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Д
ЗЯ КУ Ю ЧЫ ўвіш нас ці мяс цо вых ме-

не джа раў ад куль ту ры мес ці чаў зна ё-

 мі лі з вы со кім мас тац твам — кры ху 

ра ней ці кры ху паз ней — Ула дзі мір Ві на кур 

і яго тэ атр па ро дый з пра гра май «70 га доў 

жар ту ю чы», Бе ла рус кі Дзяр жаў ны ака дэ міч-

ны ан самбль «Ха рош кі» з бе не фі сам Ва сі ля 

Пры ходзь кі, Лю боў Ка зар ноў ская, Стас П'е ха і 

ка лек ты вы Па ла ца куль ту ры: за слу жа ны ама-

тар скі ка лек тыў Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Сва я-

кі», за слу жа ны ама тар скі ка лек тыў Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь тэ атр тан ца «Алек сіс» з шоу-пра гра-

май «20 га доў. Гар мо нія па чу цяў», за слу жа-

ны ама тар скі ка лек тыў Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

«Жы ві ца» з кан цэрт най пра гра май «Пес ня 

са лаў і ная», ма ла дзёж ны тэ атр «Ле гі ён» са 

спек так лем «Май стар і Мар га ры та»... Каб 

не склала ся ўра жан не ней кай ад на стай нас-

ці ме ра пры ем стваў, ска жам, што ма дэль нае 

агенц тва АRTMОDА ад чы ні ла свае дзве ры 

для тых, хто жа дае на ву чыц ца ма дэль на му 

май стэр ству, — за пра сі ла прай сці курс на ву-

чан ня, а так са ма ўзяць удзел у пра фе сій ных 

фо та се сі ях і па ка зах мод.

Кру та, праў да? Ды рэк та ру Па ла ца Аляк-

санд ру БУ РА МУ пры ем на рас каз ваць пра 

са праў ды шмат гран ную дзей насць сва ёй 

уста но вы, бо рас ка заць ёсць што.

— За гі най це паль цы: сён ня ў Па ла цы куль-

ту ры пра цу юць 15 ама тар скіх ка лек ты ваў, у 

якіх з вя лі кай ах во тай зай ма ец ца больш за 

800 ча ла век. Ся род іх ад ра зу тры за слу жа-

ныя ка лек ты вы, шэсць на род ных ама тар скіх 

ка лек ты ваў — ан самбль на род най му зы кі і 

пес ні «Стрэ чан не», ан самбль на род най пес ні 

«За ла ты ўзрост», ва каль ны ан самбль «Ча раў-

ні цы», хор ве тэ ра наў за во да «Свят ло ду шы» 

і ва каль ная гру па «Ава цыя». Як вы ўжо ба-

чы це, мы сур' ёз на ста вім ся да по шу каў на-

род ных та лен таў і ства рэн ня маг чы мас ці для 

іх раз віц ця.

А яшчэ — ад ра зу два ўзор ныя дзі ця чыя 

ка лек ты вы: ан самбль тан ца «Фан та зія» і 

ва каль ная сту дыя «Зор ная кра і на». Вы ра-

на пе ра ста лі за піс ваць, бо ёсць у нас яшчэ 

ма ла дзёж ны ва каль на-ін стру мен таль ны 

ан самбль «Храм ХХІ», ва каль ная сту дыя 

на род ных спе ваў, дзі ця чая тэ ат раль ная 

сту дыя і но вы дзі ця чы пра ект «Тэ ры то рыя 

дзя цін ства». І ўсё гэ та пра цуе, жыц цё ва кол 

на шых на род ных та лен таў ві руе, су ма ваць 

ні ко му не да ем.

Важ на, што фун да мент твор чых ка лек ты-

ваў Па ла ца скла да юць ра бот ні кі за во да і чле-

ны іх сем' яў, ве тэ ра ны вы твор час ці, а так са ма 

твор чая мо ладзь і жы ха ры мік ра ра ё на.

Ча ты ры ра зы ка лек ты вам пры су джа ла ся 

прэ мія фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

па пад трым цы та ле на ві тай мо ла дзі.

Без пэў най ста тыс ты кі не абы сці ся і да лей: 

ле тась твор чыя ка лек ты вы Па ла ца пры ня лі 

ўдзел ад ра зу ў 23 рэс пуб лі кан скіх кон кур-

сах і фес ты ва лях і атры ма лі 10 дып ло маў 

за пер шыя мес цы, восем дып ло маў за дру гія 

мес цы, дзевяць — за 3-я і 2 Гран-пры.

— Не та му, што вель мі люб лю ліч бы, — 

пра цяг вае Аляк сандр Мі хай ла віч, — прос та 

яны ка жуць 

са мі за ся бе: 

за той жа 

час ра бот-

ні кі Па ла ца 

куль ту ры пад рых та ва лі і пра вя лі больш за 

500 ме ра пры ем стваў, якія на ве да ла звыш 

75 ты сяч га ра джан. Ба чы це, якой ар міі мы не 

да лі су ма ваць? Га ра джа не з за да валь нен нем 

пры сут ні ча лі на ўша на ван ні тых за вад чан, 

хто са браў ся на за слу жа ны ад па чы нак, у свя-

точ ных ме ра пры ем ствах да пра фе сій на га 

свя та, у фес ты ва лі-кон кур се «Асен ні акорд», 

свя точ най гуль ні ў за вод скім клу бе ін тэ ле-

к-ту а лаў «Што? Дзе? Ка лі?», фі на ле га лі-

но ва га кон кур су «Но выя ім ёны Бе ла ру сі». 

Як вы ра зу ме е це, я ма гу рас каз ваць не прос та 

доў га, а вель мі доў га і — пе ра ка наў ча.

Па лац куль ту ры до сыць час та лі дзі руе па 

га да вых вы ні ках са цы яль на-эка на міч на га 

раз віц ця Ма зыр шчы ны, але спра ва на ват не 

ў на шых пе ра мо гах. Га лоў ная пе ра мо га для 

нас — га ра чыя ава цыі наф та пе ра пра цоў шчы-

каў і ін шых ма зы ран. Мы ад чу ва ем, што яны 

нас лю бяць. І ад каз ва ем ім сва ім ста ран нем.

Ц
ІХІ куток беларускага 

Палесся. 25 кіламетраў 

ад прамысловага Ма-

зыра. Велічны і гаючы сасновы 

бор падступае да маляўнічага 

берага паўнаводнай Прыпяці. Тут 

размясціўся санаторый «Сосны» 

Мазырскага нафтаперапрацоўчага 

гіганта. Завадчане і іх сем'і што-

год на льготных умовах прахо-

дзяць у ім аздараўленне. Пуцёўкі 

ў санаторый выкупляюць і іншыя 

арганізацыі для аздараўлення 

сваіх работнікаў, і прыватныя 

асобы — жыхары нашай краіны, 

а таксама блізкага і далёкага за-

межжа: Расіі, Украіны, Малдовы, 

Ізраіля, Германіі, нават ЗША.

— Санаторый наш разлічаны 

на 136 месцаў, — расказвае яго 

начальнік Вадзім МАРЦІНОВІЧ. 

— Адпачывальнікам на выбар 

прапануюцца аднапакаёвыя 

аднамесныя і аднапакаёвыя 

двухмесныя нумары, двухпа-

каёвыя двухмесныя нумары 

катэгорый «люкс», «паўлюкс». 

У двары ў разліку на аматараў 

сямейнага адпачынку абсталя-

ваная дзіцячая пляцоўка, а так-

сама ўніверсальная спартыўная 

пляцоўка са штучным пакрыццём 

для заняткаў тэнісам, валейболам, 

міні-футболам. І аўтастаянка — як 

жа без яе. Зручная лесвіца вя-

дзе да ракі, дзе ўсталявана гля-

дзельная пляцоўка. Непасрэд-

на да Прыпяці вядуць бакавыя 

спускі. Добраўпарадкаваны пляж, 

уладкаваныя мангальныя зоны са 

сталамі і навесамі ў лесапаркавай 

паласе таксама прыстасаваны 

для спакойнага адпачынку.

Лячэбны і два жылыя кар-

пусы аб'яднаны паміж сабой 

пераходамі, што вельмі зручна 

ў халодную пару года: не трэба 

выходзіць на вуліцу, каб трапіць 

з жылых карпусоў у лячэбны для 

праходжання працэдур.

У санаторыі могуць паправіць 

сваё здароўе адпачывальнікі з 

захворваннямі органаў страва-

вання, апорна-рухальнага апара-

та, сардэчна-сасудзістай сістэмы, 

органаў дыхання, перыферычнай 

нервовай сістэмы, гінекалагічнымі 

захворваннямі. Прыём вядуць ура-

чы першай катэгорыі — тэрапеўт, 

неўролаг, гінеколаг, фізіятэрапеўт. 

Працуе стаматалагічны кабінет з 

самым сучасным абсталяваннем 

і матэрыяламі.

Асаблівы гонар санаторыя — 

свая прыродная мінеральная 

вада з дзвюх свідравін: хларыдна-

натрыевая для ваннаў, паказаных 

пры шматлікіх захворваннях, 

і гідракарбанатна-хларыдна-

натрыевая малой мінералізацыі 

з утрыманнем гумінавых кіслот, 

якія з'яўляюцца прыроднымі 

антыаксідантамі, яна ўжываецца 

для лячэння большай часткі 

захворванняў органаў стра-

вавання. Вынікі даследаван-

ня спецыялістамі Нацыяналь-

най акадэміі навук Беларусі 

пацвердзілі бальнеалагічную 

карысць і лячэбныя ўласцівасці 

нашай вады.

Фізіятэрапеўтычнае лячэнне 

прадстаўлена шырокім спектрам 

працэдур, у тым ліку гразелячэннем 

з выкарыстаннем глеістых суль-

фідных гразяў возера Сакі (Крым).

Пра новыя метады лячэння, 

што з'явіліся апошнім часам, мы 

папрасілі расказаць начмеда 

Галіну ЯХІМОВІЧ.

— З новаўвядзенняў са-

наторый прапануе сваім 

адпачывальнікам такі метад во-

далячэння, як пантавыя ванны. 

Перавагі ваннаў з пантаў алтай-

скага марала вядомыя ўжо на 

працягу некалькіх тысяч гадоў 

і актыўна выкарыстоўваюцца з 

мэтай амаладжэння ўсіх сістэм 

арганізма, павышэння ахоўных 

сіл, запаволення працэсаў ста-

рэння скуры, рэгуляцыі абмену 

рэчываў. Цяпер у санаторыі мож-

на прайсці і агульную тэрапію 

магнітным полем на ўстаноўцы 

«Магнітатурбатрон». Доўгі час 

гэтыя апараты выкарыстоўваліся 

для трэніроўкі касманаўтаў і былі 

засакрэчаныя, серыйная іх вы-

творчасць пачалася параўнаўча 

нядаўна. Гэты метад дапамагае 

пры хваробах нервовай, дыхаль-

най, сардэчна-сасудзістай сістэм, 

апорна-рухальнага апарата.

У санаторыі можна прайсці і 

курс высокатонавай тэрапіі, якая 

ўяўляе сабой інавацыйны кірунак 

у развіцці электратэрапіі. Выкары-

станне зменнага электрычнага току 

высокай частаты выклікае агульнае 

аздараўленне і аднаўленне розных 

функцый органаў і сістэм арганізма. 

Пацыентам з пятачнымі шпорамі, 

плантавым фасцытам, локцевым 

эпікандзілітам у санаторыі могуць 

прапанаваць такую працэдуру, як 

ударна-хвалевая тэрапія. Такса-

ма тут робяцца сухія вуглякіслыя 

ванны, транскраніяльная электра-

стымуляцыя, пнеўмакампрэсійная 

тэрапія, КВЧ-тэрапія, ручны і апа-

ратны масаж, «кедравая бочка», 

СПА-працэдуры і многае-многае 

іншае.

Пяціразовае харчаванне 

адпачывальнікаў на падста-

ве двухтыднёвага заказнога 

меню арганізавана ў сталоўцы. 

У санаторыі таксама знаходзяцца 

бар, бібліятэка, більярд, басейн, 

трэнажорная і танцавальна-

канцэртная залы. Ёсць маг-

чымасць займацца ёгай з 

інструктарам, да паслуг — бяс-

платны доступ у інтэрнэт, на-

стольныя гульні.

Усіх ахвотных пазнаёміцца з 

санаторыем запрашаем 27—28 

чэрвеня ў фан-зону ў раёне «Мінск-

Арэны». Будзе магчымасць у рам-

ках выстаўкі-прэзентацыі «Беларусь 

турыстычная» задаць пытанні на-

шаму прадстаўніку і пакаштаваць 

унікальную мінеральную ваду.

Публікацыю з ААТ «Мазырскі 

НПЗ» падрыхтавалі 

Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ,

Алена ДАЎЖАНОК.

Фота Андрэя САЗОНОВА 

і з архіва прадпрыемства.

— ІС НУЕ вель мі прос тая і тры-

ва лая за леж насць: ка лі ча-

ла век сум лен на пра цуе на та кім вы твор-

чым гі ган це, як наш, то ён да па ма гае 

кра і не ма ца ваць эка на міч ную бяс пе ку, 

да па ма гае за во ду і ад на ча со ва вы ра-

шае праб ле му са цы яль най аба ро не нас-

ці — сва ёй сям'і і ўлас ную, — пад крэс лі-

вае Ге надзь Вік та ра віч. — Са цы яль ная 

аба ро на чле наў пра цоў на га ка лек ты ву 

грун ту ец ца на ка лек тыў ным да га во ры. 

Гэ та вель мі сур' ёз ны да ку мент, з яко-

га мож на зра зу мець, што са цы яль ная 

па лі ты ка та ва рыст ва на кі ра ва на на 

ства рэн не ўсіх не аб ход ных са цы яль на-

бы та вых умоў для ра бот ні каў за во да. 

З мэ тай да сяг нен ня імі вы со кіх вы ні-

каў пра цы. Па якіх га лоў ных кі рун ках 

са цы яль най па лі ты кі мы пра цу ем, мож-

на зра зу мець ужо з на зваў пра грам: 

«Жыл лё», «Зда роўе», «Воль ны час», 

«Мо ладзь», «Са цы яль ная да па мо га 

ра бот ні кам за во да і чле нам іх сем' яў», 

«Доб ра ўпа рад ка ван не».

— Пра ка мен туй це, ка лі лас ка, 

эфек тыў насць пер шай пра гра мы.

— Асноў ная яе за да ча — за бяс пе-

чыць жыл лём тых ра бот ні каў прад пры-

ем ства, хто мае па трэ бу ў па ляп шэн ні 

жыл лё вых умоў. Вы ра шэн ню за да чы 

спры яе ін тэр нат для тых, хто па куль не 

ства рыў сям'ю, на 137 мес цаў. Усе ах-

вот ныя з гэ тай ка тэ го рыі за бяс пе ча ны 

жыл лём. Так са ма ёсць два ін тэр на ты 

для пра жы ван ня сем' яў, там 244 ква-

 тэ ры. У чар зе на атры ман не ма ла-

 ся мей кі — 24 сям'і за вад чан.

— А ча му рэа лі за цыю пра гра мы 

«Зда роўе» вы па чы на е це з ар га ні за-

цыі ра бо ча га хар ча ван ня?

— Зы хо дзя чы ўсё з той жа зда ро вай 

мер кан тыль нас ці, — жар туе Ге надзь 

Вік та ра віч. — Га лод ны ча ла век — дрэн-

ны ра бот нік. Пра тое, каб наф та пе ра-

пра цоў шчык не быў га лод ны на зме не, 

кла по цяц ца ад ра зу сем на шых ста-

ло вых больш чым на 500 па са дач ных 

мес цаў, ма га зін ку лі на рыі, ад дзел ку-

лі на рыі і спе цы яль нае пад раз дзя лен не 

па вы твор час ці кан ды тар скіх вы ра баў. 

У вя чэр ні час ра бот ні каў кор міць на ша 

ста лоў ка № 29, яна пра цуе ў дзве зме-

ны. А па за яў ках ра бот ні каў тэх на ла гіч-

ных уста но вак з бес пе ра пын ным цык-

лам комп лекс ныя абе ды да стаў ля юц ца 

ў тэр ма бок сах на ра бо чыя мес цы, дзе 

аб ста ля ва ны па коі пры ёму ежы.

На ступ ны важ ны кі ру нак — клопат 

пра здароўе, у прыватнасці ды яг нос-

ты ка за хвор ван няў. Яна пра во дзіц ца 

на што га до вым ме ды цын скім агля дзе 

на ба зе пунк та ахо вы зда роўя ў ад па-

вед нас ці з да га во рам, за клю ча ным з 

га рад ской па лі клі ні кай. А ўжо ля чыць 

на шых лю дзей да па ма га юць ме ды цын-

скія ўста но вы не толь кі Ма зы ра, але і 

Бе ла ру сі — з апла тай па цы ен там ме-

ды цын скіх па слуг згод на з да га во рам 

па доб ра ах вот ным стра ха ван ні.

Пя рэд ні край аба ро ны — мед пункт, 

дзе ма ец ца і фі зі я тэ ра пеў тыч нае ля-

чэн не, і ёсць ка му па ля чыць зу бы. Ле-

тась за рэ гіст ра ва на больш за 3300 на-

вед ван няў ка бі не та зу ба ля чэн ня. 

Кож ны квар тал ка мі сія па азда-

раў лен ні з удзе лам цэ ха вых ура чоў, 

праф са юз ных ак ты віс таў, прад стаў-

ні коў ад дзе ла са цы яль на га раз віц ця 

пад ра бяз на ана лі зуе стан за хва раль-

нас ці на за вод зе і вы яў ляе кан крэт на 

тых, ка му на ле жыць прай сці ля чэн не. 

Гэ ты спіс рас сы ла ец ца ў цэ хі, скла да-

ец ца гра фік азда раў лен ня ў за вод скім 

са на то рыі «Сос ны».

— Пра ля чэн не і азда раў лен не 

ў са на то рыі «Сос ны» ў нас за пла на ва-

ны асоб ны апо вед, та му пя рой дзем, 

ка лі лас ка, да азда раў лен ня дзя цей.

— Па ра шэн ні тэн дар най ка мі сіі для 

іх лет ня га ад па чын ку бы лі вы бра ны 

мес цы азда раў лен ня ў Сла вац кай 

Рэс пуб лі цы — у ра ё не го ра да Ста-

ра Лю баўня, гэ та пе рад гор'е Кар пат. 

Ужо не пер шы год, да рэ чы, і на шым 

дзе цям там па да ба ец ца. А так са ма 

мы ад праў ля ем дзя цей у дзі ця чы 

рэс пуб лі кан скі азда раў лен чы цэнтр 

«Ся дзель ні кі» і на цы я наль ны дзі ця чы 

цэнтр «Зуб ра ня».

— Вы зга да лі праф са ю зы...

— Лі чу, што мы змаг лі на ла дзіць 

сіс тэ му ўза е ма дзе ян ня і су мес най 

ра бо ты з гра мад скі мі ар га ні за цы я мі 

і фар мі ра ван ня мі. Са мы мі шмат лі кі мі 

з'яў ля юц ца праф са юз ныя ар га ні за цыі: 

пяр віч ная арганізацыя Бел хімп раф са-

ю за ААТ «Ма зыр скі НПЗ» і пяр віч ная 

ар га ні за цыя Бе ла рус ка га Не за леж-

на га праф са ю за на ша га та ва рыст ва. 

Акра мя та го, дзей ні ча юць пяр віч ная 

ар га ні за цыя гра мад ска га аб' яд нан ня 

«Бе лая Русь», пяр віч ная ар га ні за цыя 

гра мад ска га аб' яд нан ня ве тэ ра наў, 

БРСМ, са вет ма ла дых ра бот ні каў. Мы 

імк нём ся ра зам вы ра шаць тыя за да чы, 

якія ста яць пе рад ка лек ты вам.

— У вас тра ды цыя кла па ціц ца 

пра бу ду чую зме ну за доў га да та го, 

як ма ла дыя лю дзі пе ра сту пяць 

пра хад ную за во да...

— Каб па спя хо ва пра ца ваць у наф-

та пе ра пра цоў цы, трэ ба быць у ла дах з 

хі мі яй. І з іні цы я ты вы прад пры ем ства ў 

шко лах Ма зы ра ад кры ты спе цы я лі за ва-

ныя кла сы па па глыб ле ным вы ву чэн ні 

гэ та га прад ме та. А пры ар га ні за цый най 

і ма тэ ры яль най пад трым цы за во да ў 

Ма зыр скім дзяр жаў ным по лі тэх ніч ным 

ка ле джы ад кры та гру па па пад рых тоў цы 

тэх ні каў-тэх но ла гаў з пры сва ен нем ра-

бо чай пра фе сіі «апе ра тар тэх на ла гіч ных 

уста но вак». За га ды на ву чан ня хлоп цы і 

дзяў ча ты з ка ле джа на вед ва юць аб' ек ты 

прад пры ем ства, зна ё мяц ца з ра бо тай 

тэх на ла гіч ных аб' ек таў.

Важ на, што наш ад дзел па пад рых-

тоў цы кад раў па ста ян на зай ма ец ца 

ар га ні за цы яй вы твор чай прак ты кі для 

на ву чэн цаў тэх ні ку маў і сту дэн таў ВНУ. 

З мэ тай удас ка на лен ня ра бо ты па за-

ма ца ван ні ма ла дых спе цы я ліс таў на 

вы твор час ці ад дзел кад раў пра во дзіць 

свой ана ліз сту дэн таў і на ву чэн цаў, 

што пра хо дзі лі прак ты ку ў аб' яд нан ні 

па пра фі лю ю чых спе цы яль нас цях. Кан-

ды да ту ры тых, хто доб ра ся бе за рэ ка-

мен да ваў, уно сяц ца ў за яў ку на раз мер-

ка ван не ма ла дых спе цы я ліс таў.

З мэ тай адап та цыі і на быц ця не аб-

ход ных прак тыч ных і ар га ні за цый ных 

на вы каў ра бо ты ма ла дыя спе цы я-

 ліс ты пра хо дзяць ста жы роў ку. 

Апа фе о зам усёй гэ тай ра бо ты мож-

на на зваць пры свя чэн не ў наф та пе-

ра пра цоў шчы кі ма ла дых ра бот ні каў. 

Яно пра во дзіц ца што год пад час пра-

фе сій на га свя та.

— На коль кі мы па мя та ем, у вас 

вель мі шмат гран ная пра гра ма 

«Мо ладзь» і ра бо та з ве тэ ра на мі.

— Мне па да ба ец ца, што вы аб' яд на-

лі гэ тыя дзве най важ ней шыя са цы яль-

 ныя гру пы, звя лі іх у ад но пы тан не. 

У ка лек ты ве шмат пра ца ві тых і доб-

ра сум лен ных лю дзей: тых, хто ад даў 

вы твор час ці доў гія га ды свай го жыц ця, 

і тых, чыя пра цоў ная бія гра фія толь кі 

па чы на ец ца. Са ма рэа лі за цыя ма ла до га 

ча ла ве ка пра хо дзіць не толь кі пад час 

яго не па срэд на га ўдзе лу ў вы ра шэн ні 

вы твор чых за дач, у гра мад скім жыц ці, 

якое ві руе. Ёсць яшчэ та кія па няц ці, як 

па тры я тыч нае і ма раль нае вы ха ван не, 

і тут ма ла ды ча ла век бу дзе па чу вац-

ца больш упэў не на, ка лі побач пля чо 

ста рэй ша га ка ле гі, які не ад но дзе ся ці-

год дзе ад даў свай му ка лек ты ву, прай-

шоў вя лі кую пра фе сій ную і жыц цё вую 

шко лу. Мы імк нём ся зво дзіць іх ра зам 

час цей, і не толь кі на свя ты. Ве тэ ра наў 

за пра ша ем на пры свя чэн ні ў пра фе сію, 

а ма ла дых ра бот ні каў — на про ва ды на 

пен сію, ура чыс тыя ўша на ван ні ве тэ ра-

наў «НПЗ — гэ та наш з та бою лёс, гэ та 

на ша з та бой бія гра фія».

Ня рэд ка агуль ны мі свя та мі ста но-

вяц ца кон кур сы пра фе сій на га май с-

тэр ства, агля ды-кон кур сы па ра цы я-

на лі за цыі, ін шыя кон кур сы, якіх у нас 

шмат. Удзел у прэ стыж ным кон кур се 

ра зам са шмат во пыт ны мі ка ле га мі 

з'яў ля ец ца сур' ёз ным сты му лам да 

да лей ша га па вы шэн ня пра фе сій на га 

ўзроў ню. Асаб лі ва ка лі яны пад ма ца-

ва ны па дзя ка мі і га на ро вы мі гра ма та-

мі кі раў ніц тва ААТ «Ма зыр скі НПЗ», 

кан цэр на «Бел наф та хім», аб лас но га і 

ра ён на га Са ве таў дэ пу та таў, вы ка наў-

чых ка мі тэ таў.

— Ваш ка лек тыў даў но стаў «спар-

тыў най дзяр жа вай» у дзяр жа ве.

— У гэ тым вя лі кая за слу га КФК — 

ка лек ты ву фі зіч най куль ту ры. Пад яго 

кі раў ніц твам пра цу юць дзе сяць спар тыў-

ных сек цый. Ме на ві та КФК пра во дзіць 

круг ла га до вую між цэ ха вую спар та кі я ду 

па 15 ві дах спор ту, ся род якіх шах ма ты, 

арм рэст лінг, гі ра вы спорт, стрыт бол, мі-

ні-фут бол, ку ля вая страль ба, біль ярд, 

дартс... У ёй што год бя руць удзел да 

1500 ра бот ні каў. Ле тась у за вод скай 

спар та кі я дзе ўдзель ні ча ла 18 цэ хаў 

і струк тур ных пад раз дзя лен няў.

У на шым Па ла цы куль ту ры ад бы ва-

ец ца ўра чыс тае пад вя дзен не вы ні каў 

спар та кі я ды. Вы зна ча юц ца най леп шыя 

спарт сме ны за во да. За пе ры яд з 2004 

го да 26 ча ла век уда сто е ны га на ро ва-

га зван ня «За слу жа ны спарт смен ААТ 

«Ма зыр скі НПЗ».

Збор ныя ка ман ды за во да па раз-

на стай ных спар тыў ных дыс цып лі нах 

па ста ян на пры ма юць удзел у га рад-

скіх, аб лас ных і рэс пуб лі кан скіх спа-

бор ніц твах. На пра ця гу апош ніх шас-

нац ца ці га доў збор ная ка ман да за во-

да зай мае пер шае агуль на ка манд нае 

мес ца ў ра ён най круг ла га до вай спар-

та кі я дзе па 20 ві дах спор ту.

Ле тась пра вя лі агуль на за вод скі 

Дзень зда роўя і пяць цэ ха вых дзён 

зда роўя.

І яшчэ. У мінулы год на шы су пра цоў-

ні кі ўпер шы ню зда ва лі нар ма ты вы Дзяр-

жаў на га фіз куль тур на-азда раў лен ча га 

комп лек су. Са бра ла ся 85 ах вот ных. 

17 ча ла век зда лі спар тыў ныя нор мы 

на вы со кі ўзро вень, і ім пры свое на 

зван не «Фіз куль тур нік Бе ла ру сі».

Зу сім за ка на мер на су стрэць на шых 

ат ле таў на між на род ных спа бор ніц твах, 

дзе яны па каз ва юць цу доў ныя вы ні кі. 

Апе ра тар Сяр гей Да рош ка — чэм пі ён 

све ту, пе ра мож ца між на род ных спа-

бор ніц тваў гі ра ві коў, яго імя за не се на ў 

Кні гу рэ кор даў Гі не са. Апе ра тар Сяр гей 

Ла зу рэн ка — чэм пі ён све ту і Еў ро пы 

па шмат ра зо вым жы ме штан гі, рэ кард-

смен Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Вы со кія вы ні-

кі на спар тыў ных арэ нах, у тым лі ку між -

на род ных, па каз ва юць Сяр гей Фін дзю-

ке віч, Воль га Рэз кая, Ле а нід Лаў ран чук, 

Ва ле рый Сы сян коў, Ула дзі мір Бе ляй, 

Вя ча слаў Ха ра ша він, Ар цём Точ ка, 

Ігар Ба лін, На тал ля Сал да цен ка ва.

Чым яшчэ мы га на рым ся? Збор ная 

ка ман да за во да па фут бо ле ле тась 

ста ла чэм пі ё нам Го мель скай воб лас ці, 

за ва я ва ла ку бак. Жа но чая збор ная па 

ва лей бо ле за ня ла пер шыя мес цы на га-

лі но вых аб лас ных і рэс пуб лі кан скіх спар-

та кі я дах. А на шы гі ра ві кі ў 2018 го дзе 

за ня лі га на ро вае дру гое мес ца ся род 

спар тыў ных ка лек ты ваў кра і ны. З та кі мі 

асіл ка мі пад сі лу лю быя за да чы.

ЛЕЧАЦЬ ПА МЕТОДЫКАХ «ЗОРНАГА ГАРАДКА»

ЛЮ БОЎ БЫ ВАЕ 
ЎЗА ЕМ НАЙ

АПРАЎ ДА НАЯ АПРАЎ ДА НАЯ 
МЕР КАН ТЫЛЬ НАСЦЬ МЕР КАН ТЫЛЬ НАСЦЬ 
КА ЛЕК ТЫ ВУКА ЛЕК ТЫ ВУ
Яшчэ адзін наш су раз моў нік — на мес нік ге не раль на га 
ды рэк та ра па ідэа ла гіч най ра бо це, пер са на ле 
і са цы яль ным раз віц ці Ге надзь ЦЕ ЦЯ РУК

Хо ча це склас ці ўяў лен не пра ра бо ту той ці ін шай уста но вы куль ту ры — 
па гар тай це яе афі шы, і неаба вяз ко ва толь кі све жыя. 
Афі шы Па ла ца куль ту ры Ма зыр ска га наф та пе ра пра цоў ча га за во да 
вы клі ка юць зайз драсць на ват ста ліч на га жы ха ра.

Агульны від санаторыя «Сосны».

Гаючая 
мінеральная вадзіца 
з уласнай крыніцы.

Канцэрт ансамбля народнай песні «Жывіца» на роднай сцэне.

Падчас гала-канцэрту.

Дырэктар Палаца культуры 
Аляксандр БУРЫ.
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