Щиро вітаємо!

Дякуємо за
пам’ять і шану
Від імені ветеранів-льотчиків
226-го
гвардійського
полку авіації далекої дії висловлюємо глибоку вдячність
керівництву ДТГО “Львівська
залізниця” за реставрацію стели-пам’ятника льотчикам-героям
Даценку І.І., Безобразову І.Г.,
Харченку С.А. та членам екіпажу,
а також за облаштування території біля стели.
Бажаємо працівникам залізниці мирного неба, міцного здоров’я,
наснаги та успіхів у звитяжній
праці, добробуту і благополуччя
в родинах.

Друзі та рідні щиро вітають провідного інженера
комерційного відділу Тернопільської дирекції

Тетяну Євгенівну МАЛЯВСЬКУ
із 50-річним ювілеєм!
Зичимо міцного здоров׳я, щастя, успіхів у
роботі та злагоди в сім’ї!
Нехай тебе щастя в житті не минає
Й всміхається небо завжди голубе,
Нехай негаразди обходять світлицю
І світиться щастям завжди майбуття!
Хай врода жіноча красою іскриться
І в серці жевріють палкі почуття,
Хай море достатку життя посилає,
Зозуля багато років накує!
Хай Матінка Божа від зла захищає,
Господь хай здоров’я та сил додає!

З повагою
голова ради ветеранів
226-го гвардійського
полку авіації далекої дії,
заслужений артист України
В.П. Лужецький

Колектив ВП “Служба колії” сердечно вітає інженера служби

Тетяну Володимирівну МУСІЄВСЬКУ

Ñòðóíè, ùî ïëà÷óòü,
ñì³þòüñÿ é êðè÷àòü…

(Закінчення. Поч. на 5 стор.)

– Коли ми виконуємо коломийки
або “Україна є, Україна буде!”, то
люди просто встають і починають
плескати”. Ірина Содомора мріє
зробити повноцінні гастролі по
Україні. “Ми відвідали вже стільки країн, а України ще як слід не
побачили”, – каже пані Ірина.. З її
слів я зрозуміла, що особливо на
Сході України часом важко дати
нормальний концерт, люди чомусь
не зацікавлені в організаціях таких дійств. А коли „Чарівні струни”
бували на фестивалях на Східній
Україні, то часто спостерігались
ситуації, що місцева публіка наче
навмисне не була заздалегідь
поінформована про виступи. Ірина
Содомора налаштована оптимістично, оскільки „Чарівні струни” за
кордоном, наприклад, у Тайвані

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ № 418923, видане
ВП “Івано-Франківська дистанція колії”
у 2010 р. ГАВРИЛЮКУ І.М.
● Посвідчення ЛВ № 369498 та службовий квиток ф.3 № 059279, видані ВП
“Мукачівська дистанція сигналізації і
зв’язку” у 2010 р. ЛОГОЙДІ М.М.
● Посвідчення ЛВ № 210021, видане
ВП “Методично-інформаційне бюро” у
2009 р. КРАТКО Е.К.
● Посвідчення ЛВ № 381811, видане
ВП “Служба локомотивного господарства” у 2010 р. КЛИМУ О.Ю.
● Посвідчення ЛВ № 325958, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2010 р. СМЕРЕЦІ А.Р.

Адміністративна
служба
висловлює щирі співчуття адміністратору служби Любові
Миколаївні Сливці з приводу
тяжкої втрати – смерті батька.

викликали в публіки бурю емоцій,
збирали аудиторії чисельністю по
три тисячі осіб, не раз вигравали
міжнародні конкурси.
З новим складом “Чарівних
струн” Ірина Содомора працює
два роки. Можливо саме через
ставлення керівника до своїх підопічних в ансамблі завжди панує
позитивна й оптимістична атмосфера, яка виливається згодом у
емоційні й динамічні виступи. Пані
Ірина знає, коли треба підбадьорити дівчат жартом, коли бути трохи
строгою, а коли похвалити.
Ірина Михайлівна розповідає,
що музика бандури має лікувальні
властивості: „Якось я подарувала
диск із записами бандури лікарю,
який вилікував одну дівчину з нашого колективу. Згодом, коли я з
ним зустрілась і вкотре дякувала

йому за його працю, він сказав,
що це він мені вдячний. Я здивувалася, бо не розуміла, що він
має на увазі. Лікар розповів, що
він ставить собі диск із записами
бандури, коли робить операції, що
операції під акомпанемент музики
“Чарівних струн” завжди завершуються успішно, а він не відчуває
втоми після тяжкої роботи, пацієнти, які лежать під повним або
частковим наркозом, потім почуваються набагато краще. Їх лікує
музика”.
Якби не чула живого звучання
бандури, то можей й не повірила б
у чудодійні сили цього музичного
інструмента, і не знала б справжнього задоволення від звуків, що
линуть з-під струн бандури у поєднанні з чудовими молодими голосами бандуристок.
Якби усі сучасні народні колективи, зокрема ансамблі бандуристок мали такий підхід до
творчості, а саме : новаторський,
цікавий, оригінальний – а всі музиканти були такими ж артистичними й талановитими, то українська
народна творчість мала б значно
більшу популярність і визнання.
Що ж до моїх вражень, то
“Чарівні струни” справді зачарували мене, і я позбулася усіх
сумних стереотипів в уявленнях
про бандуру. Відвідавши концерт
“Чарівних струн”, я пошкодувала
лише про те, що не вмію грати на
бандурі.
Дарина ПОПІЛЬ

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 11 - 17 ЧЕРВНЯ
Наприкінці цього тижня на території залізниці переважатиме помірно тепла, іноді спекотна погода, а з початку наступного
календарного тижня знову можливі опади. У п’ятницю-суботу температура вночі 15-20°, вдень 27-32°, на Закарпатті та Волині місцями 32-34°
тепла. Вночі та вранці здебільшого в горах стелитимуться тумани, а
в післяобідню пору місцями короткочасні дощі з грозами. Вітер південнозахідний помірний, у суботу місцями поривчастий. У неділю вдень можливі
короткочасні дощі і грози, у західних районах із градом і шквалами. Вітер
північно-західний помірний, місцями з поривами. Температура вночі 16-21°,
вдень 24-29°, у східних районах ще місцями 29-34° вище нуля.
У понеділок-вівторок пройдуть короткочасні дощі, місцями сильні зливи, грози, подекуди з градом і шквалами. Вдень у вівторок сильні
грозові дощі. Денна температура понизиться до 22-27°, на Буковині й
Закарпатті місцями 28-30° тепла.
Надалі зберігатиметься нестійка погода – короткочасні дощі, подекуди сильні зливи, з грозами та градом, які послаблюватимуться та
припинятимуться вдень. Температура вночі коливатиметься в межах
11-16°, у горах 9-12° тепла, вдень 19-24°, при проясненнях місцями до
27° тепла.

Галина КОВАЛЬЧУК, інженер дорожньої геофізичної станції

із 50-річчям!
З ювілеєм шлем своє вітання:
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще – усі найкращі побажання
На многих, многих, довгих літ!
Хай Господь усюди з Вами буде,
А Божа Матір бере під свій покров!
Хай Вас шанують й поважають люди,
А День народження приходить знов і знов!

Колектив Мостиського району контактної мережі Львівської
дистанції електропостачання вітає старшого електромеханіка

Любомира Дмитровича ЗАЯЦЯ
із 55-річчям!
У цей святковий літній час
Прийміть найщиріші вітання від нас!
Здоров’я хай буде міцним, як граніт,
І щастя крокує із Вами сто літ!
Хай горе обходить Вас стороною,
А радість приходить і ллється рікою!
Хай світлою буде життєва дорога,
Любов – від родини, а ласка – від Бога!

Дружина Зеновія, донька Наталія, син Руслан, зять Микола,
невістка Галина та внуки Павло і Віталик від щирого серця
вітають люблячого чоловіка, батька та дідуся

Ярослава Михайловича ПАВЛОВСЬКОГО
із 70-річчям!
Вже сивий туман покриває волосся,
Вже діти дорослі й онуки ростуть,
А серце таке молоде іще досі,
І руки спочинку ніяк не знайдуть!
Про кожного з нас – хто далеко, хто близько
Всі Ваші тривоги і світлі думки!
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає!

Колектив ВП “Ужгородська дистанція сигналізації і зв’язку”
щиросердечно вітає електромонтера дистанції

Володимира Миколайовича ШКРАМКА

із 50-річчям!
Хай дні ідуть з повагою й любов’ю
Серед людської шани та хвали,
І проживіть у доброму здоров’ї
Хоча би до столітньої пори!
Хай сили та наснаги прибуває,
Нехай душа не осипає цвіт,
У серці радість не вгаває,
І хай Вам Бог допомагає!

Рада ветеранів Львівської дирекції залізничних перевезень
щиро вітає колишніх працівників дирекції, ветеранів праці

Омеляна Михайловича ЯЦЬКІВА,
Марію Михайлівну ВАЧЕВСЬКУ,
Марію Павлівну ГОЛОВКО,
Марію Миколаївну ВОЛКОВУ,
Марію Іванівну ПАВЛОВСЬКУ,
Валерію Григорівну ФЕРУЗО,
Ярослава Михайловича ПАВЛОВСЬКОГО
із 70-річчям!

Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!

