На адресу редакції газети надійшов лист від
Ганни Салагуб, директора
народного дому села Стоянів
Радехівського району. У ньому
Ганна Якимівна розповідає
про дружну сільську громаду і
зокрема про колектив станції
Стоянів, який бере активну
участь у культурному та
громадському житті села.
“Уже 19 років відзначаємо День
Незалежності. Із цієї нагоди у нас
завжди відбуваються урочисті академії, а також різні конкурси і забави, – пише Ганна Салагуб. – Ось
уже четвертий рік поспіль у рамках
святкової програми проводимо
конкурси: “Смакуймо по-стоянівськи”, “Господиня року”. Ці чудові
конкурси прижилися у нашому гарному селі, бо живуть і трудяться у
нас чудові люди.
Усі організації, які є на території
села, готують старовинний стіл. На
ньому має бути все: і обрус, і посуд,
і страви, і оформлення, а потім ще
й художній номер на захист святкового стола (пісня, вірш, гумореска).
Усі виступи оцінює поважне журі.
Уже не вперше найвищі оцінки
від суддів заслужено отримують
залізничники з трудового колективу станції Стоянів: начальник
станції Людмила Зайнчковська,
працівники Емілія Бабій, Богдана
Бобрик, Оксана Пачковська, Любов
Ревуцька, Ольга Парахін, Ірина
Барило, Марія Ільчина, Зоряна
Микитюк, ветеран транспорту Марія
Пороховник. Цього року господинізалізничниці приготували чудові

Люблячий чоловік Михайло, донечка Марічка, сини Віктор,
Михайло, сестра з родиною, а також родини Качмарик,
Токарських від щирого серця вітають кохану дружину,
дорогу матусю, рідну сестричку, невісточку, донечку

Оксану Йосифівну КАЧМАРИК
із Днем народження!
Бажаємо миру та світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі!
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щирості серця, людської поваги!
На довгих стежках життєвої ниви
Будь нам завжди здорова й щаслива!

Служба зовнішніх зв`язків сердечно вітає інженера служби

Наталію Ілларіонівну НЕВОДНИК
з ювілеєм

старовинні страви: житній хліб,
куліш із грибами, свинячі вуха з
ребрами, печені пироги з квасолею,
маком і пшоном, печену картоплю
з салом, м’ясо з грінками, пампушки з часником, голубці з гречкою й
рисом, узвар, в’ялену рибу і печену щуку, квашені огірки з медом та
стоянівський спотикач (медівку).
А завданням чоловічого колективу – Романа Смаля, Романа
Соколовського, Григорія Ількевича,
Петра Павлосюка – було оформлення простору навколо столу.
Вони власноруч виготовили макет
старовинного млина, біля якого
красувалися два велетенських
мішки з мукою; курінь, у якому ночви, а в ночвах – дитина (онук Емілії
Бабій Юрчик). Біля куреня стояв
тин, а біля нього старий козак із

молодою дружиною... і лунала пісня “Ой під вишнею, під черешнею”.
А неподалік куреня варилася юшка
і в’ялилася риба. Старовинні рушники вигравали барвами веселки,
випромінюючи тепло материнських рук.
Упродовж двох годин журі смакувало і оглядало виставки. А в цей
час гості свята слухали пісні та ходили в танок.
І коли настала довгоочікувана мить оголошення результатів,
то всі дізналися, що четвертий
рік поспіль переможцями стали
працівники залізничної станції
Стоянів, а Марію Ільчину визнали “Господинею року-2010”. Після
нагородження переможців усі присутні на святі пригощалися їхніми
стравами”.

Поздравляем вас с днем рождения
И хотим всей душой пожелать,
Чтобы с вами был Ангел незримый,
От напастей бы мог охранят.
Жизнь любите, живите отчаянно,
Радость в сердце, в душе сохранив,
Все, что было хорошего ранее
Берегите, беду позабыв.

Колектив Центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування щиро вітає колишнього
заступника начальника ЦНТІ і ББО – директора науковотехнічної бібліотеки

Тамару Павлівну ОСТАПЕНКО
із 70-річчям!
Нехай яскравим цвітом і сонячними посмішками
повниться Ваше життя, достаток і злагода ніколи не покидають Вашого дому, а доля не жалкує
щастя та здоров’я! Хай у ці святкові дні, як і всі
прийдешні літа, рідні та друзі зігрівають Вас своєю
ніжністю та любов’ю!

Колектив технічної служби сердечно вітає
колишнього інженера

Олександра Петровича СЛЄСАРЄВА
із 70-річчям!

Канал

Програма

Дата і час виходу

Львівська ОДТРК (12 канал)

“Західний експрес” 16.09 (четвер) о 19:50. Повтор 18.09 (субота) о 09:10

Івано-Франківська ОДТРК

“Західний експрес” 18.09 (субота) о 21:30. Повтор 19.09 (неділя) о 08:45

Рівненська ОДТРК

“Західний експрес” 20.09 (понеділок) о 21:50. Повтор 21.09 (вівторок) о 08:50

Волинська ОДТРК

“Західний експрес” 17.09 (п’ятниця) о 20:10. Повтор 18.09 (субота) о 10:00

Тернопільська ОДТРК

“Західний експрес” 17.09 (п’ятниця) о 22:15. Повтор 20.09 (понеділок) о 22:15

Закарпатська ОДТРК

“Західний експрес” 18.09 (субота) о 20:25. Повтор 19.09 (неділя) о 12:10

Міська ТРК “Чернівці”

“Західний експрес” 18.09 (субота) о 18:35. Повтор 20.09 (понеділок) о 08:30

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №439000 (2009 р.) та
службовий квиток ф.3 №068866 (2010 р.),
видані ВП “Тернопільська дистанція колії”
МАТВІЇШИНУ А.Л.
● Посвідчення ЛВ №369311, видане
ВП “Ужгородська дистанція сигналізації і
зв’язку” у 2009 р. ТИМУРУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №362975, видане Управлінням залізниці у 2008 р.
РІЖНІВУ М.В.
● Посвідчення ЛВ №400340, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2010 р. КУЧИНСЬКІЙ Л.Б.
● Посвідчення ЛВ №367309, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у
2008 р. ЛЯШУКУ М.О.

Дружина Оксана, донька Ліля з чоловіком Борисом, син Тарас з
дружиною Мартою, онуки Тимофійчик і Марічка та вся родина
від щирого серця вітають дорогого чоловіка, батька та дідуся

Михайла Рудольфовича БЕНЯ
із 50-річчям!

Вітаємо щиро у День ювілею,
Бажаємо миру в душі й над землею!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї,
Ще многії літа щасливої долі!
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

Трудовий колектив станції Рава-Руська
вітає агента з передачі вантажів

Юрія Юрійовича СИРІВКУ
із 40-річчям!

Хай ладиться скрізь – на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас –
Все світле, хороше, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя вирує стрімкою рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Колектив та профспілковий
комітет вокзалу Чоп висловлює
щирі співчуття начальнику вокзалу Олександру Івановичу
Бажурі з приводу тяжкої втрати
смерті батька.
Колектив мостобудівельного поїзда №61 висловлює щирі
співчуття заступнику начальника Олександру Михайловичу
Губаю з приводу непоправної
втрати – передчасної смерті
сина Михайла.
Сумуємо разом з Вами, шановний Олександре Михайловичу,
та Вашими близькими.
Нехай пам’ять про Вашого
сина Михайла живе вічно.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом хай завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно молода душа!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 17-23 ВЕРЕСНЯ

Колектив ВП “Чернівецький відділ матеріально-технічного постачання”
висловлює щире співчуття колишньому бухгалтеру Василині Степанівні
Куташ з приводу тяжкої втрати – смерті зятя Мокренчука В’ячеслава
Васильовича.
На 44 році життя підступна хвороба забрала люблячого чоловіка, батька,
сина, зятя. У ці скорботні дні щиро поділяємо сум і тугу близьких та рідних
покійного. Нехай земля йому буде пухом, небо – раєм, а пам’ять – вічною.

Упродовж 17-23 вересня на більшій частині території залізниці пануватиме сприятлива погода. У п’ятницю ще місцями пройдуть короткочасні
дощі, подекуди з грозами. Вітер південно-східний помірний, поривчастий.
Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, на Закарпатті 19-24° тепла. Впродовж вихідних без істотних опадів, лише у суботу на Закарпатті та в горах місцями можливий
короткочасний дощ та грози. Вітер південно-східний слабкий. Температура в суботу
вночі 9-14°, вдень 15-20°, на Закарпатті 20-25° вище нуля. У неділю вночі 7-12°, вдень
17-22°, на Закарпатті 20-25°, в горах вночі місцями 4-9°, вдень 12-17° вище нуля.
У понеділок-середу утримуватиметься тепла погода без істотних опадів.
Температура вночі коливатиметься у межах 6-11°, вдень 18-23°, на Закарпатті 2026° тепла. В горах вночі місцями 3-5°, вдень 12-18° вище нуля.
Надалі із заходу поширюватиметься атмосферний фронт, який обумовить короткочасні дощі, місцями з грозами. Температура вночі 8-13°, вдень 1520°, на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині при проясненнях місцями до
21-23° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

