на Пру жан шчы не пра 
сла ву та га зем ля ка Ры го ра Ра ма на ві ча 
Шыр му. У яго па мяць ад наў ля ец ца фес-
ты валь «Пеў чае по ле». А сё ле та ў су вя зі 
з 75-год дзем ка пэ лы імя Р. Р. Шыр мы за-
пла на ва на вя лі кая ве ча ры на «Пес ня — 
ду ша на ро да». Ме ра пры ем ствы ў го нар 
яшчэ ад на го сла ву та га зем ля ка Юза фа 
Кра шэў ска га прой дуць на гэ ты раз у рам-
ках фес ты ва лю «Ру жан ская бра ма». За-
пла на ва на ад крыц цё па мят на га зна ка ў 
го нар Ю. Кра шэў ска га.

Больш за 70 кі ла мет раў аб' яз ной да ро гі 
ва кол Бе ла веж скай пу шчы пра хо дзіць па 
Пру жан скім ра ё не. І гэ тым ле там упер шы-
ню тут прой дзе фес ты валь «Рэ ха пу шчы». 
Фэст па ві нен звяр нуць ува гу гра мад скас ці 
на сла ву тас ці пу шчан ска га краю з да па-
мо гай на род ных май строў, самадзейных 
ка лек ты ваў. Гэ та асаб лі ва ак ту аль на сё-
ле та, у год гас цін нас ці. «Да нас жа едзе 
шмат ту рыс таў. На ша за да ча па ка заць 
так свой край, каб лю дзям за ха це ла ся 
пры ехаць зноў», — ска заў Кан стан цін Па-
ні маш.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

З Мі ха і лам СЯР КО ВЫМ, які ўзна ча ліў 
Пру жан скі рай вы кан кам кры ху 
больш за год та му, мы гу та рым 
пра ма дэр ні за цыю як асно ву 
да лей ша га раз віц ця эка но мі кі 
і не толь кі яе.

— Мі ха іл Мі ка ла е віч, на ваш по гляд, 
што ўяў ляе са бой ма дэр ні за цыя, у маш-
та бах асоб на га ра ё на, ня хай са бе і та ко га 
вя лі ка га, як Пру жан скі?

— Ма дэр ні за цыю на огул нель га ме раць 
ра ё на мі або ін шы мі ад мі ніст ра цый ны мі 
адзін ка мі. Гэ та перш за ўсё змя нен не мыс-
лен ня, гэ та спа чат ку ідэя, а по тым пас ля-
доў нае вы ра шэн не за дач па яе ўва саб лен ні 
ў жыц цё. Я не пры хіль нік та го, каб сле па 
ка пі ра ваць За хад. У нас свой шлях, у мно-
гім леп шы і больш ці ка вы. Але не ка то рым 
па ды хо дам у іх мож на па ву чыц ца. Вось 
на прык лад, лю бое прад пры ем ства, якое 
ства ра ец ца ў Еў ро пе, мае сваю мі сію. Гэ та 
зна чыць, мож на дак лад на ска заць, для ча-
го яно іс нуе ў рэ гі ё не, у га лі не, у эка но мі цы 
кра і ны ў цэ лым. Мы мо жам, на прык лад, 
дак лад на аба зна чыць мі сію МА За — вы-
пус каць леп шыя гру за выя аў та ма бі лі з вы-
со кай рэн та бель нас цю. А ў нас, на жаль, 
ёсць та кія прад пры ем ствы, што іс ну юць, 
каб утрым лі ваць ка лек тыў з мак сі маль на 
ніз кай зар пла тай. Хі ба толь кі так мож на 
вы зна чыць мі сію вы твор час ці, ды рэк тар 
якой не ве дае, чым бу дзе зай мац ца праз 
5, 10, 15 га доў. І з гэ тым нель га мі рыц ца. 
Ра бо та па він на па чы нац ца ад маз га вых 
цэнт раў — вы кан ка маў, кан цэр наў, твор-
чых ла ба ра то рый, якія і вы зна чаць кі рун кі 
раз віц ця. Спа чат ку вар та вы свет ліць, што 
нам па трэб на і што для гэ та га па трэб на. 
Ма юц ца на ўва зе не толь кі срод кі, але і 
лю дзі, прад пры ем ствы, зям ля і інш. Мэ та-
згод на вы ка рыс тоў ваць інф ра струк ту ру, 
якая ёсць, і па сту по ва ру хац ца да лей. Дык 
вось, наш цэнтр або штаб, якім з'яў ля ец ца 
вы кан кам, мэ ты і за да чы па ма дэр ні за цыі 
вы зна чыў. Да лей трэ ба пры сту паць да іх 
рэа лі за цыі.

Мая зо на ад каз нас ці — шу каць ідэю і 
зна хо дзіць лю дзей, а яны ўжо па він ны да во-
дзіць яе да кан ца. Вось, на прык лад, паў ста-
ла пы тан не аб ства рэн ні но ва га ім парт аза-
мя шчаль на га прад пры ем ства, якое вель мі 
па трэб на нам. Бы лі спро бы яго ства рыць, 
але яны па цяр пе лі крах. По тым прый шоў 
прад пры маль нік са сва ім пла нам ад крыц ця 
ме на ві та та кой вы твор час ці. Мы яго пад тры-
ма лі. І хут ка вы твор часць бу дзе ў на шым 
ра ё не.

— Ці ёсць прад пры ем ствы ў ра ё не, 
якія сён ня мож на на зы ваць пры кла дам 
па спя хо вай ма дэр ні за цыі?

— Вя до ма, та кія прад пры ем ствы ёсць. 
І перш за ўсё на шы ма лоч ныя кам бі на ты. 
У іх су час ная вы твор часць, но вае аб ста ля-
ван не, яны ма юць сваю стра тэ гію раз віц ця. 
На прык лад, Пру жан скі ма лоч ны кам бі нат 
цяпер пра цуе над па шы рэн нем асар ты мен-
ту сы роў, каб быць кан ку рэн та здоль ным на 
рын ках за меж жа. Зной дуц ца ўда лыя пры-
кла ды і ся род суб' ек таў ма ло га біз не су.

— А ў сель скай гас па дар цы вы зна ча-
ны шля хі да лей шай ма дэр ні за цыі?

— З ад на го бо ку, у сель скай гас па дар-
цы нам ёсць чым па хва ліц ца. У гэ тым го-
дзе ра ён за няў пер шае мес ца ў воб лас ці 
па збож жа вых, пер шае мес ца па куль ту ры 
зем ля роб ства, а так са ма па цук ро вых бу ра-
ках. У нас дру гое мес ца па ма ла цэ. Трэ цяе 
мес ца па рап се. Мож на і да лей пе ра ліч ваць 
пэў ныя пос пе хі, за які мі — вя лі кая ра бо-
та сель гас прад пры ем стваў і пра цаў ні коў 
га лі ны. Але і там па трэб ны пе ра ме ны, аб-
умоў ле ныя эка на міч ны мі мер ка ван ня мі. 
Ад ной чы мы з ка ле га мі пра ана лі за ва лі, як 
мож на зра біць сві ні ну знач на больш рэн та-

бель най і прый шлі да вы сно вы, што трэ ба 
мець улас ную вы твор часць па аб вал цы мя-
са. Па тлу ма чу, ча му. Усе вы твор цы ра ё на 
вя зуць сві ні ну на Бя ро заў скі мя са кам бі нат 
і зда юць яе паў ту ша мі па ад па вед най ца не. 
А за вез ці і пра даць прад пры ем ствам СЭЗ 
«Брэст» мы не мо жам, бо ім па трэб на не 
паў ту ша з поў сцю, тлу шчам, а кан крэт ны 
ка ва лак мя са. Зра зу ме ла, што на шы мя-
са кам бі на ты аказ ваць та кую па слу гу для 
ін шых не бу дуць, бо ім гэ та не вы гад на. Тым 
больш што ад дзя ліць мя са ад кос ці — ра-
бо та спе цы фіч ная, ні ў ад ной кра і не све ту 
яе не ро біць ма шы на, гэ та руч ная ра бо та. 
Вый сце толь кі ад но — ад крыць та кую вы-
твор часць у ся бе і па вы сіць рэн та бель насць 
улас най пра дук цыі. За ад но ад хо ды мож-
на на кі роў ваць на бія га за вую ўста ноў ку і 
атрым лі ваць энер гію.

— Гэ та скла да на зра біць ва ўмо вах ад-
на го ра ё на?

— За раз усе ба ко ва пра пра цоў ва ем пы-
тан не, пра ве дзе ны пер шыя пе ра мо вы з за-
меж ны мі парт нё ра мі, яны га то вы вы сту піць 
ін вес та ра мі. Важ на ўсё як след пра лі чыць 
і аб ду маць. У гэ тым ня рэд ка і на ша бя да 
за клю ча ец ца, што неш та не да ду ма ем, не 
да лі чым. Пе ра ско чым адзін з эта паў, не да-
пра цу ем у дро бя зях, а по тым ма ем не га тыў-
ныя на ступ ствы. Аб гэ тым, да рэ чы, га ва рыў 
кі раў нік дзяр жа вы на ня даў няй на ра дзе па 
бу даў ніц тве і кад рах.

— Дык у чым праб ле ма: у «бу даў ніц-
тве» ідэй і пра ек таў ці ў кад рах?

— І ў тым, і ў дру гім. Са праўд ных ана лі ты-
каў ма ла ў лю бой га лі не, іх трэ ба вы рошч-
ваць, да руй це за та кое сло ва, «па штуч на» 
і бе раг чы. Бо ра зум ныя, вы ве ра ныя ідэі 
вер нуц ца паз ней ба гац цем. А з кад ра мі са-
праў ды ёсць праб ле ма. Лю дзей май го па-
ка лен ня — ад 40 да 50 га доў — у ор га нах 
ула ды амаль ня ма. Нас, ма ла дых спе цы я-
ліс таў, не ка лі за кру ці лі лі хія 1990-я, і вы нік 
не пры му сіў ся бе ча каць: па ка лен не вы па ла 
з шэ ра гу кі раў ні коў. А гэ та лю дзі, якія цяпер 
па він ны нес ці асноў ны груз кі ра ван ня. У на-
шых вы кан ка мах пра цу юць або ста рэй шыя, 
або ма ла дзей шыя кі раў ні кі і спе цы я ліс ты. 
Так і на вы твор час ці: ёсць прад пры ем ства, 
якім кі руе доб ра сум лен ны во пыт ны ча ла век. 
Але ві да воч на, што ён не мо жа ўзна ча ліць 
пра цэс ма дэр ні за цыі па аб' ек тыў ных пры-
чы нах. У та кім вы пад ку там па він ны быць 
ма ла дыя на мес нік, га лоў ны ін жы нер, здоль-
ныя знай сці ра шэн ні, ад па вед ныя ча су, каб 
ука за нае прад пры ем ства маг ло ру хац ца 
на пе рад.

— А ў са цы яль на-куль тур най сфе ры, у 
раз віц ці ту рыз му, на ваш по гляд, так са ма 
па трэб на ма дэр ні за цыя?

— На зваць гэ та мож на па-роз на му, але ж 
па сту по вае раз віц цё і пэў ныя пе ра ме ны да 
па ды хо даў у тым жа ту рыз ме па він ны быць. 
Мя не ўжо ча сам і кры ты ку юць за тую вя лі-
кую ўва гу, якую на даю ме на ві та ту рыз му ў 
ра ё не. Але ў нас та кія мяс ці ны, што грэх бы-
ло б не ска рыс тац ца скар бам, што па да ры-
ла гіс то рыя. Пра тое, што ад рэ стаў ра ва ная 
пер шая чар га Ру жан ска га па ла ца Са пе гаў, 
ве дае, зда ец ца, уся кра і на. Ужо не каль кі 
га доў па спя хо ва пра хо дзіць фес ты валь «Ру-
жан ская бра ма». Мі ну лым ле там на фэст 
са бра ла ся 13 ты сяч ча ла век. 45 хві лін ка ло-
на ма шын вы яз джа ла са ста ян кі пас ля тра-
ды цый на га ла зер на га шоу. Зна чыць, свя та 
зна хо дзіць сва іх пры хіль ні каў. І яго, свя та, 
трэ ба раз ві ваць. У са мім му зеі па сту по ва 
збі ра ец ца ці ка вая экс па зі цыя. Там пра цуе ў 
доб рым сэн се фа нат сва ёй спра вы Рус лан 
Кні га. Мы пад тры ма лі яго ідэю ства рыць 
ка лек цыю ля лек у кас цю мах ХVІІ-ХVІІІ ста-
год дзяў. У Ру жан скім пар ку вы ма лёў ва ец ца 
му зей драў ля ных фі гур. Ле тась быў пле нэр 
разь бя роў па дрэ ве. Яны па кі ну лі дзя ся так 
фі гур роз ных гіс та рыч ных дзея чаў, утва ры-
ла ся кам па зі цыя, пры све ча ная на дан ню Ру-
жа нам маг дэ бург ска га пра ва. Ка лі са браць 
не каль кі со цень драў ля ных скульп тур, ста не 
маг чы мым га ва рыць пра му зей.

На жаль, мы не ве да ем мяс цін, у якіх жы-
вём. Ска жам, у вёс цы Лыс ка ва аж но пяць 
мо гі лак. На ста рых яў рэй скіх мо гіл ках уні я ты 
за ба ра ні лі па ха ван ні яшчэ 300 га доў та му. 
Ня даў на мы ачыс ці лі іх, пры вя лі ў па ра дак 
і здзі ві лі ся: тры ста год дзі прай шлі, а плі ты 
ля жаць, над пі сы ра за браць мож на. На ка-
та ліц кіх мо гіл ках па ха ва на кня гі ня Вал кон-
ская, а так са ма гра фі ня Горн і зна ка мі тыя 
на ўсю Еў ро пу прад стаў ні кі ра доў Бы хаў цы і 
Дзя кон скія. Ёсць яшчэ ста ра жыт ныя мо гіл кі 
за гад ка ва га пле ме ні яц вя гаў, якім на огул 
больш за 700 га доў. У Лыс ка ве па ха ва ны 
Фран ці шак Кар пін скі, яко га па ля кі ша ну юць 
амаль як рус кія Пуш кі на. Там за ста лі ся сце-
ны шы коў на га кас цё ла, на ад ра джэн не яко-
га вель мі ха це ла ся б знай сці фун да та раў.

Ка лі з гэ тай вёс кі ехаць у бок Ру жа наў, 
то гіс то рыя лі та раль на на пя ты на сту пае. 
З да ро гі ві даць ка ло ну, якую па ста віў ры-
цар, што вяр нуў ся з Грун валь дскай біт вы. А 
коль кі ма гіл 1812 го да ў ва ко лі цах! У на шых 
мяс ці нах ад бы ва ла ся біт ва трэ цяй ар міі ге-
не ра ла Тар ма са ва з вой ска мі На па ле о на… 
Не за бы вай це ся, што па тэ ры то рыі на ша га 
ра ё на пра хо дзіць 87 кі ла мет раў аб' яз ной 
да ро гі ва кол Бе ла веж скай пу шчы.

— Да ро га на паў ня ец ца інф ра струк ту-
рай. Ці ста ла апош нім ча сам больш аг ра-
ся дзіб аба пал?

— Аг ра ся дзі бы, без умоў на, доб ра. Але 
для са праўд на га ту рыз му па він ны быць цэ-
лыя вёс кі з кем пін га мі. Та ды ту рыст за мя-
жой, ска жам, у той жа Гер ма ніі, пра гар таў-
шы ка та лог, вы бе ра са бе до мік і пры е дзе 
ў скла дзе гру пы. Па трэб ны но вы па ды ход 
да ту рыз му. Сён ня ўмоў на му па да рож ні ку, 
які прый шоў у агенц тва не дзе ў Са удаў скай 
Ара віі, па ка жуць ка та ло гі з Бал га ры яй, з 
Хар ва ты яй, Іта лі яй. Бе ла русь яму не па ка-
жуць. Апош няе ад бу дзец ца та ды, ка лі мы 
пач нем зай мац ца ту рыз мам усур' ёз. Зноў 
жа: шта бы — схе мы — ідэі і пас ля доў нае ўва-
саб лен не. Доб ра, каб та кія шта бы ства ры лі 
про філь ныя мі ніс тэр ствы. Уво гу ле, у нас ня-
ма ла скар баў: чыс тае па вет ра, чыс тая ва да, 
чыс тыя пра дук ты. Ня даў на мне ска за лі, што 
адзін ба га ты маск віч ку піў не да лё ка дом для 
сва іх баць коў. А яшчэ ад на жы хар ка Маск вы 
пас ля пра гул кі па Пру жа нах вы ма ві ла: «Тут 
так чыс та і да гле джа на, аж раз драж няе… бо 
пры драц ца ня ма да ча го».

Cвятлана ЯС КЕ ВІЧ.

У рай цэнт ра Пру жа ны 
даў но ёсць свой герб. Ён 
упер шы ню з'я віў ся тут з ча-
соў атры ман ня та ды яшчэ 
мяс тэч кам маг дэ бург ска га 
пра ва ў 1589 го дзе. Герб 
Пру жа наў па доб ны на 
герб італь ян ска га го ра да 
Мі ла на. І гэ тым па да бен-
ствам пру жан цы аба вя за-
ны Ган не Яге лон цы, якая 
па да ра ва ла герб на ўспа-

мін пра сваю ма ці Бо ну, ка-
ра ле ву поль скую, вя лі кую 
кня гі ню Лі тоў скую, дач ку 
мі лан ска га гер ца га Джа на 
Сфор ца. У 1998 го дзе на-
ма ган ня мі мяс цо вай ула ды 
ста ра даў ні герб быў вер ну-
ты рай цэнт ру.

А ле тась гра мад скасць 
ак тыў на аб мяр коў ва ла 
пра ект сця га Пру жа наў. 
На сай це ра ён най га зе ты 

бы ло не каль кі ўзо раў сця-
га. Боль шас цю га ла соў 
вы бра лі адзін — па лат но 
з дзвюх па лос (бла кіт най і 
бе лай) у цэнт ры з гер бам 
Пру жа наў. Се сія ра ён на га 
Са ве та ў снеж ні пра ект за-
цвер дзі ла. Пас ля вы ка нан-
ня пэў ных фар маль нас цяў 
сцяг мо жа стаць афі цый-
ным ге раль дыч ным сім ва-
лам Пру жа наў.

Краіна моцная рэгіёнамі: Пружанскі раёнКраіна моцная рэгіёнамі: Пружанскі раён

«МА ДЭР НІ ЗА ЦЫЯ — ГЭ ТА ІДЭЯ
ПЛЮС ЯЕ ПАС ЛЯ ДОЎ НАЕ 

ЎВА САБ ЛЕН НЕ» 

Пад уласным сцягам

«ПРУ ЖАН СКІ БЛЮЗ»
І «РЭ ХА ПУ ШЧЫ» НА АБ' ЯЗ НОЙ ДА РО ЗЕ 

Начальніка аддзела ідэалогіі, культуры і па справах моладзі Пружанскага 
райвыканкама Канстанціна Панімаша мы сфатаграфавалі каля будынка, які па 
праву называюць архітэктурнай каштоўнасцю. Гэты цудоўны сядзібны дом па-
будаваны амаль паўтара стагоддзя таму. Калі прыглядзецца да здымка побач, 
можна заўважыць спадчыннае падабенства архітэктурных форм гістарычнай 
сядзібы і прыгожых новых будынкаў у цэнтры горада. 

«Ру жан ская бра ма» —
ця пер і ў ту рыс тыч ным 

ка лен да ры Бе ла ру сі 
На цы я наль ным агенц твам па ту рыз ме скла дзе ны ка-
лян дар ту рыс тыч ных па дзей на 2014 год. Свя та «Ру жан-
ская бра ма» ўвай шло ў сот ню ці ка вых ме ра пры ем стваў 
рэс пуб лі кі. Ка лян дар зроб ле ны як свое асаб лі вая пад-
каз ка ту рыс ту. Там зме шча на ка рот кая ін фар ма цыя пра 
па дзею, па ка за на мес ца пра вя дзен ня, на зна ча ны час.

Так, з ка лен да ра мож на да ве дац ца, што свя та ка ля му роў 
ста ра даў ня га па ла ца Са пе гаў прой дзе сё ле та 7 чэр ве ня, што ў 
рам ках свя та бу дуць ар га ні за ва ны эк скур сіі па му зеі, ад бу дзец-
ца тэ ат ра лі за ва нае прад стаў лен не, за пла на ва ны фа ер-шоу і 
фе ер верк. Ства раль ні кі збі ра юц ца рас паў сюдж ваць ка лян дар 
на між на род ных ту рыс тыч ных вы ста вах і прэ зен та цы ях. Ён 
да ступ ны для ўсіх ах вот ных на сай це на цы я наль на га агенц-
тва па ту рыз ме.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ААТ «Пру жан скі льно за вод»
225133, г. Пру жа ны, вул. Ма ка ран кі, 25.
Тэл.: (8-10-375-1632) 9-08-93, 9-32-07.
Факс: 9-30-18, 2-12-90.
E-maіl: lenzavod@tut.by

«У ча сы Ся рэд ня веч ча адзен-
не з лё ну бы ло пры ві ле яй ка-
ра лёў. На ша за да ча — зра біць 
яго да ступ ным для ўсіх», — пад 
та кім дэ ві зам пра цу юць пру-
жан скія льна во ды.

Гіс то рыя ААТ «Пру жан скі 
льно за вод» бя рэ ад лік з 1973 го-
да. За гэ ты час прад пры ем ства 
пе ра адо ле ла ня лёг кі шлях да 
пра цві тан ня і зван ня леп ша га ся-
род ана ла гіч ных у кра і не. Ся род 
вы твор чых цэ хаў, асна шча ных 
па апош нім сло ве тэх ні кі, ма гут-
на га ма шын на-трак тар на га пар-
ку пра бы лое сён ня на гад вае 
толь кі пры мі тыў ны па ця пе раш-
ніх мер ках ЛК-4, які ўста ноў ле ны 
на па ста мен це пе рад тэ ры то ры-
яй за во да...

— Не па ба ю ся зра біць гуч ную 
за яву: сён ня на ша прад пры ем ства — ад но з са мых ма гут ных у све-
це, — распавядае ды рэк тар ААТ «Пру жан скі льно за вод» Мікалай 
ЖО ГАЛ. — Сцвяр джаць гэ та да зва ля юць па каз чы кі, якіх нам уда ло ся 
да сяг нуць за апош нія не каль кі га доў.

Вар та ад зна чыць, што старт да но вых да сяг нен няў да ла ма дэр ні-
за цыя вы твор час ці, якая па ча ла ся ў 2010 го дзе з уз вя дзен ня но ва га 
цэ ха, дзе бы ла ўста ля ва на вы со ка тэх на ла гіч ная бель гій ская лі нія 
«Depoortere» па пе ра пра цоў цы льно трас ты. У на ступ ным 2011-м да 
Дня Пе ра мо гі ў но вым цэ ху бы ла зня та пер шая пас ма доў га га ва лак-
на. А ў 2012 го дзе за вер ша на пер шая чар га рэ кан струк цыі за во да: 
акра мя цэ ха, бы лі па бу да ва ны тры шо хі для за хоў ван ня льно трас ты, 
па лі ва зап ра вач ны пункт, ва га вая, пра хад ная, пра ве дзе на доб ра ўпа-
рад ка ван не і ага родж ван не тэ ры то рыі.

Але най ноў шае пе ра пра цоў чае аб ста ля ван не — гэ та толь кі па ло-Але най ноў шае пе ра пра цоў чае аб ста ля ван не — гэ та толь кі па ло-
ва пос пе ху.ва пос пе ху.

— Па чы наць вар та з ра бо ты на по лі: каб вы пус ціць вы са ка я кас ную 
пра дук цыю, за па тра ба ва ную на рын ку, трэ ба атры маць доб рую сы-
ра ві ну, — за ўва жае Мі ка лай Сця па на віч. — Та му не вы пад ко ва мы 
што год па вя ліч ва лі па сяў ныя пло шчы. Так, у 2013 го дзе аса біс ты мі 
сі ла мі льном за се я лі 2,5 ты ся чы гек та раў зем ляў — не толь кі на Пру-

Узор іль на вод ства — у Пру жа нахУзор іль на вод ства — у Пру жа нах

На лі ніі пра цу юць з'ём шчы ца На тал ля СТЭ ПУСЬ 
і апе ра тар Ва лян ці на БАР ТА ШЭ ВІЧ.

Ма дэр ні за цыя вы твор час ці, на ту раль на, дык та ва ла но выя 
па тра ба ван ні і да тэх ні кі. Сён ня на мес нік ды рэк та ра Дзміт рый 
ЖО ГАЛ з го на рам за ўва жае: «Ся род прад пры ем стваў ана ла гіч-
най га лі ны наш ма шын на-трак тар ны парк са мы ма гут ны. На ват 
за меж ныя ка ле гі зайз дрос цяць».

Ды рэк тар Мікалай ЖО ГАЛ.
УНП 200026990

жан шчы не, але яшчэ і на тэ ры то рыі су сед ня-
га Іва цэ віц ка га ра ё на. Пад час убо рач ных ра-
бот да во дзіц ца пры цяг ваць да дат ко выя сі лы. 
Між ін шым, сё ле та атрад «Ва сі лёк» з на ву-
чэн цаў Пру жан ска га аграр на-тэх ніч на га ка-
ле джа, які да па ма гаў нам пры бі раць лён, быў 
пры зна ны леп шым сту дат ра дам у рэс пуб лі цы. 
Не вы пад ко ва ўзя лі ся і за аб наў лен не ма шын-
на-трак тар на га пар ку, цал кам ад мо віў шы ся 
ад са ста рэ лай са вец кай тэх ні кі. Прад пры ем-
ства на бы ло 4 трак та ры МТЗ-3022 з дыс-
ка та ра мі, плу га мі і па сяў ны мі агрэ га та-
мі, 2 са ма ход ныя апры скваль ні кі «Тэх-
но ма», 10 са ма ход ных двух па точ ных 
це ра бі лак, 5 са ма ход ных ачэс валь ні-
каў-аба роч валь ні каў, 17 са ма ход-
ных аба роч валь ні каў, 3 пры чап-
ныя трох рад ныя ўспуш валь ні-
кі, 6 па груз чы каў «Амка дор» 
і «Ма ні ту», 10 аў та ма бі ляў 
і ін шую пры чап ную і на вяс-
ную тэх ні ку. Та му мо жам 
са бе да зво ліць у га ра чы 
се зон, каб на ад ным по лі 
пра ца ва ла да трох дзя-
сят каў прэс-пад бор шчы-
каў. Штось ці, да рэ чы, ма дэр ні зу ем са ма стой на: на прык-
лад, на шы ін жы не ры рас пра ца ва лі і зра бі лі да па груз чы ка 
стра лу з за хва та мі, якой ня ма роў ных па пра дук цый нас ці.

Толь кі ў ліс та па дзе на Пру жан скім іль но за вод зе вы пра ца ва лі 160 
тон доў га га ва лак на — столь кі, коль кі яшчэ двац цаць га доў та му 
атрым лі ва лі за ўвесь год. Да рэ чы, гэ та са мы вы со кі па каз чык па кра-
і не. Не са сту па юць тут лі дар скіх па зі цый і па ўра джай нас ці: ле тась яна 
да сяг ну ла звыш 17 цэнт не раў ва лак на з гек та ра (для па раў на ння, 
ана ла гіч ныя прад пры ем ствы рэс пуб лі кі не атры ма лі і 10 цэнт не раў). 
Што да ты чыць за да чы атры маць дэ фі цыт нае доў гае ва лак но, дык і яе 

ўда ло ся вы ка наць: у Пру жа нах вы пра цоў ва юць 
яго ну ма ра мі 12 і 13. Уво гу ле, сён ня якасць апра-
цоў кі лё ну і мяк касць пру жан ска га ва лак на па-за 
кан ку рэн цы яй: леп шая сы ра ві на, вя до ма, за ста-
ец ца ў кра і не — яна вель мі за па тра ба ва на на 
Ар шан скім іль но кам бі на це, ас тат няя (а гэ та ка ля 
40%) ідзе на экс парт, пе ра важ на ў Кі тай.

Ра зам з тым, кі раў ніц тва за во да за зна чае, што не ма лой до ляй 
сён няш ня га пос пе ху прад пры ем ства аба вя за на лю дзям: ін жы нер на-
тэх ніч най служ бе, ме ха ні за та рам, ра бо чым усіх цэ хаў, ве тэ ра нам і 
ма ла дым кад рам, якія са ма ад да на шчы ру юць на за вод зе, уклад ва юць 
ду шу ў да ру ча ную спра ву. Асоб ныя сло вы па дзя кі ў ад рас мяс цо вай 
ула ды, якая пад трым лі вае сва іх іль на во даў ва ўсіх па чы нан нях.

Сён ня лі дар ская па зі цыя ААТ «Пру жан скі льно за вод» бяс спрэч на: 
свед чан нем та му, што та ва рыст ва мо жа з'яў ляц ца ўзо рам для ас тат-
ніх у сва ёй га лі не, з'яў ля юц ца пе ра мо гі ў спа бор ніц твах іль на во даў, 

шмат лі кія се мі на ры на ба зе прад-
пры ем ства, а так са ма вы со кія вы-
твор чыя па каз чы кі.
Ма ры на ВА КУЛЬ СКАЯ, Алена ДАЎЖАНОК.

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.


