РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

Хай щастить
хорошим людям
у житті!
Шановна редакціє газети
“Львівський залізничник”!
Дев’ятого травня цього року
вранці я їхала електропоїздом
Львів–Судова Вишня до зупинки
Кам’янобрід. У Затоці раптом
втратила свідомість. Хоча у вагоні їхало багато людей, ніхто
не звернув на мене увагу. У непритомному стані минула свою
зупинку, а вже в Городку мене
порятували три співробітники
транспортної міліції. Чергова
вокзалу викликала швидку допомогу, яка прибула дуже швидко.
Виявилося, що в мене різко знизився артеріальний тиск, медики
зробили ін’єкцію і мені полегшало.
Дуже шкодую, що не спитала
прізвища людей, які прийшли мені
на допомогу, проте переконана,
що за такі вчинки треба нагороджувати.
Прошу вас через газету щиро
подякувати хлопцям, працівникам
вокзалу в Городку, лікарям швидкої за увагу і допомогу. Від усього
серця бажаю їм здоров’я, успіхів у
нелегкій праці. Хай цим хорошим
людям щастить у житті!
Галина Григорівна ПЕРВУШЕВСЬКА,
ветеран праці

ПРИВІТАННЯ

Мама, тато, теща, дружина Ольга, донька Оксана
та син Тарас сердечно вітають дорогого
і люблячого сина, зятя, чоловіка та батька

Романа Яковича МИХАЙЛИШИНА
із 50-річчям!
Коли зі мною поруч ти,
Усі негаразди мені не страшні!
Опора для мене і для сім’ї,
З тобою так легко й спокійно мені!
Спасибі, сину, спасибі, зятю, спасибі, татусю,
За щирість сердечну й турботу про нас,
За руки твої, що не знають спочинку,
Готові на поміч прийти повсякчас!
Хай повняться дні твої радістю й миром,
Зоря світанкова не раз ще зійде,
Вітаємо рідний, вітаємо милий,
Вітаємо всі з ювілеєм тебе!

Колектив ВП “Управління будівельно-монтажних робіт
і цивільних споруд №2” щиросердечно вітає водія БУ-2

Петра Євгеновича КВАСНЯВСЬКОГО
із 50-річчям!
Зичимо Вам міцного здоров’я і людського щастя. Хай збуваються всі Ваші задуми і мрії. Радість хай буде завжди – і в будні,
і в свята. Теплих сонячних днів Вам, безхмарного неба на довгі
роки життя!
Пропливає долі неспокійна річка,
А за нею линуть роки-журавлі!
Ось і загорілася вже 50-та свічка
Вам на ювілейному столі!
Не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття – довгий вік!
Із ювілеєм Вас вітаєм,
Хай буде радісним кожен наступний рік!
Нехай життя здається добрим дивом
І плідні будуть справи та шляхи,
Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенні будьте Богом і людьми!

СПІВЧУТТЯ

Колектив служби колії висловлює глибоке співчуття інженеру відділу експлуатації Олегу
Богдановичу Нечаю з приводу
тяжкої втрати – передчасної
смерті дружини Тетяни.

Миколу Арафійовича ВЕРЕШКА
із 70-річчям!
Як вода джерельна, будьте Ви здорові,
Хай сміються очі, не хмуряться брови,
Зігрівають серце почуття високі,
А життя дарує СТО щасливих років!

Колектив поста диспетчерської централізації
ВП “Дистанція сигналізації та зв’язку станції Львів”
щиро вітає змінного інженера

Василя Івановича СОЛОНЧАКА
із 60-річчям!
Невблаганні літа відраховують весни...
Зупиніться на мить, не спішіть, не летіть!
Новий день виплітає із мрій перевесло,
Щоб із дружніх вітань сніп тугий перевить!
Хай квітує любов на життєвому полі,
Хай світанки дарують наснагу щодня!
Хай крізь хмари й туман посміхається доля,
Килимами дороги встеляє весна!

Дружина, доньки, зяті і онуки щиро вітають дорогого
чоловіка, тата і дідуся

Ярослава Федоровича ГЛОВУ
із 60-річчям!
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
Хай усмішка щира осяє чоло,
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт –
Прожити бажаємо Вам до ста літ!

Колектив станції Коршів щиро вітає начальника станції

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №433628, видане ВП “Вагонне депо Ужгород”
у 2011 р. та приміський квиток
ф.4 №004345, виданий квитковим бюро ст. Ужгород у 2011 р.
ПЕТРАЩУКУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №418361, видане ВП “Ужгородська дирекція
залізничних перевезень” у 2011 р.
ГАРАТУ В.С.
● Посвідчення ЛВ №454542, видане ВП “Вагонне депо Коломия” у
2010 р. АНДРУЩАК Ю.А.
● Приміський квиток ф.5 №003856,
виданий ЛФ ДНУЗТ ім. академіка
В. Лазаряна у 2011 р. ГАСЮКУ Р.-В.В.
● Посвідчення ЛВ №334048, видане ВП “Чернівецька дистанція колії”
у 2009 р. БОДНАРЬ Н.В.
● Посвідчення ЛВ №423703, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2009 р. КУШНІРУ Р.В.
● Посвідчення ЛВ №453062, видане ВП “Івано-Франківський загін
воєнізованої охорони” у 2010 р.
ГУЛЬТАЙЧУКУ В.В.
● Приміський квиток ф.4 №014122,
виданий ВП “Львівська дистанція водопостачання” у 2011 р. КОВАЛЬ О.І.
● Посвідчення ЛВ №374879, видане
ВП “Львівська дистанція водопостачання” у 2009 р. КОВАЛЮ А.М.
● Посвідчення ЛВ №356085,
видане ВП “Ужгородська пасажирська вагонна дільниця” у 2011 р.
ОЛЕКСИНУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №382438, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід”
у 2010 р. НАГІРНОМУ А.Є.
● Посвідчення ЛВ №402848 (2011 р.)
та приміський квиток ф.4 №080133
(2010 р.), видані ВП “Станція
Клепарів” НОСЕВИЧУ О.С.
● Посвідчення ЛВ №402797, видане ВП “Станція Клепарів” у 2010 р.
ПРОТАСУ О.Е.
● Посвідчення ЛВ №411510, видане ДЗ “Клінічна лікарня” у 2010 р.
ЧУМАК Н.М.
● Приміський квиток ф.4 №080956,
виданий ВП “Локомотивне депо
Львів-Захід” у 2011 р. ШВЕЦЮ Й.В.

Колектив працівників колійної машинної станції №274
щиро вітає колишнього головного інженера КМС-274

Галину Степанівну ДОСИН
із 50-річчям!
З Днем народження тебе щиро вітаємо,
Щастя й радості тобі щиро бажаємо!
Божого благословення та ангельської охорони,
На многії і благії літа!

Колектив ВП “Управління будівельно-монтажних
робіт і цивільних споруд №2” щиросердечно вітає
начальника управління

Ярослава Васильовича МУКАНА
із 55-річчям!
Вітаємо Вас як людину рідкісної вдачі і непохитних
людських принципів. Цінуємо за вміння працювати, мислити,
а найголовніше – за Вашу духовність, людяність, порядність,
готовність прийти на допомогу. Тож нехай Божа сила й ласка
допомагають Вам і надалі творити добро на землі та в нашій
великій залізничній родині.

ПОГОДА

ïðîãíîç ïîãîäè íà 20-26 òðàâíÿ 2011ð.
Упродовж 20-26 травня на більшій частині території
залізниці переважатиме тепла, часом нестійка погода. У п’ятницю та впродовж вихідних здебільшого у
Прикарпатських областях та на Волині переважно у другій
половині дня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний слабкий, при грозі можливі шквалисті посилення 15-20 м/сек. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, при
проясненнях до 28°тепла, в горах уночі місцями 5-8°, вдень
15-20° вище нуля.
У понеділок атмосферний фронт, який поширюватиметься із західних на східні райони обумовить короткочасні
дощі, місцями з грозами, подекуди з градом. Температура
вночі 9-14°, вдень 19-24°, на Рівненщині, Буковині, сході
Тернопільщини місцями 25-28° тепла.
Надалі здебільшого у післяобідню пору та переважно в
Прикарпатських областях місцями короткочасний дощ, гроза, в окремих районах із градом та шквалами. Нічна температура у вівторок 6-11°, на Закарпатті до 13° тепла. Вдень
20-25°, на Закарпатті місцями до 26-29° тепла. У середу
вдень 23-28°, на Закарпатті місцями до 29° тепла, у четвер
уночі температура коливатиметься в межах 9-14°, вдень
23-28°, в горах місцями 20-23° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

У праці й турботах БУ-2
Минають практично всі Ваші літа,
Нелегка у Вас професійна дорога!
Ми щастя Вам зичимо навіки,
Опіки і ласки від Господа Бога!
Хай в щасті, здоров’ї проходять літа,
Хай повага стрічається всюди,
Хай на полі життя колосяться жита
І цінують за працю Вас люди!

Керівництво та профспілковий комітет ВП “Вагонне
депо Коломия” щиро вітають начальника депо

Володимира Богдановича МЕЛЬНИЧУКА
із Днем народження!
Бажаєм Вам, щоб кожне привітання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття!
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку чи біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!

Дружина Мирослава, доньки Наталія, Оксана та тітка
Наталія вітають люблячого чоловіка, батька і племінника

Ярослава Йосиповича МИТЧАКА
із 40-річчям!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь вам щедро вділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!

