Чернівці
готуються до
ювілею

Начальник залізниці Михайло Мостовий під час
робочої поїздки разом із керівниками служб залізниці побував у Чернівцях. Ремонтні роботи на вокзалі
проводять працівники Тернопільського та ІваноФранківського будівельних управлінь. Як зазначив
начальник вокзалу Чернівці Дмитро Гарабаджів,
сьогодні роботи виконані на 80 відсотків.
“Роботи на вокзалі в Чернівцях ми завершимо у встановлені терміни – до 4 жовтня, і чернівчани на 600-річчя свого міста в подарунок від
залізничників отримають відремонтований вокзал”, – підсумував начальник залізниці Михайло
Мостовий.
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На два мільйони
більше, ніж торік
З таким товарообігом завершили нинішнє
літо колективи вагонів-ресторанів та вагонів-кафе
структурних підрозділів, які підпорядковуються
пасажирській службі залізниці. Традиційно залізничною кухнею могли скористатись і пасажири
додаткових поїздів, зокрема, й сполученням ЛьвівСанкт-Петербург. Як повідомила начальник відділу
організації харчування пасажирської служби Оксана
Васьковець за червень, липень та серпень товарообіг становить 11 млн гривень, що на 2 млн більше,
ніж за аналогічний період торік.

День дій
за гідну працю

Фото Юліана ОЩІПКА

Всесвітній день дій профспілок за гідну працю
вперше відбуватиметься 7 жовтня. Відповідне рішення про таку міжнародну акцію ухвалила Міжнародна
конфедерація профспілок.
Враховуючи актуальність забезпечення залізничникам права на гідну працю, президія ради
профспілки під час Всесвітнього дня дій профспілок за гідну працю пропонує профспілковим органам всіх рівнів цього дня провести зустріч лідерів,
працівників та активу профорганізацій, в трудових
колективах організувати дні трудового права, перевірити дотримання роботодавцями норм трудового
законодавства тощо.

ІІІ чемпіонат Укрзалізниці з міні-футболу, який
відбувся 19-21 вересня на оновленому стадіоні
“Локомотив” у Чопі, визначив нового чемпіона.
Блискучу перемогу у цьому турнірі здобули спортсмени Львівської залізниці. Нашу магістраль на престижних змаганнях представляла команда Ужгородської
дирекції залізничних перевезень. У фінальному двобої
наша команда здолала опір колег із Донецької залізниці з рахунком 7:3.
Репортаж із чемпіонату читайте на 6-7 стор.

Пасажирський
серпень
на Закарпатті
“Упродовж останнього літнього місяця в
Ужгородській дирекції залізничних перевезень збільшилася кількість пасажирів у прямому сполученні. У
серпні реалізовано 111 300 квитків, що майже на дві
тисячі більше, ніж за аналогічний період минулого
року”, – повідомила начальник пасажирського сектору Ужгородської дирекції залізничних перевезень
Ірина Піщанецька.

“Ми відчули, що залізничники – одна велика родина”

Біда завжди приходить несподівано. Вода в нашому
регіоні вийшла з берегів і стрімким потоком рушила на
наші подвір’я, городи, оселі. Здавалося, немає сили, що
могла б її зупинити. Хтось зустрівся із нею віч-на-віч
уночі, хтось на світанку чи посеред дня. Кожного з нас
у цей час тривожила думка: що буде з дітьми, старими
батьками, господаркою, з якої годувались? Самотужки
боротися зі стихією було неможливо. Залишалося лише
терпіти і чекати…
Ваша матеріальна допомога, яку ми одержали через
благодійний фонд “Спілчани”, стала для нас тим рятівним острівцем, який дарує потерпілим віру у порятунок
серед, здавалося, безмежної води. Вкотре ми відчули, що
залізничники – одна велика родина, і це не просто слова,
а відданість професійному братерству, готовність відгукнутися на біду і прийти на порятунок. Нам нелегко,
але крок за кроком все, що зруйнувала повінь, ми відновимо, відбудуємо.
Ваша допомога для нас - це не просто певна сума
грошей, це душевне тепло, яке зцілило наші душі, ми
впевнені - воно повернеться Вам щирою людською вдячністю і Божим благословенням.

Низький уклін Вам за чуйність і доброту, щиро
дякуємо за дуже потрібну нам допомогу.
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