Валя щиро вірить,
що буде здоровою...

На поїзді швидкому
До Львова поспішаєм,
Щоб стрітися із казкою
Святого Миколая!
Насправді, він – чудесний,
Дітей не забуває,
За це ми дуже любимо
Святого Миколая!
Дає усім дарунки
Й хороші настанови,
Ми віримо, до нас
Він скоро прийде знову!
Зростаєм якнайкращими
Його ми діточками,
Щоб залізничники-батьки
Гордились завжди нами.
Хай береже наш Миколай
Всю залізницю Львівську,
І весь наш рідний край,
І мову українську.
Щоб пронесли ми многа літ
Цю пісню, як живицю,
Щоб він благословив весь світ
І Львівську залізницю!
Тетяна ІВАНОВИЧ,
працівниця моторвагонного
депо Коломия

У редакцію звернувся черговий стрілочного поста Віталій
Панасюк із м. ВолодимирВолинський. Його старша донечка Валентина від народження
має проблеми зі здоров’ям, лікарі
поставили діагноз – хвороба
Кокса-Вара. Зараз Валентині 16
років і вона потребує операції, яку
готові зробити у київській клініці
“Охматдит”. Вартість такої операції – 12 тисяч доларів. Батьки не
у змозі самостійно зібрати таку
суму, тому звертаються за допомогою до добрих людей.
“Коли Валя була ще зовсім
маленькою, ми не відразу помітили, що у неї одна ніжка коротша
від другої, – розповідає Віталій
Панасюк. – Згодом лікарі сказали,
що операцію для вирівнювання
довжини обох ніг (різниця становить 4 см) потрібно провести у
16 років, коли вже будуть сформовані кістки. Весь цей період
донечка ходить в ортопедичному
взутті. Зараз вже настав час, коли
можна робити операцію. Після
хірургічного втручання Валентина
ще приблизно три місяці лежатиме в лікарні – їй поступово, по
міліметру в день витягуватимуть
ногу. Лікарі сказали, що є надія,
що все пройде добре, оскільки
організм молодий і зможе побороти недугу. Знаємо людей, які
перенесли подібну операцію, і у
них все склалося добре, тож і ми
сподіваємося на Божу допомогу”.

Валентина Панасюк навчається у 10 класі середньої
школи. Дівчина дуже активна і
життєрадісна. “Коли ми забирали Валю із санаторіїв, її звідти не
хотіли відпускати, не раз хвалили
її за поведінку, за участь у громадському житті, давали грамоти, – розповідає батько дівчини.
– Казали, що ми її гарно виховали, а я в цей час думав, що то
життя її так виховало... Вона завжди відчувала, що не така як всі,
і прагнула бути найкращою. Вона
старається в навчанні, є старостою класу, гарно малює – закінчила художню школу. У майбутньому донечка дуже хоче стати
хірургом, щоб самій допомагати
таким, як вона. Валентина сильна
духом, не впадає у відчай через
свою хворобу, має багато друзів.
Валя щиро вірить у те, що в неї
все буде добре, вона буде здоровою, такою ж, як і її ровесники.
Дуже хочеться, щоб завдяки щирій допомозі небайдужих людей,
ця віра втілилася в реальність”.
Усі, хто може і бажає допомогти дівчинці, можуть переказати
кошти на рахунок:
Ощадбанк
МФО 303398 ТВБВ 10002/0104
р/р 2909190109
код 09303328
транзитний рахунок 3739090104
особистий рахунок 297247

Профком та колектив ВП “Інформаційно-обчислювальний
центр” сердечно вітають голову профкому ІОЦ, начальника
сектора відділу вантажних перевезень

Зоряну Дмитрівну ПОЛІЩУК
із ювілеєм!
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини!
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіхи у ріднім колективі!
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!
Нехай життя здається добрим дивом,
Цікавим, радісним, щасливим!
А плідні справи та шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми!
Щоб ріки достатку текли – не міліли,
Натхнення і настрою, щастя та сили!...

Колектив станції Жовтнева і подруга Наталія вітають
начальника станції

Стефанію Дмитрівну ІЛЬНИЦЬКУ
із 45-річчям!
Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей вже стоїть на порозі,
Але серцем своїм ти завжди молода,
Хоча юність вернути не в змозі.
Зичимо в спокої довго ще жити,
Ніколи в житті ні за чим не тужити!
Хай світлою буде життєва дорога,
Любові і ласки від Бога!
Хай Мати Пречиста Вас оберігає,
Дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!

Батько Василь, мама Софія, сестра Галина з чоловіком Іваном,
сестри Наталія і Василина, брат Іванко, племінники Євгенчик
і Олександра вітають товарного касира станції Турка

Оксану Василівну КІТРАЛЬ
із 20-річчям!

ЗАЯВА

Бажаємо, щоб щастя тобі усміхалося,
Життя текло без зла,
Лише гарне з тобою залишалося,
Все погане пішло в небуття!
Нехай завжди тебе ждуть теплі слова
І серце від болю ніколи не плаче!
Хай обертом йде голова
Від щастя, любові, удачі!

про екологічні наслідки
Для забезпечення потреб у
теплі адміністративно-побутових та виробничих приміщень
Львівської дистанції колії, що
по вул. Городоцькій, 166, у м.
Львів, проектом передбачено
переоснащення існуючої котельні, обладнання якої фізично і морально застаріле. У виробничій
котельні планується встановити
три водогрійних котли Колві-550
потужністю 640 кВт кожен.
Основними критеріями шкідливого впливу на оточуюче середовище є рівні забруднення, отримані при розсіюванні шкідливих
викидів в атмосферному повітрі в
результаті згорання газоподібного
палива.
Максимальні приземні концентрації із врахуванням фонового забруднення:
NO2 - < 0,95 ГДК
СО - < 0,7 ГДК
Аналіз рівнів впливу на оточуюче природне середовище шкідливих речовин, які викидаються
в атмосферу при експлуатації котельні Львівської дистанції колії, що
по вул. Городоцькій, 166, у м. Львів,
яка проектується, показує, що при
дотриманні під час будівництва
будівельних норм та санітарних
правил перевищень гранично допустимих рівнів та концентрацій не
буде, і під час експлуатації об’єкт
буде екологічно безпечним.

Колектив дорожньої геофізичної станції висловлює щирі
співчуття начальнику станції Ярославу Йосиповичу
Городчуку з приводу тяжкої
втрати – смерті матері
Анни Василівни.

Колектив служби контролю та внутрішнього аудиту
залізниці вітає колишнього начальника відділу з контролю
доходів Центру по контролю за фінансовою діяльністю
підрозділів Львівської залізниці

Миколу Івановича САБАДАША
із 80-річчям!
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті!
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою!
Хай стелиться довга життєва дорога!
Тож зичим вік довгий прожити,
І на сторіччя нас запросити!

Поїзна бригада вітає начальника поїзда №74/73 Львів-Москва

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 17-23 ГРУДНЯ
Упродовж 17-23 грудня на території Львівської залізниці переважатиме зимова погода, хоча у другій половині
періоду відчутно потеплішає, особливо в південних регіонах
магістралі. У п’ятницю без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Температура вночі 10-15°, у горах при проясненнях 16-19° морозу,
вдень 2-7° нижче нуля. У суботу вночі на Буковині, Тернопільщині,
Рівненщині, а вдень, починаючи із Закарпаття, поширюватимуться
опади снігу. Температура вночі 10-15°, при проясненнях 16-18°, у горах
15-20°, на Рівненщині 6-11° морозу, вдень 2-7° нижче нуля. У неділю вночі
та вранці невеликий сніг, удень – здебільшого на Волині та Рівненщині.
Температура вночі 8-13°, місцями при проясненнях до 15°, вдень 2-7°,
у горах 5-10°морозу.
У понеділок переважно без опадів. На Волині, Рівненщині місцями
туман, паморозь. Температура вночі 8-13°, при проясненнях місцями до
15° морозу, вдень 0-5°, на Волині, Рівненщині 2-7° морозу.
Надалі очікується нестійка погода: час від часу невеликі опади снігу,
мокрого снігу, мряки та дощу. Місцями туман, паморозь, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 0-6° морозу, вдень від 2°морозу до
4° тепла, на Закарпатті вночі близько нуля, вдень від 0 до 5° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Миколу Михайловича ДМИТРІВА
із Днем народження!
У цей зимовий час
Прийміть найкращі вітання від нас!
Здоров’я хай буде міцним, як граніт,
І щастя крокує із Вами сто літ!
Хай горе обходить Вас стороною,
А радість приходить і ллється рікою!
Хай світлою буде життєва дорога,
Любові від рідних і ласки від Бога!

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №367449, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у
2008 р. РОЖДЕСТВЕНСЬКІЙ А.Л.
● Посвідчення ЛВ №429454, видане
ВП “Дистанція сигналізації та зв’язку станції
Львів” у 2009 р. КОВАЛЕНКО М.М.

● Службовий квиток ф.3 №057982, виданий
ВП “Вагонне депо Коломия” у 2010 р.
ВОЛОЩУКУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №374104, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у
2008 р. ПРИТУЛЯКУ Р.Б.
● Посвідчення ЛВ №340853, видане
ВП “Підзамчівська дистанція колії” у 2008 р.
ХАНАСУ О.О.

