ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ДНІ

ОГОЛОШЕННЯ

Н

ещодавно у Львівському органному залі
із Шевченківською програмою виступив народний
хор “Нескорені”. Диригент хору
Богдана Сімович розпочала
концерт, присвячений Дню народження Тараса Шевченка,
з цікавої розповіді про життя
Кобзаря. У поезії Кобзаря відображена невмируща душа народу і любов до України.
Народний хор “Нескорені”,
який започаткував свою історію
на нашій залізниці 18 років тому,
розпочав концертну програму із
Тарасового “Заповіту”. Із надзвичайним хвилюванням сприймали
глядачі твори “Реве та стогне
Дніпр широкий”, “Думи мої, думи
мої” та інші. Виконав колектив і
пісню “Ave Maria”, яку дуже любив
Тарас Шевченко. У концертній
програмі брали участь бандуристи, сопілкарі, читці, які чудово
виконували твори безсмертного
Тараса.
Дуже приємно, що за сприяння голови регіональної ради вете-

ДТГО “Львівська залізниця” оголошує конкурс на кращий проект скульптури (скульптурної композиції) на релігійну тематику
для встановлення перед фасадом Львівського головного вокзалу
на честь 150-річчя від дня заснування Львівської залізниці.
Реєстрація учасників конкурсу та надання конкурсної документації проводиться за адресою: каб. 206 (209), вул. Гоголя, 1,
м. Львів, 79000.
За довідками звертатися за тел.: 226-47-06, 226-47-07.
Чекаємо на проектні пропозиції впродовж місяця (30 календарних днів) від дня опублікування оголошення за адресою:
каб. 206 або 209, вул. Гоголя, буд. 1, м. Львів, 79000.
ТАЄМНИЦІ ПРИРОДИ

У

ранів Львівської дирекції залізничних перевезень Григорія Болкуна
концерт відвідали ветерани залізничного транспорту. За відгуками
присутніх, концертна програма
всім дуже сподобалася. Ветерани
залізниці висловили думку щодо
можливості організувати хор залізничників, який міг би популяризувати українську пісню не лише

на Львівській залізниці, але й на
території інших залізниць України.
Адже серед залізничників є чимало людей, які люблять українську
пісню. Доречним, на думку ветеранів, цей проект був би якраз до
святкування 150-річчя Львівської
магістралі та залізниць України.

залізничному селищі Королево є пункт сейсмологічних спостережень. Працює він у системі Карпатської
дослідно-методичної сейсмологічної групи геофізики
Національної Академії Наук України. Що це за установа, які функції
виконує, чи можуть нам загрожувати якісь природні катаклізми?
Ці питання, які нині цікавлять багатьох читачів, ми поставили
керівнику цього закладу Василю Ігнатишину.

Микола СТЕЦЬКІВ, пенсіонер
м. Львів

ОЧЕВИДНЕ-НЕЙМОВІРНЕ

Ч

имало науковців вважають каміння живим
організмом, і це не раз було науково обґрунтовано. Але не всі в це вірять. Таким скептиком до певного часу був і я. Пригадую, як, на жаль,
уже покійний Іван Іванович Ухач, який, до речі, все
життя пропрацював на залізничній станції Хуст, роз-

повідав багато цікавих історій, у тому числі і про каміння, яке росте. Навіть показував камінь, який ще
малим разом зі своїм батьком приніс додому з берега річки Тиса. Тоді їх зацікавила чудернацька форма
каменю, але через багато років чоловіки помітили,
що їхня незвичайна знахідка збільшилась майже
удвічі. Спочатку я цьому не повірив, але інший односельчанин переконав мене, що камінь росте і в
нього на містку, біля воріт. Коли я уважно придивився, то мої сумніви остаточно розвіялися. Справа в
тому, що місток у господаря рівний, адже коли його
заливали бетоном, ставили дошки рівненько, щоб
рідкий бетон не розтікався. Місток вийшов охайний,
рівний, акуратний. Але через деякий час посередині
з містка поступово виступив один камінь розміром із
кулак. Решта каміння на містку поросло мохом, бо
вимощували його понад 80 років тому. Якраз за цей
період камінь дуже помітно виріс за межі містка.
У такій ситуації зайвий раз переконуємося в тому,
що природа – це велика і незбагненна стихія. До неї
слід уважніше придивлятися, аби краще пізнати. Не
варто оминати увагою навіть каміння, адже, як бачимо, воно живе, а отже, чує і може навіть розуміє
нас, людей.
Іван КОЗАК, смт Королево
На фото: чудернацьке каміння з берегів Тиси

ПОГОДА

На більшій частині території Львівської залізниці в першу половину звітного періоду утримуватиметься прохолодна погода, а надалі
відчутно потеплішає. У п’ятницю опади дощу,
мряки, місцями зі снігом, тільки в Закарпатті без
істотних опадів. Вітер західний помірний, поривчастий. Температура вночі від 0 до 5° тепла. У
горах – до 2° морозу. Вдень 4-9° тепла, на ІваноФранківщині, Буковині 6-11°, на Закарпатті 1015° вище нуля. У суботу часом опади, переважно
у вигляді мокрого снігу, на Закарпатті – дощу.
Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на
Волині, Рівненщині – 2-4° морозу. Вдень близько нуля, на Івано-Франківщині, Буковині 3-8°, на
Закарпатті 9-14° вище нуля.

У неділю на більшій частині території залізниці опади припиняться, тільки переважно
в горах ще сніжитиме. Вітер змінний, здебільшого слабкий. Температура вночі 1-6°, при
проясненнях місцями 7-9° морозу, вдень від 0
до 5° тепла, у горах місцями від 0 до 2°морозу,
на Закарпатті вночі від 3°морозу до 2° тепла,
вдень 4-9° вище нуля.
Надалі істотних опадів не очікується. У
понеділок-вівторок вночі від 0 до 6° морозу,
у горах місцями 7-9° нижче нуля, вдень у понеділок 4-9°, на Закарпатті 6-11° тепла. У
вівторок на кілька градусів тепліше. У середучетвер вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень
11-16° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

– За станом земних надр у нас
стежить кварцовий сейсмограф
із базою 24,5 м та працює цифрова сейсмічна станція DAS-03,
– розповідає Василь Ігнатишин.
– Цьогоріч її замінено на досконалішу DAS-05. Ця техніка допомагає заздалегідь попередити
про ймовірність землетрусу на
Закарпатті, адже наш край у зоні
сейсмічного ризику. Вся інформація обробляється на ЕОМ.
Сейсмограф – це кварцова
труба на спеціальних підвісах, яка
реєструє рухи земної кори і є найбільш інформативним джерелом
знань про складну будову земної
кори в даному регіоні.
Інформація, отримана за допомогою безперервних спостережень, дає науковцям можливість
робити висновки про сучасний
геодинамічний стан Закарпаття.
Розміщено сейсмічну станцію
на корінних породах, що важли-

во, оскільки зменшується рівень
реєстрації техногенних шумів.
Найближчим часом тут планують замінити систему фотореєстрації на сучасну цифрову. Щодо
ймовірності землетрусу Василь
Васильович зазначив: “Земна кора
постійно рухається, та й живемо
ми, як кажуть, немов на пороховій
бочці – Чорна гора нас постійно
турбує, адже вона є згаслим вулканом, який може прокинутися,
а це вже небезпечно для цілого
регіону. Пригадаймо хоча б минулорічний маленький землетрус
амплітудою 3,5 бали, наша служба знала про це за день і ми негайно поінформували центр, усіх королівчан і район у цілому. Наразі
ж хочу заспокоїти жителів району,
області: поки що все спокійно,
найближчим часом землетрусів
не передбачається”.
Іван КОЗАК, смт Королево

ІЗ РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

Родина Василечків висловлює щиру вдячність керівництву залізниці
та дорожньому комітету профспілки, керівництву та профспілковому комітету заводу залізобетонних конструкцій, усім колегам-залізничникам
за моральну та матеріальну допомогу, підтримку і співчуття в біді, яка
спіткала їхню сім’ю. Важка хвороба забрала життя Василечка Степана
Івановича – дорогого чоловіка та батька, який працював головним механіком заводу залізобетонних конструкцій. “Дякуємо усім небайдужим
людям, які допомогли нашій сім’ї коштами на лікування нашого чоловіка
та батька, усім, хто допоміг в організації похорону, підтримав нас у тяжку
хвилину”.
З повагою родина Василечків
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