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инулої п’ятниці у Будинку науки і техніки Львівської дирекції залізничних перевезень відбулися урочистості,
присвячені 22-й річниці Незалежності України. Колегзалізничників зі святом привітали голова дорожньої профспілкової організації Андрій Сенишин та виконувач обов’язків
начальника Львівської залізниці Олександр Єфіменко.
– Вітаю Вас, дорогі залізничники, зі світлим святом нашої української держави. Нехай серця

наповняться гордістю за нашу
велику країну, а прагнення до
єдності, порозуміння і наша плід-

на праця будуть надійною запорукою щасливого майбутнього”,
– зазначив у привітальному слові
Андрій Сенишин.
– Дорогі колеги-залізничники! Ми відзначаємо велике свято
– День Незалежності України.
Минуло 22 роки з часу її проголошення, – наголосив в. о. начальника Львівської залізниці Олександр
Єфіменко. – Звичайно, час недовгий, але, як дитину виховують
із кожним роком, так і ми щороку
будуємо свою державу. Бувають
злети, падіння, але усі ми, українці,
прагнемо до одного – побудувати
нашу незалежну державу, щоб ми
і наші діти вільно жили в ній. Перед
залізничниками нині стоять дуже
важливі завдання. Наш обов’язок
– виконати їх вчасно та якісно.
Упевнений, ми це зробимо, адже
залізничники в усі часи були опорою держави і будуть нею надалі.
Усі завдання ми виконуватимемо
так, щоб не було соромно ні нам,
ні прийдешнім поколінням. Щиро
вітаю вас зі святом Незалежності,

бажаю вам, вашим родинам затишку, міцного здоров’я, наснаги
до життя і праці, всього найкращого. Хай Бог береже вас!
За сумлінну працю та з нагоди великого державного свята
кращим працівникам магістралі
Олександр Єфіменко вручив
високі відзнаки та цінні подарунки від міністра інфраструктури, генерального директора
Укрзалізниці та начальника
Львівської залізниці.
Після урочистої частини естафету привітань перейняли творчі
колективи, артисти-залізничники
та діти працівників магістралі.
Позитивні емоції і святковий настрій глядачам подарували зразковий вокально-хореографічний
ансамбль “Сонечко” під керівництвом заслуженого працівника культури України Марії Горностай, інспектор з кадрів Івано-Франківської
дистанції колії Богдана Дзурак із
пісенною “Молитва”, модерн-балет “Рокс” під керівництвом заслуженої артистки України Ірини

Мазур. Ліричні акорди української
пісні пролунали від ансамблю
бандуристок “Чарівні струни” під
керівництвом Ірини Содомори, а
учасник цього ансамблю Михайло
Романишин продемонстрував свій
талант гри на скрипці. Загадкові
східні мотиви передали у танцювальній композиції учасниці ансамблю східного танцю “Магія сходу”
під керівництвом Олени Левицької,
у вальсі кружляли сценою палацу
залізничників переможці міжнародних конкурсів, учасники ансамблю
бального танцю “Едельвейс” майстер спорту Всеволод Левицький
та кандидат у майстри спорту
Тетяна Панченко. Завершальним
акордом свята став виступ лауреата конкурсу “Караоке на майдані”
Миколи Хомина – сина працівниці
пасажирського вагонного депо
Львів – та вокально-інструментального ансамблю “Земляки” під
керівництвом Романа Остапчука.
Галина КВАС
Фото Андрія ВЕЗДЕНКА
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