У

с уботу, 14 серпня, на базі спорткомплексу дорожнього
ФСК “Локомотив” та на спортивних майданчиках методично-інформаційного бюро залізниці в Суховолі відбулися Спортивні ігри ДТГО “Львівська залізниця “, присвячені 19-й
річниці Незалежності України. Участь у змаганнях узяли збірні
дирекцій залізничних перевезень та служб залізниці.

Урочиста частина спортивного свята
розпочалася з параду команд, які вишикувалися на спортивному майданчику ФСК
“Локомотив”. У своєму виступі перед учасниками турніру та численними уболівальниками заступник начальника залізниці з
рухомого складу та матеріально-технічного
постачання Іван Груник переказав усім присутнім щирі вітання зі святом від начальника
залізниці Богдана Піха. Іван Степанович зазначив, що цей спортивний турнір є гарним
початком до відзначення великого державного свята – Дня незалежності України.
Разом із тим він зауважив, що ці змагання є
і певним підсумком спортивного марафону,
який тривав на залізниці впродовж усього

року. При цьому Іван Груник наголосив, що
активний спортивний рух на залізниці провадиться не лише задля розваги. Це насамперед комплексна програма, затверджена
керівництвом залізниці та дорожньої профспілки, скерована на популяризацію здорового способу життя серед трудового колективу
залізниці та членів сімей залізничників, що
серед іншого має на меті підвищення продуктивності праці на виробництві.
Міцного здоров’я, гарного настрою, наснаги до коректної спортивної боротьби
побажав учасникам змагань перший заступник голови профспілкової організації
залізниці Іван Сельменський. Іван Іванович
нагадав присутнім, що нещодавно у Чопі на

високому організаційному та представницькому рівні відбувся спортивний турнір, присвячений Дню профспілки та пам’яті Героя
України Георгія Кірпи, і висловив сподівання,
що Спортивні ігри залізничників з нагоди 19-ї
річниці незалежності України відбудуться на
такому ж високому рівні.
Начальник дорожнього ФСК “Локомотив”
Олексій Козачук відзначив, що попри велику
кількість уже знайомих облич радий бачити
на змаганнях і чималу кількість нових молодих учасників, а це означає, що лави спортивного руху на залізниці поповнює молодь, яка
приходить на роботу в підрозділи магістралі.
Тож, на його думку, таке поєднання досвіду
й молодості додасть змаганням спортивного

азарту та буде до вподоби уболівальникам,
які приїхали підтримати свої команди.
Під звуки Національного Гімну капітани
команд підняли Державний прапор України,
давши офіційний старт спортивним змаганням.
Загалом у чотирьох видах спорту (мініфутбол, волейбол, шахи, настільний теніс)
за перемогу та призові місця змагалося
44 команди. Традиційно найчисельнішими
були турніри в ігрових командних видах
спорту. Зокрема в міні-футболі свою майстерність уболівальникам демонстрували 14
залізничних колективів. У напруженій драматичній боротьбі, яка завершилася серією
післяматчевих пенальті, вольову перемогу
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