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Робота жінок на залізниці за своєю вагомістю та
відповідальністю часто не поступається чоловічій.
Гарантувати безпеку руху – основний принцип роботи, який лягає і на тендітні жіночі плечі.
Чергова по станції Персенківка Іванна Лисак (на
фото) прекрасно справляється із цим завданням.
Вона не лише добра донька, любляча дружина та
турботлива мама, вона ще й краща у своїй професії. Напередодні Міжнародного дня прав жінок і
миру кореспонденти газети вирішили поцікавитися в Іванни Лисак, як їй вдається легко вирішувати
життєві турботи та досягати високих результатів у роботі.
Звання “Кращий працівник залізничного транспорту”, одержане у 2010 році, стало для Іванни Лисак
несподіванкою. Тим більше вона не сподівалась
на урочисте вручення нагороди. Здавалось,
що все обійдеться дуже скромно, у межах
відділу кадрів Львівської дирекції залізничних перевезень. Натомість – актовий зал
дирекції, багато колег, відзнака з рук головного інженера дирекції і зворушення від усвідомлення того, що її працю цінують.

Із ледь відчутним теплом перших весняних сонячних променів ми зустрічаємо це світле і бажане
свято – Міжнародний день прав жінок і миру.
Віддавна ми, чоловіки, не перестаємо схилятися перед жіночим покликанням дарувати життя і
наповнювати його високим змістом Любові, Добра
і Краси. Жінки завжди оточують нас теплом та увагою і, незважаючи на численні турботи, пов’язані
з роботою і родиною, дарують спокій і щастя, підтримують добрим словом, надихають на творчість
і працю.
Сьогодні жінки беруть активну участь у всіх
сферах життя залізниці. Завдяки своєму особливому такту, інтуїції, терпінню, вони гідно виконують
непрості завдання, з якими інколи важко впоратися сильним і досвідченим чоловікам.
Дорогі жінки – матері і дружини, сестри і бабусі,
доньки та онуки! Добрі й ласкаві, мужні і вразливі,
хоробрі і тендітні, ви – найдорожче, що є в житті чоловіків. З нагоди цього прекрасного свята
від щирого серця зичимо вам здоров’я, любові,
успіхів, розуміння ваших близьких, невичерпної
творчої енергії, добра й упевненості у своїх силах.
Бажаємо, щоб кожен прийдешній день ви зустрічали з усмішкою, із передчуттям приємних подій, із
впевненістю і щиросердечним спокоєм! Хай ваше
життя буде світлим і сонячним, дарує приємні несподіванки і душевний комфорт. Бажаємо, щоб
вас ніколи не оминала увага й турбота чоловіків, а
прекрасні почуття дарували натхнення для нових
творчих успіхів і життєвих перемог.
Богдан ПІХ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

Продовження на 4 стор.

ПОДІЯ

21 лютого 2011 року в рамках ХІ Конгресу ділових,
наукових і творчих кіл України “Україна і світ: інноваційний потенціал та інвестиційна привабливість”
відбулися урочистості з нагоди вручення вищих нагород Європейської асамблеї бізнесу керівникам залізничної галузі України. Спеціальний диплом за високий
професіоналізм та партнерську надійність вручено
начальнику Львівської залізниці Богдану Піху та керівникам інших магістралей України.
Президент Міжнародного клубу лідерів Пол Бріггс вручив
генеральному директору Укрзалізниці Михайлу Костюку відзнаку “Best Enterprises of Europe” (кращі підприємства Європи),
а також іменний знак “Best Manager of the year” (кращий топменеджер року) за впровадження інноваційних рішень в управлінні залізничною галуззю в рамках підготовки до проведення
Євро-2012.
“Вищої нагороди Європейської асамблеї бізнесу щорічно
удостоюються десятки підприємств Європи, які динамічно розвиваються. А імена керівників, які отримали знак “Best Manager
of the year” заносяться до щорічного реєстру найефективніших
менеджерів Континенту”, – наголосив Пол Бріггс.

Прийміть найсердечніші вітання з чудовим
весняним святом – 8 Березня!
У цей день нас переповнює почуття величезної вдячності до вас, дорогі залізничниці! Адже
ви – наша надійна опора у складних ситуаціях,
ви допомагаєте нам досягати успіхів і перемог,
вселяєте віру у власні сили. Сьогодні прекрасний привід висловити вам слова щирого захоплення дивним умінням поєднувати різноманітну
професійну діяльність із своїм головним призначенням – бути берегинями домівки, традиційних
моральних цінностей і засад, виховувати синів і
дочок. Неможливо уявити собі наші поїзди та вокзали без чарівних провідниць, касирів, дикторів…
Де б не працювала жінка – вона завжди створює
навколо себе неповторну атмосферу затишку й
довіри.
Залізничники з турботою та безмежною
повагою ставляться до своїх співробітниць.
Керівництво галузі та профспілка зі свого боку
дбають про те, щоб кожна залізничниця почувалася захищеною та впевненою в майбутньому.
Від усієї душі бажаємо вам щастя, кохання й
добра! Нехай поруч із вами завжди будуть лише
гідні люди, а серед них – чоловік, з яким легко
долати будь-які незгоди. Зустрічайте кожен день
усмішкою та передчуттям радості!
Зі святом вас!
З повагою
Михайло КОСТЮК,
Вадим ТКАЧОВ,
генеральний директор голова Федерації профспілок
Укрзалізниці
транспортників України,
голова профспілки залізничників
і транспортних будівельників України

