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овий і “Старий” рік, Різдво
у нас здавна вважаються родинними святами. І
якщо трудовий колектив – як одна
родина, то й святкуємо гуртом.
Така традиція вже не один десяток
років живе у Львівській дистанції
електропостачання.
– Ця ідея народилася у нас з
ініціативи профспілкового комітету
ще у 1986 році, – розповів кореспонденту газети голова профкому
Львівської дистанції електропостачання Володимир Пастернак.
– Ідея сподобалася нашим працівникам, які зазвичай працюють
на різних дільницях і не часто мають можливість зустрітися разом.
Тому спільне відзначення свят
– хороший привід побачитися і
поспілкуватися. На такі урочистості
запрошуємо не лише кращих працівників, а й ветеранів дистанції,
що перебувають на заслуженому
відпочинку.
Кілька років ми збиралися в
актовому залі адмінспоруди дистанції, – продовжує голова профспілкової організації. – Із часом
кількість бажаючих зустрітися
збільшувалася, і приміщення вже
не могло вмістити всіх. Тоді почали
влаштовувати зустрічі у ресторані
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Львівського вокзалу або в кафе
чи їдальнях залізничних підрозділів. Сьогодні в дистанції працює
320 осіб. Робочі місця переважної
більшості енергетиків – за межами Львова, адже ми обслуговуємо
Краснянський напрямок – це стан-

вяткові ялинки на привокзальних
площах, фасади двірців та перони,
прикрашені різнокольоровими гірляндами, – так зустрічають пасажирів вокзали малих і великих міст у зимові свята. А в
Тернополі залізничники спільно з місцевою
владою подбали, щоб святковий настрій
подорожнім створювала не лише барвиста
ілюмінація, а й приємна класична музика
та різдвяна коляда. Уже другий рік поспіль
у залі очікування вокзалу станції Тернопіль
у святкову пору відбувається концерт для

ція Красне (до Стоянова), станції
Мостиська-ІІ, Рава-Руська.
– Запрошуємо на свято всіх
працівників, – приєднується до
розмови заступник голови профкому, старший електромеханік
дорожньої електротехнічної лабораторії Марія Стратюк. – Люди
охоче відгукуються на запрошення, хоча багатьом важко добиратися додому в райони. Зазвичай
запрошуємо в гості начальників
служби, дистанції, які підбивають
підсумки роботи за минулий рік,
вітають увесь колектив. Програму
святкування цього року тримаємо
в таємниці, щоб цікавіше було. Тож
запрошуємо відвідати наше свято і
побачити все на власні очі.
Кореспондент газети скористався запрошенням і завітав на
свято до львівських енергетиків.
Цього року вони зустрілися в їдальні вагонного депо Клепарів. Після
традиційних привітань до залу
завітали колядники з музиками. Їх

тих, хто в дорозі.
– Цього року концертна програма розпочалася 8 січня о 19.00 в залі очікування,
– розповідає начальник Тернопільського
вокзалу Михайло Жуков. – Якщо торік ця
акція викликала незначний інтерес серед
пасажирів, то цього року вона вже набула
ширшого розголосу і, відповідно, дуже зацікавила не лише пасажирів, які очікували на
поїзди, а й мешканців Тернополя, представників місцевих та всеукраїнських ЗМІ. Перед
слухачами з музичними композиціями на

жваво підтримали всі присутні.
– Цього разу на святі зібралося 90 енергетиків із десяти цехів
дистанції, – розповів начальник
Львівської дистанції електропостачання Ярослав Козій. – Через характер роботи нам не часто вдаєть-

різдвяну тематику виступив муніципальний
Галицький камерний оркестр. Колядою та
щедрівками потішили присутніх майстри
пісенного жанру. Залізничники подбали про
належне звукове оформлення залу, поставили додаткові стільці для літніх людей.
Численні подяки та схвальні відгуки
засвідчили, що концертна програма сподобалася всім присутнім. Можна сказати, що
з особливим настроєм та враженнями вирушили в дорогу пасажири, які подорожували
до Дніпропетровська, адже концертна про-

ся зустрітися гуртом. От сьогодні
звернув увагу, що з минулого року
багато наших молодих спеціалістів
одружилися. Хочу відзначити ще
одну хорошу тенденцію – наші
молоді працівники охоче вдосконалюють знання, підвищують свою
професійну майстерність, а це
– запорука високих показників роботи всього колективу.
Окрім різноманітної розважальної програми, профком дистанції
потурбувався і про гарні подарунки
для працівників. Зокрема відзначили капітанів спортивних колективів
дистанції, які гідно представляли
підприємство на дорожніх змаганнях – під овації колег керівників
спортивних колективів дистанції
нагородили пам’ятними сувенірами та м’ячами.
Свято біля новорічної ялинки
завершилося пізнього вечора, та
ще довго будуть згадувати енергетики зустріч, де панувала особливо
тепла, товариська атмосфера. Так
буває лише у дружних колективах,
де вміють не лише гарно відпочивати, а й завзято працювати. Адже
робота в енергетиків на залізниці
ніколи не була простою.
Олександр ГЕРШУНЕНКО
Фото автора

грама завершилася якраз перед оголошенням посадки на рейс у цьому напрямку.
У коментарі “Львівському залізничнику” Михайло Жуков зазначив, що на
Тернопільському вокзалі планують продовжити цю гарну традицію і наступного року.
Крім того, залізничники готові до співпраці
з місцевою владою та спонсорами, які побажають організувати такі концерти для
пасажирів з нагоди інших державних та
релігійних свят.
Степан КОНКЕВИЧ
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