ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів війни і праці Коломийського
залізничного вузла вітає колишніх
працівників, ветеранів праці
із 70-річчям!

Катерину Іванівну ДОСИН

Того дня у світлиці пасажирського вагонного депо Львів було людно. Працівники зібралися
на урочистість із нагоди професійного свята. З
особливим хвилюванням прийшла на святкування Олександра Фединяк. А все тому, що на тих
урочистих зборах їй, оператору пральних машин
5-го розряду бази обслуговування пасажирів, за
багаторічну сумлінну працю вручали цінний подарунок – годинник від начальника залізниці. Така
приємна несподіванка зворушила її настільки, що
в пам’яті зринули спогади...
... Олександра завжди допомагала мамі з різною хатньою роботою, зокрема з пранням. Особливо подобалося
складати випрану, накрохмалену і випрасувану постіль, яка
завжди пахла свіжістю – аж кортіло притулитись до неї обличчям і глибоко вдихнути той запах чистоти.
Символічно, що кілька років потому вона прийшла
працювати контролером якості білизни на базу обслуговування пасажирів пасажирського вагонного депо Львів. Так
на залізниці народилася ще одна династія, адже батько
Олександри Василь Солук багато років трудився в депо
слюсарем-ремонтником.
Олександрі Василівні сподобалася робота на залізниці, і вона намагалася не лише сумлінно виконувати свої
обов’язки чи підвищувати професійний рівень, а й здобувати нові знання. Тому невдовзі поступила у Львівський технікум залізничного транспорту і навчалась там без відриву від
виробництва.
Навіть не вірилося, що з того часу промайнуло вже понад тридцять років. Увесь цей період Олександра Фединяк
не змінювала місце праці, трудилася в депо на різних посадах. Певний час була бригадиром, потім працювала прасувальницею, а згодом – оператором пральних машин.
Хоча весь процес прання автоматизований, в оператора
чимало роботи. Великі (вищі за людський зріст) залізні пралі
спроможні вмістити мінімум 16,5 кг, деякі 55 кг, а найбільші
– 150 кг білизни за цикл. Усі ті кілограми завантажує і виймає
саме оператор. Він же обирає програму прання і стежить за
самим процесом прання та віджиму. Олександрі Василівні

із 60-річчям!

Любов Олександрівну ПАНТЮ
Марію Онуфріївну ХАЛАПЕНКО
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!

Колектив пасажирського вагонного депо Львів,
подруги вітають колегу по роботі та подругу

Ольгу Василівну ШТЕРЕБ
із ювілеєм!

довіряють прати фіранки, штори, диванні чохли та постіль із
вагонів СВ і фірмових поїздів. Скільки кілограмів усього цього проходить через її руки за зміну, вона ніколи не рахувала,
навіть не замислювалася над цим. Їй просто завжди хотілося, щоб результатами її праці були задоволені пасажири. Це
спонукало проходити навчання з підвищення професійного
рівня, складати іспити на черговий розряд.
Пригадалося, як технолог показував програми на нових
пральних машинах. Тоді у неї не виникло жодних побоювань
перед потужною сучасною технікою, швидше, було цікаво
довідатися про її можливості.
Нині залізничну династію, до якої належить Олександра
Фединяк, збагачують літами і її діти – донька Оксана та син
Ігор. Олександра Василівна не заперечувала, коли вони вирішили стати залізничниками, бо була переконана, що діти
зробили добрий вибір. А вони у свою чергу беруть приклад
із мами, намагаючись заслужити авторитет і повагу колективу. Коли ж вони довідалися про материну відзнаку, то дуже
зраділи. Це був зворушливий момент для всієї сім’ї.
Ольга ПАДКОВСЬКА

50 – не привід для печалі,
50 – це зрілість золота!
Хай до ста, а може, ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись, літа!
Нехай Вам Бог зішле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 19-25 квітня
Упродовж 19-25 квітня на більшій частині території залізниці
переважатиме суха тепла погода. У п’ятницю мінлива хмарність,
без опадів. Температура вночі 2-7° тепла, у горах близько нуля.
У суботу без істотних опадів, лише переважно на Волині у другій
половині дня місцями короткочасні дощі. Температура вночі 2-7°
тепла, у горах близько нуля, вдень 17-22°, на Волині та в горах місцями 12-17° вище нуля. У неділю можливі короткочасні
дощі. Температура вночі 3-8°, вдень 13-18° тепла, на Закарпатті
17-22° вище нуля.
У понеділок-вівторок без істотних опадів, тільки на
Закарпатті та в горах можливий короткочасний дощ, місцями
гроза. Температура вночі 2-7°, на Закарпатті 4-9° тепла, вдень
13-18°, на Закарпатті 19-24° вище нуля. У середу місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 3-8°, на Закарпатті
5-10° тепла, вдень 14-19°, на Закарпатті 17-22° вище нуля. У
четвер без опадів. Температура вночі 1-6°, у горах близько нуля,
вдень 18-23°, на Закарпатті 20-25° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

Тематичним вечором-спомином “Пісня буде поміж нас” вшанували
пам’ять легендарного композитора Володимира Івасюка студенти
Львівського коледжу транспортної інфраструктури Дніпропетровського
національного університету залізничного транспорту імені академіка В.
Лазаряна. Зініціювали такий захід студенти груп 1Б-48 (керівник групи
– викладач Ольга Копитко) та 2Б-47 (керівник групи – викладач Наталія
Фечан) відділення “Бухгалтерський облік”.
Вечір розпочався найвідомішою ночей”, пісня “Два перстені”.
піснею Володимира Івасюка – легенМузичні
шедеври
творчості
дарною “Червоною рутою”. У розповідь Володимира Івасюка виконали учаспро митця вплелися вірші поета-пісня- ниці співочого ансамблю “Намисто”
ра “Колиска вітру”, “Фантазія травневих під керівництвом художнього керівника

Мирослави Ільчук.
Розповідаючи про творчий шлях
композитора, студенти декламували
його вірші “Моя пісня”, “Вогні Львова”,
“Відлітали журавлі”, “Мандрівний музика”, “Не стань печаллю…”, “Наче зграї
птиць...” та виконали пісні “Червона
рута”, “Водограй” , “Я піду в далекі
гори”, “Пісня буде поміж нас”.
Запала у серце найсумніша мить
вечора – розповідь про трагічну загибель поета-пісняра. Серце стискається від “Реквієму” Моцарта. Від світла
свічок у руках дівчат у вишиванках
його звучання видається ще більш
щемливим.”Приємно, що студентиглядачі активно підтримували виступи: підспівували пісні Володимира
Івасюка, уважно слухали розповідь про
його життя та творчість. Багато чого
вони знали про цього відомого поета
та композитора, а на вечорі дізналися
ще більше нового та цікавого, – поділилася враженнями від побаченого
заступник директора коледжу з питань гуманітарної освіти та виховання
Зоряна Данилик. – Користь від таких
вечорів насамперед у тому, що молодь
буде знати та пам’ятати визначні особистості в українській культурі, зокрема музичному мистецтві, а їхня творчість завжди буде актуальною”.
Олена ТКАЧЕНКО,
викладач Львівської коледжу
транспортної інфраструктури

● Диплом №864785, виданий
Львівським технікумом залізничного транспорту у 1991 р.
КОРДЮКУ О.В.
● Посвідчення ЛВ №451235,
видане ВП “Локомотивне
депо Мукачево” у 2011 р.
КОРМИЛУ О.Б.
● Посвідчення ЛВ №493498
та
приміський
квиток
ф.4
№007822,
видані
ВП
“Будівельно-монтажний поїзд служби електропостачання” у 2013 р.
МУЩЕНСЬКОМУ А.М.
● Приміський квиток
ф.4
№010036,
виданий
ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2012 р. СКІП Г.М.
● Приміський
квиток
ф.4
№011326,
виданий
ВП
“Локомотивне
депо Львів” у 2012 р.
ЦІСЛЬОВСЬКОМУ М.К.
● Приміський
квиток
ф.4 №017638, виданий
ВП “Локомотивне депо Львів”
у 2012 р. КЛИПКУ І.М.
● Приміський
квиток
ф.4 №009577, виданий
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2012 р.
ВОЙТОВИЧУ Н.В.
● Приміський
квиток
ф.4 №008577, виданий
ВП “Локомотивне
депо
Львів-Захід” у 2012 р.
СТРАХОЦЬКОМУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №440904,
видане ВП “Локомотивне
депо Львів-Захід” у 2011 р.
РАДІО Т.В.

● Посвідчення ЛВ №496288,
видане ВП “Івано-Франківська
дирекція залізничних перевезень” у 2013 р. та приміський
квиток ф.4 №010317, виданий
квитковою групою ст. Чернівці
у 2013 р. ГАВРИЛЮК Л.Д.
● Приміський
квиток
ф.4 №009872, виданий
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2012 р.
МЕЧЕРЖАКУ С.М.
● Посвідчення ЛВ №414969,
видане ВП “Колійна машинна станція №123” у 2012 р.
МЕЛЬНИКУ В.П.
● Посвідчення ЛВ №476421,
видане ВП “Ужгородська
дирекція залізничних
перевезень” у 2012 р.
ВОЙТОВУ М.П.
● Посвідчення ЛВ №501171,
видане ВП “Колійна машинна станція №125” у 2011 р.
КАЛЬЦІ М.М.
● Посвідчення ЛВ №402010,
видане ВП “Перший загін
воєнізованої охорони” у
2012 р. БОГАЧЕВУ С.В.
● Посвідчення ЛРЗ №005777,
видане ВАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” у
2010 р. ЯЦЕНИКУ П.І.
● Студентський
квиток
ВК №07369908, виданий
Львівським технікумом залізничного транспорту у 2009 р.
ВИПОРУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №493997,
видане ВП “Івано-Франківська
дистанція колії” у 2012 р.
МОЧЕРНЯКУ В.М.

