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вагонному депо Клепарів не забувають про ветеранів. Поважна дата в житті кожного пенсіонера,
який кращі роки свого життя віддав залізниці, вагонному депо, – непересічна подія для трудового колективу підприємства. Така нагода трапилася нещодавно.
Привітання від керівництва, профкому та трудового
колективу депо приймала ветеран залізничного транспорту Олена Луговська. Привітати Олену Костянтинівну
із 80-літтям завітали голова профкому вагонного депо
Клепарів Ірина Пінчук та помічник начальника депо
з кадрів Марія Голова. На честь ювілярки прозвучало чимало теплих щирих слів із побажаннями міцного
здоров’я та ще многая літ. До привітань приєднався і
кореспондент “Львівського залізничника”.
Олена Луговська виявилася не лише гостинною
господинею, але й приємним співрозмовником. Олена
Костянтинівна дуже цікаво розповіла про своє життя,
про те, що, народившись у Російській Федерації в місті
Тацинську Ростовської області, увесь свій трудовий вік
відпрацювала у підрозділах Львівської залізниці.
Після закінчення педінституту в Ростові Олена
Костянтинівна переїхала до Здолбунова, куди у 1952 році
скерували на роботу її чоловіка – Михайла Петровича. У
Здолбунові 11 років пропрацювала у залізничній вечірній школі, викладала географію і біологію. У 1963 році
сім’я Луговських переїхала в Коломию, де Михайло
Петрович обійняв посаду начальника вагонно депо, а
Олена Костянтинівна спочатку викладала в технікумі,
а потім у залізничній школі. Проживши у Коломиї п’ять
років, сім’я переїхала до Львова – Михайло Луговський
був призначений на посаду начальника служби вагонного господарства.
– Коли ми у 1968 році переїхали до Львова, я
не змогла знайти роботи у школі, – говорить Олена
Костянтинівна. – Тому влаштувалася вихователькою у
тоді ще залізничний дитячий садок №2. І жодного разу
не пошкодувала про це. Із маленькими дітьми працювати набагато цікавіше. Мабуть, тому, окрім своїх дітей та
онуків, маю чимало вихованців, яких любила і люблю,
як рідних. Приємно, що й вони досі відповідають мені
взаємністю, бо багато дітей, яких я виховувала у садку. зараз живуть у нашому і в сусідніх будинках. Коли
зустрічаємось, вони чемно вітаються, розпитують про
життя, часто звертаються за порадами. Багато моїх вихованців продовжили родинну традицію – стали залізничниками.
Олена Костянтинівна з усмішкою згадувала, що
дуже багато дітей увечері просто не хотіли йти із садку
додому. Батьки по них приходили, а вони їм відповідали, що хочуть ще побавитися. Часто батькам доводи-

Колектив ВП “Ківерцівська дистанція колії”
від щирого серця вітає помічника начальника з кадрів

Раїсу Михайлівну ШИМЧУК
із 50-річчям!
Бажаємо Вам щастя земного,
Неба голубого, здоров’я міцного,
У світлому настрої, щасті та згоді
Сто літ Вам прожити, як кажуть в народі!
Хай радість приходить на Ваші пороги,
Хай світлі Вам стеляться завжди дороги!
Життя хай триває, як квіти прекрасні,
Хай будуть усюди Вам успіхи рясні,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, можеться і удається!

лося просто сидіти і чекати, доки їхня дитина досхочу
набавиться. Хоча іграшок таких, як зараз, тоді не було.
Здебільшого бавилися у пісочниці. Кожен робив собі
“сад” або “город”, на якому уявно вирощував яблука,
груші, сливи, картоплю, капусту і квіти.
Спостерігаючи, а іноді й беручи участь у цих забавах, Олена Костянтинівна подумки робила планування
власного саду та городу. Нині, незважаючи на поважний вік, вона з чоловіком увесь літній час проводить на
дачі. Там від ранньої весни до пізньої осені квітнуть різні
квіти, спіють овочі і фрукти. Навіть коли ми завітали до
ювілярки, у вазі стояли свіжі, виплекані власними руками троянди.
– Дача допомагає нам жити, – розповідає Олена
Костянтинівна. – Без праці на землі, я, напевно, не була
б такою жвавою. Удома, коли практично нічого не робиш, уже під вечір піднімається тиск. На дачі, коли цілий
день працюєш, виполюючи бур’яни, підливаючи квіти,
доглядаючи за помідорами, огірками чи капустою, тиск
не турбує. Цілий день працюєш, і нема потреби пити
піґулки. Якщо я не їду на дачу, то, вважай, день пропав. Ми із задоволенням працюємо на землі, а земля
нас тішить своїми плодами. Наприклад, минулого року
у теплицях ми виростили 103 кілограми огірків і 120 кілограмів помідорів. Тож не збираємося сидіти склавши
руки і наступного року.
Єдине, чим бідкається Олена Костянтинівна, – мала
площа ділянки. Чотири сотки землі, на яких ще розмістився будиночок, аж ніяк не дозволяють втілити всі
садівничі плани.
Анастасія ПШЕНІСНОВА
Фото Дмитра ПЕЛИХА

Вважати недійсними

Колективи апарату безпеки руху
поїздів і автотранспорту залізниці
та Ужгородської ревізорської дільниці висловлюють щирі співчуття
заступнику головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту
Ужгородської ревізорської дільниці
Мирону Михайловичу Гайданці,
його рідним та близьким із приводу
смерті батька – Гайданки Михайла
Степановича.

Ельвіру Йосифівну МЕНЬШОВУ
із Днем народження!
Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить Вам завжди,
Роки ніколи Вас не старять
І не приносять в дім біди!
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди та дружби у родині,
Щоб вся біда у безвість відійшла,
А радість залишилася віднині!
Життя Вам – довгі-довгі роки,
Без сліз, без горя, без біди.
Хай буде радість в Вашім домі сьогодні, завтра і завжди!

Колективи служби та підрозділів господарства
електропостачання щиро вітають колишнього багаторічного
начальника служби електропостачання, почесного залізничника,
неординарного керівника, фахівця з великої літери

Леоніда Володимировича РОГОВИКА
із 75-річчям!
Бажаємо Вам, шановний Леоніде Володимировичу,
здоров’я, благополуччя, бадьорості духу, сімейного
затишку, любові та поваги від рідних та близьких.
Нехай доля й надалі буде прихильною до Вас, даруючи радість, життєву наснагу та довголіття!

Колектив Першого сектору ВП “Івано-Франківська
дирекція залізничних перевезень” та ОЗЗ вітають
почесного залізничника, ветерана праці, колишнього
керівника та наставника

Валерія Валентиновича ШМАКОВА

● Посвідчення ЛВ №348270, видане
ВП “Вагонне депо Коломия” у 2008 р.
ЧОБАНУ Я.І.
● Посвідчення ЛВ №325432, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у
2007 р. ШВЕЦЬ Г.С.
● Посвідчення ЛВ №401825, видане
ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у
2009 р., та приміський квиток ф.4 №079958,
виданий квитковим бюро станції Львів у
2010 р. КУСНЮ Б.П.
● Посвідчення ЛВ №440271, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2010 р. ДУМНОМУ О.М.
● Посвідчення ЛВ №411002, видане
ВП “Господарська служба” у 2008 р.
БАБ’ЯК Г.Й.
● Посвідчення ЛВ №350991 та приміський
квиток ф.4 №083772, видані ДЗ “Дорожня
поліклініка” у 2009 р. ЛОЗЮКУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №326980, видане
ВП “Локомотивне депо Здолбунів” у 2007 р.
ВЛАСЮКУ О.М.
● Посвідчення ЛВ №395482, видане
ВП “Будівельне управління №1” у 2010 р.
ПОЛИВКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №440214 та приміський квиток ф.4 №080430, видані
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2010 р. ВОЛОШИНОВИЧУ І.М.

Колектив ВП “Дорожній фізкультурно-спортивний клуб “Локомотив” і
профспілковий комітет висловлюють
щире співчуття головному бухгалтеру клубу Валентині Вікторівні
Третьяковій із приводу смерті
рідної сестри Світлани.

Колектив редакції газети “Львівський залізничник”
щиро вітає колишнього відповідального секретаря газети

із 70-річчям!
Крізь роки від отчого порога
Всі шляхи в один переплелись,
Не одна вже пройдена дорога,
Та у серці юність, як колись!
Тож бажаєм доброго здоров’я,
Щастя і усмішки на вустах,
Й зичимо з повагою й любов’ю
Років ще не менше 70!
Дружина Люба, сини Микола, Ігор, невістки Ірина та Марта,
внучка Софійка та свати з любов’ю та повагою вітають
коханого чоловіка та найкращого батька, найдорожчого дідуся

Михайла Йосиповича СІДЛЯРЧУКА
із 60-річчям!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 12-18 ЛИСТОПАДА
Упродовж 12-18 листопада на більшій частині території залізниці утримуватиметься тепла погода, проте наприкінці періоду похолоднішає.
У п’ятницю дощитиме на всій території магістралі. Дошкулятиме сильний, місцями штормовий південно-західний вітер, нічна температура понизиться до
2-5°, вдень буде 6-11°, лише на Буковині та в південних районах Тернопільщини до
12-14° тепла. Упродовж вихідних та в понеділок за незначної вологості знову потеплішає. У неділю-понеділок переважно без опадів. Вітер південно-західний помірний,
у суботу – поривчастий. Температура вночі 2-8°, вдень 10-15°, при проясненнях у
Прикарпатських областях місцями до 17° тепла.
Надалі поступово холоднішатиме, опади у вівторок здебільшого невеликі, у середу помірні, а в четвер на Волині, Рівненщині та в горах дощ перейде у мокрий сніг. На
Закарпатті опади очікуються здебільшого у четвер. Нічна температура у вівтороксереду 1-6°, вдень 5-10°, на Буковині 8-13° тепла. На Закарпатті 11-16° вище нуля,
а на Волині, Рівненщині всього лише 5-8° тепла. Із четверга – подальше зниження
температури відповідно на 1-3°.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Нехай добро до Вас щоднини прибуває,
Як струмінь чистої джерельної води.
Хай зло далекими стежками обминає,
А радість поруч йде в життя завжди!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай додому заверта!
Тож не хворійте і не знайте
В житті ні суму, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

Адміністрація та профспілковий комітет
ВП “Вагонне депо Ужгород” щиро вітають
оглядача вагонів ПТО Батьово

Володимира Федоровича УДИЧКУ
із 55-річчям!
Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті!
Хай у Вас їх ще буде багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай сміхом і радістю повниться хата!

