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СПОРТ

Колектив станції Брюховичі Львівської дирекції залізничних
перевезень щиро вітає чергову по станції

В

дало розпочали сезон у
Західно-Українській хокейній лізі хокеїсти львівського
клубу “Експрес”. Дебютний поєдинок наші спортсмени провели
угостях з ХК “Любарт” – чемпіоном Волинської області 2011
року. В очному двобої експресівці
здолали опір суперників, перемігши із розгромним рахунком 8:1.
Підвалини для впевненої пере-

моги львів’яни заклали ще у першому періоді, який завершився
з рахунком 4:1 і це при тому, що
цього сезону в складі “Експресу”
зі “старої гвардії” залишилося
лише семеро осіб – решта вакансій дісталися молодим гравцям із ДЮСШ “Локомотив”.
Тож стартовий поєдинок
довів, що попри серйозні кадрові
зміни залізничники у новому се-
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ПЕРШИЙ ПОТЯГ

зоні залишаються претендентами
на найвищі місця п’єдесталу. Це
підтвердив і наступний хокейний
поєдинок за участю “Експресу”.
У ньому львів’яни зруйнували наміри івано-франківського
“Цунамі” – 10:5.
Стартового запалу хокеїстів
“Експресу” з лихвою вистачило і
на третій матч проти дрогобицького “Енея”, у якому наші хлопці
взяли гору з підсумковим рахунком 7:1. А от четвертий поєдинок у лізі гравцям теперішнього
“Експресу” дався нелегко. В очному суперництві їм протистояв
ХК “Червоноград”, який перед
сезоном поповнив свій склад
львівськими гравцями. У впертій
боротьбі хокеїсти з Червонограда
виявилися сильнішими – 4:1.
Перша поразка у сезоні не
погіршила турнірного становища
“Експресу” і, сподіваємося, додала спортивного азарту на наступні зустрічі.
Анастасія САВЧЕН,
учениця Львівської
академічної гімназії
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Той перший потяг линув на Вкраїну,
Новенькі рейки кликали у даль!
І цісар жваво у ясну годину
Хмільне шампанське наливав в кришталь!
Той перший потяг, мов відлуння долі,
Живе у пам’яті і на скрижалях літ.
І крізь століття по залізній колії
Состави линуть у далекий світ.
Той перший потяг – його Львів зустрів
Найвищим оком ясенів, дубів.
У синім небі лине відголосся
Гудка протяжного з далеких днів.
Той перший потяг – у вагонах фраки,
Вдивлялися в пейзажі заміські.
І зачудовані селяни-небораки
Поклони дарували їм низькі.
Давно в музеї, наче дивина,
І паротяг, і ветеран-вагон.
А потяг в спогадах по рейках лине
Повз станції й перони, наче сон!
Іван ВІЙТЕНКО,
ветеран Івано-Франківської
дистанції сигналізації і зв’язку

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №402471, видане
ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у 2011 р. ФЕДИКУ О.І.
● Посвідчення ЛВ №425778 (2009 р.),
та приміський квиток ф.4 №015619
(2011 р.), видані ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” ПЕРХАЛЬЦЮ В.І.
● Посвідчення ЛРЗ №005391, видане
ВАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” у 2010 р. БАБІЮ Р.В.
● Посвідчення ЛВ №437664, та службовий квиток ф.3 №011111, видані
ВП “Підзамчівська дистанція колії” у
2011 р. ІВАНЦІВУ Р.Р.
● Приміський квиток ф.5 №000480,
виданий Самбірським квитковим бюро
у 2011 р. СТАРУШКЕВИЧУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №0090295, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2001 р. ВАСИЛІВ Н.С.
● Посвідчення про отримання прав
помічника машиніста №02349,
видане Львівським технікумом
залізничного транспорту у 2006 р.
КРАЇВСЬКОМУ І.М.

Тетяну Андріївну МАЦЬКО
із 50-річчям!
У цей святковий світлий день, коли настав Ваш ювілей,
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!

Колектив станції Деренівка Тернопільської дирекції залізничних
перевезень щиро вітає комерційного агента станції

Олену Іванівну КАРПІЙ
із Днем народження!
Бажаєм щастя, гараздів без ліку,
Міцного здоров’я та довгого віку!
Нехай оминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога!
Чистого неба, миру в рідній хаті,
Щоб була ти щаслива і на добро багата!

Адміністрація та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо
Дрогобич” вітають колишнього старшого оглядача вагонів

Богдана Петровича АНТОНИКА
із 75-річчям!
Хай дні ідуть з повагою й любов’ю
Серед людської шани та хвали,
І проживіть у доброму здоров’ї
Хоча би до столітньої пори!
Хай сили та наснаги прибуває,
Нехай душа не осипає цвіт,
У серці радість не вгаває,
І хай Вам Бог допомагає!

Дружина Лариса, сини Олег і Сергій, невістки Леся та Ірина, онуки
Андрійко, Ярослав і Ростиславчик, а також вся родина щиро й
сердечно вітають коханого чоловіка, люблячого батька та дідуся

Михайла Степановича ПІНЯГУ
із 70-річчям!
Впродовж 11-17 листопада на території Львівської
залізниці відчутно похолоднішає, хоча буде здебільшого сухо. У п’ятницю-суботу без істотних опадів.
Нічна температура 1-6°, в горах місцями до 8° морозу. Вдень від 0 до 5°, на Закарпатті 4-9° тепла. У
неділю місцями слабкий сніг. Температура вночі від
0 до 5°, в горах до 6-8° морозу, вдень від 0 до 5°, на
Закарпатті 4-9° вище нуля.
У понеділок без опадів. Температура вночі в
межах 1-6° морозу, вдень 1-6°, на Закарпатті до 8°
тепла. У вівторок місцями невеликий сніг, що поширюватиметься із півночі на південь територією
магістралі. Температура вночі від 0 до 5° морозу,
вдень 1-6° тепла.
Надалі істотних опадів не очікується, лише в горах слабкі опади снігу. Температура вночі від 0 до
6° морозу, вдень у середу від 0 до 5°, на Закарпатті
4-9° тепла, у четвер від 2° морозу до 3° тепла, на
Закарпатті 3-8° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК,
начальник дорожньої геофізичної станції

У цей святковий світлий день, коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм, добра і радості бажаєм!
Ми любим Вас за відданість і щирість,
За теплі та розрадливі слова!
Тож хай Господь пошле Вам з неба милість,
Пречиста Діва хай в житті допомага!
Від Бога ласки Вам бажаєм, здоров’я Вам на всі літа!
Хай сонце Вам яскраво сяє і в серці квітне доброта!

Керівництво та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо Ужгород”
щиро вітають заступника начальника депо з експлуатації

Олександра Олександровича МАКСИМЧУКА
із 50-річчям!
Добрий майстер у роботі
Та порадник у житті,
Ви розрадите в скорботі,
Не забудете в біді,
Порадієте на святі,
Не останній за столом!
І на дружбу Ви багатий,
До людей Ви – лиш з добром!
З ювілеєм Вас вітає
Весь наш дружний колектив!
Працьовитий, гарний, мужній,
Будьте завжди повним сил!

Колектив служби статистики щиро
вітає заступника начальника служби

Андрія Тадейовича ЛІСНЬОВСЬКОГО
із Днем народження!
Хай легко працюється, добре живеться,
Все вміється, множиться і додається!
Удачі, натхнення й кар’єрного росту,
Хай буде в житті все цікаво і просто!
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!

Колектив станції Деренівка Тернопільської дирекції залізничних
перевезень вітає чергового по станції

Юрія Романовича ДАЦКІВА
із 25-річчям!
Двадцять п’ять – це найкраща пора:
І квітує, й сміється життя!
Неповторність променить,
Щиру радість несе кожна мить!
Тож нехай так буде завжди,
Щодня квітнуть щастя сади
У всьому успіхів і процвітання!
Хай здійсняться мрії й бажання!

