Зі святом, любі жінки!
Щиро вітаємо вас із прекрасним весняним святом – 8 Березня! Дякуємо вам за доброту і ласку,
підтримку і віру, щоденну працю та затишний побут. Залізниця не може існувати без жінок, адже
майже третина колективу Львівської магістралі
– представниці прекрасної половини людства. Ви
обіймаєте найрізноманітніші посади, керуєте великими колективами і зігріваєте турботою пасажирів
на вокзалах та у поїздах, ви завжди там, де потрібно
тонко відчувати нюанси, вміло реагувати, вирішити питання нестандартно, застосувавши недосяжний колегам-мужчинам тисячолітній досвід історії і
мудрість поколінь. Ми натомість щоденно прагнемо
створити для вас зручні і безпечні умови праці, підтримувати дружній клімат у колективі, огорнути
вас турботою та увагою.
З нагоди свята бажаємо вам, дорогі наші колегизалізничниці, насамперед здоров’я, щастя, родинного затишку і благополуччя. Бажаємо тепла і любові,
миру і достатку, краси і здійснення мрій. Зі святом,
любі жінки!
Богдан ПІХ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

Зі святом, дорогі
колеги-залізничниці!
ПРО ГОЛОВНЕ

В

осьмого березня чоловічий гурт вокзалу
станції Ужгород традиційно вітає зі
святом прекрасну половину колективу.
У цій урочистій атмосфері з поважної причини трішки більше уваги приділяють завідувачу
квиткових кас вокзалу станції Ужгород Оксані
Федишин, черговій залізничних агентств з обслуговування пасажирів Ілдико Санто та бухгалтеру Наталії Палаташ. Прикметно, що
вітання у цей день Оксана Михайлівна, Ілдико
Ернівна та Наталія Йосипівна приймають не
лише від чоловіків, а й від жінок... А все тому,
що 8 Березня вони відзначають не лише всесвітньо відоме міжнародне свято, а й свято родинне – свій День народження.
Та обставина, що два чудові свята у календарі в Оксани Федишин (на фото) припадають
на один день, не надто її засмучує: “Зате 8 березня я отримую найбільше подарунків”, – усміхаючись, відповіла вона.
Продовження на 4 стор.
ПРИЗНАЧЕННЯ

ÍÀÊÀÇÎÌ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ
ÄÒÃÎ “ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÇÀË²ÇÍÈÖß” ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍ²:
ГНАТЮК Андрій Зіновійович – головним інженером
ВП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень”
ПОТІЧНА Олександра Степанівна – головним бухгалтером
ВП “Дорожній фізкультурно-спортивний клуб “Локомотив”

Будмайданчик
для Бескидського
Як повідомив редакції інженер з ремонту
колії Мукачівської дистанції колії Іван Одуд, на
станції Бескид тривають підготовчі роботи з
будівництва Бескидського тунелю. На сьогодні
вкладено чотири комплекти ручних стрілочних
переводів з коліями для розміщення колійної
техніки, яка працюватиме під час будівництва.
Сніговий покрив майже зійшов. Тож нині вирішується питання будівництва під’їзної автомобільної дороги до будівельного майданчика.

Пункти обігріву
для колійників
Торік на Львівській залізниці капітально відремонтовано і оновлено чотири пункти
обігріву колійних бригад на станціях Великі
Бірки, Скнилів, Золочів та зупиночному пункті
Зарваниця. На це використано 2,956 млн грн. Із
них 588 тис. грн – на переобладнання під пункт
обігріву та капітальний ремонт будівлі на станції Скнилів. У названих пунктах обігріву створені
всі умови для перепочинку, харчування і підготовки до роботи колійників, які в будь-яку погоду трудяться просто неба.
За словами інженера служби колії Марії
Кубаренко, цього року планують капітально
відремонтувати чотири пункти обігріву колійних бригад на станціях Рава-Руська, Здолбунів,
Ставчани, Турка. На це передбачено затратити
близько 3 млн грн.

Прийміть найщиріші вітання з прекрасним весняним святом – 8 Березня!
Активна життєва позиція, високий освітній і професійний рівень, ініціатива і заповзятливість стали
невід’ємними рисами наших сучасниць. Залізниця має
прекрасне жіноче обличчя, адже в галузі працюють
тисячі жінок найрізноманітніших професій. Важко
уявити собі наші поїзди та вокзали без чарівних провідниць, касирів, дикторів… Жінка завжди створює
довкола себе неповторну атмосферу тепла, ніжності й довіри. Тож завдання чоловіків-залізничників
– захистити своїх колег, коханих дружин, доньок та
матерів від можливих життєвих негараздів.
Зі святом, милі жінки, дорогі колеги-залізничниці! Хай ваша краса, чарівність, душевна щедрість, як
цілюще джерело, живлять творчі сили сильної половини людства. Здоров’я, щастя і благополуччя вам
і вашим сім’ям!
З повагою
Володимир КОЗАК,
генеральний директор Укрзалізниці

Дорогі жінки!
Щиро вітаю вас зі святом весни і краси!
Бажаю вам упевненості в тому, що ви – кохана,
прекрасна, неповторна. Хай життя щедро дарує
вам щастя!
Хай усмішка обличчя осяває,
Троянди вам хай стеляться до ніг,
Добро і щастя в гармонійнім поєднанні
Хай супроводжують Вас всіх!
Здоров’я вам карпатського, міцного!
Кохання, долі – на роки!
Бо жінка – Берегиня дому,
На всі часи, століття і віки!
З повагою
Іван ГРУНИК, голова Львівської
обласної організації партії “Відродження”

