П ОТ РІ Б Н А Д ОП О МО ГА

ПОД Я К А

До всіх людей з добрим серцем із проханням про допомогу звертаються батьки важкохворого
Ігорчика Діяка (2009 року народження) – онука колишньої працівниці вокзалу станції Львів Любові
Василівни Сікач.
Лікарі встановили хлопчику діагноз: інтрамедулярний об’ємний утвір у шийно-грудному відділі – по-народному – пухлина спинного мозку. У Варшаві дитині відмовили в лікуванні через складність випадку і порадили
звернутися до Німеччини. Дві німецькі клініки, розглянувши документи, подали попередні ціни на діагностику
(від 5 до 15 тисяч євро) та лікування (від 50 до 100 тисяч
євро). Лікарні не називають точної суми через складність
захворювання.
Це – остання надія Ігорчика на життя. Коштів, які збирають батьки, родичі, друзі і співробітники на лікування, на
жаль, поки не вистачає.
Батьки та родичі хворої дитини просять допомоги у всіх
небайдужих залізничників: “Просимо вас про щиру молитву
та матеріальну допомогу для подолання нашої біди.
З повагою батьки Ігоря Діяка”.
Залізнична професійна спільнота завжди була особливо сильна взаємовиручкою, співчуттям та безкорисливістю. Спільними зусиллями ми можемо врятувати
життя дитині, і кожен із нас у цій благородній справі заслужить ласку у Господа!
Реквізити для перерахунку коштів:
Одержувач: Приватбанк
Найменування банку: Приватбанк
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: 5211537425212367
Діяк Б. Б.
Внесок на лікування
РЕД А К Ц І Й Н А П О ШТА

Відсвяткували за хорошою традицією
Цього року День профспілки залізничників і
транспортних будівельників України колектив
Самбірської дистанції колії відсвяткував на
тиждень швидше. Причина поважна – 5 серпня
на території Старосамбірщини та Турківщини
пройдуть Всесвітні бойківські фестини, які
проводяться 1 раз на 5 років. Безумовно, переважна частина працівників дистанції захоче
взяти участь і в цьому дійстві. Тому профспілковий комітет дистанції вирішив провести
заходи з відзначення профспілкового свята в
минулу неділю.
Святкування відбулося за традицією, яка підтримується в підрозділі уже впродовж восьми років:
спортивні змагання за участю молоді та ветеранів
транспорту, яким не позичати завзяття. Найбільшою
популярністю у нас користується міні-футбол, ігри

проводяться за дільничною системою. Для цього
профспілковий комітет дистанції колії орендував
спортивний майданчик зі штучним покриттям із прекрасними умовами для гри. Спортивні змагання не
лише популяризують здоровий спосіб життя, але й
згуртовують трудовий колектив. Користуючись нагодою, керівництво дистанції та профспілковий комітет
щиро вітають переможців – команду гірської дільниці
Самбір-Сянки, яка у важкій безкомпромісній боротьбі
перемогла команду дільниці Самбір-Дрогобич.
По завершенні змагань, як і годиться, кращих
спортовців-аматорів нагородили кубками, медалями,
призами і подарунками, а для всіх присутніх накрили
святковий стіл.

Наталя БОЛОХОВЕЦЬКА,
заступник голови профкому
Самбірської дистанції колії

П ІС ЕН Н И Й ФЕСТ ИВА ЛЬ

Запалала ювілейна “Лемківська ватра”
Нещодавно народний ансамбль пісні
і танцю “Лемковина” під керівництвом
Богдана Кривка повернувся з ювілейного
фестивалю “Лемківська ватра”, що традиційно відбувається в польській Ждині.
Фестиваль лемківської пісні у Польщі цього разу скликав колективи зі Словаччини,
Сербії, Польщі та України. Традиційно
“Лемковині” випадає честь своїми виступами відкривати та закривати фестиваль.
Серед учасників ансамблю є залізничники, батьки яких свого часу були депортовані зі своєї етнічної землі на території
нинішньої Польщі.
На XXX лемківському фестивалі Україну
представляли колективи з Івано-Франківщини
та Львова. Народний ансамбль “Лемковина” виконав журливі, ліричні та жартівливі лемківські
пісні. Особливо сподобалися присутнім у їхньому
виконанні “Ой верше, мій верше” та “Майоран”
в обробці Богдана Кривка. Цікавою концертна
програма ансамблю була й завдяки сольним
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виступам учасників “Лемковини” Олега Синчини
та Христини Соловій. У третій день фестивалю
упродовж багатьох років саме “Лемковина” співає недільну відправу у спорудженій тут капличці. Запам’ятали присутні на фестивалі запальні
танцювальні композиції у виконанні заслуженого
ансамблю танцю України “Юність” зі Львова.
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“Дякую залізничникам
за те, що моя онука
чує і мамин голос,
і спів птахів...”
Наприкінці минулого року (у №47 від 2 грудня 2011 р.)
“Львівський залізничник” опублікував лист інженера з охорони
праці Ужгородської пасажирської вагонної дільниці Світлани
Миколаївни Гаврилець із проханням до всіх небайдужих залізничників допомогти зібрати кошти на лікування хворої
онуки Насті.
Нещодавно Світлана Гаврилець знову написала до редакції – цього
разу лист-подяку із радісною звісткою – завдяки зібраним коштам 30 червня цього року у Міжнародному центрі слуху у місті Варшава (Польща)
Насті успішно зробили операцію (кохлеарну імплантацію).
Нагадаємо, після тривалого обстеження лікарів у різних клініках
минулого року маленькій Насті встановили діагноз – двобічна нейросенсорна глухота – дівчинка взагалі не чула. Як запевнили тоді лікарі
Київського інституту отоларингології, якщо зробити операцію до виповнення дитині двох років, у неї буде нормальна подальша адаптація і
нормальний слух. Під час операції дитині у вухо хірургічно імплантують
кохлеарний імплант, який є електронним пристроєм, що допоможе Насті
відчувати звуки. Кохлеарний імплант часто називають біонічним вухом.
На відміну від слухових апаратів, він не підсилює звук, а стимулює
функціонуючі нерви всередині завитка внутрішнього вуха за допомогою
електричних імпульсів. Це дорого, однак, як зазначили лікарі, якщо мати
і бабуся Насті куплять один кохлеарний імплант, то другий імплант їм
дадуть безкоштовно і операцію проведуть теж безкоштовно. Імплант
коштував 310 тисяч гривень, і таких коштів родина не мала.
Світлана Миколаївна – залізничниця із 29-річним стажем – через
“Львівський залізничник” звернулася до всіх працівників Львівської магістралі з проханням не відмовити у допомозі її онуці. І залізничники не
залишились осторонь щирого прохання – загалом було зібрано 26,5 тисяч євро. “Від щирого серця дякую всім залізничникам за те, що відгукнулися на моє прохання і надали матеріальну допомогу для лікування
онучки Насті, – пише у листі Світлана Гаврилець. – Зараз моя онука чує
мій та мамин голос, спів птахів, музику вітру та всі чарівні звуки цього
світу, вона дуже радісна та щаслива, їй подобається це відчуття, і вона
разом зі мною усім вам дякує і бажає здоров’я”.
ПОГОДА

Ïðîãíîç ïîãîäè
íà 3-9 ñåðïíÿ 2012 ð.
Упродовж 3-9 серпня на більшій частині території залізниці збережеться дуже тепла, час від часу
нестійка погода.
У п’ятницю без істотних опадів, тільки на гірських ділянках місцями короткочасні дощі, гроза. Вітер змінний,
слабкий, під час грози місцями шквалисті посилення до
15-20 м/сек. Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°
тепла, на Волині, Рівненщині до 33°, у горах місцями
20-25° вище нуля. У суботу місцями короткочасні дощі,
грози. Вітер змінний, слабкий, під час грози можливі
шквали. Температура вночі 13-19° вище нуля, в горах
місцями 10-12°, вдень 27-32° тепла. У неділю вночі
без істотних опадів, вдень на південному заході магістралі місцями короткочасний дощ, гроза. Температура
вночі 14-19°, у горах місцями 11-13° вище нуля, вдень
27-32°, на Волині, Рівненщині до 33° тепла. У понеділок здебільшого вночі та вранці місцями короткочасний
дощ, гроза, вдень переважно без опадів. Температура
вночі 15-20°, у горах місцями 11-14° вище нуля, вдень
28-33°, на Закарпатті 30-35° тепла. У вівторок місцями короткочасний дощ, гроза, які поширюватимуться
із заходу на схід магістралі. Температура вночі 15-20°,
вдень до 25-28° вище нуля, на Закарпатті, Рівненщині,
Тернопільщині, Івано-Франківщині, Буковині місцями
до 29-32° тепла.
Надалі переважатиме суха погода, тільки в горах
місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі
12-18°, вдень 24-29° тепла, на Закарпатті 27-32°, у горах вночі місцями 9-12°, вдень 20-23° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК,
начальник дорожньої геофізичної станції

Індекс газети 30223.
Виходить щоп’ятниці.
Тираж 36 694.
Замовлення 1245.
Зверстано у комп’ютерному центрі
редакції газети “Львівський
залізничник”.
Комп’ютерна верстка
Антона БЕГЛЯРОВА .................... 226-38-15.
Склад редакційної колегії:
Ігор Паращак, Андрій Везденко, Орися
Теслюк, Галина Квас, Олександр
Гершуненко.

Точка зору авторів може не
збігатися з позицією редакції.
Передрук текстових чи візуальних
матеріалів газети можливий лише
з письмового дозволу редакції.
Редакція залишає за собою
право скорочувати і редагувати
надіслані матеріали. Рукописи та
листи авторам не повертаються.
При цитуванні посилання на
газету “Львівський залізничник”
обов’язкове.
Газету віддруковано у “Видавничому
Домі “Високий Замок”.

