Чотириденний
робочий тиждень
заощадив галузі
500 млн грн
Одним із антикризових заходів на залізницях України став добровільний перехід
працівників на чотириденний робочий тиждень. Сумарно перехід на скорочений робочий тиждень уже дозволив зекономити 500
млн грн для залізничної галузі.
“Можна вважати, що кожен залізничник узяв і приніс ці кошти з дому для того,
щоб робочі місця були збережені, адже не
секрет, що, навіть не отримуючи оплати за
ці дні, люди все одно виходили на роботу,
оскільки залізнична галузь специфічна і
цього потребують вимоги безпеки руху, необхідна присутність людей на місці для забезпечення технологічного процесу”, – зазначив Генеральний директор Укрзалізниці
Михайло Костюк.
За словами Генерального директора
Укрзалізниці, цей вчинок працівників галузі
є гідним прикладом того, як люди підставляють своє плече державі в кризовий період.
“Я вдячний залізничникам за те, що вони
з розумінням поставилися до ситуації, і це
дозволило зберегти робочі місця, дозволило
не втратити впевненість людей у завтрашньому дні”, – зауважив Михайло Костюк.
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лискуче виступив на чемпіонаті
Європи з важкої атлетики, що проходив з 4 по 12 квітня у Бухаресті
(Румунія) львівський атлет-олімпієць, вихованець спортивного клубу “Локомотив”
Ігор Шимечко. В останній день змагань у
найпрестижнішій ваговій категорії понад
105 кг наш спортсмен завоював титул чемпіона Континенту, виборовши дві золоті
медалі у ривку та поштовху, а також “золото” чемпіонату, набравши за сумою двох
вправ 433 кг. Боротьба за першість була
сповнена напруги і драматизму. Серйозну
конкуренцію нашому штангісту намагався
скласти суперник з Росії. Проте в підсумку заслужену перемогу здобув львів’янин.
(Детальніше про це читайте у розмові
з чемпіоном Європи Ігорем Шимечком
на 7 стор.)
Своїм досягненням важкоатлет-залізничник започаткував нову сторінку в
історії львівської важкої атлетики після
понад 30-річної перерви, коли 1976 року на
олімпійському помості в Монреалі у складі
збірної СРСР золоту нагороду виборов
Петро Король.
На фото: рівняння
на український прапор!

Шановні залізничники!
Від щирого серця вітаємо вас зі світлим Христовим Воскресінням!
Це величне свято спонукає нас ще раз замислитися над вічними цінностями
християнської моралі, зміцнює кожного з нас духовно. Адже Великдень для кожного християнина є основою віри, запорукою впевненості в перемозі Добра, Любові
та Справедливості.
Тож у радісні дні Пасхальних свят дозвольте побажати Вам міцного здоров’я і
благополуччя, наснаги та достатку в родинах, щастя й нових звершень в ім’я Бога
та України.
Нехай Пасхальна радість буде для всіх невичерпним джерелом духовних і
тілесних сил, збагатить наші серця твердою вірою в щасливу долю рідного народу.
Христос воскрес!
Генеральний директор
Укрзалізниці
Михайло КОСТЮК

Голова Федерації профспілок
транспортників України,
Голова профспілки залізничників
і транспортних будівельників України
Вадим ТКАЧОВ

Нехай великодні дзвони дарують
віру, надію і любов
Із настанням справжньої квітучої весни відзначаємо особливо шановане й величне
свято Великодня – символ перемоги життя над смертю, добра над злом, світла над
пітьмою, віри – над безнадією. Щороку свято світлого Христового Воскресіння відгукується у наших серцях радістю та надією, зміцнює нашу віру в ідеали добра, допомагає нам долати життєві негаразди.
Великодні дні спонукають оцінити чистоту своїх помислів, бажань та вчинків, а ще
– бути добрішими, милосерднішими, терплячішими, благороднішими один до одного.
Дорогі колеги-залізничники!
Щиро вітаємо Вас із світлим святом Воскресіння Христового! Хай потішать Ваші
душі великодні рушники та різнокольорові українські писанки. Нехай великодні дзвони
принесуть до Ваших осель мир, злагоду, душевний спокій, здоров’я, добробут, подарують Вам віру, надію і любов. Бажаємо, щоб Боже благословення завжди оберігало Вас
і Ваших близьких, давало сили і натхнення на здійснення добрих справ.

В.о. начальника ДТГО
“Львівська залізниця”
Богдан ПІХ

Голова дорожнього
комітету профспілки
Андрій СЕНИШИН

