
У кож ным дзі ця ці жы ве імк нен не да са-
ма сцвяр джэн ня, жа дан не ў не чым ся бе 
пра явіць, па ка заць, што яно не гор шае 
за сва іх ра вес ні каў, круг лых вы дат ні-
каў. Але не ўсім лёг ка да ец ца ву чо ба. 
Ра зам з тым, мно гія з іх ад роз ні ва юц ца 
пра ца ві тас цю, умен нем май стра ваць, 
стру гаць, вы ра заць з дрэ ва і ме та лу. 
Ся род іх ёсць вуч ні са здоль нас ця мі ра-
мес ні каў, ёсць — твор цы, а ёсць і тыя, 
хто спа лу чае ў сва ёй асо бе здоль нас ці 
і ра мес ні каў, і твор цаў. Упер шы ню на 
та кіх дзя цей звяр нуў ува гу на стаў нік 
пра цоў на га на ву чан ня шко лы №13 го-
ра да Жло бі на Ві таль Гу заў.

Ме на ві та Ві таль Ва сіль е віч унёс пра па-
но ву ла дзіць для іх алім пі я ды па пра цоў ным 
на ву чан ні: спа чат ку на ўзроў ні ра ё на, за тым 
— воб лас ці і кра і ны. Афі цый на пер шы раз рэс-

пуб лі кан ская алім пі я да па пра цоў ным на ву-
чан ні прай шла ў 2005 го дзе. Ме ра пры ем ству 
па пя рэд ні ча ла знач ная ра бо та ад дзе ла аду ка-
цыі Жло бін ска га рай вы кан ка ма, упраў лен ня 
аду ка цыі Го мель ска га абл вы кан ка ма.

— Ідэю мы ўзя лі ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі, 
дзе пра во дзі ла ся алім пі я да па тэх на ло гіі. 
Ві таль Ва сіль е віч звя заў ся з там тэй шым ар-
га ні за цый ным ка мі тэ там, і ад імя ка лек ты ву 
мы звяр ну лі ся да Паў ла Ба ра дзі на, які на 
той час зай маў па са ду дзярж сак ра та ра Са-
юз най дзяр жа вы. Ме на ві та ён спан сі ра ваў 
пер шы ўдзел на шай ка ман ды ў алім пі я дзе, 
што пра хо дзі ла ў Ту ле, — згад вае ды рэк тар 
шко лы №13 Клаў дзія Гу за ва. — Там атры-
ма лі пэў ны во пыт, пры вез лі да моў дып ло мы 
ІІІ сту пе ні. У да лей шым нас пад тры ма ла Мі-
ніс тэр ства аду ка цыі Бе ла ру сі. І з та го ча су 
мы не зда ём сва іх па зі цый, заў сё ды па каз-

ва ем доб рыя вы ні кі.
Ві таль Гу заў з'яў ля-

ец ца трэ не рам ка ман ды 
школь ні каў Го мель скай 
воб лас ці па пра цоў ным 
на ву чан ні, ас но ва якой 
— вуч ні шко лы № 13 
г.Жло бі на. За апош нія 
пяць га доў 12 яго вы ха-
ван цаў ста лі пе ра мож ца-
мі за ключ на га эта пу рэс-
пуб лі кан скай алім пі я ды.

У шко ле га на рац ца 
тым, што мно гіх з па-
да печ ных за сце раг лі ад 
уплы ву ву лі цы, за ха пі лі 
ка рыс най спра вай. Ле-
тась адзін з хлоп чы каў 
здзейс ніў пра ва па ру-

шэн не, але пе да го гі пры кла лі шмат на ма ган-
няў, каб ён не пай шоў па кры вой да рож цы. 
І ён апраў даў да вер, пры вёз дып ло мы пе ра-
мож цы за ключ на га эта пу рэс пуб лі кан скай 
алім пі я ды і рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Тэх-
на ін тэ лект». За раз ён сту дэнт уні вер сі тэ та. 
Дзе вяць вы пуск ні коў шко лы — на ву чэн цы 
Ві та ля Гу за ва і яго ка ле гі Дзміт рыя Доў на ра 
— пра цяг ну лі на ву чан не ў Ма зыр скім пе да га-
гіч ным уні вер сі тэ це. Шэсць з іх ужо пра цу юць 
на стаў ні ка мі пра цоў на га на ву чан ня.

Ві таль Ва сіль е віч заў сё ды га во рыць: «Я 
ўмею не ўсё тое, што ро бяць мае дзе ці, але 
я ім даю ідэі, якія яны пад хоп лі ва юць і ўка ра-
ня юць». Сам ён двой чы з'яў ляў ся пе ра мож-
цам рэс пуб лі кан ска га кон кур су ме та дыч ных 
рэ ка мен да цый па раз віц ці тэх ніч най твор-
час ці школь ні каў, у 2004 стаў лаў рэ а там 
кон кур су «На стаў нік го да Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь». З'яў ля ю чы ся чле нам са ве та рэс пуб-
лі кан ска га клу ба «Крыш таль ны жу ра вель», 
шчод ра дзе ліц ца во пы там з ка ле га мі, дае 
май стар-кла сы ў шко лах рэс пуб лі кі. У 2011 
го дзе пе да гог уз на га ро джа ны ме да лём «За 
пра цоў ныя за слу гі».

— У на шай шко ле ёсць пе ра мож ца ХІІ Між-
на род най кан фе рэн цыі ма ла дых ву чо ных 
у Ні дэр лан дах. Сем ра зоў на шы дзяў чын кі 
вяр та лі ся з алім пі я ды Са юз най дзяр жа вы па 
рус кай мо ве і лі та ра ту ры «Ра сія і Бе ла русь: 
гіс та рыч ная і ду хоў ная ед насць» з уз на га-
ро да мі. Не ад на ра зо ва на шы па да печ ныя 
пе ра ма га лі ў рэс пуб лі кан скіх алім пі я дах па 
рус кай, бе ла рус кай мо вах, геа гра фіі, гра ма-
да знаў стве, — кан ста туе Клаў дзія Ва сіль еў-
на. — І ў гэ тым за слу га ўся го пе да га гіч на га 
ка лек ты ву, які пра цуе твор ча і са ма ад да на.
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— Што зна чаць «Да жын кі» аса біс та для 
вас, Ге надзь Аляк санд ра віч, і для га ра-
джан?

— Жло бін — буй ны пра мыс ло вы, сель-
ска гас па дар чы, ін дуст ры яль ны цэнтр, чы-
гу нач ны ву зел. Па сут нас ці, го рад даў но за-
слу гоў ваў знач най ува гі ў пла не на вя дзен ня 
па рад ку на зям лі і доб ра ўпа рад ка ван ня. 
Зна хо дзіц ца ён на тран зіт ных шля хах, на 
аў та тра се М 5 па між аб лас ным цэнт рам і 
ста лі цай на шай рэс пуб лі кі. На се ле ны пункт 
ад кры ты для на вед ван ня з усіх ба коў, што год 
пры мае шмат гас цей і па ві нен быць зруч ным, 
кам форт ным, эс тэ тыч ным. Та му і мяс цо вая 
ўла да, і ўсе га ра джа не ўспры ня лі на ві ну аб 
пра вя дзен ні свя та з за да валь нен нем. І ча-
ка юць, што да гэ тай зна мя наль най па дзеі 
го рад ста не пры га жэй шы, чыс цей шы, больш 
пры ваб ны. Не толь кі спа дзя юц ца, але і са-
мі ак тыў на ўдзель ні ча юць у акуль тур ван ні, 
пры ха рош ван ні два ро вых тэ ры то рый, доб-
ра ўпа рад ка ван ні. Пры вес ці ў на леж ны стан 
пла ну ец ца 300 асноў ных аб' ек таў, а з улі кам 
менш знач ных — 2 ты ся чы. Пад клю чы лі ся 
да гэ тай спра вы і дзяр жаў ныя, і пры ват ныя 
прад пры ем ствы, ін ды ві ду аль ныя прад пры-
маль ні кі.

У Жло бі не ў па раў на нні з ін шы мі рай-
цэнт ра мі, на маю дум ку, шмат буй ных 
спар тыў ных аб' ек таў, у тым лі ку Цэнтр 
пад рых тоў кі Алім пій ска га рэ зер ву. 
Да рэс пуб лі кан ска га фес ты ва лю ка ля 
яго з'я віц ца но вая гас ці ні ца эка ном-
кла са на 114 мес цаў, якой нам так не 
ха па ла. Тут бу дуць жыць і трэ ні ра вац-

ца, пра хо дзіць збо ры не толь кі спарт сме ны 
Бе ла ру сі, але і су сед ніх кра ін Ра сіі, Укра і-
ны. У Жло бі не спар тыў ная ба за да зва ляе 
пра во дзіць спа бор ніц твы між на род на га 
ўзроў ню.

Акра мя та го, вя дзец ца рэ кан струк цыя 
края знаў ча га му зея, яко му ста ла цес на ва-
та ў дзе ю чым бу дын ку. Гіс то рыя ў Жло бі на 
вель мі ба га тая, з'я ві ла ся шмат но вых экс-
па на таў — час па шы рац ца. Дом куль ту ры 
ме та лур гаў, буль вар Ме та лур гаў так са ма 
аб наў ля юц ца. Іс тот ныя зме ны ча ка юць тэ-
ры то рыю і бу ды нак аў та вак за ла, цэнт раль-
ную пло шчу, шмат лі кія дзі ця чыя вы ха ваў чыя 
і лячэбныя ўста но вы.

Яшчэ ад на праб ле ма го ра да ў па ста ян-
ным за тап лен ні пад час моц ных ліў няў і вяс-
но ва га раз вод дзя, па коль кі ён раз ме шча ны 
ў ні зі не ракі Днепр. Та му ак тыў на зай ма ем ся 
ме лі я ра цы яй ба лот, мес цаў, дзе ста я ла ва да, 
а на асу ша ных участ ках пла ну ем ства рыць 
пар кі, аб' ек ты для ад па чын ку га ра джан.

А яшчэ ска жу, што наш го рад рас це і 
ўвысь, і ўшыр. У не да лё кай перс пек ты ве 
тут з'я вяц ца яшчэ тры мік ра ра ё ны. За раз 
пра клад ва ем сю ды буй ны ка лек тар, ін жы-
нер ныя ка му ні ка цыі.

— Ге надзь Аляк санд ра віч, ма быць, 
доб ра ўпа рад ка ван не ты чыц ца не толь кі 
са мо га го ра да, але і ра ё на?

— Так, пры вод зяц ца ў па ра дак ма лыя на-
се ле ныя пунк ты, зно сіц ца ста рое, ава рый-
нае жыл лё ў сель скай мяс цо вас ці, а пус ту ю-
чыя зя мель ныя ўчаст кі пас ля рэ куль ты ва цыі 
ўвод зяц ца ў се ва зва рот сель гас ар га ні за цый. 
Дзя ку ю чы свя ту на ла джа на і ме лі я ра цыя: 
рас чы шча юц ца за рос лыя хмыз ня ком зем лі, 
ка на лы, пра клад ва юц ца но выя дрэ наж ныя 
сіс тэ мы. Гэ та да зво ліць увес ці ў ка ры стан не 
но выя ўчаст кі, што ста ноў ча паў плы вае на 
ва ла вы збор зерне вых, кар моў для жы вё лы. 
Бу ду юц ца дзве фер мы — кож ная на 720 га лоў 
буйной рагатай жывёлы. На ад ной з іх бу дзе 
ўста ноў ле на су час ная сіс тэ ма да ен ня «Ка ру-
сель». Пас ля рэ кан струк цыі 9 жы вё ла га доў-
чых комп лек саў на іх з'я вяц ца но выя да іль ныя 
за лы, што па спры яе вы твор час ці ма ла ка і яго 
якас ці, па ве лі чэн ню пра дук тыў нас ці жы вё лы, 
па коль кі ка рэн ным чы нам зме няц ца ўмо вы 
яе ўтры ман ня.

— Жло бін яшчэ і буй ней шы ў кра і не чы-
гу нач ны ву зел. Якія зме ны ча ка юц ца тут?

— Да свя та «Да жы нак» тут рэа лі зу ец ца 
знач ны пра ект — элект ры фі ка цыя ўчаст ка ад 
Асі по ві чаў да Жло бі на. А гэ та зна чыць, што 
жы ха ры Жло бі на змо гуць ад ра зу, без пе ра сад-
кі, да брац ца на элект рыч цы да ста лі цы і на зад. 
А ў на ступ ным го дзе элект ра цяг ні кі пла ну ец ца 
пус ціць і ад Жло бі на да Го ме ля. Ра зам з тым, 
на аў та ма гіст ра лі М-5, якая звяз вае го рад з Го-
ме лем і Мінск ам, ла дзіц ца двух па лос ны рух.
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Ме на ві та так мож на на зваць Жло бін скую дзі ця чую баль ні цу. 
Ка лек тыў ме ды цын скай уста но вы ро біць усё не аб ход нае, каб дзе ці, 
якія сю ды трап ля юць, не толь кі атрым лі ва лі доб рае ля чэн не, 
але і па чу ва лі ся бе як до ма, у сям'і. Са мыя ма лень кія тут зна хо дзяц ца 
ра зам з ма ці ў доб ра аб ста ля ва ных па ла тах. Ёсць ста ло вая, 
кух ня для пры га та ван ня ма лоч ных су ме сяў. А мяс цо вы 
мас так аздо біў сце ны вя сё лы мі ма люн ка мі, якія вель мі па да ба юц ца 
па цы ен там.

Га лоў ны ўрач дзі ця чай баль ні цы Ган на Ка ва лё ва за ўзор нае 
вы ка нан не сва іх аба вяз каў уз на га ро джа на на груд ным зна кам «Вы дат нік 
ахо вы зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Як за зна чы ла Ган на Вік та раў на, 
пас ля та го як цал кам за вер шыц ца ра монт, умо вы зна хо джан ня хво рых 
яшчэ больш па леп шац ца.
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СПРА ВА 
ЎСЯ ГО ЖЫЦ ЦЯ

Аляк сандр Та та ры наў ад даў 
пе ра ва гу хі рур гіі, а не стаў 
чы ноў ні кам ад ме ды цы ны

У чэр ве ні 1941 го да Аляк сандр Та та ры наў за кон чыў Го-
мель скую фель чар скую шко лу. Але за мест вы пуск но га 
ба лю су стрэў вай ну. З пер шых дзён юнак пра сіў ся ў дзей-
ную ар мію, ды лёс пры вёў яго ў пар ты зан скі атрад «Смерць 
фа шыз му». Тут Аляк сандр Ця рэнць е віч не толь кі ра та ваў 
бай цоў, як ме дык, але і ўдзель ні чаў у ба я вых апе ра цы ях. 
У баі за на се ле ны пункт Гор валь, што ў Рэ чыц кім ра ё не, ён 
атры маў сваю пер шую ўзна га ро ду — «Ме даль за ад ва гу». 
За тым быў І Бе ла рус кі фронт, баі за Вар ша ву, фар сі ра-
ван не Одэ ра і ўзяц це Бер лі на, дзе на сця не рэйх ста га ба ец 
па кі нуў ка ро цень кі над піс: «Та та ры наў А. Т. Жло бін». У 27 
га доў хло пец па сту піў у ме ды цын скі ін сты тут. «Та кіх «пе-
ра рост каў»- фран та ві коў на кур се бы ло ка ля 30, — згад вае 
Аляк сандр Ця рэнць е віч. — Ву чо ба да ва ла ся на па чат ку 
ня лёг ка, па да па мо гу да во дзі ла ся звяр тац ца да сяб роў. 
Ін сты тут за кон чыў з ад зна кай «вы дат на» і атры маў раз-
мер ка ван не ў Го мель скую воб ласць. Пра па ноў ва лі роз-
ныя ра ё ны, але я імк нуў ся ў Жло бін, дзе бы ла сям'я, дом. 
У лі пе ні 1955-га мя не на кі ра ва лі ў Жло бін скую ра ён ную 
баль ні цу хі рур гам».

З та го ча су Аляк сандр Та та ры наў не мя няў мес ца пра піс кі і 
пра цы. Вя до ма ж, ня лёг ка да во дзі ла ся спе цы я ліс ту. Уз ро вень 
та га час най ме ды цы ны знач на ад роз ні ваў ся ад су час най, да во-
дзі ла ся спа дзя вац ца на свае сі лы і ве ды, са мо му пры маць адзі на 
пра віль нае ра шэн не ў да чы нен ні да хво ра га — пра ма рудж ван не 
маг ло каш та ваць яму жыц ця.

— У 1959 го дзе па тэ ле фон ным зван ку з Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя БССР я тэр мі но ва вы ехаў у Ша ціл кі (за раз го рад Свет-
ла горск). Ака за ла ся, што дзве жан чы ны — хі рур гі (ад на з іх — га-
лоў ны ўрач баль ні цы) па ча лі апе ра цыю, але не здо ле лі вы да ліць 
ад рос так апен дык са дзяў чы не 16-17 га доў. Агле дзеў шы па цы ент-
ку, я вы пра віў па мыл ку сва іх ка лег. Пры клад на праз дзве га дзі ны 
пас ля апе ра цыі пры бы ла бры га да ўра чоў з Баб руй ска, так са ма па 
зван ку з мі ніс тэр ства, — згад вае Аляк сандр Ця рэнць е віч.

У свае 90 га доў ён вы дат на пом ніць пад ра бяз нас ці кож най 
апе ра цыі, а сва іх па цы ен таў па ім ёнах. Гэ та ўлас ці ва ча ла ве ку, 
які пра пус ціў боль і па ку ты хво рых праз сваё сэр ца.

— Ран няй вяс ной 1960-га па тэ ле фа на ва лі са Стрэ шы на. На 
апе ра цый ным ста ле зна хо дзіц ца хво ры, яко му раз рэ за на бруш ная 
по ласць, кі шэч нік цал кам у спай ках. На ра ну на кла дзе ны два швы, 
да лей шае хі рур гіч нае ўмя шан не спы не на. Тэр мі но ва вы яз джаю, 
але ма шы на спы ня ец ца ка ля вёс кі Вя лі кія Ро гі: да лей ня ма да ро гі. 
Па пра сіў ва дзі це ля звя зац ца па тэ ле фо не з баль ні цай і вы клі каць 
транс парт, а сам пай шоў пяш ком. Толь кі ка ля са май вёс кі мя не 
су стрэ ла баль ніч ная пад во да. На той час хво ры ўжо ка ля трох га-
дзін зна хо дзіў ся на апе ра цый ным ста ле: у яго ака заў ся пе ры та ніт. 
Апе ра цыя за кон чы ла ся поз на ве ча рам. І хут ка Гаў ры ла Шаш коў 
з вёс кі Верх няя Ол ба пай шоў на па праў ку.

Вы дат на му хі рур гу не ад на ра зо ва пра па ноў ва лі вы со кія па са ды. 
Але ён ад маў ляў ся, ня гле дзя чы на па гро зы вы клю чыць з пар тыі і 
пар тый на га спаг нан ня: хі рур гія для яго бы ла ўсё, за ха піў ся і на ву ко-
вай ра бо тай. «Жыц цё, па да ра ва нае мне баць ка мі, ака за ла ся да во лі 
скла да ным, за па тра ба ва ла шмат сіл, энер гіі, каб пе ра адо лець усе 
цяж кас ці. Ра зам з тым, збы ло ся ўсё за ду ма нае. Стаў за слу жа ным 
ура чом БССР і кан ды да там ме ды цын скіх на вук. Маю 14 уз на га род, 
з якіх 8 — ба я выя. У тым лі ку 2 ор дэ ны Чыр во най Зор кі і Ай чын най 
вай ны І сту пе ні», — кан ста туе Аляк сандр Ця рэнць е віч.

І да дам, вы со кае зван не ад зем ля коў, якім слу жыў усім сва ім 
жыц цём, — Га на ро вы гра ма дзя нін го ра да Жло бі на.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ЖЛОБІН РЫХТУЕЦЦА ДА «ДАЖЫНАК»

Рэс пуб лі кан скі фес ты валь — кір маш пра цаў ні коў ся ла «Да жын-
кі-2013» прой дзе сё ле та, як пла ну ец ца, у дру гой па ло ве ве рас ня 
ў Жло бі не. Пра вя дзен не свят та ко га ўзроў ню — гэ та вя лі кі го нар 
і ад на ча со ва ад каз насць. Як ідзе пад рых тоў ка да яго, якія зме ны 
ад бу дуц ца ў рэ гі ё не, рас ка заў «Звяз дзе» стар шы ня Жло бін ска га 
рай вы кан ка ма Ге надзь Суз далеў.

«DNEPR» «НА ПРУЖ ВАЕ» МУС КУ ЛЫ
Раз мо ва пой дзе пра чар го вую пе ра мо гу ка лек ты ву ад кры та га 

ак цы я нер на га та ва рыст ва «Жло бiн скi ме ха нiч ны за вод «DNEPR». З 
прад пры ем ства, якое ўся го не каль кi га доў та му зай ма ла ся ў асноў-
ным ра мон там аб ста ля ван ня роз ных ар га нi за цый бу даў нi чай га лi ны, 
яно пе ра тва ры ла ся ў прад пры ем ства, якое на ла дзi ла вы твор часць 
гiд раў лiч ных эк ска ва та раў се рыi «DNEPR». Пер шая ма шы на бы ла 
ство ра на ў 2011 го дзе i доб ра за рэ ка мен да ва ла ся бе ў ААТ «Го-
мель прам буд».

Ка лек тыў на стой лi ва пра ца ваў над тым, каб на ла дзiць се рый ны 
вы пуск гэ тай тэх нi кi, i сён ня ра пар туе аб но вай пе ра мо зе: вы раб ле ны 
яшчэ два эк ска ва та ры «DNEPR» ЕТ 2301. З пры чы ны гэ та га на прад-
пры ем стве ад быў ся на мi ну лым тыд нi ўра чыс ты мi тынг. Як рас ка заў 
ды рэк тар та ва рыст ва Iгар Нi кi цiн, за раз ка лек тыў на цэ ле ны на тое, каб 
кож ны ме сяц вы пус каць два эк ска ва та ры. А ў перс пек ты ве на ла дзiць 
вы твор часць эк ска ва та раў яшчэ i на ко ла вым хо дзе.

Ула дзi мiр АНД РЭ ЕЎ.

ВЯ ЛІ КІ ГО НАР І АД КАЗ НАСЦЬВЯ ЛІ КІ ГО НАР І АД КАЗ НАСЦЬ

«Я ЎМЕЮ НЕ ЎСЁ ТОЕ, ШТО ЎМЕ ЮЦЬ МАЕ ДЗЕ ЦІ, 
АЛЕ ДАЮ ІМ ІДЭІ, ЯКІЯ ЯНЫ ПАД ХОП ЛІ ВА ЮЦЬ І ЎКА РА НЯ ЮЦЬ»

Жыц цё вае крэ да пе да го га Ві та ля Гу за ва

ДОМ, ДЗЕ НЯ МА АБЫ ЯКА ВЫХ

Цэнт раль ная пло шча г. Жло біна з абел іскам во і нам-вы зва лі це лям.

Ма ла дая ма ці рых ту ец ца 
да штуч на га карм лен ня 
ў «ма лоч ным» па коі 
Жло бін скай 
дзі ця чай баль ні цы.

Ві таль Гу заў са сва і мі вуч ня мі.Ві таль Гу заў са сва і мі вуч ня мі.

Ста ло вая Жло бін скай 
дзі ця чай баль ні цы 

пас ля ра мон ту.

На «Жло бін скім за вод зе «Свет» На «Жло бін скім за вод зе «Свет» 
МО ГУЦЬ І БЛЫ ХУ ПАД КА ВАЦЬМО ГУЦЬ І БЛЫ ХУ ПАД КА ВАЦЬ

Ад лік сва ёй гіс то рыі ад кры-
тае ак цы я нер нае та ва рыст-

ва «Жло бін скі за вод «Свет» вя дзе з 
1969 го да, ка лі на тэ ры то рыі ПМК-40 
быў ство ра ны цэх № 29 ме ха ніч на га 
за во да імя Ва ві ла ва. І ў гэ тым го дзе 
прад пры ем ства вы пус ці ла пер шую 
пар тыю га то вых вы ра баў — фо та-
па ве лі чаль ні кі СБ-2, якія доб ра ся-
бе за рэ ка мен да ва лі на ўнут ра ным 
рын ку. У 1973-м па бу да ва ны і ўве-
дзе ны ў экс плу а та цыю ме ха ніч ны 
цэх, а ў 1978—1979 га дах на ла джа на 
вы твор часць раз на стай ных оп ты-
ка-ме ха ніч ных вы ра баў. Гэ та ста-
ноч ныя мік ра ско пы, ап тыч нае ад-
лі ко вае аб ста ля ван не. А яшчэ праз 
год асвое ны вы пуск га мы ап тыч най 
кры мі на ліс тыч най тэх ні кі. З па шы-
рэн нем вы твор час ці бы ла ство ра на 
ба за для на ву чан ня вы со ка ква лі фі-
ка ва ных ра бо чых.
З 31 снеж ня 2008 го да прад пры ем-

ства пе ра ўтво ра на ў ААТ «Жло бін скі за-
вод «Свет», які спе цы я лі зу ец ца ў га лі не 
ме ха ніч най апра цоў кі ме та лаў з вы ка ры-
стан нем асноў ных тэх на ла гіч ных пра цэ саў 
ма шы на бу да ван ня: та кар ная, фрэ зер ная, 
сля сар ная апра цоў кі, ха лод ная штам поў-
ка. Па чар ця жах за каз чы ка вы раб ля юц ца 
дэ та лі роз най на менк ла ту ры з вы ка ры-
стан нем спе цы я лі за ва ных стан коў, якія 
спа жы вае ап тыч ная пра мыс ло васць. У 

за во да на ла джа ны доб рыя ста сун кі з 
роз ны мі прад пры ем ства мі, вы кон ва юц-
ца так са ма ра за выя за ка зы.

Зай ма юц ца ў ак цы я нер ным та ва рыст-
ве і вы ра ба мі з дро ту: цві кі роз ных па-
ме раў, мэб ле вая дуж ка. Сё ле та на прад-
пры ем стве ла дзіц ца но вая вы твор часць 
вок наў з ПВХ. І як за зна чае дырэктар 
Ана толь РАДЧЫКАЎ, у гэ тым вель мі 
да па ма гае га лаў ное прад пры ем ства. 
Мэ та (ці, мож на ска заць, ідэя) пра ек та — 
па ляп шэн не ўмоў пра цы для ра бот ні каў 
хол дын га «Бел ОМА», ска ра чэн не эн ер-
га- і цеп ла за трат. Пяць дзя сят пра цэн таў 
за ка заў, мяр ку ец ца, бу дзе па сту паць не-
па срэд на з хол дын га. «Мы ж бя ром на 
ся бе аба вяз кі мя няць вок ны ў за вод скіх 
цэ хах прад пры ем стваў, якія сю ды ўва-
хо дзяць, — за зна чае ды рэк тар. — Аб'-
ёмы па тра бу юц ца знач ныя. На прык лад, 
толь кі на Мін скім ме ха ніч ным за вод зе 
імя Ва ві ла ва пла ну ец ца за мя ніць 90 ты-
сяч квад рат ных мет раў. Для ўнут ра ных 
па трэб мы бу дзем ад пус каць пра дук цыю 
прак тыч на па са бе кош це, з не вя лі кай 
рэн та бель нас цю. А пра ца ваць з ін шы мі 

за каз чы ка мі — зы хо-
дзя чы з кан ку рэн цыі, 
ры нач ных цэн. За-
ўва жу, што сён ня на 
рын ку шмат вы твор-
цаў пра па ну юць ана-
ла гіч ную пра дук цыю. 
На прык лад, толь кі ў 
Жло бі не не дзе ка ля 
дзе ся ці фір маў».

Зле ва на пра ва: то ка ры Сяр гей ДУ ДЗІ КАЎ, 
Мі ка лай ЛУ ЦЮК, Мі ха іл ПА ШКОЎ СКІ  
ка ля схе мы вы ра бу дэ та лі.

УНП 400074747

Вар та да даць, што на за вод зе ста ноч ны 
парк на ліч вае 104 адзін кі, аб ста ля ван не ў 
асноў ным ста рое. Але дзі ву да еш ся, як на 
гэ тых стан ках спе цы я ліс ты вы кон ва юць 
вы тан ча ную, юве лір ную ра бо ту. Воб раз-
на ка жу чы, як той Ляў ша, мо гуць і блы ху 
пад ка ваць. І гэ та так без пе ра больш ван ня. 
На прык лад, су стра ка юц ца та кія дэ та лі, якіх 
у за пал ка вы ка ра бок змя шча ец ца аж 600 
штук. Пры гэ тым яны атры ма ны ў вы ні-
ку не каль кіх апе ра цый: над кан чат ко вым 
пра дук там пра ца ва лі і то ка ры, і фрэ зе роў-
шчы кі і сле са ры, і шлі фоў шчы кі. Лю дзі ча-
сам пра цу юць з лу па мі. «Вель мі цяж кая, 
скла да ная ра бо та, — кан ста туе Ана толь 
Рад чы каў. — Але, ня гле дзя чы на ўсё (а 
бы лі і ўзлё ты, і па дзен ні), мы за ха ва лі ка-
лек тыў. У нас шмат лю дзей, якія пра цу юць 
на за вод зе з дня яго за сна ван ня.

Шмат ува гі кі раў ніц тва на дае па ляп-
шэн ню ўмоў пра цы, бы ту. У пры ват нас ці, 
вя дзец ца ра монт жа но ча га сан вуз ла (пры-
бі раль ня, душ, па кой ад па чын ку). Ле тась 
у вы твор чым цэ ху па мя ня лі вок ны, па ста-
ві лі шкло па ке ты. У вы ні ку тэм пе ра ту ра 

па вет ра тут па вы сі ла ся на не каль кі гра-
ду саў, знач на ска ра ці лі ся стра ты цяп ла. 
Як ска за лі са мі ра бот ні кі, на ват сё лет няй 
су ро вай зі мой не да во дзі ла ся пра ца ваць 
у фу фай ках, як ра ней. У не пры гляд ным 
ста не быў і ўва ход у ад мі ніст ра цый ны кор-
пус, вес ты бюль. Ця пер іх ад ра ман та ва лі, 
па фар ба ва лі сце ны, афор мі лі ку ток, дзе 
раз мяс ці лі праф са юз ную ды ін шую ка рыс-
ную для лю дзей ін фар ма цыю. Шмат срод-
каў ідзе на доб ра ўпа рад ка ван не ста ро га 
цэ ха, ства рэн не но ва га ўчаст ка.

— Мы вель мі ўдзяч ны кі раў ніц тву хол-
дын га, якое да па маг ло вы ра шыць яшчэ 
ад ну, вель мі знач ную для нас фі нан са вую 
праб ле му. Спра ва ў тым, што мес ца для 
бу даў ніц тва кар пу соў бы ло вы бра на ня-
ўда ла: ні зі на. Пад час вяс но ва га раз вод дзя, 
моц ных даж джоў тэ ры то рыю за лі ва ла ва-
дой. Су мес на з хол дын гам рас пра ца ва лі 
так са ма пра ект па аб наў лен ні ста ноч на га 
пар ку. Яго мэ та — да лей шае ўдас ка на-
лен не ка а пе ра тыў ных су вя зяў прад пры ем-
стваў на шай сіс тэ мы, па ве лі чэн не вы ра бу 
дэ та ляў. Пры во дзім у па ра дак і ста рыя 

стан кі: два ка пі таль на ад ра ман та ва лі, а 
два пе рад ало нам га лаў ное прад пры ем-
ства. Іх так са ма пры вя лі ў па ра дак. Акра-
мя та го, Ра га чоў скі за вод «Дыя пра ек тар» 
ад дае нам у бяс плат нае ка ры стан не на 
паў го да круг лы шлі фа валь ны ста нок. А 
ка лі на ла дзім вы твор часць вы ра баў з ПВХ, 
мяр кую, з'я віц ца маг чы масць аб наў ляць 
аб ста ля ван не за аса біс тыя срод кі, — кан-
ста туе Ана толь Анд рэ е віч.

Да дам, што «Свет» пра цуе рэн та бель-
на. Што ме сяц вы пус ка ец ца пра дук цыі на 
790 млн руб лёў. «Маг чы ма, для прад-
пры ем стваў-гі ган таў гэ та дро бязь, а для 
на ша га не вя лі ка га за во да — рэ аль ныя 
гро шы», — лі чыць Ана толь Рад чы каў. 
За вод вы кон вае асноў ныя па каз чы кі 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця, да ве-
дзе ныя Мі ніс тэр ствам пра мыс ло вас ці і 
га лаў ным прад пры ем ствам.

Сё ле та на прад пры ем стве да сяг ну лі 
ся рэд ня ме сяч най зар пла ты ў 4 млн 180 
ты сяч. Тут ра зу ме юць, што ста біль насць у 
ка лек ты ве за ле жыць не толь кі ад доб рых 
умоў пра цы, але і да стой ных за роб каў. У 
ін шым вы пад ку кан ку рэн ты пе ра цяг нуць 
да ся бе кад ры. Тым больш, што по бач, пад 
бо кам, та кі гі гант ін дуст рыі, як Бе ла рус кі 
ме та лур гіч ны за вод, дзе з за да валь нен-
нем пры муць спе цы я ліс таў. Са цы яль ны 
па кет фар мі ру ец ца, зы хо дзя чы з фі нан-
са вых маг чы мас цяў. У за леж нас ці ад 
ста жу ра бо ты на прад пры ем стве пра да-
стаў ля юц ца да дат ко выя дні да вод пус ку, 
ма тэ ры яль ная да па мо га на азда раў лен не. 
«Ка лі лю дзі звяр та юц ца па бес пра цэнт-
ную па зы ку, каб ад ра ман та ваць дом ці 
вы ра шыць ін шыя пы тан ні, — не ад маў-
ля ем. А ня даў на па сту пі ла пра па но ва ад 
ра бот ні каў увес ці ме ды цын скае стра ха-
ван не. Ду маю пы тан не ў перс пек ты ве вы-
ра шым», — лі чыць Ана толь Рад чы каў.

Да дам, што Ана толь Анд рэ е віч уз на-
чаль вае прад пры ем ства з 5 кра са ві ка 
мі ну ла га го да. Але на ват за гэ ты ка рот кі 
час пе ра ме ны да леп ша га на за вод зе ві-
даць ня ўзбро е ным во кам. А са мае га лоў-
нае, што ён з па ва гай, кло па там ста віц ца 
да кож на га ча ла ве ка ў пры ват нас ці і да 
ка лек ты ву ў цэ лым.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, 
Алена ДАЎЖАНОК. 

Любоў БЯЛЯЕВА (фота).

То кар-рэ валь вер шчык Зоя КУН ЦЭ ВІЧ.

Фотаздымкі Любові БЯЛЯЕВАЙ.


