ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного вузла
вітає колишнього оглядача вагонів вагонного депо Коломия

Миколу Юрійовича ВІЗНЮКА
із 90-річчям!

Напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці
з ініціативи ради ветеранів
війни і праці Львівської
дирекції залізничних перевезень народний хор
“Нескорені”, який функціонує при Українській академії
друкарства, виступив із
концертною програмою перед учнями та викладачами
Львівського міжрегіонального вищого професійнотехнічного училища залізничного транспорту.
Свято Покрови є визначним не
лише для козацтва, але й для патріотів України, для кожного українця зокрема. Концертна програма,

Нехай зоря щасливо Вам сіяє,
Нехай здоров’ям Вас втішають днини,
Літа зародять радістю й добром!
До Вас, як до прекрасної людини –
Схиляємось душею і чолом!
Живіть, не знаючи ні смутку, ні печалі,
Хай чари кришталеві задзвенять!
Ми їх за Вас так щиро підіймаєм,
Дай Боже, їх щороку наливать!

Рада ветеранів моторвагонного депо Львів вітає
колишнього машиніста електропоїзда

Дмитра Семеновича ВАСИЛЮКА
із 70-річчям!
Бажаємо міцного здоров’я, радості та усяких гараздів у житті!

Заступник училища з навчальновиховної роботи Петро Юрків є

прихильником таланту хорового
колективу, тож щоразу гостинно
запрошує хористів у рідний колектив із концертами.
Богдана Сімович подякувала
глядачам за гостинність і тепло
сердець, яке випромінював зал,
та побажала учням наснаги в
опануванні непростої професії
залізничника.
Народний самодіяльний хор
“Нескорені” мріє побувати у багатьох колективах Львівської
залізниці.
“Нескорені” запрошують залізничників 22 жовтня о 17 годині у
Львівський будинок органної та камерної музики на концертну програму, присвячену дню Покрови
Пресвятої Богородиці
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото Ігоря ФІЦИКА

присвячена дню Покрови, Дню
вчителя та року Героя України
Кірпи, розпочалася з вірша про
Георгія Миколайовича, який прочитала автор і учасниця колективу
Оксана Угрин. Хористи виконували патріотичні, козацькі та жартівливі українські народні пісні, які
тепло сприймали і учні, і викладачі
училища.
Художній керівник і диригент
хору Богдана Сімович розповіла
присутнім про створення хору і
допомогу у становленні творчого колективу, яку надав тодішній
начальник Львівської залізниці
Георгій Кірпа. Оскільки серед
учасників “Нескорених” є чимало
випускників цього училища, тож
вони могли оцінити добрі нинішні умови навчання із колишніми.
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №449022 та
приміський квиток ф.4 №018968,
видані ВП “Вагонне депо Клепарів”
у 2011 р. ДУБАСУ В.Б.
● Посвідчення ЛВ №305145, видане ДП “Львівтранспроект” у 2009 р.
ЯРМОЛІ Р.М.
СПІВЧУТТЯ

Колектив медичної служби з
сумом сприйняв звістку про те,
що не стало прекрасної людини,
лікаря-уролога ДЗ “Вузлова лікарня станції Ковель ДТГО “Львівська
залізниця” –
ШЕПЕЛІ Василя Ілліча.
Пішла з життя чудова людина,
кваліфікований спеціаліст, наставник. Працівники медичної служби
запам’ятають Василя Ілліча завжди уважним, ввічливим, енергійним, добрим та чуйним лікарем,
колегою.
Сумуємо з приводу тяжкої
втрати та висловлюємо щирі
співчуття рідним та близьким, колективу лікарні.

Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
Хай усмішка щира осяє чоло!
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт –
Прожити бажаємо Вам до ста літ!

Колектив станції Миколаїв-Дністровський вітає складача поїздів

Віктора Ярославовича ФЛЮДА
із 50-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 ще довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Колектив станції Сокаль
щиро вітає чергового по станції

Володимира Ярославовича ПРИСТУПУ
із 60-річчям!
За роком рік – життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час!
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щире Ви прийміть від нас!
Хай доля посилає Вам добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

ДОРОЖНІЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ
КЛУБ “ЛОКОМОТИВ”
запрошує залізничників до активних занять фізичною
культурою і спортом. До ваших послуг: зал ігрових видів
спорту (футбол, волейбол), тренажерний зал для чоловіків,
тренажерний зал для жінок, відкритий міні-футбольний майданчик, зал настільного тенісу, зал шейпінгу, зал важкої атлетики. Оплата послуг через профкоми ваших підприємств.
Наша адреса: м. Львів, вул. Федьковича, 30
(район Привокзального ринку)
Тел. для довідок: 226-37-39
ПОГОДА

ïðîãíîç ïîãîäè íà 21-27 æîâòíÿ 2011ð.
Упродовж 21-27 жовтня на більшій частині території залізниці переважатиме суха погода. У п’ятницю ще невеликий
дощ, мряка, в горах – із мокрим снігом. Удень часом дощитиме
на Закарпатті, Івано-Франківщині та Буковині. Нічна температура від 0 до 5°, на Закарпатті місцями до 7° тепла, в горах
уночі від 0 до 2°морозу, вдень 5-10°тепла. Впродовж вихідних
переважно без опадів. У суботу вночі від 3° морозу до 2° тепла,
в горах 3-5° нижче нуля, вдень 5-10°, на Закарпатті 9-14° тепла. У неділю вночі від 0 до 5° морозу, вдень 6-11°. На Закарпатті
вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 10-15° вище нуля.
У наступний календарний тиждень утримуватиметься
суха погода із морозними ночами та помірно теплими днями.
У понеділок вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 6-11° вище
нуля. На Закарпатті вночі від 0 до 5°, вдень 11-16°тепла. У
вівторок-середу при проясненнях вночі стовпчик термометра опускатиметься до -5°, в горах місцями 6-8° морозу, вдень
5-10° тепла. На Закарпатті вночі від 2° морозу до 3° тепла,
вдень 11-16° вище нуля. У четвер температурний фон дещо
понизиться.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

