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Ч

и не замислювалися ви, у
якій галузі найменша плинність кадрів, де найбільше
порядку, хто навіть на заслуженому відпочинку залишається душею
і серцем із трудовим минулим?
Можу підказати: це – залізничники. Спробуйте відшукати хоч одного з них, хто не пишався б роками,
відданими службі на залізничному
транспорті. Це й не дивно, бо як
не гордитися зручними швидкісними поїздами, відреставрованими
старими та відбудованими новими вокзалами, мережею колійних
магістралей, сучасною автоматизацією, новітніми технологіями?!
Уже тривалий час щороку в листопаді ми, залізничники, відзначаємо своє професійне свято: хто ще
у справі – сумлінною працею, хто
вже на заслуженому відпочинку
– приємними спогадами.
Дзвенять на стиках колеса,
пролітають за вікнами краєвиди,
гарна наша Україна, живуть у ній
щирі і добрі люди, непосидючі,
працьовиті. Та непростим для українців видався цей рік. Тяжко й
боляче на серці за хлопців наших,
за зруйновані міста, за спаплюжені східні українські землі. Та віра
й надія не згасають. Добро завжди
перемагає. Так було і так буде.
Кожне свято, а тим більше
професійне, найкраще зустрічати
в колі друзів та колег, із якими,
як кажуть, не один пуд солі з’їв.
Адже на роботі проводиш більше
часу, ніж із рідними, тож і згадати
є про що. Хочеться почути старих

знайомих, чим живуть колишні залізничники.
Першим, до кого я завітав напередодні професійного
свята, був Рудольф Іванович
Павлик. Заслужений залізничник
України, він і досі в строю, очолює
Об’єднання ветеранів війни і праці
Львівської залізниці. На транспорті
Рудольф Іванович із 1958 року, із
1964-го – на Львівській залізниці.
Пройшов непростий шлях від інженера Хустської дистанції колії до
заступника начальника Львівської
залізниці з будівництва. Опікувався
“Дорбудтрестом”, у якому я працював із 1978 року, і наші виробничі
контакти були регулярними, хоча,
відверто, і не завжди для мене приємними, бо доводилося захищати
свою точку зору, обґрунтовувати
свою професійну позицію. Рудольф
Іванович – людина вимоглива, відповідальна та працьовита, від підлеглих вимагав серйозного ставлення до своїх професійних обов’язків.
Наше знайомство набуло нового
змісту, коли Рудольф Іванович
очолив кадрову роботу в службі
будівельно-монтажних робіт і екс-

плуатації цивільних споруд (БМЕС).
Із 2005 року Рудольф Іванович – голова Об’єднання ветеранів війни та
праці Львівської залізниці.

– Рудольфе Івановичу, напередодні Дня залізничника що
хотіли б побажати колегам?
– Усім залізничникам, їхнім
сім’ям зичу здоров’я та миру.
Нехай у житті все складається
добре, хай щастить! Окремі вітання нашій чудовій молоді. Бажаю
майбутнім залізничникам працювати так, щоб ми, ветерани, могли
пишатися їхніми досягненнями.
Бажаю, щоб зростав достаток,
прогрес, якість. Здоров’я та стабільності в житті, роботі, миру та
розуміння!

Із родиною Соколових – Юрієм
Павловичем та Галиною Іванівною
– не спілкувався вже давненько.
От і вирішив провідати. У мене з
Юрієм Павловичем були не тільки
виробничі стосунки, час від часу
бував у Соколових у гостях, цікавих
тем для спілкування було предостатньо. Юрій Павлович – завзятий
книголюб. Цю рису він, до речі, не
втратив і зараз. Пишається своєю
бібліотекою, любить її і продовжує
збирати книги. Галина Іванівна
– натура активна. Сад для неї – чудове заняття, що було неабиякою
розрядкою після напружених буд-

нів, а на пенсії – це розвага та фізкультура на свіжому повітрі. Сім’я
Соколових – старожили Львівської
залізниці. Юрій Павлович почав
працювати в проектному інституті
“Дорпроект” із 1956-го, а Галина
Іванівна – в управлінні залізниці
із 1957 року. Працювала токсирувальницею у фінансовій службі
і паралельно навчалась у ДІІТі.
У 1980 році очолила фінансову
господарку Львівського відділку,
чудово справлялася з обов’язками
керівника і при цьому залишалася
привітною та доброю жінкою. Отож

і побажання колегам із нагоди професійного свята у Юрія Павловича
і Галини Іванівни були відповідні:
– Миру, міцного здоров’я,
бадьорості духу! Не забуваймо
старих друзів, частіше зустрічаймося і спілкуймося!
Можна сказати, що Юрій
Семенович Томін – залізничник
від першої хвилини життя, бо народився він на станції Залізнична,
закінчив залізничну школу, залізничний технікум, працював у депо
Львів-Захід. На Львівську залізницю прийшов у 1960 році, в управлінні залізниці почав працювати

старшим інженером технічного
відділу, очолював плановий та
технічний відділи, був заступником начальника залізниці з економічних питань. У нас із Юрієм
Семеновичем спільне захоплення, тож мало не щонеділі ми зустрічалися в клубі філателістів.
Він – пристрасний колекціонер,
а головна тема його хобі – заліз-

ниця. 150-й річниці Львівської залізниці Юрій Семенович, як один
з авторів, присвятив прекрасно
ілюстровану книгу “Перша колія”,
де у світлинах, статтях та спогадах знайомить читачів з історією
Львівської колії.
– Зараз Україна переживає
нелегкі часи, – каже ветеран. – Та
тільки всі разом здолаємо негаразди. Важливу роль повинні зіграти
в цьому і залізничники. Від нас,
від стабільної роботи транспорту
багато що залежить. Відданість
праці, дружба та взаєморозуміння
– ось запорука перемоги. Бажаю
всім щастя, міцного здоров’я та
всього найкращого!
Попереду у нас професійне
свято. Давайте вшануємо його цікавими зустрічами, бесідами з товаришами та колегами по роботі,
піднімемо чарку за все добре, що
було і ще неодмінно буде, за тих,
кого вже нема серед нас, і за нові,
світлі життєві горизонти.
Зі святом, дорогі колеги-залізничники!
Василь ПРУХНИЦЬКИЙ,
ветеран залізниці
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Страхова компанія “ІНТЕР-ПОЛІС” спільно з управлінням охорони здоров’я ДП “Укрзалізниця” виступила спонсором і почала
проведення навчально-тренінгових семінарів для співробітників
залізниці з надання першої медичної допомоги в особливо небезпечних умовах.
Практика показує, що навіть людина, що добре володіє навиками
надання першої допомоги, може розгубитися в екстремальних ситуаціях. У процесі тренінгу детально розглядаються правила поведінки для
порятунку життя і методи надання першої медичної допомоги постраждалим внаслідок аварій, масових заворушень, військових дій тощо.
Ведучий тренінгів – Володимир Цвирко, експерт-консультант ОБСЄ
з питань виживання в особливо небезпечних умовах, підполковник міжнародної недержавної поліцейської корпорації.
Для співробітників Львівської залізниці тренінги – 29-30 жовтня
2014 року.
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такий тривожний для
України час кожен із нас
може долучитися до благодійної справи – у різний спосіб
допомогти українській армії, та
найкраще, коли зібрані кошти будуть передані на адресу конкретної
особи, конкретного воїна, зокрема
на лікування поранених бійців. Із
цією метою за ініціативи заслуженої артистки України Марії Сороки
16 жовтня у Львівському палаці
мистецтв відбувся благодійний
концерт “Пісенний уклін захисникам України”, для участі у якому
запросили і народний ансамбль
бандуристок “Чарівні струни”
Будинку науки і техніки Львівської
дирекції залізничних перевезень
під керівництвом лауреата премії
ім. С. Людкевича Ірини Содомори.
У благодійній акції-концерті взяли
участь і залізничники.
Упродовж концертної програми всі бажаючі могли зробити
добровільну пожертву на допомогу в лікуванні важкопораненим
бійцям – нашому земляку Руслану
Карпецю та Сергію Товстику з
Дніпропетровщини, які перебува-

ють на лікуванні у військових шпиталях.
Після концерту представники глядацької аудиторії відкрили
скриньку зі зібраними коштами.
Зібрану суму – понад 40 тис. грн
і 80 євро – було вирішено порівну
розділити на лікування поранених солдатів. Відразу в Палаці
мистецтв кошти передано родичам бійців – дядькові Руслана

Карпеця, оскільки його батько у
серпні цього року відійшов у вічність, і дружині Сергія Товстика.
Ініціатор, автор, ведуча проекту Марія Сорока, яка особисто відвідувала важкопоранених
солдатів у шпиталях, подякувала
учасникам концертного дійства,
усім присутнім, хто коштами долучився до благодійної справи.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА

