Упродовж двох тижнів група
ветеранів залізничного транспорту Львівської залізниці відпочивала та поправляла здоров’я
у прекрасній оздоровниці в родинному селі колишнього міністра транспорту Георгія Кірпи
Клубівка, що на Хмельниччині.
Увесь медичний персонал лінійної лікарні: головний лікар Василь
Михайлович Борисюк, лікуючі лікарі
Ярослав Васильович Мислюк, Ольга
Степанівна Дідковська, медичні сестри і санітарки – ставилися до нас
із увагою та повагою. Загалом така
доброзичлива атмосфера сприяла
хорошому лікуванню та відпочинку.
Коли переступили поріг лікарні, відразу звернули увагу на
доброзичливу усмішку з портрета
Георгія Кірпи, який ніби гостинно
запрошував гостей у цей медичний
заклад. До слова, завдяки Георгію
Миколайовичу свого часу і було

відбудовано цю лікарню. Побували
ми в тих місцях, де минули дитячі
роки міністра, вклонилися землі, яка
дала Україні видатного залізничника. Поспілкувавшись із мешканцями
села і його родиною, ми зрозуміли,
наскільки вони гордяться своїм земляком. Неподалік лікарні встановлено пам’ятник Герою України Георгію
Кірпі. У селі навіть створено хор, який
називається його іменем. Це не випадково, адже Георгій Миколайович
мав багато талантів – був музикантом, співаком, будівельником, залізничником і видатним організатором.
Ми, ветерани залізничного
транспорту, бачачи таку повагу до
цієї людини, відчували гордість за те,
що свого часу працювали під керівництвом Георгія Кірпи. Шкода, що на
домівці, де жив Георгій Миколайович,
нема меморіальної дошки, а вулицю,
яка заслужено мала б носити його
ім’я, названо на честь Суворова.

Ми щиро вдячні начальнику залізниці Михайлові Мостовому, голові
дорпрофсожу Андрієві Сенишину,
ветеранській організації залізниці
за можливість безкоштовно оздоровитися в лінійній лікарні ПівденноЗахідної залізниці. Висловлюємо
подяку і голові Об’єднання ветеранів
війни та праці Львівської залізниці
Рудольфу Павлику, який особисто проводжав нашу делегацію зі
Львівського вокзалу в подорож до
Клубівки. А ще в нас був прекрасний,
ініціативний і уважний керівник групи
Валентина Вісіконенко, яка організувала нам екскурсію до міста Ізяслав
і урочистість з нагоди Міжнародного
дня прав жінок і миру, у якій взяв
участь хор імені Георгія Кірпи.
За дорученням групи
Антон ВАЦИК,
голова ради ветеранів
локомотивного депо Тернопіль

Щороку в березні в технічній
школі залізниці відбуваються
концертні програми з нагоди вшанування пам’яті генія
українського народу – Тараса
Шевченка. От і позаминулого
четверга в актовому залі перед
слухачами техшколи виступили
діти притулку, що на Левандівці,
і народний хор “Левада” народного дому “Просвіта” під керівництвом Надії Балуцької.

Технічна школа завжди радо
зустрічає дітей дитячого притулку,
що знаходиться поруч. І цього разу
діти прийшли, аби заспівати, задекламувати поетичне слово Тараса
Шевченка, розповісти про його життя. Виступ дитячого творчого колективу глядацький зал оцінив щедрими
аплодисментами, а керівництво тех-

● Посвідчення ЛВ № 300832, видане ВП
“Рівненська дирекція залізничних перевезень” у
2007 р. ТАРГОНІ Н.С.
● Посвідчення ЛВ № 349058, видане ВП “Стрийська
дистанція колії” у 2008 р. ЛІВАНЧУКУ М.С.
● Посвідчення ЛВ № 341268, видане ВП
“Коломийська дистанція колії” у 2008 р.
МАРЧУКУ О.І.
● Посвідчення ЛВ № 361036, видане ВП “ІваноФранківська дистанція колії” у 2008 р.
МАНУКОВУ В.В.
● Посвідчення ЛВ № 361043, видане ВП “ІваноФранківська дистанція колії” у 2008 р.
БОДНАРУ О.С.
● Посвідчення ЛВ № 334745, видане ВП
“Рівненська дирекція залізничних перевезень” у
2007 р. ДЯЧУК О.Л.
● Посвідчення ЛВ № 403919, видане ВП
“Тернопільська дирекція залізничних перевезень”
у 2009 р. БОЙКО Г.В.
● Посвідчення ЛВ № 385009, видане ВП
“Ходорівська дистанція колії” у 2008 р.
БОЙКУ О.Д.
● Посвідчення ЛВ № 389802, видане ВП
“Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №3” у 2010 р. МАТВІЙЧУКУ В.А.

Колектив служби кадрів, навчальних закладів та соціальних питань висловлює щирі співчуття начальнику відділу кадрів Рівненської
дирекції залізничних перевезень
Богдану Петровичу Ожуку з приводу тяжкої втрати – смерті матері
Ожук Віри Аврамівни.

Чоловік Дмитро, сини Василь та Дмитро, доньки Жанна і Валентина,
невістки Марія та Ірина від щирого серця вітають люблячу дружину
та матір, колишнього бригадира ВП “Локомотивне депо Чернівці”

Галину Петрівну ЛЕВИЦЬКУ
із 60-річчям!

Ми любим Вас дуже і щиро вітаєм,
Найкращі бажання в цей день посилаєм!
Низенько вклоняємось, просимо в долі,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі!
За кожного з нас – хто далеко, хто близько,
Всі Ваші тривоги і світлі думки,
Спасибі за все і уклін Вам низенький,
Здоров’я і щастя на довгі роки!

Адміністрація та профспілковий комітет ВП “Вокзал Чоп”
сердечно вітають головного бухгалтера

Марію Федорівну СМЕРЕКУ
із 55- річчям!
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата!
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро до Вас щоднини прибуває,
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Сіяє втіхи зірка золота,
Ісус Христос з небес благословляє
На щедрі щастям, многії літа !

Колектив залізничної станції “Рава-Руська” щиро вітає
головного інспектора відділу митного оформлення №3 митного
поста “Рава-Руська” Львівської залізниці

Ларису Степанівну КАРСЬКУ
із 40-річчям!
Радісно колегам сьогодні складати
Щирі вітання в знак славної дати!
Хай подарує здоров’я Вам доля,
Усміх не зникне з обличчя ніколи!
Хай Ваше серце – найбільше з сердець
Щастям наповниться аж по вінець!

нічної школи вручило
дітям солодкі подарунки.
Народний
хор
“Левада” має у своєму репертуарі чимало
Шевченкових творів.
Цього разу хор розпочав свою концертну програму із твору
“Думи мої”. Лунали
й інші пісні на слова
Тараса Григоровича
– “По діброві вітер віє”, “Зоре моя
вечірняя”, “Садок вишневий коло
хати”. По-особливому звучала пісня
“Летить галка через балку” і жартівлива композиція “Якби мені черевики”.
Без поетичного слова шевченківську програму цього колективу важко
уявити. Учасник хору, колишній
залізничник Степан Добровольський

чудово продекламував уривок з поеми “Кавказ” і “Мені тринадцятий
минало...”. Пан Степан розповів,
що захоплюється поезією Шевченка
здавна, можливо, саме тому в його
виконанні вона звучить переконливо
та зворушливо.
Завершилася
літературноконцертна програма традиційно
– виконанням Тарасового “Заповіту”.
Директор технічної школи залізниці
Володимир Степанюк щиро подякував учасникам концертної програми
за майстерно виконані невмирущі
Шевченкові твори, якими вони учергове схвилювали серця слухачів
техшколи. Учасники хору побажали
присутнім добре скласти іспити і понести слово Кобзаря у свої трудові
колективи.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото автора

Донька Марія, зять Володимир, онуки Василь, Олег, Маруся, Івасик,
невістка Мар’яна, правнуки Марта, Юля щиро вітають тата, дідуся, прадідуся – колишнього провідника пасажирських вагонів пасажирського
вагонного депо Львів із майже 40-літнім стажем

Друзі, колеги по роботі ВП “Будинок побуту” вітають

Марію Петрівну ГРАБОВСЬКУ
із 55-річчям!
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя лише частину –
Попереду багато ще доріг!
Бажаєм Вам століття ще прожити,
Здоров’я доброго на всю цю сотню літ!
Майбутніх внуків Вам ще одружити,
Й благословити правнуків на світ!
Колектив спеціального та першого секторів
ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень” щиро вітає

Леоніда Павловича ДУКАЧА

із 50-річчям!
Міцного духу та невичерпного оптимізму, мудрості
і тепла, вірних і надійних друзів та колег по роботі.
Нехай Матір Божа завжди Вас оберігає, а Господь
дарує надію й тепло!
Бажаємо щастя і долі великої,
Щоб Вас у життя лиш приємності кликали,
У праці – наснаги і творчого настрою!
Бажаємо поваги і шани людської,
Любові щоденно, добра і спокою!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт,
На многая, многая, многая літ!

Івана Миколайовича ВИСЛОЦЬКОГО
із 80-річчям!
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!

Колектив спеціальної служби, спеціальних секторів дирекцій та
начальників штабів цивільної оборони ВП “Рівненська дирекція
залізничних перевезень” щиро вітає начальника спеціального сектора

Леоніда Павловича ДУКАЧА
із 50-річчям!
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми!
До успіху хай Вас ведуть всі дороги –
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!

Впродовж 26 березня – 1 квітня на більшій частині території залізниці очікується помірно тепла і часом нестійка погода. У п’ятницю без
істотних опадів. Температура вночі 1-6°, вдень 11-16°, на Закарпатті,
Львівщині, Івано-Франківщині та Буковині місцями 17-20° тепла. У суботу на більшій частині території магістралі без істотних опадів, тільки у другій половині
дня на Закарпатті, Львівщині, Волині задощить. А в неділю дощитиме на всій
території залізниці. Температура вночі 1-6°, вдень 13-18° тепла із пониженням
у неділю до 6-12°.
У понеділок місцями невеликий дощ, на Івано-Франківщині та Буковині вночі та
вранці помірний. Температура вночі 0-3°, вдень 7-12°, на Закарпатті 10-15°тепла. У вівторок переважно без опадів, температура вночі 2-7°, вдень 12-17°, на
Закарпатті 15-20° тепла.
Надалі поширюватиметься прохолодне повітря, дощитиме, починаючи із західних районів. Температура вночі 3-8°, вдень 11-16°, на Буковині, Івано-Франківщині
та Тернопільщині при проясненнях 17-20° вище нуля. У четвер дощитиме переважно вночі. Температура понизиться вночі до 0-5° тепла, в горах до 0-3° морозу,
вдень 4-9°, на Закарпатті та Буковині до 10-12° вище нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Колектив Львівського куща тягових підстанцій,
рідні і друзі вітають електромеханіка

Ярослава Федоровича ПАУКА
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, надії!

