Дев’ятого травня у Стрийському парку була чудова погода, у
повітрі літав тополиний пух, і пригрівало сонечко. Бракувало лише
легкого вітерця. А згодом з’явився і він, голосно сповістивши про
своє прибуття – адже саме в цей день Львівська дитяча залізниця
відкрила 62-й сезон перевезень, і прикрашений жовто-блакитними
кульками потяг “Вітерець” прибув до станції “Сонячна”.
На свято зібралася чимала
кількість гостей – тут мами і татусі з дітьми – перші цьогорічні
пасажири, юні залізничники і їхні
батьки, колишні вихованці малої
магістралі, директори шкіл, а також поважні гості. Свої настанови
юним залізничникам дали начальник відділу перевезень, заступник
начальника Львівської дирекції
залізничних перевезень Андрій
Миклаш, начальник управління
МВС України на Львівській залізниці полковник міліції Володимир
Дитюк, головний спеціаліст департаменту з питань освіти, науки,
сім’ї та молоді Львівської облдержадміністрації Юрій Савчин, заступник начальника відділу перевезень
Львівської дирекції Ігор Калиневич,
голова об’єднаного профкому
Львівської дирекції залізничних
перевезень Іван Маційовський, начальник відділу кадрів Львівської
дирекції Олександр Лук’янов,
начальник кримінальної міліції у
справах дітей управління МВС
України на Львівській залізниці
майор міліції Ігор Чердак, а також начальники галузевих служб і
структурних підрозділів.
Начальник відділу перевезень,
заступник начальника Львівської
дирекції залізничних перевезень
Андрій Миклаш побажав юним залізничникам успіхів, натхнення у
праці і легкого навчання.
Далі на імпровізовану сцену
вийшла голова ради юних залізничників Ольга Охрімчук. Чотири зміни
юних залізничників відрапортували
їй про успішну підготовку до нового
сезону, Ольга доповіла про це начальнику Львівської дитячої залізниці Дмитрові Венгеру. Дозвіл на
відкриття руху дав Андрій Миклаш,
і ще один сезон роботи малої магістралі успішно відкрито.

Полковник Володимир Дитюк
нагадав про дорослу відповідальність працівників дитячої залізниці. Адже, незважаючи на те, що
залізниця мала, ставлення до роботи тут має бути серйозним. Тому
Володимир Зиновійович побажав
юним залізничникам насамперед
спокою і безпеки, а транспортні
правоохоронці їм у цьому сприятимуть.
Оскільки кожна добра справа
повинна винагороджуватись, за
активну співпрацю з підрозділом
кримінальної міліції у справах
дітей щодо профілактики правопорушень начальник транспортної міліції вручив заохочувальні грамоти педагогічному
колективу Львівської дитячої
залізниці – начальнику Дмитру
Венгеру, старшому майстру виробничого навчання Ярославу
Оліярнику, майстру виробничого навчання Галині Котеньовій і
майстру виробничого навчання
Юрію Маланчуку.
Головний спеціаліст департаменту з питань освіти, науки, сім’ї
та молоді Львівської облдержадміністрації Юрій Савчин висловив
надію, що ті залізничні навики і
вміння, які діти нині шліфують на
дитячій залізниці, знадобляться їм і у дорослому житті, й у виборі професії. А до старту нового сезону побажав успіхів у всіх
починаннях.
До вітань долучився й голова
об’єднаного профкому Львівської
дирекції Іван Маційовський, який
побажав дітям здоров’я та успіхів
у їхній роботі і подарував їм футбольний м’яч.
Не забувають на малій залізниці і про своїх перших вихованців.
Одним із тих, хто працював тут ще
на початках, є Валерій Григоренко.

Традиційні урочистості з нагоди відкриття
нового сезону відбулися 9 травня на Рівненській
та Луцькій дитячих залізницях. У святкових
заходах взяли участь начальник Рівненської
дирекції залізничних перевезень Іван Груник, заступник міського голови Луцька Тарас Яковлєв,
секретар Рівненської міської ради Андрій Грещук
та керівники підрозділів залізниці, які виконали підготовчі роботи із приведення до належного стану рухомого складу, колії, будівель
та споруд.
Перед початком сезону літньої виробничої практики на дитячих залізницях проведено перевірку і ремонт колій та стрілочних переводів, пристроїв СЦБ і
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“Дитяча залізниця сильно вплинула на моє життя. Після роботи
тут, а був я і начальником зміни,
і кочегаром, і машиністом, я обрав
залізничний фах і понад 40 років
пропрацював у депо Львів-Захід.
Гадаю, багато з вас продовжать
цю традицію, тому бажаю вам
успіху у цій роботі”, – з усмішкою
зазначив Валерій Васильович.
Традиційно відкриття нового
сезону супроводжують не лише
мудрими настановами, але й гарною музикою. Цього року, як уже
багато років поспіль, своїм голосом
присутніх потішив заслужений артист України, соліст гурту “Ватра”
Володимир Питель. На святі відбувся музичний дебют двох юних
залізничників – Романа Семенова
і Анатолія Кущієнка. Хлопці виконали ліричну пісню “Росте черешня в мами на городі”. Пісню вибрали невипадково – у другу неділю
травня традиційно святкують День
матері. Усім мамам присвятив свій
зворушливий віршик і наймолодший учасник святкової програми
– Назарій Маланчук.
Наприкінці музичної програми прозвучали пророчі для багатьох вихованців малої магістралі
слова: “Ми вірим, ми знаєм, що
Львівська дитяча – це крок у доросле життя” – своєрідний гімн
дитячої залізниці заспівали усією
залізничною родиною.
Останні настанови перед початком руху дав своїм вихованцям начальник дитячої залізниці
Дмитро Венгер:
– Настає час, коли вам необхідно підтвердити свої знання
практичними навиками, на практиці
познайомитися з робітничими спеціальностями залізничного транспорту, а крім того, гарно відпочити
влітку, отримати цікаві враження й
знайти нових друзів. Найкращі наші
працівники 29 травня поїдуть до
Харкова на Малу Південну залізницю для участі в конкурсі професійної майстерності. Вас чекає напружений режим роботи. Тож зеленого
світла вам, юні залізничники!”
У перший рейс новогог сезону поїзд повели кращі машиністи
Львівської дитячої залізниці Назар
Коцюбас і Богдан Стасюк, а відправив “Вітерець” кращий черговий по
станції Віталій Гладчук...
У вагоні, яким разом із малечею
та їхніми батьками подорожуємо до
станції “Паркова”, провідником пра-

зв’язку, виконано внутрішній та зовнішній ремонти вагонів із оновленням дизайну, ремонт та фарбування
тепловозів, відремонтовані приміщення станційних
будівель та стрілочних постів.
Начальник дирекції Іван Груник тепло привітав
юних залізничників із початком літньої практики та
зачитав наказ про заохочення працівників підрозділів, які брали активну участь у підготовчих роботах.
Кращі за професіями юні залізничники отримали в
подарунок набори солодощів. Натомість юні залізничники підготували шановним гостям та відвідувачам святкові концерти.
Микола РУДИЙ, начальник технічного відділу
Рівненської дирекції залізничних перевезень

цює Марія Збирко. Відповідальна
дівчина не забуває після початку
руху поїзда закрити двері до вагона.
І поки ми їдемо, маю кілька хвилин,
щоб розпитати шестикласницю про
її залізничне життя. “На дитячій залізниці навчаюся другий рік, і мені
тут дуже подобається, – розповідає
дівчина. – Мріяла потрапити сюди
з дитинства, маю старших друзів,
які багато розповідали мені про цю
залізницю. Залізничницею є й моя
мама. Коли вперше сюди прийшла,
трішки хвилювалась, адже вчитися
тут – дуже відповідально. Але згодом звикла і нині із задоволенням
проходжу тут літню виробничу практику, крім того, знайшла на дитячій
залізниці багато нових друзів”.
“Вітерець” їде нешвидко, аби
маленькі пасажири могли сповна
насолодились подорожжю. Одним
із тих, хто дуже зрадів відкриттю дитячої залізниці, є Сергійко
Салата. Пані Богдана, мама хлопчика, розповідає, що часто гуляє з
сином Стрийським парком, адже
живуть вони неподалік. Кожного
дня навідувалися й до “Вітерця”, і
син усе допитувався, коли ж поїзд
нарешті поїде. А відкриття нового
сезону стало для мами зі сином
несподіванкою – потрапили на
нього випадково під час чергової
прогулянки.
Сподобалось їздити дитячою
залізницею й Андрійкові Андрушку.
Він зацікавлено дивиться у вікно,
а потім серйозно розповідає, що
разом із мамою Тетяною уже не
вперше відвідує дитячу залізницю.
Та й Андрійків родовід, так би мовити, зобов’язує щорічно відвідувати малу магістраль – у хлопчика

залізнична родина ще від дідапрадіда.
Перший святковий рейс прибув на станцію “Паркову”. Почався
відлік трудових буднів юних залізничників. А поки між рейсами
є ще трохи часу, встигаємо поспілкуватися зі семикласницею
Ольгою Охрімчук, головою Ради
юних залізничників. Свою кар’єру
на малій залізниці Оля розпочала три роки тому у ранзі простого
юного залізничника. Згодом стала
начальником зміни. Нині вона вже
серйозно налаштована працювати
на залізниці й у дорослому житті.
“Мрію стати черговою по станції”,
– каже дівчина. І цей вибір невипадковий, адже у родині Ольги залізничниками є мама, тато, бабусі
й дідусі.
Після всіх урочистостей і вдалого старту сезону своїми планами
на робочий рік поділився начальник Львівської дитячої залізниці
Дмитро Венгер: “У цьому сезоні у
нас 519 дітей, допущених до літньої навчально-експлуатаційної
практики, із них приблизно 400 –
юні залізничники, що прийшли до
нас лише цього навчального року.
Щоб глибше зацікавити дітей,
плануємо більше часу приділяти
дозвіллю наших вихованців. Адже
влітку не всі з них зможуть поїхати кудись на відпочинок. Тому
п’ятниця, субота і неділя будуть
для нас робочими днями, а в середу й четвер організовуватимемо
для юних залізничників спортивні
змагання та краєзнавчі екскурсії”.
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