Народному ансамблю пісні і танцю “Лемковина” нещодавно
виповнилося 40 років з часу заснування. Колектив неодноразово виступав з концертними програмами і на підприємствах
нашої магістралі, адже у його складі є залізничники.
Святковий концерт з нагоди 40-річчя цього самобутнього
колективу нещодавно відбувся у
Львівській філармонії.
– Пісня лемківська єднає серця, щедра на радість і милість
без міри, має початок – не має
кінця, – такими словами розпочали святковий концерт ведучі
програми – заслужена артистка
України Олександра Бонковська
та львівський поет Богдан Пастух.
Впродовж тригодинної програми
“Лемковина” представила най-

● Посвідчення ЛВ № 362911, видане управлінням залізниці у 2008 р.
МОРОЗУ В.В.
● Посвідчення ЛВ № 332228, видане ВП “Служба матеріальнотехнічного постачання” у 2008 р.
ОНИШКЕВИЧ О.М.
● Посвідчення ЛВ № 316430, видане
ВП “Вагонне депо Клепарів” у 2009 р.
СМОЛЬНИЦЬКОМУ М.С.
● Посвідчення ЛВ № 370488, видане ВП
“Друга дистанція сигналізації і зв’язку
м. Львів” у 2010 р. БАБЕНКОВІ В.Ю.
● Посвідчення ЛВ № 333259, видане
ВП “Управління будівельно-монтажних
робіт і цивільних споруд №2” у 2009 р.
ПАКОНУ В.В.
● Посвідчення ЛВ № 374413, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Чернівці” у
2009 р. ГЕРЕЗІ О.Д.
● Посвідчення ЛВ № 363525 (2009 р.)
та службовий квиток ф.3 № 059765
(2010 р.), видані управлінням залізниці
ГЛИНЯНСЬКОМУ Я.І.
● Посвідчення ЛВ № 273833, видане ВП “Мукачівська дистанція колії” у
2008 р. ДЕМ’ЄНУ В.В.
● Посвідчення ЛВ № 273591, видане ВП “Мукачівська дистанція колії” у
2007р. РЯШКОВІ Ю.В.
● Посвідчення ЛВ № 341626, видане ВП “Мукачівська дистанція колії” у
2008 р. ПОЛАЖИНЦЮ Ю.І.
● Посвідчення ЛВ № 361967, видане
ВП “Вокзал станції Львів” у 2008 р.
БАБЕНКО Ж.Г.
● Посвідчення ЛВ № 218348, видане ВП “Вокзал Чоп” у 2009 р.
ПЕРЕСТІ С.О.
● Посвідчення ЛВ № 290060, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2007 р. ГОРАКУ А.Я.
● Посвідчення ЛВ № 398494 (2009 р.)
та приміський квиток ф.4 № 083615
(2010 р.), видані ВП “Моторвагонне
депо Львів” ЄВОЧЦІ Л.О.
● Посвідчення ЛВ № 002663, видане
ВАТ “Львівський локомотиворемонтний
завод” у 2007 р. ФЕЛЕНЧАКУ П.В.
● Посвідчення ЛВ № 392021, видане ВП “Будівельно-монтажний
поїзд № 908” у 2009 р. та приміський
квиток ф.4 № 084447, виданий квитковим бюро станції Львів у 2010 р.
НЕЧАЄВУ Т.В.
● Посвідчення ЛВ № 365067, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2007 р.
ЯКИМІВУ І.І.
● Посвідчення ЛВ № 365878, видане ВП “Станція Дрогобич” у 2009 р.
АРТИМОВИЧ О.І.

кращі пісні й танці колективу, які
найглибше відтворюють творчість
неповторного мистецтва лемківської автентичної пісні й танцю.
Серед романтичних, мелодійних,
жартівливих лемківських пісень
– гімн лемків “Гори наші Карпати”,
популярна пісня “Під облачком”,
лемківська колядка “Срібні сани”
та багато інших.
Лемки – народ веселий, тож
мали здавна свій гумор. Один з
ветеранів колективу Андрій Байса
веселив присутніх лемківськими

жартами. Додали, звичайно, гарного настрою і запальні лемківські
танці “Раківчанка”, “На царині”,
“Колечко”, “Лемківські гуляння” у
виконанні танцювального колективу ансамблю.
На святі ветеранам колективу
вручили грамоти від Міністерства
культури і туризму України.
Народний
ансамбль
“Лемковина” виступає в усіх куточках України, де живуть лемки. Артисти побували в Естонії,
Словаччині, Німеччині, Польщі,
де щорічно проходять фестивалі лемківської культури. Нині
колективом керує талановитий
музикант Богдан Кривко, твори в
обробці якого лунали і на святковому концерті.
До 40-річчя “Лемковина” прийшла з чималим творчим здобутком. Сьогодні учасники хору, а
це українці, депортовані зі своєї
етнічної землі на території нинішньої Польщі, та їхні нащадки продовжують доносити до людських
сердець свою безмежну любов до
лемківської пісні.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото автора

Дружина Мирослава, доньки Наталя і Оксана, тітка Наталя щиро
вітають коханого чоловіка, люблячого тата, дорогого зятя,
провідника пасажирського вагонного депо Львів

Ярослава Йосиповича МИТЧАКА
із Днем народження!
Скільки років – ми тебе не питаєм,
Хай їх лічить зозуля у гаю!
Ми із цими роками вітаєм,
Що прийшли в цю чудову пору!
Те бажаєм, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай життя твоє піснею буде,
А в тій пісні не буде кінця!

Дружина Ольга, діти, онуки та рідні від усього серця
вітають коханого чоловіка, дорогого тата, люблячого
дідуся, адміністратора станції Моршин

Володимира Миколайовича КОВАЛЬСЬКОГО
із 50-річчям!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 21-27 ТРАВНЯ
Упродовж 21-27 травня на значній частині території залізниці очікується нестійка погода. У п’ятницю короткочасні дощі, вдень із грозами, місцями сильні зливи з градом. На Волині, Рівненщині переважно без опадів.
Температура вночі 7-12°, вдень 16-21°, при проясненнях на Волині місцями 21-23°
вище нуля. У горах 10-15° тепла. У суботу переважно без опадів, проте у другій половині дня можливі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 5-10°, вдень 19-24°
тепла. У неділю вночі та вранці невеликі опади, вдень короткочасний дощ, місцями
грози. Температура вночі 9-14°, у горах місцями 5-8°, вдень 18-23° тепла.
У понеділок короткочасні дощі, місцями сильні, з грозами. Температура вночі
8-13°, вдень 15-20°, у горах місцями 12-14° тепла. У вівторок місцями короткочасні
дощі. Температура вночі 4-9°, вдень 14-19°. Під час дощу 12-14° тепла.
Надалі переважно невеликі дощі, у високогір’ях із мокрим снігом. Дещо похолоднішає – вночі 1-6° тепла, у горах можливі приморозки до 0-2°, вдень 13-18° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
Колектив Дорожньої стоматологічної поліклініки
ст. Львів сумує з приводу непоправної втрати.
13 травня 2010 року передчасно перестало битися серце прекрасного лікаря, чуйної, молодої і
талановитої жінки –
ПИРОГОВОЇ Тетяни Анатоліївни.
Досвідчений стоматолог, завжди доброзичлива
до колег і пацієнтів Тетяна Анатоліївна передчасно відійшла з життя через підступну хворобу, яка попри її цілодобову лікарську зайнятість, надзвичайну працьовитість забрала у неї таке дорогоцінне
і насичене добрими справами життя. Життя, до останку присвячене
людям, громаді, краю, рідній землі й Україні.
Першими Господь забирає до себе найкращих. Світла пам’ять
про нашу славну колегу і Людину з великої літери Тетяну Анатоліївну
Пирогову завжди буде з нами.

Донька Мар’яна, внучка Валентинка, мама і сестри, колеги по роботі
щиро вітають дорогу матусю, люблячу бабусю, добру подругу

Надію Георгіївну ПОЛЮГУ
із 50-річчям!
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата!
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро до Вас щоднини прибуває!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Сіяє втіхи зірка золота,
Ісус Христос з небес благословляє
На щедрі щастям, многії літа!

Колектив Першої служби щиро вітає провідного інженера
відділу спеціальних зв’язків та технічного захисту інформації

Людмилу Вікторівну БОРОДУЛЬКО
із 55-річчям!
Нехай зоря щасливо Вам сіяє,
Нехай здоров’ям Вас втішають днини,
Літа зародять радістю й добром!
До Вас, як до прекрасної людини –
Схиляємось душею і чолом!
Везіння Вам великого бажаєм,
Здобутків гарних, сили на сто літ!
Нехай Вам сам Господь допомагає
Зробити кращим непростий цей світ!

Щиро вдячна лікарям
Шановна редакціє! Я вже понад 35 років працюю на залізниці
і постійно звертаюся за медичною допомогою до наших лікарів,
які працюють у відділковій лікарні в Тернополі. Нещодавно я перенесла важку операцію і завдяки цим спеціалістам, їхній високій
професійності, людяності, відданості своїй справі, доброті та чуйності до людського страждання я змогла стати на ноги. Висловлюю
щиру подяку за це завідувачу хірургічного відділення – хірургу
Володимиру П’ятночку, а також старшій медсестрі Володимирі
Кварцяній, яка майже 40 років працює в лікарні. Дякую усім медсестрам хірургічного відділення – чудовим жінкам, справжнім
сестрам милосердя, які своєю працею приносять людям добро і
швидке одужання, а саме: операційній медсестрі Лідії Летун, медсестрам Надії Лойко, Ользі Чижовій, Надії Білоус, Світлані Грім,
Марії Дембіцькій, Оксані Назаровець. Щастя вам, шановні жінки,
здоров’я, віри, надії та любові.
З повагою
Ольга ГАДЕВИЧ, головний бухгалтер
Тернопільської філії Міжгалузевого підприємства
промислового залізничного транспорту

“Сподіваюсь на допомогу небайдужих людей”
Тішитися дітьми й онуками – нагорода від Бога. Благословенні
ті, хто має це щастя. Я щиро радів своєю онукою Діаною, яка народилася у 2006 році, її першому крокові, першому слову, дзвінкому
дитячому сміху. Але сталося лихо. Діанка тяжко захворіла. Лікарі
діагностували у неї хронічну двобічну сенсоневрильну приглухуватість IV ступеня. Врятувати онуку від хвороби може операція, яка
коштує 319 тисяч гривень.
Шановна редакціє “Львівського залізничника”, звертаюся через
газету до усіх небайдужих людей, хто може допомогти моїй онуці
Кіцулі Діані Богданівні.
З повагою до усіх читачів газети машиніст електровоза локомотивного депо Львів Кіцула Степан Антонович.
Подаю реквізити для переказу коштів:
ВАТ “Ощадбанк”
МФО 385253
ЗКПО 02762719
Р/р 3739690004
Кіцулі Степану Антоновичу
(на лікування Кіцули Діани Богданівни)
З почуттям глибокої втрати висловлюю щирі співчуття заступнику директора ДП “Укрзалізничпостач” Олексію Миколайовичу
Онисимюку у зв’язку зі смертю його матері Наталії Іванівни.
Пішла із життя світла людина, яка залишила по собі багато добрих
справ і славу чуйної жінки та гарної матері, і тим болючіше сьогодні
відгукується ця втрата в наших серцях.
Сумую разом з Вами, шановний Олексію Миколайовичу та
Вашими близькими. Нехай пам’ять про Наталію Іванівну живе вічно.
Генеральний директор Укрзалізниці Михайло КОСТЮК
Колектив залізничної станції Радивилів і начальники станцій Краснянської
дільниці ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень” сумують з приводу
передчасної смерті начальника станції Радивилів
ГУСАРУКА Віктора Володимировича
та висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покійного.
Колектив ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень” сумує з приводу передчасної смерті начальника станції Радивилів
ГУСАРУКА Віктора Володимировича
та висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.

