Почесний залізничник Василь
Іванович Вароді не знає, хто посадив цього дуба. Може батько, а може – дід. Скільки років
цьому могутньому дереву –
теж невідомо. Батько розповідав, що поблизу їхнього обійстя пролягала вузькоколійка до
Румунії. Зараз на цьому місці у
смт Королево звичайна сільська
вулиця. Дерево жило собі рік за
роком, а згодом біля нього викопали криницю.
– Ще кілька десятків років тому
ми й не думали, що матимемо від
нашого дуба неабияку послугу, –
розповідає Василь Вароді. – Нашу
місцевість називають “мочар”, у
ній дуже багато води. Однак не
вся вода придатна для споживання, особливо у сирому вигляді, а з
моєї криниці вода настільки смачна, що всі сусіди ходять по воду
саме до нас, хоча майже кожен з
них має свою криницю. Я й воріт
не зачиняю, бо йдуть і вдень, і

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №389510, видане ВП “Кам’янка-Бузька дистанція
колії” у 2010 р. та службовий квиток ф.3 №061581, виданий квитковим бюро станції Львів у 2010 р.
ГАНУ В.І.
● Службовий квиток ф.3
№065742, виданий ВП
“Тернопільська дистанція колії”
у 2010 р. ЗАХАРЧУКУ Д.М.
● Посвідчення ЛВ №436505,
видане ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень” у
2010 р. УЛЬЯНОВУ І.Б.
● Посвідчення №8243, видане ВАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” у
2008 р. ФЕЛЕНЧАКУ П.В.
● Посвідчення ЛВ №304731
та
приміський
квиток
ф.4 №079585, видані ВП
“Вагонне депо Клепарів” у
2008 р. ДЯКОВИЧУ І.Д.
● Посвідчення ЛВ №381433,
видане ВП “Локомотивне
депо Львів-Захід” у 2009 р.
ГЕСАЛЮ Г.Ю.
● Посвідчення ЛВ №336780,
видане ВП “Управління будівельно-монтажних
робіт
і цивільних споруд №6” у
2008 р. БИЛЕНЮ П.С.
● Посвідчення ЛВ №209389,
видане ВП “Господарська
служба”
у
2007
р.
ПОКРОВСЬКІЙ О.А.
● Службовий квиток ф.3
№064167, виданий Стрийським
квитковим бюро у 2010 р.
ХАНАСУ Р.Я.
● Посвідчення ЛВ №428929
та службовий квиток ф.3
№059700, видані ВП “Друга
дистанція сигналізації і зв’язку
м. Львів” у 2010 р. МУЗИЦІ І.Ф.
● Посвідчення ЛВ №380816,
видане Будинком науки
і техніки локомотивного
депо Львів–Захід у 2010 р.
СЕНИШИН Г.Я.
● Приміський квиток ф.4 №086553,
виданий ВП “Ужгородська пасажирська вагонна дільниця” у 2010 р.
БАБУНИЧ М.Ю.
Колектив СЕС на Львівській
залізниці
висловлює
щирі
співчуття лікарю з гігієни праці
Назару Ігоровичу Крутію з приводу смерті батька
Ігоря Казимировича.

Рада ветеранів Коломийського залізничного вузла щиро вітає
колишнього помічника начальника з кадрів та соціальних
питань локомотивного депо Коломия

Михайла Васильовича КАЛИНЯКА
із 70-річчям!
Крізь роки від отчого порога
Всі шляхи в один переплелись,
Не одна вже пройдена дорога,
Та у серці юність, як колись!
Тож бажаєм доброго здоров’я,
Щастя і усмішки на вустах!
Зичимо з повагою й любов’ю
Років ще не менше 70!
вночі. Вода в моїй криниці завжди
на одному рівні – майже на 5 метрів нижче від рівня землі.
З’ясувалося, що коріння дуба
проходить вздовж криниці і стримує підвищення рівня води в
будь-яку пору року.

– Ми називаємо наш дуб золотим, дивом природи, бережемо його
і шануємо, бо він береже нашу криницю, – зазначає Василь Вароді.
Іван КОЗАК,
смт Королево

Доньки Іванна, Тетяна, Софія, Галина, Марія, син Василь,
чоловік Михайло, брат Ярослав із сім’єю щиро вітають

Стефанію Миколаївну ВІТЕНКО
із ювілеєм!
Ваш ювілей – це свято ніжності й краси,
Дозвольте й нам вас щиро привітати
І побажати від щирої душі здоров’я,
Щастя й радості багато!
Хай буде світлим кожен день в житті,
А негаразди завжди обминають,
Хай буде легко вам вперед іти
І словом щирим вас завжди стрічають!

Колектив, керівництво, профспілковий комітет ВП “Вагонне
депо Клепарів” та родина щиро вітають почесного залізничника,
ветерана праці, колишнього старшого оглядача вагонів

Богдана Івановича ГАЦИЛЯКА
із 80-річчям!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час!
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Хай шле Вам доля і добра, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

Адміністрація та профспілковий комітет ВП “Станція
Здолбунів” щиро вітають головного інженера станції

Миколу Миколайовича ШОСТАКА
із 55-річчям!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 6-12 СЕРПНЯ
Упродовж 6-12 серпня на більшій частині території Львівської
залізниці переважатиме тепла, часом спекотна, а також нестійка погода. У п’ятницю грозові дощі, в окремих районах сильні
зливи, град, шквали. Вітер південно-східний слабкий, під час грози
шквалисті посилення. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33° тепла.
На вихідні теж нестійка погода з короткочасними дощами, грозою, зливами та градом. Вітер південно-східний слабкий, під час грози шквалистий.
Температура вночі 15-20°, вдень у суботу 25-30°, на Волині, Рівненщині
до 33°, на Закарпатті 23-28° тепла, у неділю понизиться до 23-28° тепла.
У понеділок також короткочасні дощі, місцями з грозою.
Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°, при проясненнях місцями до 30° тепла. У вівторок-середу місцями короткочасні дощі.
Температура вночі в межах 14-19°, вдень 25-30°, при проясненнях
до 32°, на Рівненщині 28-33° тепла. У четвер у другій половині дня
можливі грозові дощі (здебільшого на заході магістралі). Температура
вночі 14-19°, вдень 27-32°, на східних теренах залізниці 29-34° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті!
Хай у Вас їх ще буде багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай сміхом і радістю повниться хата!
Родина хай буде здорова й багата!

Колектив станції Яворів щиро вітає начальника станції

Ігоря Івановича МАРКІВА
із 50-річчям!
Нехай зоря щасливо Вам сіяє,
Нехай здоров’ям Вас втішають днини,
Літа зародять радістю й добром!
До Вас, як до прекрасної людини –
Схиляємось душею і чолом!
Везіння Вам великого бажаєм,
Здобутків гарних, сили на сто літ!
Нехай Вам сам Господь допомагає
Зробити кращим непростий цей світ!
Колектив Івано-Франківського регіонального
інформаційно-обчислювального центру та профком
Інформаційно-обчислювального центру вітають начальника
Івано-Франківського регіонального
інформаційно-обчислювального центру

Романа Євстахійовича ТИМКІВА
із ювілеєм!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Здоров’я, радості бажаєм!
Хай оминають Вас тривоги,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

