
Вя до ма, што ў ра бот ні каў і 

спе цы я ліс таў та ко га сур' ёз на-

га прад пры ем ства на пру жа-

ныя буд ні, якія па тра бу юць ра-

зу мо вых і фі зіч ных вы сіл каў, 

не стан дарт на га мыс лен ня. Та-

му тут доб ра ра зу ме юць, што 

лю дзі па він ны ад па чы ваць, 

каб на брац ца сіл для но вых 

пра ек таў, ства рэн ня но вых ві-

даў пра дук цыі. Вя лі кую ўва гу 

ўдзя ля юць спар тыў на му, куль-

тур на му ад па чын ку, ла дзяць 

шмат ці ка вых ме ра пры ем-

стваў з вы ез дам на пры ро ду, 

роз ных за баў ляль ных кон-

кур саў. І, вя до ма, най леп шы 

ад па чы нак — гэ та спорт, які 

па ды мае на строй, ства рае 

азарт, па чуц цё сяб роў ска га 

лок ця і ма цуе ка манд ны дух, 

уза е ма вы руч ку.

— У нас спар тыў на му жыц-

цю — асаб лі вая ўва га. Ла дзіц-

ца шмат гуль няў, спа бор ніц-

тваў, — рас каз вае стар шы-

ня праф са юз на га ка мі тэ та 

Жан на АК СЁН ЧЫК. — Круг-

лы год яны пра хо дзяць як ў 

ме жах Бел ОМА, так і ў ме жах 

на ша га прад пры ем ства па 

роз ных ві дах спор ту і на да-

во лі вы со кім пра фе сій ным 

уз роў ні. З за да валь нен нем 

на шы ра бот ні кі ўдзель ні ча-

юць у лет ніх спар та кі я дах і ту-

рыс тыч ным злё це. Ах вот ных 

шмат, з кож ным го дам коль-

касць удзель ні каў па вя ліч ва-

ец ца, кан ку рэн цыя ўзрас тае, 

ка ман ды рас туць. У нас з'яў ля-

юц ца но выя ма ла дыя ар га ні за-

та ры па фіз куль ту ры. У іх свой 

све жы, пра фе сій ны по гляд на 

ар га ні за цыю ма са вай фіз куль-

тур най і спар тыў най ра бо ты. 

Яны ўно сяць свае пра па но вы 

па яе па ляп шэн ні, пры цяг нен ні 

най боль шай коль кас ці ўдзель-

ні каў. Ужо не каль кі га доў на ша 

ка ман да тры мае пер шае мес-

ца ся род ка ман даў хол дын га 

па ва лей бо ле.

Ча ла ве ку здаў на ўлас-

ці вы ця га да па да рож жаў, 

жа дан не спаз на ваць но вае, 

ня зве да нае, ад кры ваць для 

ся бе но выя мяс ці ны. У ЛЭМТ 

ар га ні зу ец ца шмат па ез дак, 

эк скур сій па лі ніі ад мі ніст ра-

цыі, за праф са юз ныя срод-

кі. Ра бот ні кі прад пры ем ства 

аб'ездзі лі прак тыч на ўсе га ра-

ды і сла ву тыя мяс ці ны Бе ла-

ру сі, ма ла мес цаў за ста ло ся, 

дзе б яны не па бы ва лі. Ад на 

спра ва па гля дзець сла ву тас ці 

са мім, зу сім ін шая — ка лі пра 

ўсё рас ка жа пра фе сі я нал. Та-

му без эк скур са во да не абы-

хо дзіц ца ні ад на па езд ка. Та кія 

ванд роў кі па род ным краі да-

зва ля юць блі жэй па зна ё міц-

ца з гіс то ры яй та го ці ін ша га 

на се ле на га пунк та, яго асаб-

лі вас ця мі, ар хі тэк ту рай, зна-

ка мі ты мі ўра джэн ца мі. А гэ та 

ў сваю чар гу вы клі кае па чуц-

цё па тры я тыз му і го на ру за 

сваю Ра дзі му. Апош нім ча сам 

на прад пры ем стве ла дзяц ца 

і за меж ныя па езд кі ў кра і ны 

Еў ро пы, СНД. Та кія су мес ныя 

ванд роў кі аб' яд ноў ва юць ка-

лек тыў, да юць маг чы масць 

блі жэй па зна ё міц ца, па сяб ра-

ваць. А зна чыць, і па ра бо це, 

ка лі не аб ход ная па ра да, да-

па мо га, мож на звяр нуц ца да 

но вых зна ё мых.

— Мы бя ром у па езд кі ўсіх, 

хто хо ча, не бы ло вы пад ку, 

каб ка мусь ці ад мо ві лі. Не аб-

ход ны боль шы аў то бус — бу-

дзе, трэ ба ва гон — за каз ва-

ем, — ка жа Жан на Мі ка ла-

еў на. — Хто жа дае — бя рэ 

сва я коў, сяб роў, ад па вед на, 

для іх кошт па езд кі боль шы. 

Для сва іх жа ра бот ні каў вель-

мі вы гад ная ца на.

Вя до ма, пас ля та кіх па да-

рож жаў у лю дзей па вы ша ец-

ца эма цы я наль ны на строй, 

яны дзе ляц ца но вы мі ўра-

жан ня мі, звест ка мі з род ны мі, 

бліз кі мі. І вя до ма, уплы ва юць 

на доб ры пра цоў ны на строй.

— У нас ка лек тыў — ад на 

вя лі кая друж ная сям'я. Мы імк-

нём ся ўні каць у жыц цё кож на га 

ра бот ні ка. Жыц цё ёсць жыц-

цё, і ў ім зда ра юц ца не прад-

ба ча ныя сі ту а цыі ў сям'і, бы-

це. Мы ні ко му не ад мо ві лі ні ў 

ма раль най, ні ў ма тэ ры яль най 

пад трым цы. Ка лі праф са юз не 

спраў ля ец ца сам, на да па мо гу 

пры хо дзіць ад мі ніст ра цыя, — 

ад зна чае Жан на Ак сён чык. — 

Са цы яль ны па кет ад па вед на 

ка лек тыў на му да га во ру так са-

ма да во лі знач ны. — У пры ват-

нас ці, да па ма га ем усім без вы-

клю чэн ня ра бот ні кам са браць 

у шко лу пер ша клас ні каў. Гэ тых 

гро шай ха пае, каб на поў ніць 

са мым не аб ход ным школь ны 

парт фель. Шмат дзет ным і ня-

поў ным сем' ям што год вы дзя-

ля ем для пад рых тоў кі да шко-

лы да па мо гу на кож нае дзі ця. 

Мы так са ма він шу ем на шых 

юбі ля раў, уру ча ем пры го жы 

бу кет, па да ру нак. Зда ва ла ся 

б, дро бязь, а ча ла ве ку пры ем-

на. Ла дзім на ва год нія ра ніш ні кі 

для дзя цей, з Дзе дам Ма ро зам 

і Сня гур кай, уру ча ем ім са лод-

кія па да рун кі.

Не за бы ва юць на прад пры-

ем стве і тых, хто ад даў яму 

най леп шыя га ды, а ця пер на 

пен сіі. Іх він шу юць на Дзень 

па жы лых лю дзей, аказ ва юць 

ма тэ ры яль ную да па мо гу. Яны 

за ста юц ца «пры пі са ны мі» да 

за вод скай мед сан час ці, ку ды 

мо гуць звяр нуц ца ў лю бы час 

для ме ды цын ска га аб сле да-

ван ня, ска рыс тац ца лю бы мі 

ме ды цын скі мі па слу га мі. Уста-

но ва ахо вы зда роўя асна шча-

на ўсім не аб ход ным су час ным 

аб ста ля ван нем, тут пра цу юць 

ква лі фі ка ва ныя спе цы я ліс ты. 

Ды і ў ця пе раш ніх ра бот ні каў 

не ба ліць га ла ва, дзе мож на 

хут ка атры маць якас ную ме-

ды цын скую да па мо гу, прай-

сці ка мі сію, — усё тут, по бач, 

на мес цы.

На ЛЭМТ пры хо дзіць шмат 

ма ла дых спе цы я ліс таў. Вя до-

ма, для та го каб ад ра бот ні-

ка бы ла ад да ча на ра бо чым 

мес цы, яму па він ны быць 

ство ра ны бы та выя, жыл лё-

выя ўмо вы. Які ж з ча ла ве ка 

ра бот нік, ка лі ён не ве дае, 

дзе яму пе ра на ча ваць, пры-

ту ліць га ла ву. На прад пры-

ем стве з та кі мі праб ле ма мі 

на віч кі не су стра ка юц ца. Ха-

лас ця кам і не за муж нім вы-

дзя ля юць мес ца ў кам фар-

та бель ным ін тэр на це, а сем'і 

атрым лі ва юць цэ лы па кой. 

Ка лі ка мусь ці не ха пі ла мес-

ца, яму кам пен су юць апла ту 

арэн ды жыл ля, па куль не вы-

зва ліц ца мес ца ў ін тэр на це. 

Акра мя та го, за вод Ва ві ла ва 

па бу да ваў жы лы дом, у якім 

атры ма юць ква тэ ры і ра бот-

ні кі ЛЭМ Та.

— Ад мі ніст ра цыя кла по ціц-

ца аб тым, каб для ра бот ні каў 

бы лі ідэа льныя ўмо вы пра цы. 

За куп ляе су час нае аб ста ля-

ван не, па ста ян на ўка ра ня юц-

ца но выя тэх на ло гіі, пры бо ры, 

ва ўсіх па мяш кан нях кан ды-

цы я не ры, но вая мэб ля, кам-

п'ю та ры, у цэ хах — но выя 

стан кі. Ап тыч ная вы мя раль-

ная ла ба ра то рыя асна шча-

на па апош нім сло ве тэх ні кі. 

Со чым за на він ка мі і ўка ра-

ня ем усё пе ра да вое. Ва ўсіх 

па чы нан нях наш ды рэк тар 

пад трым лі вае мо ладзь, якая 

пра па ноў вае іна ва цый ныя 

ідэі, не ба іц ца да ру чаць ма ла-

дым спе цы я ліс там скла да ныя 

пра ек ты, і яны спраў ля юц ца. 

Сло вам, сплаў во пы ту, ма ла-

дой энер гіі, да пыт лі вас ці дае 

кан чат ко вы вы нік, — ка жа 

стар шы ня пра фка ма.

На прад пры ем стве ёсць 

па кой для пры няц ця ежы з 

усім не аб ход ным: ха ла дзіль-

ні кам, мік ра хва лёў кай, ка ва-

ма шы най, чай ні кам, элект ра-

плі той, дзе мож на ра за грэць 

«сса бой ку». Мо жна сха дзіць 

у ста ло вую на тэ ры то рыі за-

во да Ва ві ла ва, ра бот ні кам 

хол дын га па про пус ку да юць 

зніж ку. Тут мож на смач на і ня-

до ра га пад сіл ка вац ца: кошт 

паў на вар тас на га абе ду — 

3-4 руб лі.

Акра мя та го, ра бот ні кам 

па іх за явах аказ ва юць са-

дзей ні чан не па на быц ці пу цё-

вак у про філь ныя са на то рыі 

Бе ла ру сі па пры зна чэн ні ўра-

ча. Част ко ва кошт кам пен суе 

най маль нік. Для чле наў праф-

са ю за дзей ні чае зніж ка. Не 

па кі да юць без кло па ту і дзя-

цей. Для іх імк нуц ца вы браць 

най леп шы лет ні азда раў лен-

чы ла гер. Баць кі аплач ва юць 

толь кі 10 % ад кош ту пу цёў кі, 

ас тат няе кам пен суе ад мі ніст-

ра цыя і праф са юз. За да во ле-

ныя ад па чын кам за ста юц ца 

як да рос лыя, так і іх вы ха-

ван цы.

А яшчэ ра бот ні кі ЛЭМ Та, 

мож на ска заць, са праўд ныя 

эс тэ ты, ад да ныя мас тац тву. 

Ка лі ў ста ліч ных му зе ях ла-

дзіц ца неш та ці ка вае, праф-

са юз кі дае кліч і ўсе друж на 

ідуць на вы стаў ку.

Вось так ад па чы нак да-

па ма гае лепш пра ца ваць, 

а плён ная пра ца — змяс тоў-

на ад па чы ваць.
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КА ЛЕК ТЫ ВУ,
а трап ля юць сю ды на ра бо ту най леп шыя з най леп шых

Га лі на Радзь ко, вя ду чы кан струк тар:

— Пра цую на прад пры ем стве з 1995 го да. Ні ко лі не 
за дум ва ла ся аб тым, каб пай сці ад сюль: тры мае мя не тут 
ці ка вая ра бо та, друж ны ка лек тыў. З мо ман ту за сна ван ня 
ЛЭМТ стаў ад ным з най леп шых, пе ра да вым, вя ду чым у 
кра і не. Шмат ча го тут змаг лі ства рыць но ва га. Не ўсю ды 
так кла по цяц ца аб сва іх ра бот ні ках, не ўсю ды та кія са-
цы яль ная аба ро на, ак тыў ная праф са юз ная ар га ні за цыя, 
ар га ні за цыя БРСМ.

У нас вель мі та ле на ві ты ды рэк тар, гра мат ны кі раў нік. 
Та ко га трэ ба па шу каць! Аляк сей Пят ро віч вель мі доб ра 
ад но сіц ца да лю дзей, заў сё ды ўва хо дзіць у іх ста но ві шча. 
Усё, што звя за на з ЛЭМ Там, — гэ та цал кам за слу га на-
ша га кі раў ніц тва. Усе за да во ле ныя зар пла тай. Ад сюль 
лю дзі не бя гуць, а, на ад ва рот, ах вот ных тра піць на на ша 
прад пры ем ства шмат.

На тал ля Кур цэ віч, ман таж ні ца ра дыё элект рон най 
апа ра ту ры:

— Я тут пра цую дру гі год, мя не ўсё за да валь няе: ці ка-
вая ра бо та, да стой ныя за роб кі, ка лек тыў, ды рэк тар, кі раў-
ніц тва. Я прос та ў за хап лен ні ад на шых лю дзей. Праф са-
юз для нас шмат ро біць, ар га ні зуе па езд кі па кра і не, за 
мя жу, да па ма гае шмат дзет ным сем' ям, ла дзіць для нас 
свя ты, роз ныя ме ра пры ем ствы.

Ула дзі мір Са фо наў, ін жы нер-да след чык 
дру гой ка тэ го рыі:

— Мож на ска заць, прад пры ем ства для мя не, ду маю, 
і для ўсіх ма іх ка лег, — гэ та дру гі дом, дзе пра во дзім да-
стат ко ва шмат ча су. Тры ма юць мя не тут цу доў ны ка лек-
тыў, ці ка вая ра бо та, да стой ная зар пла та.

— Гэ та цяж ка?

— Ра бо та рас-

пра цоў шчы ка ад-

на з са мых ці ка вых 

і, ма быць, са мых 

цяж кіх, — пры знаў ся 

Ста ні слаў Ру дзі каў. — Ён 

ідзе па ня зве да ных сцеж ках. 

Пе рад ім ста іць за да ча, якую яшчэ ні хто не 

ра шаў. Трэ ба, па-пер шае, спла на ваць сваю 

ра бо ту па тэр мі нах, у якія ён укла дзец ца. 

Таксама не аб ход на яшчэ га ран та ваць, што 

гэ та за пра цуе, бу дзе вы нік, та му што ў гэ та 

ўклад ва юць гро шы і ён за ўсё ня се ад каз-

насць. Бы вае, што неш та пой дзе па ін шым 

шля ху. Та му кож ны дзень адчуваеш пэў ны 

стрэс.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, Алена ДАЎЖАНОК. Фота Ганны ЗАНКАВІЧ і з архіва прадпрыемства. УНП 100230590.

Як ад пач неш, так і па пра цу еш

Слесары механазборачных работ шостага разраду Валерый АЛЕФІРЭНКА 
і Аляксандр РАМАНОЎСКІ правяраюць цеплавізійны аптычны выраб.

Работнікі прадпрыемства ўдзельнічаюць у конкурсе будаўніцтва моста.

Аператар станкоў ПУ трэцяга разраду Уладзімір ПЕРШЫН.

Каліматарны 
прыцэл 
прызначаны 
для максімальна 
дакладнага 
пападання 
ў цэль. 

Мантажніца радыёэлектроннай апаратуры Наталля КУРЦЭВІЧ 
робіць мантаж платы лазернага дальнамера.

Тац ця на Шар ко, сле сар ме ха на збо рач ных ра бот:

— Пра цую на за вод зе амаль 38 га доў, а ў ЛЭМТ — 
22 га ды. Мя не за да валь няе ўсё: ка лек тыў, ста біль ная 
зар пла та. У нас апош нім ча сам на бра лі шмат ма ла дых 
спе цы я ліс таў. Ня гле дзя чы на тое, што я ста рэй шая за іх, 
з імі лёг ка і пры ем на пра ца ваць.

Мі ха іл Ту ра вец, 
рэ гу лі роў шчык 
пя та га раз ра ду:

— У свой час я прай шоў 
за вод «Ін тэ грал», роз ныя 
фір мы. І мне ёсць з чым па-
раў ноў ваць на ша прад пры-
ем ства. Яго ўзро вень да-
стат ко ва вы со кі, вы шэй шы 
за ся рэд нія за ход нія ўзо ры. 
На маю дум ку, не так і мно-
га ў нас прад пры ем стваў, 
якія ма юць доб рых кі раў-
ні коў. І да стой ных лю дзей, 
якія ста ра юц ца неш та ра-
біць, на ват ка лі ёсць ней кае 
су праць дзе ян не. Гэ та да ра-
го га каш туе.


