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— На ша рай спа жыў та ва-
рыст ва аб слу гоў вае Глус кі 
і Асі по віц кі ра ё ны, і ўсе на-
шы 70 кра маў зай ма юц ца 
на рых тоў кай ві та мін най 
пра дук цыі, — удак лад няе 
на мес нік стар шы ні Глус-

кай рай спа жыў ка а пе ра цыі 

Ган на ЯНУ ШЭЎ СКАЯ. — 
Пры чым на тэ ры то рыі ўсёй 
Бе ла ру сі. За клуб ні ца мі, на-
прык лад, ез дзі лі на Брэст-
чы ну, у зна ка мі ты на ўсю 
кра і ну Два рэц.

На ват ка ра на ві рус не паў-
плы ваў на па стаў кі ў Літ ву і 
Поль шчу чар ніц. Яны амаль 
цал кам пай шлі ту ды на экс-
парт. На гэ тым тыд ні ў Мур-
манск едуць апош нія тры то ны 
чар ніц, плюс чор ныя па рэч кі.

По пыт на хут ка за ма ро жа-
ныя яга ды вя лі кі, не дзіў на, 
што цэх шо ка вай за ма роз кі 
пра цуе амаль бес пе ра пын на.

— На шы за ма ро жа ныя 
яга ды ў вя лі кай коль кас-
ці ідуць у мін скія сет ка выя 
кра мы і рэ ста ра ны, — ад-
зна чае на чаль нік вы твор-

ча га цэха Воль га ГА ЛІН-

СКАЯ. — Шчыль на пра цу ем 
са Сма ля віц кім хле ба за во-
дам, амаль усе яга ды на іх 
тар тах — на шы, у нас даў-
няе плён нае су пра цоў ніц-
тва. Не ка то рыя бе ла рус кія 
вы твор цы ад да юць пе ра-
ва гу поль скім па стаў шчы-
кам, але на ша яга да больш 
жы вая. Маг чы ма, та вар ны 
вы гляд яе не та кі глян ца вы, 
як у той, што вы ра шча на 
спе цы яль на на план та цы-
ях, але смак і пах ні ў якое 
па раў на нне не ідуць. З на мі 
так са ма ак тыў на су пра цоў-
ні ча юць кам бі на ты школь на-
га хар ча ван ня. Зі мой ві та-
мі ны для дзя цей гэ та яшчэ 
і ля кар ства. На шы за ма ро-
жа ныя яга ды мож на ку піць 
і ў кра мах ін шых спа жыў-
та ва рыст ваў. Цэ хі шо ка вай 
за ма роз кі ў на шай сіс тэ ме 

ёсць толь кі ў нас і ў Іва на ве 
Брэсц кай воб лас ці.

Пад час май го ві зі ту ў цэ-
ху шо ка вай за ма роз кі пра-
ца ва лі з шам пінь ё на мі. Са-
до выя яга ды ўжо ады шлі, 
ляс ныя толь кі па спя ва юць, 
а каб ма гут нас ці бы лі за гру-
жа ныя ар га ні за цыя аказ вае 
па слу гі ўсім, хто да яе звяр-
та ец ца.

На дзя ва ем ад на ра зо выя 
ха ла ты і ру шым ра зам з 
Воль гай Але гаў най у цэх.

— Вось гэ ты вя лі кі па кой, 

дзе пад трым лі ва ец ца вель-
мі ніз кая плю са вая тэм пе ра-
ту ра бліз кая да ну ля, ха ла-
дзіль нік для сы ра ві ны, — па-
чы нае яна эк скур сію.

На зі раю, як шам пінь ё ны 
мы юц ца, рэ жуц ца спе цы-
яль ны мі пры ста са ван ня мі 
на лай сы і па кан ве е ры па-
ды ма юц ца ў вя лі кую ма ра-
зіль ную скры ню. Са мае ці-
ка вае ад бы ва ец ца ўнут ры 
гэ тай та ям ні чай ка ме ры. 
Воль га ад кры вае дзвер цы 
збо ку і ад туль па ты хае хо ла-
дам. Тэм пе ра ту ра там ка ля 
мі нус 40. Гры бы кру цяц ца ў 
зі мо вай ві ху ры і зноў зні ка-
юць у цём ным ту нэ лі.

— Гры бы зні зу аб вя ва юц-
ца па вет рам і, ка лі ха лод ны 
па ток па вет ра іх пад кід вае, 

яны на ля ту за ма рож ва юц-
ца, на ват спу жац ца не па-
спя ва юць, — жар туе мой 
гід. Яна б маг ла пра во дзіць 
эк скур сіі і для ама та раў вы-
твор ча га ту рыз му.

У на ступ ным па мяш кан ні 
яшчэ ха лад ней. За ма ро жа-
ныя гры бы, якія з гру ка там 
вы ля та юць з ту нэ ля, пры мае 
жан чы на ў цёп лай курт цы і 
шап цы — бр-ррр, тут са-
праўд ная зі ма. Ка лі наш 
клі мат цал кам зме ніц ца на 
тра піч ны, сю ды мож на бу-

дзе пе ра но сіць рэ зі дэн цыю 
Дзе да Ма ро за.

Га то вая пра дук цыя вы во-
зіц ца ў ка ме ры за ха ван ня. 
Іх тут пяць. Ідзём гля дзець. 
Ха ла дзіль ні кі — гэ та асоб-
ныя па коі, на сця не дат чы кі, 
якія ў аў та ма тыч ным рэ жы-
ме па каз ва юць тэм пе ра ту-
ру. Ка лі там мі нус дзе сяць, 
зна чыць ідзе пра цэс за груз-
кі, а вось там, дзе ён скон-
чыў ся, ма роз ужо не ме ней 
за 20.

— Вель мі ўда лы быў се-
зон, — ра ду ец ца Воль га. — 
Усё, што маг лі, рэа лі за ва лі. 
Апе ра тыў на спра ца ва лі з 
ад груз кай. Да па ма гае і тое, 
што ў нас усё сваё — і аб-
ста ля ван не для пе ра пра цоў-
кі, і транс парт.

Са мае важ нае, ка жа 
спе цы я ліст, ана ліз ры зы кі 
ў кры тыч ных пунк тах. Гэ та 
тыя ўчаст кі вы твор час ці, 
дзе па він на быць па вы ша-
ная ўва га да вы ка нан ня ўсіх 
тэх на ло гій і нар ма тыў ных 
да ку мен таў. А гэ та перш за 
ўсё ўва ход ны кант роль.

— У нас вель мі 
сур' ёз ны кант роль 
па фі зі ка-ма тэ ма-
тыч ных па каз чы-
ках і асаб лі ва, 
што да ты чыц ца 
дзі ка рос лых, па 
ра ды я ло гіі. У нас 
з гэ тым вель мі 
стро га. На якасць 
уплы вае ўсё, 
у тым лі ку ча ла-
ве чы фак тар, на-
ват яго на строй, — пе ра ка-
на на су раз моў ні ца.

Да рэ чы, на конт кант ро лю 
ма гу аса біс та за свед чыць — 
уз бра ен не сур' ёз нае. Ра дыё-
лаг Ган на Ма ка рэ віч дэ ман-
струе ра дыя метр, у ру ках 
з якім яна вель мі на гад вае 
па ляў ні ча га на пры ві ды. 
Да рэ чы, так са ма мож на за-
раб ляць на га рад скіх свя-
тах. Жар тую, ка неш не. Але 
пры ста са ван не са праў ды 
ўраж вае. Не трэ ба доў га вы-
мя раць, пад нёс да скры ні з 
сы ра ві най і вы нік вя до мы.

— Уво дзіц ца аб' ём, на ціс-
ка ец ца кноп ка — і ўся спра-
ва, — ка жа Ган на. — Усе 
ве да юць, што ў нас вель мі 
вя лі кія прэ тэн зіі да якас ці. 
На па чат ку дзей нас ці цэ ха па 
за ма роз цы быў вы па дак, ка-
лі на шу ма шы ну за вяр ну лі 
на мя жы. Пас ля та го мы зра-
бі лі ўсё, каб та кіх вы пад каў 
больш не бы ло. За два га ды 
ма ёй ра бо ты ра дыё ла гам 
толь кі адзін раз мы ад мо ві-
лі ся пры няць яга ды. Іх пры-
вез лі з Го мель скай воб лас ці, 
і яны бы лі «бруд ныя». У нас 
ка лі на ват не вя лі кае па да-
зрэн не на ра ды я цыю ёсць, 
уся пар тыя бра ку ец ца.

Апош нім ча сам усё больш 
ста ла па яў ляц ца пры ват-
ных вы твор час цяў па шо-
ка вай за ма роз цы. Ня даў на 
ад крыў ся та кі за вод і ў Асі-
по віц кім ра ё не. І, каб кан ку-
рэнт не змог пе ра шко дзіць 
біз не су, да во дзіц ца шмат 
пра ца ваць.

— На шы лю дзі ра бо ты 
не ба яц ца, — ап ты міс тыч-
на кажа Воль га. — Гэ та ж 
рэ аль ны за ро бак. Ве даю па 
са бе: тыя, хто тут пра цу юць, 
ле та не ба чаць. Ка лі на ву лі-
цы плюс 37 гра ду саў, ты ста-
іш тут у цёп лай курт цы і та бе 
не го ра ча. Мы па між са бой 
ча сам жар ту ем, што ста-
расць да нас не да бя рэц ца. 
Як той ка заў, мя са ў хо ла дзе 
не псу ец ца. І на баль ніч ны 
з пра сту дай на шы ра бот ні кі 
амаль не хо дзяць. За гар та-
ва ныя.

На на рых тоў шчы ках ар-
га ні за цыя не эка но міць, 
яны ёсць як се зон ныя, так 
і па ста ян ныя. Люд мі ла Ма-
ка рэ віч з лі ку па ста ян ных. 
За раз яна ўся ў спра вах, 
се зон яб лы каў у раз га ры. 
Увесь яе двор за стаў ле ны 
мя ха мі з ура джа ем. Хоць, 
на яе дум ку, сё ле та ён на-

шмат гор шы, чым быў два 
га ды та му. Та ды яна зда ла 
ў ра зы бо лей. Люд мі ла Ула-
дзі мі ра ўна на рых тоў шчы ца 
з дзе ся ці га до вым ста жам. 
Пры зна ец ца, што шмат 
прый шло ся па пра ца ваць, 
каб на быць клі ен ту ру. За-
тое ця пер, ка лі што трэ ба, 
бя рэ тэ ле фон і апе ра тыў на 
вы ра шае пы тан не. Да рэ чы, 
і гас па ды ня яна вы дат ная. 
Для ся бе на рых тоў вае ві та-
мін ныя пры сма кі дзя сят ка мі 
літ раў. Смя ец ца, што зі мой 
усё смач на. І гэ та са праў ды 
так.

Стар шы ня Глус ка га 

рай вы кан ка ма Сця пан 

ЧАЧУ ХА:

— У нас жы вуць вель-
мі пра ца ві тыя і ста ран ныя 
лю дзі, якія сва ёй доб ра-
сум лен най пра цай уно сяць 
не ацэн ны ўклад у раз віц-
цё эка но мі кі і са цы яль най 
сфе ры ра ё на. Та ва рыст ва 
«Глус кі ко шык» для ра ё на 
знач ны аб' ект, і ў яго яшчэ 
ёсць рэ зер вы, над які мі трэ-
ба пра ца ваць. Сён ня гэ та 
не аб ход на ра біць з па двое-
най сі лай. Толь кі ста ран най 
пра цай мож на за бяс пе чыць 
са бе эка на міч ную ста біль-
насць і не за леж насць, па вы-
сіць сваю кан ку рэн та здоль-
насць і якасць вы пус ка е май 
пра дук цыі. Пры гэ тым не-
аб ход на больш эфек тыў на 
вы ка рыс тоў ваць мяс цо выя 
рэ сур сы і кад ра вы па тэн-
цы ял.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. 

Фо та аў та ра.

Глуск.

НА ВАТ ЯГА ДЫ Ў ШО КУ

Хле ба пёк — ад на з пра фе сій, за па тра ба ва ных 
гра мад ствам ва ўсе ча сы.

Сён ня ў гэ тай ста ра жыт най спра ве да па ма га юць 
аў та ма ты ка і элект ро ні ка, але, як і ў мі ну лым, га лоў-
най умо вай пра цоў на га пос пе ху за ста ец ца ўлас нае 
пра фе сій нае май стэр ства.

Па лі на ТРЫ БУ ХОЎ СКАЯ (на здым ку спра ва) 

прый шла пра ца ваць на мін скі хле ба за вод № 6 з 
дып ло мам, які свед чыць, што ма ла дая ра бот ні ца 
дас ка на ла ва ло дае пяц цю ква лі фі ка цы я мі. Ёй да ру-
чы лі ад каз ны пра цэс на ўчаст ку за квас кі.

Ін жы нер-тэх но лаг Але на ШКЕЛЬ (на здым ку 

зле ва) за ня тая на ін шым участ ку вы твор час ці, яна 
со чыць за якас цю сы ра ві ны. Хлеб «Спад чы на», які 
вы пя ка юць на прад пры ем стве, ах вот на на бы ва юць 
у кра мах ста лі цы і на ва коль ных га ра доў і вё сак.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ, фо та аў та ра.

Май стэр ства 
ў спад чы ну

Клас ная на ві наКлас ная на ві на

ПЕР ШЫ Ў КРА І НЕ ПОМ НІК 
БУЛЬ БЕ З'Я ВІЦ ЦА Ў ШКО ЛЕ

У ву чэб на-пе да га гіч ным комп лек се «Дзе шчан скі 

дзі ця чы сад — ся рэд няя шко ла» Уз дзен ска га ра ё на 

пра цуе адзі ны ў кра і не му зей буль бы. А ў перс пек-

ты ве тут з'я віц ца і пер шы ў Бе ла ру сі пом нік бульбе. 

Ака заць са дзей ні чан не гэ тай спра ве па абя цаў кі-

раў нік цэнт раль на га рэ гі ё на Аляк сандр ТУР ЧЫН 

пад час на вед ван ня ўста но вы аду ка цыі, па ве дам ляе 

прэс-служ ба Мі набл вы кан ка ма.

— Гіс то рыя на ша га му зея па ча ла ся дзе сяць га доў та-
му, — рас каз вае ды рэк тар На тал ля Чар кас. — Мы доў га 
ду ма лі, ча му б пры свя ціць экс па зі цыю. Да ідэі пад штурх-
нуў той факт, што мяс цо вае сель гас прад пры ем ства — 
экс пе ры мен таль ная ба за імя Су во ра ва — зай ма ец ца вы-
твор час цю на сен на га ма тэ ры я лу но вых сар тоў бе ла рус кай 
се лек цыі гэ тай куль ту ры. А ча му б буль бе не быць га лоў-
най ге ра і няй на ша га му зея, вы ра шы лі мы і па ча лі ак тыў на 
збі раць экс па на ты. Сён ня іх на ліч ва ец ца 140.

Пад час ві зі ту Аляк санд ра Тур чы на ў му зеі эк скур са во-
да мі «пра ца ва лі» вуч ні 11 кла са Ксе нія Зу е ва і Крыс ці на 
Жа люк.

— Што год у ме жах ра бо ты му зея ў нас ла дзяц ца во-
сень скія кір ма шы, буль ба-фэс ты і ін шыя за хап ляль ныя 
ме ра пры ем ствы. А ад ной чы ўсе кла сы атры ма лі за дан-
не вы ра біць з раз на стай ных ма тэ ры я лаў пом нік буль-
бе. Вый шлі да стат ко ва ці ка выя ва ры ян ты, — па дзя лі лі ся 
дзяў ча ты.

— А ча му б вам не пра вес ці апы тан не ся род вуч няў, 
баць коў, ды і ўсіх жы ха роў аг ра га рад ка. Ра зам і вы бе ра це. 
А мяс цо выя ор га ны ўла ды та ды ўжо да па мо гуць зра біць 
пом нік і ўлад ка ваць яго, — пра па на ваў гу бер на тар.

Воль га ГА ЛІН СКАЯ 
пра во дзіць эк скур сію.

Люд мі ла МА КА РЭ ВІЧ з «Са вет ні кам» заў сё ды на кант ро лі.


	18ver-5_optim

