
РАЗМОВА наша
напярэдаднi прафесiннага
свята на чыгуначнан
станцыi Княгiнiн -
пра працоуныя 6YAHi,
атаксама пра прафесiю,
якая а6' яднаnа pynniBbIx
i адказных.

Магм суразмоУцам стау дарож-
ны майстар 10-га акалодна Ма-'
ладзечанскай дыстанцыi пуцi
Валерый Сялiцкi. Мужчына не
адразу прыйшоу на чыгунку.
Працавау i у ляснiцтве, i у
iншых арганiзацыях. Але, як
высветлiлася, знайшоу сябе
менввгта тут. Пачынау манцё-
рам пуцi. 3авочна вакончыу
Аршанскi тэхнiкум чыгуначна-
га транспарту i стау брыгадзi-
рам пуцi. Пасля яго прыана-
чылi майстран. Дарэчы, гэту
пасаду займае з 2008 года.
Па меркаваннг Валерыя Ioci-

фавiча, цягнiк - самы надвей-
ны i найбольш танны на сён-
ня вщ транспарту . Да таго ж
менш аварыйны, чым назем-
вы, i амаль нiколi не спааня-
ецца.
- Калi праходзiць мгм а

цягнiк, проста дух захоплiвае,
- кажа мой суразмоёца. -
Такая махтна рухаецца, ды
яшчв на выеокай хуткасцi. 1
ехаць на цягшку - задаваль-
ненне. Мяркую, не аднаму мне
гэта падабаецца, а вельмi
мнопм. А калi усведамляеш,
што i сам маеш самыя непас-
рэдныя адносшы да гэтага вшу
транспарту, так! гонар ахоп-
лiвае! .
- Чым прыцягвае вас чы-

гунка?
- Найперш стабiльнасцю,

надзейнасцю, сустрэчай з но-
вымз людзьмi. А гэта вельмi
цiкава. Тут i ааробак надран-
ны. Прычым атрымлiваем яго
своечасова. Прауда, работа
патрабуе адказнасцi, пастаяв-
нага павышэння квалiфiкацыi.
Во даводзiцца мець справу з

лодку Маладзечанскай дыс-
танцыi пуцi працуюць тры
брыгады, а гэта 15 чалавек.
Многiя са значным вопытам
работы. 3 добрага боку хачу
адзначыць брыгадзiра пуш'
Аиатолiя Аитаиовiча. Ава-
толiй Врaнiслававiч на чыгун-
цы ужо 26 год. Пачынау ман-

ковгч, Вцетар Туровiч, Ава-
тпшй Вапручкоу. Хачу на-
зваць i Аляксаидра Владыку,
якi зараз выконвае абавязкi
брыгадзiра пуцi.
- Што скажаце калегам

напярэдадиi прафесiйнага
свята?
- -Хачу павiншаваць з гэ-

тай нагоды свазх калег iycix
чыгуначнгкау Веларусi. Пажа-
даць моцнага вдароуя, дабра-
быту, поспех ау у працы i
жыццi, мгрвага неба над гала-
вой. 1 каб наша галоукая за-
дача - забеспячэнне бяспеч-
нага руху цягнiкоу - i нада-
лей выконвалася якасна i у
поУным аб'ёме.

Марыя ЛУВНЕ~СКАЯ.
Фота

Аляксаидра Выеоцкага.

Заутра --ДЗень чыпу нвчн.к«

Прафесiя аб'яднала. .. ..руплгвых 1 адказных
новымт матэрыялaмi, абсталя-
ваннем. Ды i патрабаваннi да
работвзвар пастаявна павы-
шаюцца. Вельмi шмат увагт
удзяляецца бяспецы працы i
гэта правiльна. Атаксама
клопату аб людзях.
- Наколькi разумею, ад

ваmай работы i работы ва-
шых падиачалеиых зале-
жыць бяспечиы рух цягиi-
КОУ?
- Гэта сапраёды так. Каб

цягнiк не сышоу з рэек i без
перamкод дайшоу да свайго
пункта прызначэння, стара-
ецца шмат. людвей. У двух
словах пра гэта не раскажam.
Ды i шкому не патрэбны та-
кiя падрабязнасцi. Калi "ко-
ратка, пастаянна квнтралю-
ецца стан чыгуначных пуцей,
праводвяцца прафiлактычныя
тэхнгчныя, а пры неабход-
насцi рамонтныя работы.
Плануецца i капiтальны ра-
монт на асобных участках,
дзе пуцi УмацоУваюцца, замя-
няюцца на новыя. Такiя ра-
боты патрабуюць аначных
фiнансавых выдаткау i без
падтрымкi дзяржавы мы б з
iMi не справiлiся. Што даты-
чыць зоны абслугоування, то
яна у нас даволi вялзная -
практычна ад Крывiчэй да
Куранца.
- Раскажыце, калi ласка,

пра людаей, з якiмi працуеце.
- Калектыу падабрауся

дружны, згуртаваны. Работа
патрабуе дысцыплiнаванасцi,
адказнасцi, таму гультаям у
нас не месца. На 10-ым ака-

цёрам. На пасадзе брыгадзiра
пyцi - 20 год. Адказны, мэ-
тавакграваны, патрабавальны
да сябе i падначаленых. У нас
кожны стараецца. Iнакш на
чыгунцы проста нельга. У
лiку найбольш актыуных ,
руплiвых - манцёры пуцi
ЯУгеи Колесеиь, Вiтaлiй Вал-
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