Цей весняний день – особливий для
всіх жінок. Він дарує кожній жінці
неповторне відчуття щастя, радості, додає оптимізму і життєвих сил.
8 Березня уособлює найкращі людські
якості: красу, ніжність, доброту, милосердя – усе, що властиве буденним
чеснотам жінки – матері, дружини,
сестри.
Залізниця має прекрасне жіноче обличчя, адже в галузі працюють тисячі
жінок найрізноманітніших професій.
Здавна повелося, що жінка є берегинею
родинного вогнища, дбає про тепло та
добробут у своїй оселі. Тому ми, чоловіки,
свідомі того, що без вашої підтримки,
розуміння, ініціативності та творчої
думки були б неможливі чимало позитивних змін у житті нашого великого
трудового колективу. Своєю відданою
працею та силою духу ви прикрашаєте і
зміцнюєте галузь, примножуєте її успіхи та досягнення.
Усвідомлюючи це, керівництво залізниці та дорожня профспілка уважно
ставляться до проблем та потреб жінок на виробництві. Серед пріоритетів
завжди був, є і буде захист жінки-працівниці, жінки-матері, гідна оплата нелегкої праці, якісне медичне обслуговування, достойний відпочинок.
Зі святом, шановні і прекрасні наші
жінки-залізничниці! Нехай весна живе у
ваших серцях і за будь-якої погоди дарує
вам гарний настрій. Нехай цей день зігріє
ваші душі теплом сонячних променів та
ніжністю перших весняних квітів.
З повагою
Михайло МОСТОВИЙ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Триває підготовка об’єктів до
пропуску весняного льодоходу та паводків

З

авершилась зима, яка
прийшла до нас на декаду пізніше за середньобагаторічні строки і переважно
була доволі холодною із достатньою кількістю опадів,
що обумовило постійне накопичення снігу в басейнах рік,
а також активне утворення
льоду на більшості рік у межах
території Львівської залізниці.
Тож на порядку денному в залізничників – питання організації
своєчасної підготовки споруд
колійного господарства та
об’єктів водопостачання для
забезпечення безперебійного та
безперервного руху поїздів на
період льодоходу і пропуску весняного та літнього паводків.
На Львівській залізниці працює
оперативний штаб під керівництвом заступника начальника залізниці з колії Володимира
Харлана у складі начальників
служб Управління залізниці,
якому належиться подбати про
надійну експлуатацію ділянок
залізничного полотна, що знаходяться у складних інженерно-геологічних умовах.
Продовження на 8 стор.

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

Прийміть найсердечніші вітання з
чудовим весняним святом – Міжнародним
днем прав жінок і миру!
Це свято особливе для всіх, адже воно
є уособленням весни та жіноцтва. Любі
жінки! Ви – найдорожче, що є в житті чоловіків. Поруч із вами ми стаємо
більш мужніми та впевненими, прагнемо бути гідними вас. Ви не забуваєте
ділитися своїм теплом, підтримуєте
добрим словом, надихаєте на подвиги,
творчість, працю. Заради вас, в ім’я вашого щастя відбуваються і великі діяння, і повсякденні справи.
Нехай прекрасні почуття зігрівають
ваші серця і дарують окрилення для нових успіхів у сфері залізничного транспорту, якому ви віддаєте свої знання і
таланти. Ваш внесок у розвиток транспортної галузі важко переоцінити.
Зі свого боку чоловіки-залізничники
завжди з турботою та безмежною повагою ставляться до своїх співробітниць.
Керівництво галузі та профспілка дбають про те, щоб кожна жінка почувалася захищеною і впевненою в майбутньому.
Бажаємо вам міцного здоров’я, доброго настрою та здійснення всіх заповітних мрій! Нехай у ваших душах завжди
квітне весна, а в родинах панують добробут і затишок.
З повагою
Михайло КОСТЮК,
генеральний директор
Укрзалізниці

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

