Друзі та колеги від усього серця вітають електромеханіка
лінійно-апаратного залу Здолбунів Здолбунівської дистанції
сигналізації та зв’язку

На Львівській залізниці завершується спортивний сезон-2010. Цього року він був насичений
турнірами з багатьох видів спорту. Традиційно
восени відбуваються фінальні змагання, у
яких розігрується титул чемпіона магістралі.
Минулого тижня визначився володар кубка залізниці з міні-футболу, у черговий раз почесний
трофей завоювали футболісти пасажирського
вагонного депо Львів, а впродовж цих вихідних
у Львові, в ігровому залі спорткомплексу ФСК
“Локомотив” за першість змагалися волейболісти.

Участь у фінальних змаганнях узяли команди локомотивного депо Чернівці, Чортківської, Львівської та
Сарненської дистанцій колії, Ужгородської дирекції залізничних перевезень – переможці відбіркових турнірів
у дирекціях, а також команда управління залізниці.
Варто зазначити, що більшість із фіналістів уже мала
можливість познайомитися із силою суперників під час
виступів на Спортивних іграх залізниці, які були присвячені 19-й річниці незалежності України. Можливо, саме
тому матчі фінального турніру розпочалися без розвідки, а кожне залікове очко ставало предметом гострої,
видовищної суперечки на волейбольному майданчику.
Увагу до цього турніру привертав і той факт, що
кожен із його учасників міг справедливо розраховувати на статус фаворита, адже доводив свою перевагу
над суперниками у різних змаганнях. Скажімо, команда
Львівської дистанції колії посіла у групі найсильніших
традиційне місце волейбольного гурту локомотивного
депо Львів-Захід, здолавши суперника в напруженій
фінальній партії на турнірі серед підприємств, що роз-
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Інну Тимофіївну ЧЕХОВСЬКУ

із Днем народження!
Хай буде день цей незабутньо прекрасним,
А небо завжди буде чистим і ясним!
Хай сонечко сяє промінням ласкавим,
Життя буде довгим і дуже яскравим!
Щоб було у ньому багато любові,
Щоб зустрічі були веселі й чудові!
Щоб всі шанували тебе і любили,
Щоб очі від щастя, як зорі, горіли!

ташовані на території Львівської дирекції. До речі, закономірність цього результату львівські колійники довели
й у підсумкових змаганнях, здолавши на турнірному
шляху опір колег із Сарненської дистанції і суперників з
управління залізниці, Ужгородської дирекції та локомотивного депо Чернівці. А на заваді їхнім чемпіонським
амбіціям стала згуртована й міцна, як граніт, команда
Чортківської дистанції колії. Попри гостру конкуренцію,
жоден із учасників турніру не витримав шквалу атак
волейболістів із Тернопільщини. За таких обставин безкомпромісна боротьба за третю сходинку п’єдесталу
розгорнулася у трикутнику “Локомотивне депо Чернівці
– Сарненська дистанція колії – Ужгородська дирекція залізничних перевезень”. “Рівняння із трьома невідомими”
найшвидше “розв’язали” буковинські локомотивники. За
ними в заліку розташувалися волейболісти із Закарпаття
та сарненські колійники. Корисного досвіду набралася
на турнірі й молода команда управління залізниці, яка
виступала на змаганнях поза конкурсом.

Дата і час виходу

Львівська ОДТРК (12 канал)

“Західний експрес” 07.10 (четвер) о 19:50. Повтор 09.10 (субота) о 09:10

Івано-Франківська ОДТРК

“Західний експрес” 09.10 (субота) о 21:30. Повтор 10.10 (неділя) о 08:45

Рівненська ОДТРК

“Західний експрес” 11.10 (понеділок) о 21:50. Повтор 12.10 (вівторок) о 08:50

Волинська ОДТРК

“Західний експрес” 08.10 (п’ятниця) о 20:10. Повтор 09.10 (субота) о 10:00

Тернопільська ОДТРК

“Західний експрес” 08.10 (п’ятниця) о 22:15. Повтор 11.10 (понеділок) о 22:15

Закарпатська ОДТРК

“Західний експрес” 09.10 (субота) о 22:25. Повтор 10.10 (неділя) о 12:10

Міська ТРК “Чернівці”

“Західний експрес” 09.10 (субота) о 18:35. Повтор 11.10 (понеділок) о 08:30

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №432486, видане ВП
“Кам’янка-Бузька дистанція колії” у 2010 р.
ЛИСКУ Л.І.
● Посвідчення ЛВ №381824, видане ВП
“Служба локомотивного господарства” у
2010 р. ОРНАТУ О.Є.
● Студентський квиток ВК №06679068, виданий Львівським технікумом залізничного
транспорту у 2008 р. МУЖИКУ Р.Й.
● Посвідчення ЛВ №414238, видане
ВП “Локомотивне депо Львів” у 2009 р.
МАТІЙКІВУ І.В.
Колектив ВП “Стрийська дистанція
сигналізації і зв’язку” сумує з приводу передчасної смерті електромеханіка СЦБ,
чуйного товариша, хорошого спеціаліста,
ініціативного профгрупорга
ВАСИЛИШИНА Ярослава Петровича
і висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.
Колектив центру науково-технічної
інформації і бібліотечно-бібліографічного
обслуговування висловлює щирі співчуття
Антоніні Володимирівні Остроменській
з приводу тяжкої втрати – смерті батька
– КОЗАКА Володимира Федоровича.
Колектив ВП “Тернопільська дирекція
залізничних перевезень” сумує з приводу
смерті колишнього начальника станції
Тернопіль, головного ревізора з безпеки
руху відділку, чергового по відділку, почесного залізничника
САЯ Віталія Гавриловича
і висловлює співчуття рідним та близьким
покійного.
Колектив ВП “Тернопільська дирекція
залізничних перевезень” сумує з приводу
передчасної смерті складача поїздів станції Березовиця – Острів
КАРПЛЮКА Володимира Богдановича
та висловлює співчуття рідним і близьким
покійного.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 8-14 ЖОВТНЯ
Упродовж 8 -14 жовтня на більшій частині території Львівської залізниці й надалі переважатиме холодна суха погода, лише в окремі дні
можливі невеликі опади. У п’ятницю та впродовж вихідних без опадів,
тільки у неділю на Буковині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, у східних районах
Рівненщини невеликі опади дощу, мряки, подекуди з мокрим снігом. У суботу-неділю на Буковині, Тернопільщині поривчастий вітер. Температура вночі від 4° морозу
до 1° тепла, у горах близько 5° морозу, вдень 6-11°, на Закарпатті 10-15° тепла.
У понеділок буде сухо, температура вночі близько нуля, у горах 1-3°морозу, вдень
7-12°, на Закарпатті 10-15° вище нуля. У вівторок місцями невеликі опади мряки,
дощу, у горах із мокрим снігом. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень
7-12°, у південних регіонах залізниці місцями до 14° тепла.
Надалі переважно без опадів. Температура вночі 0-5° морозу, на Закарпатті
близько нуля, вдень 4-10° тепла, на Закарпатті 9-14° вище нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Мама, чоловік, доньки Ольга та Оксана, зяті Руслан та Ілля,
внучки Вероніка й Антонія, сестри з сім’ями вітають дорогу
їм людину, оператора ПТО-Львів вагонного депо Клепарів

Любов Романівну ГОЛОЙДУ
із 50-річчям!
50 – не привід для печалі,
50 – це зрілість золота,
Нехай до ста, а може й далі
Ідуть, не оглядаючись, літа!
Нехай Бог зішле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб ти добро на цій землі творила
З любов’ю в серці ще багато літ!
Колектив станції Радехів вітає чергову по станції

Тетяну Петрівну ЗВІРИНСЬКУ

із 50-річчям!
Летять роки, як лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі,
До ста років зичимо прожить!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І хай Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!
Хай Мати Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
Колектив ВП “Львівська механізована дистанція вантажнорозвантажувальних робіт” вітає заступника начальника дистанції

Адама Володимировича КОЛЕСНІКОВИЧА
із 50-річчям!
Від щирого серця на ниві життя,
Що звуть “золотою” сьогодні,
Вітаємо й зичимо щастя й добра,
Поваги і шани людської!
Нехай для Вас квітує білий світ,
Життям стають найкращі мрії,
І доля посилає сотню літ,
Здоров’я, щастя, радості, надії!

Керівництво залізниці, президія дорожнього комітету профспілки, рада ветеранів
залізниці з сумом сприйняли звістку про те,
що 4 жовтня цього року на 82-му році життя
трагічно загинув
КОЗАК Володимир Федорович.
Його трудовий стаж на залізниці склав
понад 60 років чесної, сумлінної праці.
У 1945 році Володимир Федорович почав трудову діяльність на станції Львів конторником контрольного вузла. Відслуживши
в армії 4 роки, повернувся на станцію Львів, працював диспетчером
станції. Завдяки унікальному вмінню об’єднувати, організовувати
людей тривалий час обирався звільненим від виробничих обов’язків
головою профкому станції. Згодом Володимира Козака було обрано
заступником голови райпрофсожу Львівського відділку залізниці.
З 1968-го по 2001-ий роки працював у дорожньому комітеті профспілки на посадах завідувача відділами організаційно-масової роботи,
виробництва і заробітної плати, головним правовим інспектором ради
профспілки залізничників і транспортних будівельників на Львівській
залізниці. За час роботи в профспілці виховав немало спеціалістів, які і
сьогодні активно працюють у виборних профспілкових органах.
Вийшовши на пенсію, Володимир Федорович займався громадською діяльністю в раді ветеранів Львівської залізниці, брав активну
участь у вихованні молодого покоління, збереженні і примноженні трудових традицій залізниці.
Користувався великим авторитетом серед керівництва залізниці,
профспілкового та ветеранського активу.
Нагороджений знаком “Почесний залізничник”, 4-ма іменними годинниками Міністра шляхів сполучення СРСР.
Був главою великої трудової династії на Львівській залізниці.
Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, рідним і близьким, розділяємо
біль утрати з усіма, хто знав цю хорошу людину.
Світла пам’ять про Володимира Федоровича, який був прикладом для кількох поколінь залізничників, назавжди залишиться в
наших серцях.

