“Сонячний експрес”
до 150-річчя залізниці

Минулої суботи сцена Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької перетворилася на
імпровізований потяг під назвою “Сонячний
експрес”, який зі станції “Рокс” вирушив у мандрівку концертними виступами зразкового вокально-хореографічного ансамблю “Сонечко”.
Святкова концертна програма “Сонячний експрес” стала подарунком Львівській залізниці до
її 150-річчя.
Зразковий вокально-хореографічний ансамбль
“Сонечко” під керівництвом заслуженого працівника
культури України Марії Горностай вже упродовж 33
років завжди на високому професійному рівні представляє хореографічне мистецтво України в багатьох
державах світу. Надзвичайно колоритним, яскравим,
запальним вокально-хореографічним композиціям у
виконанні різного складу колективу захоплено аплодували глядачі США, Канади, Югославії, Франції,
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №441742 (2010 р.)
та посвідчення помічника машиніста тепловоза №02403 (2006 р.), видані ВП “Локомотивне депо Ковель”
КУШНЕРУКУ О.О.
● Посвідчення ЛВ №421802, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у
2010 р. БІЛАНУ І.С.
● Посвідчення ЛВ №402067, видане
ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у
2010 р. КЛАПУ Д.Ю.
● Посвідчення ЛВ №398936, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2010 р.
РУДЕЙКУ В.В.
СПІВЧУТТЯ

Ужгородська територіальна профспілкова організація
Львівської залізниці глибоко
сумує з приводу передчасної смерті колишнього голови
профкому СЕС-8 на Львівській
залізниці
ЗАХАРКО
Олесі Михайлівни
і висловлює щире співчуття сім’ї
та близьким покійної.

Бельгії, Німеччини, Угорщини, Латвії, Словаччини,
Болгарії, Польщі, Тайваню, Італії, Греції, Туреччини.
І всюди цей вокально-хореографічний гурт відомий,
як творчий колектив Львівської залізниці.
Понад 150 дітей “Сонечка” того вечора дарували
глядачам найкращі композиції, які свого часу вразили закордонних глядачів. Скажімо канадійцям припала до душі композиція “Вінок Тарасу”, словакам
сподобалися “Косарі”, французи і тайванці були у
захваті від “Чоботят-дроботят”, латвійцям сподобалася композиція “Калина”, а турки були в захваті від
“Карпатської веселкової” і “Родом ми з Галичини”.
Найбільше позитивних емоцій у глядачів викликали найменші учасники колективу, які завзято
виконали композиції: “Жабенята”, “Бабусенька”,
“Пироги”, “Добридень” та інші. Доросла група ансамблю зачарувала глядачів професійним і колоритним
виконанням вокально-хореографічних композицій
“Коломийки”, “Скакуха” та інших. Для учасників
дорослої групи виступ у концертній програмі став
своєрідним прощанням із “Сонечком”, в якому вони
займалися із 4-5-річного віку.
Директор Будинку науки і техніки локомотивного депо Львів-Захід заслужений працівник культури
України Наталія Некрилова подякувала всім артистам і, насамперед, дітям дорослої групи за багаторічну працю в колективі. Керівник ансамблю Марія
Горностай побажала своїм вихованцям щасливої
долі і завжди пам’ятати, що вони родом із Галичини.
Власне цією композицією “Сонечко” традиційно закінчує свій виступ на будь-якому концерті.
Концерт дуже сподобався глядачам, які дарували
артистам не лише щирі аплодисменти, але й багато
квітів. Розкішний квітковий кошик учасникам колективу вручили і від начальника залізниці Богдана Піха.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

“Дякую хорошим
фахівцям і чуйним людям…”
Наприкінці березня, повертаючись із лікування в санаторії в Алупці
(АР Крим) поїздом № 85 Львів–Сімферополь, зі мною трапилася неприємна ситуація. Під час подорожі мені раптово стало погано – різко
піднявся артеріальний тиск. На щастя Марта Хребор – провідниця 7-го
вагона, в якому я їхала, побачивши що мені погано, запропонувала
викликати карету швидкої допомоги. Це було на станції Синельникове.
Завдяки оперативності провідниці вже за хвилю медики, які чергували
на станції, надали мені кваліфіковану допомогу – зробили укол і мені
полегшало. Про мій стан здоров’я залізничники попередили медиків
на всіх наступних великих станціях, щоб за потреби там були готові
надати допомогу. Впродовж усієї подорожі на залізничних станціях до
вагона заходив міліціонер і цікавився, чи не потрібна медична допомога. Завдяки провідникам вагона Марті та Богдану Хреборам я благополучно доїхала до Львова, зігріта їхньою турботою та чуйністю.
Хочу через газету подякувати цим чуйним і уважним людям за надану допомогу. Завдяки їм я благополучно дісталася Львова. Вдома
продовжила лікування, і тільки тепер змогла написати листа й подякувати сумлінним працівникам залізниці.
З повагою Христина БУЧМА,
м. Львів

ПОГОДА

Керівництво, територіальний комітет профспілкової
організації та рада ветеранів
ВП “Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень”
глибоко сумують з приводу передчасної смерті колишнього
заступника начальника ІваноФранківського відділка Львівської залізниці
РИБАЛОВА
Омеляна Цальовича
і висловлюють щире співчуття
сім’ї та родині покійного.
Колектив Об’єднання ветеранів війни та праці Львівської
залізниці глибоко сумує з приводу смерті ветерана залізничного транспорту, колишнього
начальника відділу ДорУРСа,
учасника Великої Вітчизняної
війни
ПОЛЯКОВОЇ
Олександри Іванівни
і висловлює щире співчуття
рідним та близьким покійної.

ïðîãíîç ïîãîäè íà 6-12 òðàâíÿ 2011ð.
Упродовж 6-12 травня на більшій частині території залізниці відчутно потеплішає, хоча час від часу (здебільшого
в Прикарпатських областях) дощитиме. У п’ятницю-суботу переважно без опадів. Буде ще холодно, особливо у
п’ятницю вночі – від 2° морозу до 3° тепла, в горах та на
решті території на поверхні ґрунту і подекуди в повітрі до
3-5° нижче нуля. Вдень 9-14°, на Закарпатті до 16°, в горах
місцями 3-8° тепла. У суботу вночі від 1° морозу до 4° тепла,
на решті території місцями заморозки до 3°, вдень 12-17°,
на Закарпатті до 20°, в горах 6-11° тепла. У неділю вдень
здебільшого в Прикарпатських областях, а в понеділок – на
більшій території залізниці короткочасні дощі. Нічна температура 8 травня від 0 до 5°тепла, в горах до 2° морозу,
вдень 13-18°, на Закарпатті 16-21° тепла. 9 травня вночі 2-7°, удень
13-18°, на Закарпатті 17-22° вище нуля.
У вівторок без істотних опадів, температура вночі 3-8°, вдень
16-21°, на Закарпатті до 23°, в горах місцями 12-15° тепла. У середу
переважно в Прикарпатських областях та на Тернопільщині короткочасний дощ, місцями гроза. У четвер опади можливі переважно у другій
половині дня. Температура вночі 3-9°, вдень 18-23°, на Закарпатті
24-26°, в горах уночі місцями 1-3°, вдень 12-17° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

ПРИВІТАННЯ

ЧВЕРТЬ ВІКУ ВІДДАНОЇ НАПОЛЕГЛИВОЇ ПРАЦІ!
Візитною карткою Здолбунова є залізниця та її підприємства.
Тут трудяться прекрасні люди. Серед них – заслужений працівник транспорту України, почесний залізничник, кавалер орденів
“Архістратига Михаїла” і “Святого Володимира”, депутат
Рівненської обласної ради

Йосип Володимирович
ГАВРИЩАК,
який ось уже 25 років очолює вагонне депо Здолбунів. Колектив депо
гордиться своїм керівником. Із ним у вагонного депо Здолбунів є славне минуле,
гідне теперішнє і, принаймні, оптимістичне майбутнє.
Чверть століття праці віддано
підприємству. Про Йосипа Гаврищака
промовисто говорять його справи. Це
– збудована газова котельня, зведені
житлові будинки, модернізовані цехи
підприємства, капличка, доглянута
озеленена територія підприємства та

багато іншого.
Життєвий і професійний принцип Йосипа Гаврищака: не словом, а ділом, у всьому бути послідовним і справедливим. Колектив
цінує його уміння мислити масштабно і перспективно, надзвичайну
працьовитість, відповідальність, професіоналізм, а найголовніше
– духовність, людяність, щирість, готовність прийти на допомогу. У ці травневі ювілейні дні трудовий колектив ВП “Вагонне депо
Здолбунів” шле щирі вітання Йосипу Володимировичу і дякує йому
за самовіддану працю.
Шановний Йосипе Володимировичу!
З нагоди професійного ювілею вітаємо Вас – людину рідкісної
шляхетної вдачі і непохитних громадянських принципів. Нехай
Божа сила і ласка допомагають Вам і надалі творити добро на землі в ім’я громади та нашої великої залізничної родини!
Від щирого серця бажаємо Вам міцного здоров’я, сімейного благополуччя, творчої наснаги, успіхів у нелегкій праці. Нехай у Вашій
сім’ї завжди панують достаток, мир та злагода!
Хай береже Вас Господь!

Трудовий колектив центру науково-технічної інформації і бібліотечнобібліографічного обслуговування щиро вітає начальника ЦНТІ і ББО

Юрія Володимировича ДУБИКА
із Днем народження!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль!
Своїм теплом нехай Вас сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
Зичимо ще літ багато,
Радості, ні крихти біди,
Щоб життя у Вас було, як свято,
І дарувало посмішку завжди!
Хай береже Вас Мати Божа
Від злих людей і різних бід,
Хай дасть здоров’я й допоможе
Прожити в щасті ще багато літ!

Рада ветеранів локомотивного депо Львів сердечно вітає
колишнього машиніста локомотивного депо

Івана Андрійовича ПИВОВАРА
із 90-річчям!
Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей для Вас
Святковий день,
Щоб від життя Ви мали насолоду,
Пошану від людей,
Подяку від онуків і дітей!

Доньки, внучки, зяті, правнуки, родина та друзі від щирого серця
вітають добру і найдорожчу матусю, люблячу і чуйну бабусю –
прекрасну і надійну Людину, колишнього старшого техніка
паливного відділу локомотивної служби

Марію Йосипівну КУРИШЕВУ
із 80-річчям!
Спасибі тобі, що живеш ти на світі,
За добреє серце, за очі привітні,
За руки твої золоті і невтомні,
За душу чутливу, що завжди пригорне!
Нехай тобі силу Господь посилає,
І шлях твій нехай благодать осяває,
Живи іще довго, рідненька на світі,
І будемо всі ми за тебе радіти!

Дружина Ольга, син Андрій, невістка Галина, доньки Марія,
Оксана, Віра, зяті Антон та Ігор, онуки Володимир, Анна, Василь,
Леонід, Юлія, Ірина з чоловіком Віталієм, Мар’яна з чоловіком
Михайлом, Оксана з чоловіком Віталієм щиро вітають коханого
чоловіка, дорогого батька та люблячого дідуся

Василя Марковича ПУЛИКА
із 75-річчям!
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо!
Хай оминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

