ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції
залізничних перевезень вітає ветеранів праці дирекції
із 90-річчям!

Стефанію-Юлію Іванівну ТОЛКАЧ
Катерину Павлівну СМИК
Галину Андріївну ПИЛИПЕНКО
Марію Іванівну ЗІНЧЕНКО
Володимира Дмитровича КОГУТА
Михайла Григоровича КАБАНА
із 80-річчям!

Андрія Івановича ПЕТРОВИЧА
Тетяну Федорівну МЕЛЬНИК
Михайла Івановича ХІМ’ЯКА
Юстину Михайлівну САМАРДАК
Ольгу Ювеналіївну СМАГУ
Юрія Дмитровича ЛИСКА
із 70-річчям!

Марію Василівну АЛЕКСАНДРОВУ
Богдану Іванівну ЛУЧИШИН
Костянтина Йосифовича ГАЇНУ
Дарію Володимирівну ПАУК
Любомиру Григорівну ШАНДРУ
із 60-річчям!

Ольгу Володимирівну ОЛЕШ
Лідію Миколаївну ВАСИЛЮК
Минулого тижня, у День вшанування учасників бойових дій на території інших держав,
у локомотивному депо Львів-Захід з ініціативи
профспілкового комітету відбулися святкові
збори за участі працівників депо – колишніх
воїнів збройних сил СРСР, яким випало брати
участь у бойових діях в Афганістані.
– У кожного, хто побував у цьому пеклі, життя
склалося по-різному: хтось повернувся з війни додому, проте досі носить у серці глибоку рану, хтось
загинув на випалених спекою й вогнем афганських
дорогах. Вічна їм пам’ять і повага, – звернувся до колишніх учасників бойових дій, нині працівників депо
голова профкому локомотивного депо Львів-Захід
Петро Ручка. – Ваша доля щасливіша – ви повернулися живими до своїх батьків, “не зламалися” в подальшому житті, прийшли працювати на залізницю і
старанно трудитеся у нашому депо.
Роки тієї війни згадувати важко й боляче, та
пам’ятати про сумні події – обов’язок живих. Петро
Ручка зачитав рядки з вірша, присвяченого воїнамафганцям:
Афганістан – твоя війна і сльози
Братів, сестер і ледь живих батьків.
Жахлива спека і страшні морози –
Навіки в пам’яті твоїй.
Пройшли роки, війну ту не забути,
Бо кожен воїн, що вернувсь живим,
Згадає тих, кого не повернути.

Нещодавно в одному із
залів Львівської картинної галереї відкрилася персональна
виставка гобеленів Лариси і
Сергія Левикіних, про творчість яких наша газета розповідала минулого року.
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Продовжуючи традицію, і цього року профком локомотивного депо Львів-Захід доклав усіх зусиль, аби
згадати і вшанувати людей, яким довелося ризикувати своїм життям у чужій країні. Кожному “афганцю”
голова профкому Петро Ручка вручив матеріальне
заохочення та пам’ятку – книгу фотомитця, заслуженого діяча мистецтв України Василя Пилип’юка
“Дорога людям служить”, яка вийшла у світ з нагоди
150-річчя Львівської залізниці. Про коштовний ілюстрований подарунок подбала дорожня профспілкова
організація залізниці.
Від себе особисто і від членів профкому депо
Петро Ручка побажав колишнім “афганцям”, а нині
професіоналам залізничної справи міцного здоров’я,
щастя, удачі і якнайбільше приємних спогадів у житті.
Без сумніву, одним із таких спогадів стане ця тепла
зустріч колег і колективне фото на пам’ять.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
На фото: у першому ряді зліва направо – помічник
машиніста електровоза Володимир Бочуляк, помічник
машиніста електровоза Богдан Бойко, працівник бази
запасу локомотивів Петро Купчак, помічник машиніста
тепловоза Володимир Волошин, машиніст електровоза Ярослав Хом’як та працівник будівельної групи
депо Юрій Паучок. До слова, на фотознімку немає
двох колишніх “афганців” – машиніста електровоза
Андрія Бачинського та слюсаря з ремонту електровозів Василя Шкрамка, які з поважних причин були
відсутні того дня.
Фото автора

Мистецтво ткацтва завжди
потребувало від майстрів цього
ремесла чималих зусиль і часу,
тому не так багато нині їх працює у цьому напрямку. Лариса
Левикіна з моделювання одягу
поступово перейшла на ткацтво,
до свого захоплення долучила
чоловіка Сергія Левикіна, колишнього працівника автопарку управління будівельно-монтажних
робіт і експлуатації цивільних
споруд №1, а нині працівника
Львівської дистанції колії. Удвох
таку красу творити значно легше.
Ідея робіт належить пані Ларисі.
Тематика гобеленів Левикіних незмінна – життя у всіх його кольорах і відтінках.
Гобелени члена Національної спілки майстрів народно-

го мистецтва України Лариси
Левикіної – це віддзеркалення
душі майстрині, наповненої життєвою енергією, оптимізмом і
відчуттям радості кожному дню...
Кольори гобеленів – радісні, сонячні і життєстверджувальні.
Виставка зацікавила багатьох митців та мистецтвознавців
Львова, які завітали на її відкриття. Серед поважних гостей
були Герой України, генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Борис
Возницький, голова Львівської
обласної організації Національної
спілки художників України Олег
Микита, голова Львівського відділення Національної спілки майстрів народного мистецтва України
Зеновія Краковецька та інші.

Нехай Вам завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки!
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

Організація ветеранів Управління Львівської залізниці вітає з
ювілеєм пенсіонерів
із 90-річчям!

Ніну Віталіївну НЕВЄРОВУ
із 70-річчям!

Олену Іванівну КУШНІРУК
Тетяну Єгорівну ЗУБАРЄВУ
Юрія Володимировича ФЕДАКА
із 60-річчям!

Ганну Михайлівну МАРКІВ
Надію Іванівну КОЗЛОВУ
Тетяну Володимирівну КОВАЧ
Тамару Василівну КАРПЕНКО
Тамару Альбертівну АСАДЧУ
Галину Яківну СОПРОНЮК
Хай доля намітить Вам років багато,
Відпустить здоров’я, щастя й добра!
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде людського тепла!

Відвідувачі висловили майстрам
своє захоплення від побаченого,
відзначивши, що гобелени Лариси
і Сергія Левикіних насамперед
вражають надзвичайною гамою
кольорів і позитивною енергетикою, яку вони випромінюють.
Нагадаємо, що гобелени
Левикіних побували не лише на
всеукраїнських, але й на міжнародних виставках у Варшаві,
Перемишлі,
Кракові,
Ясло,
Ченстохові, Стокгольмі. Чимало
їхніх робіт – у приватних колекціях у багатьох країнах світу.
Персональна виставка гобеленів Лариси і Сергія Левикіних
працюватиме у Львівській картинній галереї до кінця лютого.
Анастасія САВЧИН
Фото Оксани ПОДОЛЬСЬКОЇ
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