Адміністрація та колектив ВП “Інформаційно-обчислювальний центр”
сердечно вітають головного бухгалтера

К

олись річка Тиса була повноводною
– у деяких місцях глибина сягала 11-12
метрів і по ній навіть ходили невеликі
катери. Бувало підеш на рибалку і легко навудиш 2-3 кілограми свіжої риби. Пам’ятають
про це і мої співрозмовники – рибалки-любителі Юрій Югас та Ярослав Полянський
з Королево. До речі, вони теж залізничники
– Ярослав – майстер будівельного управління №5, а Юрій – колишній машиніст потяга
Солотвино-Львів.

Наталію Михайлівну ВАСІЛЬЄВУ
із ювілеєм!
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії!
Хай палають в серці почуття високі,
І дарує доля повні щастям роки!

Колектив Львівської дистанції електропостачання, рідні і друзі
вітають електромеханіка Краснянського куща тягових підстанцій

Тепер на річці все змінилося. Причина криється
у тому, що не вміють у нас господарювати - вважають рибалки. За декілька років люди перетворили русло річки на справжнє болото. Тепер, щоб
впіймати невеличку рибину, потрібно немало часу
витратити. Та все ж бувають ще моменти, коли на
гачок потрапляє справжній велетень.
– Нещодавно ми почули, що на річці з’явились
великі кола, – розповідають рибалки. – Досвідчений
рибалка відразу розуміє – прийшла велика риба.
Вирішили випробувати долю, але, на жаль, у ту ніч
нічого не впіймали та ще й промерзли до кісток.
Наступного разу рибалки підготувались ще
серйозніше. Засмажили курча, ця смакота – для наживки. Півночі стояли, а здобичі ніякої, аж раптом вода
збурилася і вони зрозуміли, що на гачок потрапила
велика риба. Довелося добряче спітніти, щоб витягти
“трофей”. Ярослав навіть стрибнув у воду і, схопивши за зябра, витягнув рибу на берег - виявилося, що
це сом. Через деякий час знову пощастило – на гачок
потрапив другий сом. До слова, вага першого була
21 кг, а другого –18 кг.
Того разу пощастило не тільки моїм співрозмовникам, а й іншим рибалкам, котрі також впіймали сомів–велетнів. Як стверджують знавці, косяк приплив
до нас із сусідньої Угорщини. Тиса черговий раз порадувала любителів риболовлі справжнім королівським подарунком, адже ця риба має неповторний смак
і колись її готували тільки для коронованих осіб.
Інший випадок стався уже в іншому селі, теж на
річці Тиса. Пан Василь, що живе неподалік річки, виганяв на воду своїх качок, яких у нього було понад
30 штук. І щоразу він недораховувався качки, тому
вирішив посидіти на березі і подивитися, куди ж вони
пропадають. Яким же було його здивування, коли го-

дини через дві побачив, як з води виринула величезна паща, і качки як не було. Тоді й вирішив пан
Василь, що мусить цю тварюку упіймати. Проте йому
довго не щастило, майже два тижні носив з дому
качки для рибини, але все безрезультатно (до речі,
дружина почала погрожувати, що подасть на розлучення за те, що чоловік вдома не ночує і носить з
дому кудись качок). Однак доля усе-таки усміхнулася
рибалці і йому вдалося впіймати це страховисько. Як
розповів пан Василь, це був велетенський сом вагою
понад 36 кілограмів. Коли поклав його на підводу, то
хвіст рибини сягав землі. Місцевий підприємець завзято торгувався і давав за таку рибину три тисячі
гривень. Побачивши велетенського сома, дружина
усе зрозуміла і пробачила своєму чоловікові нічні
“походеньки”.
Іван Козак,
смт Королево

Перебуваючи в Клінічній лікарні Львівської залізниці на лікуванні, прочитали у газеті “Львівський
залізничник” за 31 грудня 2009 року статтю ветерана залізничного транспорту В.Захарка “На пісенну
згадку про Георгія Кірпу”. Схвально ставимося до
пропозиції в цій статті – організувати конкурс-фестиваль української пісні на Львівській залізниці.
Думаємо, що всі колективи, які функціонують
на нашій магістралі, візьмуть активну участь у
цьому пісенному дійстві, приурочивши його до
річниці з Дня народження Г.М.Кірпи. Ми добре
пам’ятаємо Георгія Миколайовича як чудового

керівника-професіонала, який своєю самовідданою працею продемонстрував, як треба працювати, аби не відставати в розвитку залізничної
галузі, підносячи її до європейського рівня на
славу нашої України. Цей чоловік заслуговує на
світлу пам’ять у серцях тих людей, які з ним працювали, які знали його особисто.
З повагою
О.П.Липка, ветеран Великої Вітчизняної
війни, ветеран залізничного транспорту,
А.С. Лозинський, помічник машиніста
локомотивного депо Львів-Захід.

Від себе особисто і від сусідок по палаті, які
проходили курс лікування у стаціонарі в офтальмологічному відділенні в грудні минулого року, висловлюю подяку лікарям і медичному персоналу другого
терапевтичного та офтальмологічного відділень
Клінічної лікарні Львівської залізниці. Особливо хочеться відзначити високий рівень професіоналізму
завідуючої другого терапевтичного відділення Надії
Зіновіївни Вібли, завідуючої офтальмологічного відділення Оксани Юріївни Юревич, лікарів-офтальмологів Христини Антонівни Мацьків-Богдан, Дмитра
Олександровича Дерев’ягіна та медичного персоналу – медсестри Віри Володимирівни Галич, молодшої
медсестри Олександри Іванівни Гук. Їхній багаторічний досвід, енергія, працелюбність, толерантність,
привітне ставлення до пацієнтів, милосердя та безмежне прагнення допомогти хворим і повернути їх до

здорового повноцінного життя – відчутно впливають
на досягнення головної мети їхньої діяльності.
Таке ставлення до пацієнтів настільки приємно
вразило нас у нинішній непростий час, що ми хочемо
через часопис “Львівський залізничник” подякувати
цим чудовим медичним працівникам. Дякуємо керівництву лікарні та залізниці за комфортні умови, створені у лікарні для пацієнтів відділення.
Щиро бажаємо медикам і їхнім родинам міцного здоров’я, сімейних гараздів, особистого щастя, професійного росту, успіхів у праці, терпіння
і впевненості, твердості духу, сили та наснаги в
нелегкій праці.

Івана Євгеновича БЕШЛЕЯ
із 50-річчям!
Від щирого серця на ниві життя,
Що звуть “золотою” сьогодні,
Вітаємо й зичимо щастя й добра,
Поваги і шани людської!
Нехай для Вас квітує білий світ,
Життям стають найкращі мрії,
І доля посилає сотню літ,
Здоров’я, щастя, радості й надії!

“Дякуємо за високу культуру обслуговування”

З повагою А. Д. Магаляс,
І.С. Лаба, П.Д. Щербунова,
м. Львів

До редакції надійшов лист від керівництва Рава-Руського шпалопросочувального заводу, у якому висловлюють щиру подяку провідникам поїзда №659 Київ-Львів вагона №10 Юрію Мирославовичу Малишевському
та Наталії Орестівні Лабі, а також бригадиру поїзда Ігорю Степановичу
Качанівському, які обслуговували пасажирів 2 березня цього року. “Дякуємо
за чуйне і доброзичливе ставлення, високу культуру обслуговування та увагу до пасажирів. Бажаємо, щоб теплі весняні дні принесли Вам веселий настрій, безмежний оптимізм та впевненість у власних силах. Наснаги і успіхів
у Вашій нелегкій праці!” – бажають автори листа.

Слідчим відділом Управління СБУ в
Закарпатській області встановлюється особа
громадянина, зображеного на фото.
Якщо кому-небудь відомий громадянин,
зображений на фото, його прізвище, ім’я, місце
перебування тощо, просимо терміново інформувати слідчого Управління СБУ в Закарпатській
області Майданського Романа Михайловича за
телефоном:
(0312)-691-382 (в робочий час)
або чергового УСБУ в Закарпатській області за телефоном:
(0312)-61-31-00 (цілодобово)
Конфіденційність гарантуємо.
Сподіваємось на допомогу громадян у встановленні особи, що
причетна до вчинення тяжкого злочину.

Упродовж 12-18 березня на більшій частині території залізниці утримуватиметься зимовий характер
погоди. У п’ятницю-неділю час від часу сніжитиме, у
Прикарпатських областях місцями сильні опади, налипання
мокрого снігу на лінії електропередач та зв’язку, місцями хуртовини. 12 березня вітер змінний слабкий, 13-14 – західний,
південно-західний помірний, поривчастий. Температура вночі
1-6°, у неділю при проясненнях місцями 7-9° морозу, у горах до
10-15° морозу. Вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті
до 5° тепла, у горах 0-3° морозу.
Погода і надалі буде нестійкою: час від часу падатиме сніг,
мокрий сніг – інтенсивність невелика та помірна, у вівторок
місцями сильні опади. Температура у понеділок-вівторок вночі
1-6°, у горах 5-10° морозу , вдень від 2° морозу до 4° тепла, на
Закарпатті 0-5° тепла. У середу-четвер вночі температура
понизиться до 4-9°, місцями при проясненнях 10-13°, у горах до
12-17° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла, на Закарпатті
0-5° вище нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
Дорожній комітет профспілки висловлює щире співчуття голові об’єднаної
профспілкової організації Тернопільської дирекції залізничних перевезень
Івану Миколайовичу Кокольському і поділяє біль тяжкої втрати –
смерті матері Ганни Василівни.
Адміністрація та колектив ВП “Ковельська дистанція колії” висловлює щирі
співчуття начальнику Ківерцівської дистанції колії Михайлу Андрійовичу Скуді
з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті матері.
Колектив ВП “Ківерцівська дистанція колії” висловлює щире співчуття
начальнику дистанції колії Михайлу Андрійовичу Скуді з приводу тяжкої
втрати – смерті матері Скуди Степаниди Прокопівни.
Нехай їй земля буде пухом,
а душа знайде спочинок у Царстві Небеснім.

