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Вифлеємський
вогонь миру –
в Україні!
Нещодавно на митному переході
“Рава-Руська” львівські пластуни
прийняли від своїх польських колег Вифлеємський вогонь. Він вважається символом єднання людей
усього світу напередодні Різдва.
Понад двадцять років поспіль вогонь запалюють у місті, де народився Христос, а потім скаути
розвозять священну іскру у десятки країн світу. Перед тим, як потрапити до України, вогонь подолав
шлях з Австрії через Словаччину
та Польщу. Незважаючи на холод та сильний вітер, зустріч на
кордоні була дуже теплою. Разом
зі львівськими пластунами сюди
прибули тернопільські велосипедисти-екстремали. На одному з
велосипедів встановили спеціальну лампадку, в якій вогонь миру помандрував далі Україною.
Олександр ГЕРШУНЕНКО

МИ НАВЧИЛИСЯ
ПРАЦЮВАТИ,
ДОЛАЮЧИ ТРУДНОЩІ

Шановні колеги-залізничники!
Через три доби до наших осель увійде Новий 2008 рік, а через
кілька днів найсвітліше свято – Різдво Христове.
Згадуючи рік, що минає, хочемо підкреслити, що він був для
нас нелегким, але загалом – справедливим. Ми навчилися працювати ефективніше, долати труднощі очікувані і несподівані,
вишукувати резерви для успішної роботи на найбільш напружених ділянках. Підсумками нашої нелегкої, але гідної праці стали
відремонтовані сотні кілометрів колії, прискорений рух на ділянці Львів-Здолбунів, оновлені станції, вокзали та виробничі комплекси. Разом ми глибше пізнали найважливішу істину – ефективно організована колективна праця дає найвищі результати.
Бажаємо Вам, шановні колеги-залізничники, зустріти Новий
2008 рік і Різдво Христове у доброму здоров’ї, у хорошому настрої, у щасті, добрі та злагоді в найдорожчому родинному
колі.
Хай принесе нам Новий 2008 рік здобутки в роботі і в особистому житті, здійснення усіх бажань та планів, хай тішать нас
діти й онуки і хай буде над усіма нами Боже благословення.
Михайло МОСТОВИЙ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

Вітання з Молдови

Напередодні новорічних та різдвяних свят на адресу львівських залізничників надійшло вітання від колег
із Молдовської залізниці: “Вітаємо колектив Львівської
залізниці з Новим роком та Різдвом Христовим. Від усієї
душі бажаємо благополуччя, втілення в життя запланованого, міцного здоров’я, щастя, процвітання і сімейного
благополуччя”, – йдеться у вітальній телеграмі.

Відділ соціального захисту, праці та зарплати
дорожнього комітету профспілки повідомляє
про середню заробітну плату у господарствах
залізниці за листопад 2007 року

листопад 2007 р.

Львівська дирекція
Тернопільська дирекція
Рівненська дирекція
Івано-Франківська дирекція
Ужгородська дирекція
Служба локомотивного господарства
Служба перевезень
Комерційна служба
Служба вагонного господарства
Служба колії
Служба електропостачання
Служба сигналізації і зв’язку
Служба пасажирського господарства
Інформаційно-обчислювальний центр
По залізниці

грн

1 801
1 859
1 770
1 900
1 803
2 021
1 890
1 696
1 814
1 983
2 319
2 065
1 665
2 207
1 923

Зійшла Ісусова зоря,
Бринить Різдво в повітрі колядою.
Мачинки із макітерки зорять,
Благословляють нас добром з тобою.
Дванадцять страв, вечері святий дух
Освячує живих і мертвих.
З пшениці-жита дід-дідух
Стоїть в куті урочисто підпертий.
Це вічне свято наших прадідів
Приносить в дім добро, любов і ласку.
Ісус маленький в яслах ся вродив!
Це – Божа правда, а не просто казка.

Тетяна ІВАНОВИЧ,
локомотивне депо Коломия

Якщо у ці дні ви в дорозі

У вагонах-ресторанах, що є у складі поїздів формування Львівської залізниці, вже від католицького Різдва
панує святкова атмосфера: крім традиційної ялинки та
гірлянд, якими прикрасили салони, пасажирам пропонують святкове меню, зокрема салати, випічку, страви з
консервованих грибів та інше.
Закінчення на 2 стор.

“Сніговий” поїзд –
у подарунок до
Нового року

Сьогодні о 10.45 год. зі Львівського приміського
вокзалу спеціальним рейсом вирушить електропоїзд
сполученням Львів-Славсько. Із 29 грудня по 9 січня
2008 року цей поїзд щодня перевозитиме пасажирів
зі Львова до гірськолижного курорту, а з 11 січня він
курсуватиме по п’ятницях, суботах і неділях. “Сніговий”
поїзд вирушатиме зі Львова о 08.02 год. і прибуватиме
до Славська о 10.13 год. Зі Славська потяг вирушатиме о 17.41 год. і прибуватиме до Львова о 20.07 год.
Проїзні документи на “сніговий” поїзд продаватимуться
у квиткових касах попередньо – за 10 діб.

Вокзал
готується до свят

Уже другий тиждень на Львівському приміському вокзалі сяє новорічна ялинка. 17-метрову лісову
красуню привезли працівники Львівської дистанції
захисних лісонасаджень. Святковими іграшками і
різнокольоровою ілюмінацією її прикрасили працівники вокзалу. Новорічне вбрання одягнула і ялиночка, що росте поблизу входу до головного вокзалу.
За словами голови профкому вокзалу станції Львів
Олександра Саєнка, до Нового року та Різдва будуть святково оформлені перший перон вокзалу, зал
офіційних делегацій, кімната відпочинку, ресторан, а
також платний зал очікування.

Шановні читачі! У зв’язку з вихідними з нагоди новорічних та різдвяних свят
наступний номер “Львівського залізничника”
вийде 11 січня 2008 року.
Наказом начальника державного
територіально-галузевого об’єднання
“Львівська залізниця” призначений:

БУДЬКО Василь Васильович – начальником
станції Здолбунів

