НЕ БУВАЄ ЧУЖОЇ БІДИ

Видається з 15 лютого 1910 року № 30 (7784) 8 серпня 2008 року

У зв’язку з численними зверненнями про бажання допомогти потерпілим від повені залізничникам
благодійний фонд “Спілчани” дорожньої профспілкової організації відкрив спеціальний рахунок.
Усі небайдужі до чужої біди фізичні особи можуть
перерахувати кошти на р/р № 26001338 у Львівській
філії ВАТ “Мегабанк”, МФО 385413, код ЄДРПОУ
26484113. У призначенні платежу зазначити – добровільна пожертва для надання допомоги потерпілим від повені залізничникам.
Станом на 7 серпня уже 9710 працівників
Львівської залізниці написали заяви про перерахування свого одноденного заробітку для допомоги
залізничникам, які потерпіли від стихійного лиха.
За інформацією бухгалтера фонду “Спілчани”
Валентини Царюк, на рахунок уже надійшло понад
200 тис. грн. із Львівської, Харківської, Донецької
залізниць. Левову частку суми перерахували працівники Львівської залізниці. Є внески і від фізичних
осіб в сумі до 1000 грн.

Фоторепортаж з місця стихійного лиха на 7 стор.

Вітаємо спортсменів Львівської залізниці –
переможців V Спартакіади Укрзалізниці

Детальніше про перебіг спортивного
свята на 6 стор.

Турнір пам’яті
Героя України

10 серпня –
День будівельника

Третього серпня цього року на Закарпатті відбувся традиційний, п’ятий спортивний турнір пам’яті Героя України,
колишнього Міністра транспорту
та зв’язку-Генерального директора Укрзалізниці Георгія Кірпи. 58
шахістів та 24 футбольні колективи
– команди залізничних підрозділів
Закарпаття та гості з Угорщини і
Словаччини – змагалися за почесні нагороди. Переможці, призери
та найкращі гравці турніру також
отримали цінні призи від дружини
Георгія Миколайовича – Жанни
Кірпи.

“У сім’ї в нас були лише дівчата – п’ятеро сестер. Оскільки не
було у батьків синів, то до роботи на будові залучали нас, дівчат,
– згадує штукатур будівельного
управління № 1 Марія Драганчук
(на фото). – Ми допомагали гасити вапно, готувати цементний
розчин. А коли почали штукатурити хату, мені дуже сподобалася ця робота. І після закінчення
восьмирічки я поступила в будівельне училище в групу
штукатурів, отримала спеціальність маляр-штукатур-плиточник, але найбільше ми спеціалізувалися на
роботі маляра та штукатура”.

(Детальніше про перебіг
змагань на 12 стор.)

(Розмова з Марією Драганчук на 3 стор.)

“Душа його тут, серед нас...”
Минулого понеділка у Центрі
здоров’я жінки та захворювань молочної залози, що входить у структуру Клінічної лікарні Львівської залізниці, відбулася церемонія відкриття
барельєфа професора Мирослава
Грещишина.
Професор Мирослав Грещишин був ініціатором укладення
міждержавного договору між акушерсько-гінекологічними клініками
університету в Бафало та Львівським медичним університетом, а
також Львівським перинатальним центром і Клінічною лікарнею
Львівської залізниці щодо обміну медичною інформацією, спеціалістами, стажуванням спеціалістів в університеті міста Бафало і створення в клінічній лікарні Львівської залізниці Центру здоров’я жінки
та захворювання молочної залози.
В урочистій церемонії відкриття бронзового барельєфа взяла
участь дружина покійного професора пані Ліда, його діти та внуки,
що спеціально приїхали з Америки.

(Репортаж з урочистості на 3 стор.)

