Нещодавно у локомотивному депо Львів-Захід відбулася непересічна подія – лави залізничної профспілки поповнили молоді працівники. Аби молодь уповні відчула
важливість та урочистість моменту, профспілковий
комітет депо прийняв рішення провести прийом у спілчани у день вшанування Державного Прапора та напередодні відзначення 22-ї річниці незалежності України.
– Кожна держава має своє найбільше свято. Для українців – це
День Незалежності. Свято, здобуте нелегкою працею і жертовною
боротьбою наших батьків, дідів і
прадідів. Згадуючи цікаві факти з
історії нашого депо, хочу зауважити, що більшість присутніх нині
працівників пам’ятають подію, яка
відбулася 7 березня 1991 року в актовому залі цеху експлуатації депо,
– зауважив голова профкому депо
Петро Ручка. – Тоді за рішенням
трудового колективу керівництво підприємства склало присягу на вірність депо і Україні. Ми вважали цю подію надзвичайно важливою, бо у ті часи, ще до проголошення незалежності України, дуже багато трудових колективів не знало, куди
рухатися далі. На відміну від них, наші працівники відразу
визначилися. Тоді ми присягнули на вірність Україні і своєму
колективу на Біблії.

(Закінчення на 4 стор.)

У

же традиційно 23 серпня у переддень
свята Незалежності України залізничники Львівської магістралі урочисто вшановують один із найважливіших атрибутів нашої держави – Національний Прапор.
Минулої п’ятниці перед початком трудового дня
працівники управління залізниці згуртувалися на площі перед спорудою управління. Той факт, що більшість залізничників у цей день прийшли на роботу в
національних одностроях, свідчить про те, що День
Прапора для них – не просто святкова дата у календарі, а подія, яка символізує почуття національного
єднання, є даниною пам’яті про героїчне минуле українського народу, уособлює його прагнення та надії
на краще майбутнє. Особливо приємно, що в такий
спосіб свою повагу до державного символу України,
дбайливого ставлення до культурних та історичних
традицій висловила залізнична молодь.
Піднімається прапор України, звучить Державний
Гімн – момент піднесення, який сповнив серця гордістю за рідну країну.
Зі святом присутніх привітали керівники залізниці
та дорожньої профспілкової організації.
– День Прапора – велике державне свято, яке
об’єднує усіх нас під цим величним державним
символом, – наголосив у своєму виступі виконувач
обов’язків начальника ДТГО “Львівська залізниця”
Олександр Єфіменко. – Шановні колеги, я щиро вітаю вас із цим святом! Бажаю міцного здоров’я, щастя, добробуту та достатку. Нехай такі урочисті миті

надихають вас на добрі справи заради сили і слави
рідної країни!
Цього дня синьо-жовтий стяг урочисто замайорів
не лише на будівлі управління залізниці, а й над
спорудами дирекцій залізничних перевезень та відокремлених підрозділів магістралі. А залізничники
взяли участь в урочистих академіях, кульмінацією
яких стало підняття державного знамена.
На Рівненській дирекції залізничних перевезень
участь в урочистому піднятті Державного Прапора
України взяли залізничники та ветерани дирекції.
Спеціально до цієї дати біля адміністративної будівлі
дирекції були споруджені флагштоки.
Із державним святом усіх присутніх привітав начальник Рівненської дирекції Іван Груник. А начальник відділу кадрів дирекції Богдан Ожук у вступному
слові наголосив, що саме у повазі до національних
символів виявляються громадянська свідомість,
вміння і готовність об’єднати сили та подолати перешкоди, вирішити завдання будь-якої складності.
Саме в цьому полягає справжній патріотизм, любов
до Батьківщини, гордість за свою історію.
Духовий оркестр виконав Гімн України. Честь підняти Державний Прапор випала юним залізничникам
Рівненської дитячої залізниці.
Після святкових академій на залізниці розпочався
звичний трудовий день, проте нема сумніву, що залізничники зустріли його з особливими почуттями, у
піднесеному настрої.
(Продовження теми на 4-5 стор.)

Двадцять третього серпня цього року у Львівській
дистанції електропостачання відзначали одразу
три свята: тут відбулися урочистості з нагоди Дня
Прапора і Дня Незалежності України, а також зустріч із
ветеранами підрозділу.
Привітавши усіх зі святами, голова профкому дистанції
Володимир Пастернак висловив сподівання, що цьогорічна
“зустріч із молодістю” започаткує добру традицію на кожен рік.
За його словами, поштовхом до організації такого заходу стало святкування 150-річчя Львівської залізниці 2011 року.
– Тоді ми запросили ветеранів дистанції, які пропрацювали у нас понад 35 років, – загалом 20 осіб. І зрозуміли, що такі
зустрічі треба організовувати частіше. Тож тепер знову чекали хорошої нагоди і доброї погоди. На щастя, кінець серпня
цього року видався не надто спекотним, і ми змогли приурочити нашу зустріч до Дня Незалежності України й провести її
у День Прапора. Нині в дистанції є понад 70 ветеранів, проте,
на жаль, не всі фізично можуть відвідувати такі заходи через
стан здоров’я чи місце проживання, – зазначив Володимир
Пастернак, – але приємно, що багато колишніх працівників у
святковий день долучилися до колективу.

(Закінчення на 4 стор.)

