(Закінчення. Поч. на 5 стор.)

У переддень залізничного свята біля управління
Львівської залізниці на урочисті збори зібралося чимало залізничників, ветеранів магістралі і почесних
гостей. Учасники мітингу поклали квіти до барельєфа Георгія Кірпи – колишнього начальника Львівської
залізниці, генерального директора Укрзалізниці та
міністра транспорту і зв’язку України. Видатного
керівника і державного діяча, який добрими справами залишив на землі по собі тривалу пам’ ять, вшанували теплими спогадами та щирою молитвою за
упокій душі.
Віддали шану Герою України почесні гості зі столиці – член правління Міжнародної громадської організації “Фонд ім. Г. М. Кірпи”
Леонід Панасевич, представники адміністрації та Київського обласного осередку фонду, які власне і були ініціаторами проведення у
Львові урочистої зустрічі біля барельєфа Георгія Кірпи.
Від Львівської магістралі в заході взяли участь залізничники, які особисто знали Георгія Миколайовича і працювали з ним пліч-о-пліч – начальник Львівської залізниці Богдан Піх, ветерани магістралі, а також
голова Львівського осередку Міжнародної громадської організації “Фонд
ім. Г. М. Кірпи” Алла Боженко та член правління осередку Ірина Попкова.
Урочистий мітинг відкрив начальник залізниці Богдан Піх, який
наголосив, що Георгій Миколайович Кірпа залишив по собі пам’ять
оновленими станціями, зведеними житловими будинками та багатьма
іншими добрими справами. Роки спільної праці згадали колишній головний інженер залізниці Володимир Кисельов, колишній начальник
вокзалу станції Львів Юрій Мігальов та інші ветерани транспорту.
На завершення учасники мітингу поклали до барельєфа головного залізничника України Георгія Кірпи живі квіти. Осінні хризантеми,
червоні гвоздики і багряні троянди барвистим вінком лягли до барельєфа на знак вдячної пам’яті про видатну Людину.
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Святковим концертом із
популярних пісень, танцювальних композицій, веселих
гуморесок та оригінальних
віршованих побажань привітали з професійним святом
колектив вагонного депо
Клепарів учні гімназії “Гроно”,
розташованої неподалік депо.
У передсвятковий день талановиті гімназисти – учасники ансамблів та солісти вокального жанру
– подарували залізничникам приємні хвилини своїх виступів.
Привітав колектив із професійним святом начальник вагонного
депо Клепарів Олег Чейпеш:
– Щиро вітаю вас, шановні колеги, із нашим професійним святом! Ми живемо зараз у складний
час – нелегкий для держави і для
залізниці. Тож бажаю усім нам
з гордістю пам’ятати минуле, у
майбутнє дивитися з оптимізмом, бути й надалі згуртованою
і дружною залізничною родиною.
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Зичу вам мати щире і добре серце, світлий розум, чути від людей
тільки теплі слова подяки за добрі
та корисні справи. Здоров’я вам,
добра, злагоди, миру, успіхів і наснаги до всього найкращого!
Міцного здоров’я, наснаги до
праці та Божого благословення на
хороші справи побажала колективу депо й голова профспілкового
комітету депо Ірина Пінчук:
– У всі часи найбільшою цінністю завжди була, є і залишається
людина. Тому потрібно пам’ятати
про кожного працівника, поважати його та цінувати. Повага – це
не лише матеріальні блага, це
також підтримка щирим словом,
яке нерідко дуже багато важить.
Я щиро бажаю усім вам завжди
відчувати повагу та підтримку від
людей, які вас оточують.
Напередодні свята скарбниця
відзнак клепарівських вагонників
поповнилася ще однією почесною нагородою – згідно з наказом
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Кореспонденти:

начальника залізниці, за сумлінну
працю на залізниці, високу професійну майстерність та з нагоди
професійного свята знаком “За
самовіддану працю” ІІ ступеня
нагороджено електрогазозварника 4 розряду Володимира
Бернацького.
За давньою українською традицією наприкінці святкування усі
присутні заспівали “Многая літа”,
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побажавши многих літ і деповчанам, і гостям свята.
Голова профкому депо Ірина
Пінчук від керівництва, профспілкового комітету та колективу
працівників подякувала гімназистам за добросусідський творчий
подарунок – святковий концерт
напередодні професійного свята.
Викладачам гімназії “Гроно”, які
підготували концерт своїх вихо-
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ванців, вручили подяки від керівництва депо та профспілкового
комітету. Юні артисти на знак подяки за привітання колективу від
начальника депо та голови профкому отримали солодкі подарунки. А всіх присутніх працівників
депо запросили на частування до
святкового солодкого столу.
Галина КВАС
Фото автора
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