
ДаВRраюць нам -
iгага прыемна!

у И1lД3еЛIO сваё прафесiАиае свята aд3JШ1faQЬ
ра6отиiкt чыryиачиаrа траиcnaрту ..

Чыгуначная станцыя
Валожын размешчана у
Гародзьках. Тут працуюць
11 чалавек: 5 дзяжурных па
станцьп, 3 бiлетныя кастры,
2 прыёмаздатчык! грузу i
багажу. Кipye калектывам
Лляксандр Скапец.

Завпаушы на станцыю з нашага вiрлiвага
свету, трапляеш нiбы у iншае вымярэнне
- спакойнае, дакладнае, няспешнае. Перад
будынкам стащь з дзясятак легкавых аута-
мабшяу, паблiзy абсталявана спецыяльная
пляцоука для велаопедау - ix, дарэчы,
прыпаркавана больш за 20. Гаспадароу
транспартных адзiнак нiдзe не бачна, пры-
тым, што у блiжэйшыя гадзiны па расклад-
зе прыбьщця цяrniкоу не было, Аляксандр
Вiкенцьевiч адразу ж тлумачьщь:

- Людзi прыязджаюць з розных насе-
леных пунктау, каб перасесцi на цягнiк
i даехаць да месца работы. Ауласны
транс парт пакiдаюць на сгаянцы - бы-
вае, што i не на адзiн дзень. Давяраюць
нам -:-i гэта прыемна. .

Некалькi raдoy таму будынак станцьп
капiтальна адрамантaвaлi: пасажырау
сустракае сучасная зала чакання - кам-
фортная i досыць утульная, y~e астатнiя
памяшканш - для службовага карыстання.

- Асноунае прызначэнне чыгункi
- перавозка пасажырау i грузау, -
расказвае Аляксандр Скапец. :- На
сёння са станцыi Валожын можна
даехаць у Маладзечна, Лiду, Грод-
на, Мiнск, Вiцебск, МагiлёУ. А у
бiлетнай касе набыць бiлет на лю-
бую станцыю - як па Беларусi, так
i за межы нашай кратны.

Сёлета у снежнi беларускай чыгунцы
споунщца 160 гадоу, Але, нягледзячы на
досыць унушаJ]ЬНУЮлiчбу, яна па-ра-
нейшаму застаецца запатрабаваным
вiдам транспартных зносiн.

- Лiчу, што У наш час чьпунка - самы
небяспечны, надзейны, даступны i танны
вщ транспарту. Нanрыклад, бiлет да Ма-
ладзечна каштуе 1 рубель 19 капеек, а
пенеянерам з 1 мая па 31 кастрычшка пра-
дастауляецца cкiдкa на праезд у памеры 50
працэнтау, у параунанш з 2021 годам i за
сем мееяцау сёлета иапраецца значны рост
продажу бiлетау. Знжэнне пасажырапа-
току адзначалася у сувязг з кавццнфекцы-
яй - i то, невялiкае, - npацягвае начальнiк
станцьп. - Зусiм хутка, ужо Увераснг пач-
нецца пагрузка цукровых буракоу - будзем
адпраупяць на сганцыю Гарадзея, таксама
цяпер iдзe прыём зерня на Маладзечанскi
камбiнат хлебапрадуктау. Увогуле за cyткi
праз станцыю праходзiць больш за двацца-
ць цяпякоу - рэriянальных i мiжрэriяналь-
ных лiнiй, грузавых дызеляу, Вельмi важна i
тое, што рух цяппкоу адбываецца строга па
раскладзе - усё раcпiсана па хвiлiнах.

Па словах Аляксандра Вiкенцьевiча,
калектыу падабрауся дружны i згурта-
ваны - кожны ведае свой участак ра-
боты, добрасумленна i адказна да яго
адносiцца. Цякучк! кадрау няма - людзi
працуюць дзесяцiгоддзямi, наадварот:
для работшкау чыгуначнага транспарту
больш характэрны сямейныя дынастыi,
што гаворьщь пра стабiльную работу

. галiны. Да таго ж прадугледжаны добры
сацпакет i дастойная заработная плата.

Вялiкая увага надаецца культурным i
ветлiвым зносiнам з пасажырамi. Такса-
ма тснуе кантакт-цэнтр, якi працуе кру-
гласутачна.

Сам Аляксандр Скапец прыйшоу сюды
на працу у 1996 годзе: пачынау манцёрам
пуцей, Пасля атрымання спецыяльнай

Дзяжурны па станцы! Алена ЛУКШЭНАС умела Kipye рухам на
чыгиначным транспарце. Участак работы вельм! адказны, 60 ад
дакладнасц! яе дзеянняй залежыць бяспека nеравозак. Працаваць
на гэтай пасадзе можна тольк! са спецыяльнай адукацыяЙ. Яна -
nрафесiянал сваёй справы i перадав воnыт маладым калегам. На

. чыгцначным трансnарце nрацуе амаль уся сям'я: дзве сястры, муж,
свёкар. Сам рух па стальных магютралях, людзi, што nраязжаюць у
вагонах, - гэта i ёсць штодзённаялюбзмая работа. .

адукацьп перавёуся дзяжурным па стан-
цыi i ужо дваццаць адзiн год узначальвае
мясцовую чыгунку. Ён - прадаужалыцк
сямейнай дынастыi, якую у 1978 годзе на
пасадзе таварнага каора распачала матуля
HiHaМосайлаенаi aдnрацавала больш за 35
галоу. Жонка Вiялета - таксама работища
сганцыi, па бацькоусюх сцежках пайшла i
дачка Карына: на сёння яна ужо трэцякурс-
нiца Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта
транспарту - адзiнай у нашай краше ВНУу
Гомелi, якая рыхтуе чыгуиачшкау.

1
- Работу сваю люблю, тут няма ру-
цiны: штодзень - новыя людзi, но-
выя зносiны. Я тут, можна сказаць,
вырас i а 18 гадоу працую. Ведаю
кожны участак работы i магу пад-

Iмянiць любога спецыялicта. А у на-
шай сферы гэта вельмi важна, - ад-
значыу А. Скапец. .

Яшчэ адна дэталь, якая уРз;!iла i кранула:
яна тычыцца менавпа уваn iпавап да нашай
газеты. Кiрауюцтва Мшскага аддзялення
Беларускай чыгуню выпiсвае на дзве чыгу-
начныя станцьц, што размешчаны на тэры-
торьп раёна, "Ilрацоуную славу", за што iM
вялiкае дзякуй! Прыхшывкам раёню з'яуля-
ецца сам Аляксандр Вiкенцьевiч, прыходзг-
ць яна i у дом яro матyлi. Таму, спадзяюся,
што iMбудзе прыемна прачытаць i пра сябе
на сгаронках любiмага выдання наnярэдад-
Hiпрафесiйнага свята.

Алена ЗАЛЕСКАЯ
Фота Сяргея БОБРЫКА


