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Рішучості вистачає
«Одне з моїх головних завдань – змусити колег повірити у неабияку силу колективу, де кожен переймається не лише власними проблемами і турботами, а й бере
участь у вирішенні спільних питань», – вважає машиніст
електровозу управління залізничного транспорту Південного гірничо-збагачувального комбінату, профгруп
орг другої зміни служби рухомого складу Вадим Пятков.
То нічого, що офіційно Вадима було обрано проф
групоргом лише пів року тому. Ще задовго до цього він,
щиро переймаючись нагальними потребами колег, активно долучався до громадського життя.
– Зазвичай як відбувається? Переважна більшість
лише висловлює своє незадоволення, а от вирішувати
проблему, щось реально робити – це хай хтось інший, не вони. Я до такого не звик: одна
справа – порожні балачки, інша – реальні дії, – впевнений наш співрозмовник.
А про те, що турбує колектив, він знає якнайкраще, адже працює в службі рухомого
складу Південного майже два десятки років. Запис про його працевлаштування на комбінат з’явилася у трудовій книжці Вадима, коли йому виповнилося вісімнадцять.
– Після школи я вступив до одного з місцевих профтехучилищ: дуже спокушала перспектива за декілька місяців здобути гідну спеціальність – помічник машиніста електровозу, – згадує залізничник. – Півроку за партою, а далі – три місяці виробничої практики, яку
пощастило проходити на Південному ГЗК. Тут, завдяки наставнику Сергію Олександровичу
Нечаєву, почав опановувати все з самого початку – і теорію, і практику. Під його пильним
наглядом вчився виконувати завдання якісно, цікавився усім, що в майбутньому може знадобитися у роботі. Тож коли практика добігала кінця, мені і деяким іншим випускникам запропонували лишитися на виробництві.
На той момент вісімнадцятирічний хлопчина вже оволодів п’ятьма спеціальностями.
Крім основної, опанував роботу слюсаря з ремонту рухомого складу, складача потягів, автослюсаря та водія категорії С. Як і хотів після практики, прийшов працювати у колектив
другої зміни, який став рідним на довгі роки. Спочатку працював на першому колі, а потім
почалася робота на залізниці в кар’єрі підприємства, що триває й донині…
Про небайдужий характер Вадима в колективі знали завжди, тож нерідко йшли шукати поради саме до нього. Він вислуховував і, не відкладаючи, звертався по допомогу та
роз’яснення до голови цехової організації ПМГУ та начальника служби.
– Питань у нашій зміні завжди було чимало: це і забезпечення спецодягом, і атестація
робочих місць, і додержання питного режиму, і багато інших, – зізнається наш герой. – До
того ж, мені і колегам прийшлося до душі прагнення профлідера залізничників Станіслава
Покуля підіймати дух колективу, змінювати щось на краще. Коли ж в минулому році працівники другої зміни офіційно обрали мене профгрупоргом, я відчув, що віднині на мені
чимала відповідальність, люди чогось чекають від мене. Намагаюся їх не розчаровувати.
Велику підтримку маю від свого заступника Андрія Бахмацького, який завжди чимало робить для колег, а особливо нині, під час війни.
Як розповів Вадим, сьогодні велика кількість представників саме другої зміни боронить
нашу державу від ворога зі зброєю в руках. Кожен із захисників постійно у полі зору колег:
якщо бійцеві чогось не вистачає, колектив одразу приходить на допомогу, до збору коштів
долучаються усі без винятку.
А нещодавно героя нашого матеріалу було обрано до складу загальнокомбінатівської
комісії з трудових спорів. Не дивно, що вибір зупинився саме на ньому: рішучості йому вистачає, як і відчуття справедливості.
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