Медовий місяць в оксамитовий сезон
З такої приємної сторінки почалось сімейне життя
оператора дефектоскопного
візка Стрийської дистанції
колії Степана Сабадашка.
– Спочатку ми трохи засмутились, бо нам запропонували
путівку на відпочинок в Судак
із 1 жовтня, весілля ж відгуляли
20 вересня, хотілось ще застати тепле море й гарну погоду,
– признається він. – Та все ж
вирішили поїхати: заплатили
20 відсотків вартості путівки в
номері “люкс” на дві особи... І
жодного дня не пошкодували
– досхочу купались у морі, вода нагрівалась до 20 градусів,
а повітря – до 25. Можна було
також безкоштовно поплавати в
басейнах, але ми віддавали перевагу морським купелям.
Степан каже, що вони з дружиною дуже задоволені умовами
проживання, харчуванням, ввічливістю і гостинністю обслуговуючого персоналу, а також приємно вражені кримською природою,
особливо сподобалась Ялта,
куди їздили на екскурсію. Тож
наступного року знову хотіли б
поїхати на відпочинок у пансіонат
“Львівський залізничник”.
Степан Сабадашко трудиться у Стрийській дистанції колії
з 2004 року після закінчення
Чернівецького технікуму залізничного транспорту. Спочатку
– монтером колії, а згодом – оператором дефектоскопного візка.
Своє життя із залізницею Степан

Щиро вітаємо!
Трудовий колектив відокремленого підрозділу
“Пасажирська служба” ДТГО “Львівська залізниця”
щиро вітає першого заступника начальника
пасажирської служби

Валентина Дмитровича САМБОРСЬКОГО
із 60-річчям!
Вам шістдесят, та хіба ж це літа,
Коли очі горять і душа молода?!
Хай доля дарує Вам доброго віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку,
Хай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози!
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує Вам многі літа!

Профспілковий комітет Стрийської дистанції колії
щиро вітає члена профкому

Галину Ярославівну МАНДЗЮК
із 50-річчям!

пов’язав не випадково, адже фактично продовжив родинну справу:
його мама Марія Теодорівна майже 20 років працює черговою по
станції Стрий-ІІ, а батько Василь
Васильович дев’ятий рік очолює
бригаду колійників Стрийської
дистанції колії.
Одружився Степан із майбутньою залізничницею – студенткою четвертого курсу Львівського
технікуму залізничного транспорту Марією Гамлій, яка, вступивши
на навчання, також продовжила
сімейну династію залізничників,
адже її мама Любов Федорівна

з 1982 року працює черговою
по станції Верхні Гаї, а батько
Василь Ярославович понад три
десятки років водить поїзди.
Тепер нова сім’я залізничників
примножить і загальний трудовий стаж родин Сабадашко та
Гамлій, і добру славу трудових
династій.
Ігор МИЦЬКО,
в. о. голови профкому
Стрийської дистанції колії
На фото: Степан Сабадашко
із дружиною Марією під час
відпочинку в Судаку

“Сонечко” дебютувало в Італії

У цей святковий, світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 20 - 26 ЛИСТОПАДА
Упродовж 20-26 листопада на більшій частині території Львівської залізниці переважатиме тепла погода. У п’ятницю тільки вночі здебільшого на Львівщині, Волині та
Рівненщині невеликий дощ, мряка. Вдень переважно без опадів.
Вітер північно-західний помірний, вночі поривчастий. Температура
вночі 1-6°, вдень 7-12°, на Івано-Франківщині та Буковині до
14° тепла. У вихідні переважно без опадів. Вночі та вранці місцями стелитимуться тумани. Температура вночі 0-5° тепла, місцями
при проясненнях 0-2° морозу, вдень 7-12°, на Закарпатті, ІваноФранківщині та Буковині 9-14° вище нуля.
У вівторок часом дощитиме, на Закарпатті та в горах подекуди
сильні опади. Температура вночі 1-6°, вдень 5-9°, у горах місцями 24° тепла. У середу пройдуть переважно невеликі дощі, на Закарпатті
– помірні, у горах – з мокрим снігом. Температура вночі 0-5°, вдень
3-8° тепла, у горах вночі місцями 0-2° морозу, вдень близько нуля.
Надалі на більшій частині території залізниці без істотних опадів,
температура вдень дещо підвищиться.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Вважати недійсними
Цього літа зразковий вокально-хореографічний ансамбль “Сонечко” нашої залізниці побував в Італії, взявши участь у XXXI
Міжнародному фольклорному фестивалі.
Львівський колектив побував із виступами в
багатьох країнах Європи, та Італію відвідав
уперше. Фолькфестиваль під назвою “Valle di
Comino” відбувається в італійському місті
Атіна щороку, збираючи на спеціально облаштованих на вулицях сценах тисячі італійців
і гостей міста. Цього року до Атіни приїхало
близько 2 тисяч учасників танцювальних колективів, які виступають у стилі фольк, із 12
держав світу.
Упродовж кількох літніх днів Атіна і вся Північна
Італія загалом перебувала під враженням від танцювальних ритмів різних колективів, які щовечора
до пізньої ночі виступали перед італійськими глядачами. До слова, розваги в Італії набирають обертів
саме у вечірній час. Тому фестивальні концерти
розпочиналися о десятій годині вечора і тривали
до ранку. Глядачі високо оцінили професіоналізм
львівського колективу. Як зазначила керівник ансамблю Марія Горностай, “інші колективи після
нас вже не хотіли виступати “. Тому “Сонечко” з
концертною програмою завжди танцювало останнім – десь о другій-третій годині ночі. До Італії на
фестиваль, основною умовою якого було, щоб
учасники були старші за 16 років, поїхало 10 дівчат
і 8 хлопців дорослої групи “Сонечка”. На фестивалі
львівські артисти демонстрували найкращі номери
своєї концертної програми – “Родом ми з Галичини”,
що стала візиткою колективу, “Коломийки”, “Вінок
Тарасові”, “Білий камінь”, “Скакуха”, “І таке буває” та

інші. Серед нових – жартівливий танець “Сопілкарі”,
який виконували лише хлопці.
“Директор фестивалю Лучано Сарда, побачивши нашу концертну програму, давав нам більше
часу для виступів, ніж іншим. Хотів, щоб італійський
глядач якнайближче познайомився з творчістю української хореографії”, – говорить Марія Горностай.
Запам’ятається дітям фестиваль і парадом із
державними прапорами учасників-держав фестивалю, який надзвичайно урочисто і святково проходив вулицями Атіни.
Італійці пишаються фолькфестивалем, а для
тих, хто не має можливості приїхати до Атіни, організовують концертні виступи усіх учасників фестивалю містечками Північної Італії. Тому щодня
впродовж десяти днів містечка всієї Північної Італії
насолоджувалися танцювальними номерами колективів із різних куточків світу. Кожне містечко гостинно зустрічало учасників фестивалю. “Ми виступали
у найвіддаленіших куточках Італії, і там на наших
виступах було чимало українців-заробітчан, які підходили до нас і зі сльозами на очах висловлювали своє захоплення, ділилися тугою за Україною”,
– пригадує Марія Горностай.
Крім концертних виступів, учасники вокальнохореографічного ансамблю “Сонечко” побували
в соборі святого Петра в Римі, у діючому чоловічому монастирі міста Монте Касіно. Діти надовго
запам’ятають не лише щирі оплески і захоплення,
які висловлювали на їхню адресу глядачі та учасники інших танцювальних колективів, але й італійську
національну страву – спагеті, 45-градусну спеку і
тепле Середземне море.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА

● Посвідчення ЛВ №198206 (2006 р.)
та службовий квиток ф.3 №056713
(2009 р.), видані ВП “Мукачівська
дистанція колії” ЛОМАЗІ М.І.
● Посвідчення ЛВ №328461, видане
ВП “Львівська дистанція колії” у 2007
р. КРИВ’ЯКУ С.І
● Посввідчення ЛВ №328761, видане ВП “Львівська дистанція колії” у
2007 р. КОСИКУ В.А.
● Посвідчення ЛВ №329024, видане
ВП “Львівська дистанція колії” у 2007
р. ГРУНИКУ С.М.
● Службовий квиток ф.3 №057222,
виданий ВП “Львівська дистанція
колії” у 2009 р. ВОВК М.М.
● Посвідчення ЛВ №362793, видане

ВП “Господарська служба” у 2008 р.
ХОЧИЧУ Ю.П.
● Посвідчення ЛВ № 347068, видане ВП “Ковельська дистанція колії” у
2008 р. КЛОДЧИКУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №291348, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2009 р. ШКАМБАРІ І.О.
● Службовий квиток ф.3 №067862,
виданий ВП “Підзамчівська дистанція колії” у 2009 р. ГЛАДУН Л.В.
● Посвідчення ЛВ №298888, видане ВП “Станція Здолбунів” у 2006 р.
ДОЇЖАЧУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №344854, видане
ДЗ “Клінічна лікарня ДТГО “Львівська
залізниця” у 2007 р. МАКОГІН І.Б.

Керівництво, профспілковий комітет та колектив відокремленого підрозділу “Вагонне депо Клепарів” ДТГО “Львівська залізниця” висловлюють глибокі
співчуття родинам Капшай та Трипалюк, їхнім рідним та близьким з приводу
тяжкої втрати – смерті чоловіка, батька, колишнього працівника вагонного депо
КАПШАЯ Василя Васильовича.
Адміністрація та профспілковий комітет ВП “Вокзал станції Львів” глибоко сумують з приводу смерті колишнього чергового по вокзалу – ветерана війни і праці
РАЗБИЦЬКОГО Григорія Антоновича
і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покійного.
Колектив Дорожнього фізкультурно-спортивного клубу “Локомотив” сумує з приводу трагічної загибелі заслуженого майстра спорту України з боксу, бронзового призера XXVI Олімпійських ігор у Сіднеї – вихованця Коломийського ФСК “Локомотив”
ФЕДЧУКА Андрія Васильовича
та висловлює співчуття рідним і близьким покійного.
Колектив Дорожнього центру стандартизації, метрології та експертизи
висловлює щирі співчуття інженеру з технічного нагляду Мирону Орестовичу
Звозді з приводу тяжкої втрати – смерті батька Ореста Михайловича.

