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Будзем разам!
Дарагія сябры! 

Працягваецца падпіска 
на «Добрушскі край» 

на II квартал 2022 года. 
Цана на месяц – 8,06 р. 
На квартал – 24,18 р.

Сёння ў раёне ўшаноўваюць лепшых прадстаўнікоў прадпрыемстваў 
і арганізацый раёна – майстроў, прафесіяналаў. Віншаванні і за-
служаную ўдзячнасць прымаюць кіраўнікі прадпрыемстваў, якія 
дасягнулі найбольш значных эканамічных паказчыкаў у сваёй галіне, 

спецыялісты розных узроўняў і радавыя рабочыя. Сярод пераможцаў 
раённых спаборніцтваў – як вопытныя работнікі, так і маладыя «зоркі». 
Сакрэты свайго поспеху яны расказалі журналістам «ДК». 

Матэрыялы чытайце на старонках 6, 7, 8, 11.

Сучасны будынак участ-
к а  п а ш т о в а й  с у в я з і  Р У П 
«Белпошта» ў Церахоўцы. У 
холе на стале – старая ся-
мейная фатаграфія: хтосьці 
з наведвальнікаў, мабыць, у 
спешцы пакінуў. 

– Доўга тут ляжыць. Мы яе не 
прыбіраем: раптам гаспадар 
успомніць, вернецца, – кажа 
намеснік начальніка аддзялення 
паштовай сувязі ў Церахоўцы 
Яўгенія Асадчая. 

Наогул, уважлівае стаўленне да 
кожнага наведвальніка тут у пры-
ярытэце. У паштовым аддзяленні 
працуюць восем чалавек, якія 
абслугоўваюць каля трох тысяч 
церахаўчан і жыхароў пасёлка 
Стэп.

Яўгенія Асадчая на пасадзе 
намесніка больш за 10 год. У 
галіне ж паштовай сувязі – 18 
гадоў. За гэты час у выбары 
прафесіі ніводнага разу не рас-
чаравалася. Прызнаецца: працу 
сваю любіць за магчымасць мець 
зносіны з людзьмі.

– Работа ў нас наладжана, усе 
працуюць хутка і якасна. Нават у 
гарачыя часы, да прыкладу, пад-
час падпіскі, – адзначае Яўгенія 
Леанідаўна.

Усяго ў аддзяленні афармляюць 
падпіску на 70 найменняў газет і 
каля 90  часопісаў. Папулярнасцю 
карыстаецца і раёнка. У першыя 
дні падпісной кампаніі перава-
гу «роднай» газеце аддалі 40 
жыхароў Церахоўкі. Пасля атры-
мання пенсій актыўнасць пастаян-
ных чытачоў рэзка павялічваецца. 
Некаторыя падпісваюцца адразу 
на паўгоддзе. 

Больш таго, у аддзялення 
добрыя паказчыкі па тавара-
абароце. Супрацоўнікі пры-
маюць заяўкі ад насельніцтва 
н а  р э а л і з а ц ы ю  б ы т а в о й 
тэхнікі.  Таксама якасна вы-
конваюць паслугі па пашто-
вых адпраўленнях: пераводы, 
пасылкі, паскораная пошта, 
пісьмовая карэспандэнцыя. А за 
ўважлівыя адносіны – прыемны 
бонус: усмешка і шчыры «дзя-
куй» наведвальнікаў.

Вольга АСТАПЕНКА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Адказныя за навіны
Дзе працуе лепшы работнік паштовай сувязі 
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