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(Закінчення. Поч на 1 стор.)
Нагадаємо, що навесні цього року львів’янин тріумфально виступив на чемпіонаті Європи в Бухаресті,
завоювавши титул чемпіона Континенту із результатом
433 кг за сумою двох вправ.
Друге місце і титул віце-чемпіона світу в надвазі в Південній Кореї посів ще один український
важкоатлет – Артем Удачін із Маріуполя. У ривку він
зафіксував на 2 кг менше, ніж Ігор Шимечко, проте
його результат у поштовху виявився на 20 кілограмів
кращим. Із таким же результатом за сумою двоборства (445 кг) змагання завершив атлет із Південної
Кореї Ен Квон Ан. У ривку він програв відповідно
2 кг Удачіну та 4 кг Шимечку, а от у поштовху підняв
штангу вагою 247 кг. За рівної суми балів титул чемпіона планети завоював господар змагань, оскільки його
особиста вага виявилася на 16,67 кілограма меншою,
ніж в українця Удачіна.
Другого грудня цього року у спорткомплексі
Львівського ФСК “Локомотив” із черговими спортивними
здобутками нашого важкоатлета вітали залізничники.
Заступник начальника залізниці з кадрів і соціальних
питань Володимир Чернега передав Ігорю Шимечку
вітання від начальника залізниці Михайла Мостового.
Володимир Васильович побажав спортсмену-залізничнику та його тренеру міцного здоров’я, подальших ус-

з Днем народження!
Бажаємо, щоб щастя Тобі усміхалось,
Життя текло без зла,
Лише гарне з Тобою залишалось,
Все погане пішло в небуття!
Нехай завжди Тебе ждуть теплі слова
І серце від болю ніколи не плаче,
Хай кругом від щастя іде голова,
А доля дарує любов і удачу!

Богдана Ярославовича ГАЙДУКА
з 50-річчям!

піхів на престижних змаганнях, поцікавився перебігом
минулого турніру та планами на майбутнє.
Поділившись враженнями про виступ на чемпіонаті
світу, Ігор Шимечко висловив щиру подяку керівництву
залізниці за увагу та допомогу у підготовці до змагань,
зауваживши, що певна частка його успішних спортивних результатів належить усьому колективу Львівської
залізниці, який активно за нього уболіває.

воленням займалася у наших гуртках, а Львівська залізниця в свою
чергу приділяла їм велику увагу.
Керівництво залізниці завжди
сприяло нам в організації творчих
поїздок Україною – залізниця виділяла для дітей чудовий комфортний вагон. Крім учасниць ансамблю “Плесо”, до творчого десанту
Львівської залізниці входили і учасники інших колективів – сопілкарі,
гітаристи, танцюристи, усього –
56 дітей. Для таких турне складалася окрема концертна програма, що
якнайповніше представляла творчість Галичини. Юним талантам
аплодували в Чернівцях, Ужгороді,
Рівному, Дніпропетровську, Києві
та багатьох інших містах України.
Ми виступали не лише на всеукраїнських, міжнародних фестивалях, представляючи творчість
Львівщини, але й на багатьох залізничних підприємствах.
Згадуючи роки праці в Центрі
дитячої творчості, дуже вдячна особисто Богдану Петровичу Піху за
все, що він робив як для ансамблю
“Плесо”, так і для всіх дітей Центру
зокрема. На жаль, у подальшому в
Центрі дитячої творчості ставало
все складніше працювати, і врешті
цей творчий заклад було передано
Франківській районній адміністрації. Звичайно, згодом там з’явилися
нові колективи, робота в колишніх
колективах почала затихати, та й
тієї уваги і підтримки від міста, як
від залізниці, Центр творчості вже
не мав. Перестав існувати й ансамбль “Плесо”...
– З ким у Вас склалася творча співпраця сьогодні?
– Зараз плідно співпрацюю з
Центром неповносправних дітей
“Довіра”. Серед цих дітей є бага-

– Серед залізничників є
чимало поетів-аматорів, які
мають власні поетичні збірки,
– зауважив директор благодійного фонду “Спілчани” Микола
Сернецький. – Тож можна
організувати із ними творчу
співпрацю. Щодо піаніно, яке
потрібне Петрові Мельнику, то
у нас цей музичний інструмент є. Ми навіть інформу-

Наталію Володимирівну ГІРНУ

Профспілковий комітет Стрийської дистанції колії щиро вітає члена профкому

“Із ностальгією згадую щасливі роки праці, коли
Центром дитячої творчості опікувалася залізниця”
Після закінчення Львівського
музично-педагогічного
училища ім. Ф.Колесси Наталія
Симоненкова прийшла працювати музичним керівником у залізничний дитячий садок №30,
що на Левандівці. А вже згодом
перейшла методистом у Центр
дитячої творчості залізниці, де
пропрацювала 13 років. Ще й
нині, будучи на заслуженому відпочинку, Наталія Симоненкова
сповнена творчих сил і задумів
– співпрацює з різними товариствами, допомагаючи їм у
постановці концертних програм.
У плані вокалу займається з обдарованими дітьми. Із нею ми
зустрілися і поспілкувалися у
благодійному фонді “Спілчани”,
куди пані Наталія звернулася за
допомогою у виданні невеличкого збірника-пісенника, у якому
вона написала музику на вірші
львівської поетеси-аматора.
– З ностальгією згадую щасливі
роки праці,
коли нашим
Центром
опікувалася
залізниця,
– розповідає
Наталія Симоненкова. – Коли директором Центру творчості була
Віра Чернятьєва, тут займалося
багато дитячих колективів: вокально-інструментальний ансамбль,
танцювальні гуртки, ансамбль
сопілкарів та інші. У той час я
створила ансамбль популярної
пісні “Плесо”, у якому співало 30
дівчаток із 6-7 класів. З радістю
згадую ті роки, коли творче життя
в Центрі “кипіло”: дітвора із задо-

Любляча сім’я вітає квиткового касира вокзалу станції Львів

то здібних, талановитих, з якими
працюю. Склалася творча праця і
з Західноукраїнським грецьким національно-культурним товариством
ім. К.Корніактоса. Тож займаюся
вокалом і з дорослими, і зі здібними дітьми. Щодо творчої співпраці
з поетами, то пишу музику на ті
вірші, які мені подобаються. Якось
після одного концерту в колишньому Будинку офіцерів, де виступали
мої вихованці, до мене підійшов
львівський поет-аматор Тарас
Василько і запропонував свої вірші.
Його поезія мені припала до серця,
і першою нашою спільною піснею
стала “Сліди чужі”, яка увійшла до
альманаху “Гомін Підгір’я”. Також
долучаюся до запису пісень на
диски у виконанні талановитих
дітей Львова. Зрозуміло, сьогодні
цим займатися непросто, та зустрічаються порядні люди, які допомагають нам у цьому.
– З якими проблемами стикаєтеся?
– Найперше, звичайно, це
кошти. Мрію про видання збірки,
до якої б увійшли дитячі віршики
львів’янки Ірини Ракурс, на які я
написала музику. Хотілося б, щоб
ці веселі жартівливі й повчальні
пісеньки виконували діти у творчих
колективах. Залишилося тільки видати їх, та, на жаль, нема коштів.
Тому з радістю приймемо будь-яку
доброчинну допомогу. Як музикант, бачу велике майбутнє мого
учня Петрика Мельника і докладаю
усіх своїх педагогічних зусиль, аби
він з кожним роком творчо зростав.
Родина його не має змоги придбати піаніно, яке йому конче потрібне.
Так хотілося б йому допомогти.
Також маю бажання співпрацювати
з цікавими поетами.

вали про це читачів газети “Львівський залізничник”.
Свого часу нам віддали цей музичний інструмент безкоштовно і тривалий час він стоїть і чекає, аби вправні
пальці музиканта заграли на ньому чарівну мелодію.
Наш фонд може надати піаніно в тимчасове користування цьому хлопчикові. Важливо, щоб музичний інструмент потрапив до обдарованої дитини.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото автора

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість – чиста і висока
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!
Хай постійний успіх, злагода й достаток
Сипляться немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свято,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

“Зеленої вулиці – на восьмому десятку”
Шановна редакціє!
Колектив ветеранів Здолбунівської дистанції сигналізації і з’вязку висловлює щиру подяку службі сигналізації і зв’язку, керівництву та профспілковому комітету дистанції й усім, хто долучився до організації та проведення
чудового свята з нагоди 70-річного ювілею підприємства, яке відбулося 17
листопада цього року.
Для нас, ветеранів дистанції, це була незабутня зустріч кількох поколінь. Охайною, оновленою, із квітами та хлібом-сіллю зустріла нас рідна
дистанція. Ми раділи і плакали, обіймалися й вітали один-одного. Ділилися
спогадами про минуле, обговорювали сьогодення... Від щирих привітань та
гарних побажань на душі було тепло й затишно. Серце раділо, а ноги самі
бігли в танок. Тішилися й танцювали всі – і молодь, яка нещодавно влилася
у дружній колектив 3-ї дистанції, і навіть ті, кому вже за 80!
Велике спасибі вам, шановні друзі, колеги! Нових Вам успіхів і досягнень
у всіх хороших починаннях! Зеленої вулиці – на восьмому десятку!
З любов’ю, вдячністю та найкращими побажаннями
ветерани Здолбунівської дистанції сигналізації і зв’язку
Ніна Вінкш, Наталія Нечипорук, Ніна Клюка, Ростислав Рудюк,
Світлана Шлегер, Любов Чумбарська, Любов Демчишина,
Марія Рожина, Надія Чижикова та інші

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 4-10 ГРУДНЯ
Упродовж 4-10 грудня на більшій частині території
Львівської залізниці дещо похолоднішає, хоча відчутних
опадів не очікується. У п’ятницю та впродовж вихідних здебільшого
на Тернопільщині, Буковині, Рівненщині місцями можливі невеликі
опади у вигляді мряки та мокрого снігу, на решті території залізниці без істотних опадів. Вночі та вранці стелитимуться тумани. Вітер
східний слабкий. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень
1-6°, на Закарпатті 6-11° вище нуля.
У понеділок-середу без істотних опадів, вночі та вранці місцями
туман. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6°, на
Закарпатті дещо тепліше.
У четвер, починаючи із західних районів залізниці, поширюватимуться невеликі опади у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу.
Температура істотно не зміниться.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №331562 (2008 р) та
службовий квиток ф.3 №056921 (2009
р.), видані ВП “Колійно-машинна станція
№125” ЛЮТІЙ Я.П.
● Посвідчення ЛВ №332682 (2008 р) та
службовий квиток ф.3 №083699 (2009 р.),
видані ВП “Самбірська дистанція колії”
ГОЛОВАТОМУ І.І.
● Посвідчення ВК №06679209, видане Львівським технікумом залізничного
транспорту у 2008 р. САВЦІ М.В.
● Посвідчення ЛВ №383118, видане ВП “Станція Клепарів” у 2009 р.
АНДРУХІВУ Т.І.
● Посвідчення ЛВ №319575, видане ВП
“Львівська дирекція залізничних перевень” у 2007 р. БОРИСУ Н.М.
● Посвідчення ЛВ №389189 та приміський
квиток ф.4 №702049, видані ВП “Вагонне
депо Дрогобич” у 2009 р. ОЛЕКСЯКУ М.Р.
● Приміський квиток ф.4 №009802, виданий ВП “Вагонне депо Клепарів” у 2009 р.
ТИНДИКУ І.І.

● Посвідчення ЛВ №389301, видане
ВП “Вагонне депо Дрогобич” у 2009 р.
МАХОВСЬКОМУ В.Й.
● Посвідчення ЛВ №326267 (2007 р.) та
приміський квиток ф.4 №152492 (2009 р.),
видані ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” ВИТРИКУШУ З.І.
● Посвідчення ЛВ № 307549, видане ВП
“Локомотивне депо Мукачево” у 2007 р.
БАРНОМУ Б.П.
● Посвідчення ЛВ №276998, видане ВП
“Мукачівська дистанція сигналізації і
зв’язку” у 2009 р. АЛМАШІ П.І.
● Посвідчення ЛВ №209961, видане ВП
“Експертно-технічний центр” у 2006 р.
РІЖНІВУ М.В.
● Посвідчення ЛВ №337157, видане ВП
“Будівельне управління №6” у 2009 р., та приміський квиток ф.4 №154399, виданий квитковим бюро ст. Львів у 2009 р. ПРИЙМІ З.І.
● Посвідчення ЛВ №337033, виданий ВП
“Будівельне управління №6” у 2009 р.,
та службовий квиток ф.3 №057964, виданий квитковим бюро ст.Львів у 2009 р.
МАЦЬКУ М.Г.

