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З патріотичним колоритомЗ патріотичним колоритом
Наприкінці травня Дніпровський металур-

гійний завод відзначив свій 135-й день на-
родження. У важкі воєнні часи з піднесеним 
настроєм в усіх складно. Але металурги ви-
рішили, що урочисту дату необхідно вшану-
вати, зарядившись оптимізмом і згадавши, 
заради чого варто долати труднощі та сум-
лінно працювати день у день. Тож свято, яке 
до того ж лише на кілька днів розійшлося у 
календарі із загальноукраїнським Днем ви-
шиванки, вийшло з патріотичним колоритом.

Маючи на меті привітати одне одного і 
рідне підприємство, працівники різних це-
хів, відділів і служб ДМЗ не тільки вдягну-
лися у національне вбрання та влаштували 
імпровізо вані фотосесії з прапором України, 
але й підготували творчі поздоровлення.

Наприклад, співробітники фінансової ди-
рекції створили креативну листівку з добри-
ми побажаннями: «Нехай на нас завжди че-
кає позитив, а також виконаний на 100% план 
виробництва, звершення на шляху розвитку 
і модернізації нашого легендарного заводу! 
Україна переможе і ми переможемо!»

Такелажник дирекції з постачання Євген 
Білуха передав теплі слова від свого підроз-

ділу: «Бажаємо, щоб наш завод-ювіляр пра-
цював як годинник ще довгі роки, процвітав 
та радо зустрічав робітників!» «Процвітання 
та розвитку, стабільної та безпечної роботи, 
нових ринків збуту та гідного прибутку» зи-
чила підприємству бухгалтерія.

Представники дирекції з інформаційних 
технологій склали до свята вітальний вірш. 
А електромонтер цеху електропостачання 
Наталія Жонсон принесла напередодні фо-
тографування плакат, який намалювала на 
честь ювілею заводу її дев’ятирічна донечка 
Поліна…

До вітань з днем народження ДМЗ, само 
собою, приєднався і профспілковий актив 
первинки ПМГУ. Її очільник Сергій Крамар-
чук зазначив: «Всі ми пишаємось славним 
минулим і віримо у світле майбутнє нашого 
підприємства. Те, що навіть у таку складну 
годину, під час війни, люди знаходять у собі 
сили й натхнення радіти святу і душевно ві-
тати з ним колег – добрий знак. Металурги, 
члени ПМГУ працюють, долають перешкоди 
і не падають духом. А саме сила духа є го-
ловною запорукою перемоги».
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