УВАГА!

ПРИВІТАННЯ

Організація ветеранів управління
Львівської залізниці вітає
із 60-річчям!

Жанну Фридріхівну ЛАГЗДИНЬ
Аллу Миколаївну БУТКОВСЬКУ
Катерину Іванівну ТИМЧЕНКО
із 70-річчям!

Ніну Олексіївну КАЛАШНИКОВУ
із 80-річчям!

Фото Ігоря ПАРАЩАКА

Анатолія Григоровича ПРОЦЯ
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!

Керівництво та профспілковий комітет ВП “Вагонне
депо Ужгород” сердечно вітають оглядача вагонів

Керівництво залізниці та дорпрофсожу затвердили положення про щорічне проведення (у другу суботу
липня) конкурсу кулінарного мистецтва серед працівників Львівської залізниці. Цього року конкурс буде присвячений 65-й річниці з Дня народження Героя України
Георгія Кірпи.
До участі в конкурсі запрошуються збірні команди працівників залізниці, сформовані за територіальним (обласним)
принципом, з числа працівників відокремлених підрозділів залізниці та команда управління залізниці.
Програма конкурсу складатиметься з приготування страв,
характерних для певного регіону: перша страва, друга та холодна страви. Страви готуватимуться в польових умовах (у
казані, на мангалі, вертелі, інше). Учасники запрошуються на
конкурс із власними продуктами, необхідними для приготування запланованих страв.
За три дні до початку змагань командам необхідно подати заявку в службу кадрів, навчальних закладів та соціальних
питань, вказавши у ній назви страв, прізвища та місця роботи
і посади членів команди, хто готуватиме страви (одну страву
може готувати не більше 2-х осіб).
Цього року конкурс буде проводитися на базі методичноінформаційного бюро “Експрес” у Суховолі.
Смак та естетичний вигляд приготованих страв оцінюватиме фахове журі. Команди, які посядуть перше та два призові
місця, будуть нагороджені почесними дипломами та грошовими преміями. Крім того, члени журі визначатимуть команду,
яка приготувала найоригінальнішу страву. Переможця цієї номінації також буде заохочено премією.

Яноша Павловича АПШАЯ
із 55-річчям!
Родина хай буде здорова й багата!
Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили, за Ваші літа!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай все у житті удається!
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!

Керівництво та профспілковий комітет
ВП “Вагонне депо Ужгород” вітають
трудовий колектив та пенсіонерів депо
з нагоди Дня Конституції України
Хай кожен рік, що прийде ще в житті,
Принесе Вам доробки золоті!
І щоб добра й душевного тепла
Ніяка буря з серця не змела!
Здоров’я, щастя зичим на роки,
На все життя бажаєм щиро:
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю спокоєм і миром!

СПІВЧУТТЯ

Керівництво залізниці та
президія дорожнього комітету
профспілки сумують з приводу
смерті ветерана транспорту,
колишнього головного інженера
залізниці
Віктора Олександровича
КОРЧАГІНА
Залізничному
транспорту
Віктор Олександрович віддав
46 років життя, пройшовши
трудовий шлях від помічника
машиніста у паровозному депо
Карші в Узбекистані до головного
інженера-заступника начальника
Львівської залізниці.
За сумлінну працю на залізниці Віктор Олександрович Корчагін
нагороджений орденами “Знак
Пошани”, “Трудового Червоного
Прапора”, знаком “Почесному залізничнику”, Почесною грамотою
Верховної Ради УРСР.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного. Пам’ять про Віктора
Олександровича назавжди залишиться в серцях усіх, хто знав
цього порядного чоловіка, досвідченого керівника, професіонала своєї справи.
Керівництво Львівської дирекції залізничних перевезень
висловлює щире співчуття начальнику відбудовного поїзда №3512
ст. Львів Василю Дмитровичу
Купчаку з приводу тяжкої втрати
– смерті матері.

Колектив ВП “Ківерцівська дистанція колії”
від щирого серця вітає інженера-технолога

Людмилу Якимівну ОЛІШЕВСЬКУ
із ювілеєм!
Щастя жінки – бути потрібною,
У житті й на роботі привітною!
Щастя жінки – бути коханою,
Завжди любою і жаданою!
Щастя жінки – здорові діти,
Що життя прикрашають, мов квіти!
Щастя жінки – спокій у домі,
Де немає ні туги, ні втоми!
Щастя жінки – бути Жінкою,
Хоч життя її – терен з барвінком...
Тож дозвольте Вас привітати,
Щастя й любові Вам побажати!

Дружина Надія, син Андрій з дружиною
Наталею, донька Олена з чоловіком Андрієм,
онуки Богданчик, Дмитрик і Софійка, сім’ї Пиріг,
Слезенко, Логвин і Вислинські щиро вітають
чоловіка, батька, дідуся – слюсаря-ремонтника
вагонного депо Клепарів

Миколу Костянтиновича ХОМИКА
із ювілеєм!
Вже сивий туман покриває волосся,
Вже діти дорослі, онуки ростуть,
А серце таке молоде ще і досі,
І руки спочинку ніяк не знайдуть!
Хай збудеться все, що іще не збулося!
Хай щастя панує у рідному домі
І радість у ньому живе!
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже!

Рідні та друзі вітають чергового по ст. Львів,
почесного працівника транспорту України,
заслуженого працівника транспорту України,
нагородженого знаком “Залізнична Слава” ІІІ ступеня

Андрія Григоровича ЛУПІЯ
із 60-річчям!
Нестримною ходою йдуть літа,
Вже мудрий шістдесятий на порозі!
В очах ще молодість, хоч в скронях сивина,
Набутки й втрати на важкій дорозі!
Хай доля піднесе іще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я!
Нехай завжди в душі цвіте весна
І серце зігрівається любов’ю!

Керівництво та профспілковий комітет
ВП “Вагонне депо Ужгород” щиро вітають
столяра ППВ Батьово

Андрія Андрійовича БЕЙРЕША
У цю скорботну днину висловлюю щирі співчуття Михайлові Дмитровичу Костюку з
приводу смерті найріднішої людини – матері Ганни Петрівни.
Важко знайти слова співчуття, коли йде з життя найдорожча людина, до якої завжди
відчуваємо глибоку повагу, любов і вдячність. Розумію, яке це велике горе для Вас та
Ваших рідних, до смерті рідної людини ніколи не можна бути готовим, від таких втрат ми
стаємо самотнішими.
Поділяю разом із Вами почуття жалю та скорботи з приводу непоправної втрати.
Світла пам’ять про Ганну Петрівну назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав,
любив та поважав.
Начальник ДТГО “Львівська залізниця” Богдан ПІХ
ПОГОДА

ïðîãíîç ïîãîäè íà 24-30 ÷åðâíÿ 2011ð.
Упродовж 24-30 червня на більшій частині території залізниці очікується нестійка погода. У
п’ятницю-суботу короткочасні дощі, місцями сильні,
з грозою , в окремих районах – з градом. Нічна температура 24 червня 12-17°, денна 19-24°, на Буковині
при проясненнях 23-28°. 25 червня вночі 9-14°, вдень
13-18°, на Волині до 20° тепла. У неділю на більшій частині території залізниці без істотних опадів, хоча
на Буковині, Тернопільщині, у східних районах ІваноФранківщини все ще дощитиме, місцями досить рясно.
Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°, на Закарпатті
місцями 21-23°, на Буковині, Тернопільщині і в горах
лише 11-16° вище нуля. Схожа синоптична ситуація
спостерігатиметься і в понеділок: вдень 19-24°, в
горах місцями 16-18° тепла. Надалі знову дощитиме
на більшій частині території магістралі, тільки на
Волині та Закарпатті – місцями. Температура вночі
10-15°, вдень 20-26° вище нуля. У вівторок на Буковині,
Тернопільщині, Івано-Франківщині 14-20°, в горах
місцями 11-13° тепла. У четвер вночі 11-17°, вдень
23-28°, на Закарпатті, Волині, Рівненщині 29-31° тепла. Місцями короткочасний дощ, гроза.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

із 50-річчям!
Родина хай буде здорова й багата!
Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за Ваші літа!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай все у житті удається!
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!

