У Чорткові
вітали залізницю

Свято у вагонному депо Дрогобич

Т

ретього листопада у вагонному депо Дрогобич
відбулися урочистості з
нагоди 150-річчя Львівської залізниці, на яких були присутні не
лише працівники вагонного депо
Дрогобич, ветерани залізничного транспорту, пенсіонери, але й
працівники залізничних підрозділів усього вузла. Урочистості
розпочалися святковою літургією
біля скульптури Божої Матері, що
на території депо. Зі святом залізничників привітали начальник
служби вагонного господарства
Володимир Мельничук, начальник
вагонного депо Дрогобич Микола
Косован, колишній начальник
служби вагонного господарства Петро Калітчук та начальник

станції Дрогобич Костянтин Калита.
Кращі працівники були відзначені
високими нагородами за сумлінну

працю. Після завершення урочистої частини ветерани та працівники вагонного депо згадали трудове
минуле, поділилися враженнями
про сьогодення залізниці за святковими обідніми столами в їдальні
вагонного депо.
Крім того, з нагоди свята у
депо Дрогобич відбувся традиційний всеукраїнський шахово-шашковий турнір пам’яті Георгія Кірпи,
який уже кілька років поспіль
профком депо проводить разом із
міською радою Дрогобича. Цього
року за шахівницями змагалися
48 учасників різних вікових категорій. Голова профкому вагонного депо Дрогобич Богдан Гавдяк
подбав про кубки і подарунки для
переможців спортивного турніру.

“150! Неначе було вчора...”

У

рочисто відсвяткували професійне свято та 150-річчя Львівської
залізниці у Чортківській дистанції колії. На свято запросили ветеранів праці та почесних гостей – голову Чортківської
райдержадміністрації Ярослава Стеця, до речі, колишнього колійника, секретаря Чортківської міської ради Михайла Бевза, директора підшефної
школи № 6 Ігоря Юрчишина.
Начальник Чортківської дистанції колії Іван Чернега привітав усіх
присутніх із поважною датою в історії Львівської залізниці і вручив грамоту бригадирові колії Степану Ковальчуку, якого визнано кращим за
фахом на Львівській залізниці. В урочистій атмосфері грамотами та
преміями відзначили і 16 кращих активістів профспілкової організації
дистанції.
Слова найщиріших привітань із професійним святом лунали на
адресу колишніх працівників дистанції колії, а нині ветеранів праці, які
перебувають на заслуженому відпочинку. Молоді спеціалісти дистанції
вручили присутнім ветеранам квіти та цінні подарунки. Колишній начальник Чортківської дистанції колії Олекса Кулик, який все трудове життя
присвятив залізниці, подякував керівництву дистанції колії за увагу та
турботу про ветеранів.
Урочистості продовжилися концертною програмою, в якій взяли
участь учні підшефної школи №6 та чоловічий гурт “Мальви” під керівництвом бригадира колії Ігоря Гайдука, який неодноразово здобував
призові місця на конкурсах народної творчості Львівської залізниці.

Позитивна
енергетика ювілею

М

инулої п’ятниці залізничники
Тернопільського вузла урочисто
відзначали професійне свято
– День залізничника та 150-річчя Львівської залізниці. З цієї
нагоди в Будинку науки і техніки
Тернопільської дирекції залізничних перевезень відбулися урочистості, в яких взяли участь в.о. начальника Тернопільської дирекції
залізничних перевезень Віталій
Савчук, голова об’єднаної профспілкової організації Тернопільської
дирекції Іван Кокольський, очільники органів місцевого самоврядування та інші.
“150! Неначе було вчора.
Осінній жовтолистий день покрив багряним килимом перони
і перший потяг вирушив у рейс.
Дзвеніли рейки радісно на шпалах, вгортав туман ранковий дивосвіт. Нове життя вокзали зустрічали у Львові, у Перемишлі, у
Відні...”, – такими словами із власної поезії розпочала свято ведуча, автор сценарію, поетеса, член
Української асоціації письменників Галина Фесок. Із привітальним

словом до присутніх звернувся
в.о. начальника Тернопільської
дирекції залізничних перевезень
Віталій Савчук, який відзначив, що
“залізниця – це стрижень транспортної системи, а залізничники
першими зустрічають світанки і
останніми проводжають день”. До
привітань долучився й начальник
служби комерційної роботи та
маркетингу залізниці, колишній
начальник Тернопільської дирекції залізничних перевезень Василь
Петрушевич, який побажав залізничникам міцного здоров’я, щасливої долі й родинного затишку.
За високий професіоналізм, сумлінну працю, особистий внесок у
розвиток залізничних перевезень
та з нагоди професійного свята від начальника залізниці та
від адміністрації Тернопільської
області найкращі залізничники
Тернопільського вузла були нагороджені почесними грамотам та
цінними подарунками.
Від ветеранів транспорту, які
багато років свого життя віддали
нелегкій професії залізничника,
присутніх привітала зі святом голо-

ва ради ветеранів Тернопільської
дирекції залізничних перевезень
Ніна Ваврищук.
Після урочистостей відбувся
святковий концерт, який розпочався з дебюту пісні “Львівська
залізниця” на слова машиніста
моторвагонного депо Тернопіль
Петра Гойди (музика Галини
Мороз), яку виконала лауреат
Всеукраїнських конкурсів і фестивалів Галина Дорош.
Своє мистецтво залізничникам дарували колективи Будинку
науки і техніки – народний ансамбль бального танцю “Альянс”,
фольклорний гурт “Кавалєрка”,
вихованка
БНТ
Катерина
Чекановська, ансамбль бандуристок та жіночий вокальний
ансамбль Тернопільської експериментальної школи мистецтв,
скрипальський дует Анастасія
Дудка та Оксана Кузяк, квитковий касир вокзалу Тернопіль
Надія Колодюк та інші виконавці.
Завершальним акордом святкового дійства стало віншування
“Многая літа” для усіх невтомних
трудівників Львівської залізниці.

У

переддень професійного свята урочисто відзначили 150-літній
ювілей залізниці працівники Львівської дистанції електропостачання. Профспілковий комітет та керівництво дистанції організували святкову зустріч у нещодавно відремонтованому актовому
залі енергодільниці. На урочистості запросили кращих працівників усіх
підрозділів енергодільниці, пенсіонерів та ветеранів праці, які відпрацювали на дільниці понад 40 років.
Зустріч енергетиків відбулася в теплій атмосфері спогадів і щирих
привітань. Перед гостями виступив начальник служби електропостачання Микола Фесик, який розповів про результати роботи і майбутні
завдання, поставлені перед енергетиками залізниці. Привітав зі святом
усіх енергетиків, а особливо ветеранів дистанції, побажав здоров’я,
миру і добра, наголосивши, що саме енергетика нині живить артерії залізниці, без неї немислимі усі сучасні досягнення.
Про історію залізниці та історію служби електропостачання розповів
ветеран праці Анатолій Танський. Перспективами на майбутнє поділився з присутніми начальник Львівської дистанції Ярослав Козій.
Тепло зустріли на святі ветерана праці енергодільниці, заслуженого працівника транспорту України та почесного залізничника Григорія
Васильовича Яремка, який відпрацював електромонтером майже
52 роки. Перед присутніми виступила і колишній енергодиспетчер, ветеран праці Ольга Михайлівна Гарасевич та колишній начальник дистанції
і служби електропостачання Леонід Володимирович Роговик. Вони побажали колегам успіхів у роботі і щиро привітали всіх зі святом.
На завершення урочистостей ветеранам вручили пам’ятні подарунки, а спілкування продовжилося за святковою гостиною.
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