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ановні залізничники, звернутись у редакцію по вашу допомогу змусила хвороба
восьмирічної Олесі Мазур, дочки чергової
по станції Красне Оксани Мазур, яка після закінчення училища прийшла працювати на нашу станцію.
Спочатку Оксана Степанівна виконувала обов’язки
чергової по гірці, потім станційного диспетчера, а
тепер працює черговим по станції. Заочно закінчила Львівський технікум залізничного транспорту,
ДІІТ. На життєвому шляху зустріла чоловіка Олега
– оглядача вагонів вагонного депо Клепарів.
Після одруження у подружжя залізничників
з’явилося двійко дітей – синочок Богданчик і донечка Олеся (на фото). Діти виростали на наших очах,
бо службове приміщення, у якому одержала житло
сім’я Мазурів, розташоване поруч із технічною конторою станції. Зранку, ідучи в садочок із батьком,
діти завжди вітались із нами, а повертаючись із садочка, часто заходили в техконтору і розповідали
про все, що робили цілий день. Особливо вирізняється ініціативою, самостійністю, майже дорослим поглядом на все Олеся.
Дивлячись на щасливих батьків і дітей, можна
було тільки по-доброму заздрити і радіти за них.
Але біда, як завжди, прийшла несподівано. Олеся
захворіла ангіною. Кілька днів батьки лікували
дитину вдома, а коли після одужання треба було
вести її в садочок, зробили аналізи, які й виявили ниркову недостатність. У кров Олесі потрапила інфекція, яка призвела до погіршення стану
здоров’я дівчинки. Лікування спричинило ускладнення на інші органи.

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ № 304455, видане
ВП “Вагонне депо Клепарів” у 2008 р.
КУДИКУ В.М.
● Посвідчення ЛВ № 426473, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2009 р. ЛОЖЕЦЬКОМУ В.П.
● Посвідчення ЛВ № 403591 та службовий квиток ф.3 № 057365, видані
ВП “Бродівська дистанція колії” у
2010 р. ЛЕВЕНЦЮ І.В.
● Службовий квиток ф.3 № 051117,
виданий ВП “Бродівська дистанція
колії” у 2009 р. ЖИЛОВСЬКОМУ М.Є.
● Посвідчення ЛВ № 403622 та службовий квиток ф.3 № 057340, видані
ВП “Бродівська дистанція колії” у
2010 р. КОВТУНЕНКОВІ Ю.Г.
● Посвідчення ЛВ № 343168 (2008)
та службовий квиток ф.3 № 051223
(2009), видані ВП “Бродівська дистанція колії” ЧУЮ М.В.
● Посвідчення № 007034, видане ВП
“Технічна школа” у 2010 р. ЛЕЗІ В.Р.

● Службовий квиток ф.3 №
089225, виданий ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у 2009
р. ЦИКАЛИШИНУ С.С.
● Посвідчення ЛВ № 368400, видане
ВП “Кам’янка-Бузька дистанція колії”
у 2008 р. ХАЮ А.М.
● Службовий квиток ф.3 № 056112,
виданий ВП “Чернівецька дистанція
колії” у 2009 р. ЗАБУРЯННОМУ С.І.
● Службовий квиток ф.3 № 088628,
виданий ВП “Чернівецька дистанція
колії” у 2009 р. ГЛОБАКУ В.Д.
● Службовий квиток ф.3 № 088642,
виданий ВП “Чернівецька дистанція
колії” у 2009 р. МУСТЯЦЕ О.С.
● Службовий квиток ф.3 № 056032,
виданий ВП “Чернівецька дистанція
колії” у 2009 р. НАЗАРОВУ В.В.
● Посвідчення ЛВ № 399805, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних
перевезень” у 2009 р. ВАРЕНИЦІ Т.А.
● Диплом ВК № 35425174, виданий
Львівським технікумом залізничного
транспорту у 2008 р. КРЬОЦІ І.І.

Спочатку було піврічне лікування у Львівській
дитячій лікарні, потім більше року в столичному
“ОХМАТДИТі”, дві перенесені операції. Вже більше трьох років батьки Оксана і Олег борються за
життя Олесі. Продовжує боротись із хворобою за
допомогою діалізу і дівчинка. З червня 2009 року
лікарям довелось перевести Олесю на гемодіаліз,
процедуру більш агресивну для організму у такому
віці. Між цими процедурами дівчинка допомагає
мамі, вишиває бісером, співає, самостійно вчить
шкільну програму, бо до школи не ходить, і молиться за одужання.
З першого погляду, не знаючи про хворобу
Олесі, і не скажеш, що на її долю випало стільки
страждань і болю, яких сповна вистачило б на ціле
доросле життя. Попри хворобу, Олеся завжди усміхається своїми не по-дитячому дорослими, карими,
великими оченятами і вірить у своє одужання. Для
цього дівчинці потрібна термінова пересадка нирки,
яку можуть зробити медики в Білорусі, у Мінській
клінічній лікарні з пересадки органів. Вартість такої
операції – 30 тисяч доларів. Самотужки сім’я залізничників зібрати потрібну суму не може, а тому,
від себе особисто, від профспілкового комітету і
працівників станції Красне, звертаюсь до всіх профкомів і працівників Львівської залізниці з проханням про допомогу. Завдяки фінансовій допомозі
керівництва залізниці, дорожнього комітету профспілки, об’єднаного профкому Львівської дирекції
залізничних перевезень, профкому нашої станції,
благодійних внесків працівників нашої, інших станцій та підрозділів залізниці, яка надійшла після
публікації статті в газеті “Львівський залізничник”,
вдалося зібрати понад половину потрібних коштів.
Залишилось зовсім небагато і тоді ми всі подаруємо Олесі Мазур шанс на одужання та життя. І,
таким чином, доведемо, що наша хата не скраю і
чужої біди не буває.
Не знаю, ким стане Олеся у дорослому житті
після одужання, у яке ми всі віримо, можливо, залізничником, як і батьки... Все це зараз не важливо. Важливо те, щоб ми, залізничники, зробили все
для того, щоб свічечка життя Олесі Мазур горіла
довго і щасливо.
З повагою та подякою за підтримку Олесі Мазур
голова профспілкового
комітету станції Красне
В.М.ГАВРИЛЬКІВ.
Подаємо реквізити благодійного фонду
“Спілчани”, створеного з ініціативи трудового
колективу Львівської залізниці, і який за своєю
статутною діяльністю покликаний надавати
безкорисливу матеріальну, фінансову допомогу
тим, хто її потребує:
р/р 26005006647001
вал. рахунок 26000006647501
в ЛРУ АТ “Індекс-Банк”
код банку 325279
код ЗКПО 26484113
(для лікування Олесі Мазур).

У зв’язку зі встановленням цифрових АТС оперативно-технологічного зв’язку на лінійних станціях Мукачівської дистанції сигналізації та зв’язку з
1 квітня 2010 р. змінено коди набору:
Косино
Бескид
Боржава
Вилок
Виноградів
Чорнотисово
Дяково
Колчино
Скотарське
Чинадієво
Хуст
Вовчий

96-552-22ХХ
96-547-27ХХ
96-554-24ХХ
96-555-25ХХ
96-556-26ХХ
96-558-28ХХ
96-559-29ХХ
96-541-21ХХ
96-546-26ХХ
96-542-22ХХ
96-560-22ХХ
96-544-24ХХ

Дирекція та інженерно-педагогічний колектив Львівського технікуму залізничного транспорту з глибоким сумом
сприйняли несподівану та гірку звістку про смерть викладача електротехнічних дисциплін БАРАНІВСЬКОГО Тараса Андрійовича.
Понад 35 років самовідданої праці з підготовки молодших спеціалістів із монтажу, обслуговування та
ремонту автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті – його вагомий внесок в розвиток нашої
магістралі.
Тарас Андрійович назавжди залишиться в пам’яті колективу технікуму, його випускників як щирий, уважний,
досвідчений товариш по роботі, люблячий чоловік і батько.

Сестра Олександра з родиною щиро вітають

Ірину Прокопівну ХОДИНЧАК
Із 50-річчям!
Нехай тобі завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи!
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

Донька сердечно вітає свого батька, чергового
по станції Деренівка ВП “Тернопільська дирекція
залізничних перевезень”

Богдана Юрійовича ДАЦКІВА
з Днем народження!
Спасибі Вам, тату, за щедре тепло,
За людяність Вашу, безмежне добро,
За руки робочі, безсоннії ночі,
За те, що зростили, за хліб на столі!
Хай Бог Вам здоров’я та силу дає!
Зозуля сто літ Вам в гаю накує!
Хай вистачить щастя на ціле століття,
Хай скрізь буде лад - на роботі, в сім’ї
І радість на серці, і хліб на столі!

Адміністрація та профспілковий комітет пасажирського
вагонного депо Львів щиро вітають начальника поїзда
№48/47 сполученням Львів–Санкт-Петербург

Михайла Омеляновича ЗДРЕНИКА
із першим 50-річчям!
Нехай душа ніколи не старіє!
На білій скатертині будуть хліб і сіль!
Своїм теплом хай сонечко зігріє!
І щирі привітання линуть звідусіль!

Донька Людмила, син Роман, невістка Люба, внучка
Оксанка сердечно вітають дорогого тата і дідуся,
слюсаря локомотивного депо Львів-Захід

Володимира Володимировича ТУРКА
із 60-річним ювілеєм!
Хай кожен день дарує радість,
Нехай про Вас забуде старість!
Здоров’я Вам, любові, сили,
Безмежно світлих небосхилів!
Хай Бог Вас оберігає від біди,
Сьогодні, завтра і завжди!

Любляча теща Анна Степанівна, швагро Богдан з
дружиною Олею, своячка Уляна, племінниці Ірина з
чоловіком Володимиром та Олена з чоловіком Андрієм і
синочком Дмитриком, племінники Володимир з
дружиною Іриною і синочком Станіславчиком
та Ігор з дружиною Яною вітають слюсаря
локомотивного депо Львів-Захід

Володимира Володимировича ТУРКА
із 60-річним ювілеєм!
Хай в добрі і здоров’ї минають літа!
Хай повага стрічається всюди!
Хай на полі життя колосяться жита!
І цінують за працю Вас люди!

Упродовж 2-8 квітня на більшій частині території залізниці
очікується часом нестійка та порівняно прохолодна погода. У п’ятницю
у другій половині дня здебільшого на Закарпатті та в горах невеликий
дощ. Температура вночі 0-5° тепла, у горах до 0-2° морозу, вдень 11-16°, на
Закарпатті до 17°, Рівненщині 9-13° тепла. У суботу на більшій частині території магістралі невеликий, місцями помірний дощ. Температура вночі істотно не
зміниться, а вдень понизиться до 7-12°, на Закарпатті до 14° тепла. У неділю,
на Великдень, без істотних опадів. Вітер із півдня, помірний, поривчастий. Вночі
доволі прохолодно від 1° морозу до 3° тепла, у горах місцями до 1-3° морозу, вдень
10-15°, на Закарпатті до 17° тепла.
У понеділок у другій половині дня, починаючи із Закарпаття, задощить. У
горах місцями сильний дощ. Температура вночі 1-6°, вдень 10-15°, на Закарпатті
12-17° вище нуля. У вівторок-середу нестійка погода час від часу з дощами – від
невеликих до помірних. Температура вночі 1-6° тепла, у середу в горах до 0-2°
морозу, вдень 6-11°, у горах місцями 2-5° тепла. У четвер переважно без опадів,
температура вночі понизиться до 0-5° тепла, в горах – до 0-2° морозу, вдень
7-12°, на Закарпатті 9-14°, у горах місцями 4-6° вище нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
Дорожній комітет профспілки висловлює щире співчуття голові первинної профспілкової організації ВП “Моторвагонне депо Коломия” Михайлові
Дмитровичу Пашанюку і поділяє біль важкої втрати – смерть батька.
Колектив господарської служби та їдальні висловлює глибокі співчуття
працівниці їдальні Надії Ярославівні Марченко з приводу раптової смерті
чоловіка – Олега Анатолійовича.

