ПРИВІТАННЯ

Організація ветеранів управління Львівської
залізниці вітає з ювілеєм пенсіонерів
із 95-річчям!

Об’єднана Рада ветеранів війни та праці Тернопільської
дирекції залізничних перевезень вітає із ювілеями
ветеранів підприємств дирекції

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції залізничних
перевезень вітає з ювілеями ветеранів праці дирекції
із 80-річчям!

із 90-річчям!

Стефанію Семенівну СТУПІНСЬКУ

Лідію Володимирівну АФАНАСЬЄВУ

Раїсу Андріївну ЛІПІЙ
Петра Костянтиновича КУЗІВА

із 80-річчям!

Петра Марковича ЧОРНОГО

із 80-річчям!

із 70-річчям!

Івана Михайловича ГОЛУХА
Василя Григоровича ВОВКА
Олену Іллінічну МАЛИШКОВУ
Петра Васильовича МЕЛЬНИКА
Ярославу Михайлівну БАБЯК
Теклю Онуфріївну КУШНІР
Ганну Зіновіївну ВОХ
Дарію Михайлівну ОЛЮХНО
Петра Федоровича ПАЗЮКА
Прасковію Федорівну СКОРОБОГАТУ

Ярослава Івановича ЗВЕРХІВСЬКОГО
Марію Пантелеївну БАРАБАШ
із 60-річчям!

Ірину Василівну БУРДЯК
Валентину Федорівну ПОЛТОРАЦЬКУ
Марію Григорівну ВОЗНЯК
Любов Марківну БАЛАНЮК
Хай життя квітує, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч Ваші вірні друзі.
Хай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога!

із 70-річчям!

Володимира Андрійовича ЯРЧАКА

Марію Степанівну ЯСІНЧУК
Семена Васильовича МАРЧУКА
Христину Михайлівну ВАСЮТИК
Тараса Федоровича БУРЯКА

із 60-річчям

із 60-річчям!

Рада ветеранів моторвагонного депо Львів вітає
колишніх працівників депо
із 70-річчям!

Гелену Іванівну КНИШ
Анатолія Михайловича КОРНЄВА
Наталію Василівну БОЛЮХ
Ніну Іванівну ТІХАНОВСЬКУ
Ольгу Станіславівну МУЗИЧКУ

Парасковію Іванівну СКРИКЛЮ
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!

Рада ветеранів війни та праці локомотивного депо
Здолбунів вітає з ювілеєм ветеранів
із 80-річчям!

Рада ветеранів Рівненської дирекції залізничних
перевезень вітає з ювілеями ветеранів дирекції
із 60-річчям!

Віру Федорівну БУКЛЯРЕВИЧ
Галину Михайлівну ЩЕРБАТОВУ
Ірину Леонідівну МИКИТИШИНУ
Валентину Дмитрівну НОВОСАД
Євгенію Семенівну ЄВЖЕНКО

із 70-річчям!

Олександра Павловича ПАХОЛЬЧУКА
із 60-річчям!

Миколу Миколайовича САВЕНКА
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!

Хай доля зачарує Вам світ
Здоров’ям, щастям, миром і натхненням,
Щоб Ви прожили многая літ
Під Божим і людським благословенням!

Марію Василівну ХОЖАМКУЛИЄВУ
Омеляна Флоріановича КУЛЬЧИЦЬКОГО
із 60-річчям!

Ольгу Володимирівну ГУЛКУ
Ольгу Михайлівну НАУМЕНКО
Івана Васильовича КОШИКА
Марію Іванівну ПУШКАР
Хай Вам завжди усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці
із 80-річчям!
колишнього прийомоздавальника
вантажу та багажу станції Коломия

Оресту Василівну ТОМЧУК
колишнього прибиральника службових приміщень
Коломийської дистанції колії

Ольгу Михайлівну БАБІЄВУ
Нехай сьогодні кожне привітання
У серці Вашому залишить добрий слід,
Прийміть й від нас ці щирі побажання
Щастя безмежного на многая літ!
ПОГОДА
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Хай квітує доля у роках прекрасних,
А життя приносить радість і любов,
Миру і здоров’я, злагоди і щастя,
Многая літа Вам знов і знов!

Марію Пилипівну МАКАРОВУ
Надію Миколаївну КИРИЛЮК
Якова Ваніфантовича ВЛАСОВА

із 70-річчям!

Упродовж 26 жовтня – 1 листопада на більшій частині території
залізниці очікується погіршення погоди. У п’ятницю невеликі опади
дощу та мряки. Вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі
2-7°, вдень 3-8° тепла, на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині, у
південних районах Тернопільщини 7-12° вище нуля. Впродовж вихідних дощ чергуватиметься із мокрим снігом та снігом, місцями сильні
опади. Можливі ожеледь, ожеледиця, в горах подекуди хуртовина. 27
жовтня вночі від 0 до 5° тепла, на Рівненщині та в горах місцями від
0 до 2° морозу. Вдень від 0 до 5°, на Івано-Франківщині, Буковині, у
південних районах Тернопільщини 4-9° тепла. 28 жовтня вночі від 3°
морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 3° тепла, на Закарпатті
1-6° тепла, в горах уночі 1-6° морозу, вдень близько нуля.
У понеділок місцями невеликі, на Закарпатті, Івано-Франківщині,
Буковині помірні опади. Температура вночі від 0 до 5° морозу, вдень
від 0 до 6° тепла. У вівторок часом опади, місцями сильні. Температура
вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-7° вище нуля. У середу переважно без опадів. Вночі від 2° морозу до 2° тепла, вдень 2-7°, на
Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині місцями 8-12° тепла.
Надалі місцями дощитиме, температура вночі від 0 до 5° тепла,
на Волині, Рівненщині місцями 0-2° морозу, вдень 2-7°, на Закарпатті,
Івано-Франківщині, Буковині місцями 8-11° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

“Хочу подякувати залізничникам за порядність і професіоналізм”
Зателефонувати у редакцію газети “Львівський залізничник” пенсіонерку із Ківерців Галину Довгун змусив випадок, що трапився з нею 5
жовтня цього року на станції Ківерці.
Того дня Галина Андріївна поверталася дизель-поїздом сполученням
Здолбунів–Ковель із села Пальче, де
знаходиться батьківська хата із присадибною ділянкою. Городина, овочі
та фрукти, доглянуті працьовитими руками, цьогоріч вродили нівроку,
тож везла додому дві важкі сумки із
плодами та зеленню. Жінка вийшла із
важкою поклажею на перон і рушила в
напрямку автостоянки маршрутних
таксі. Зібравшись пред’явити водію
пенсійне посвідчення, аж похолола –
документ залишився у малій жіночій
сумочці, яку забула у вагоні...
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– Так склалося, що в тій торбинці якраз
була щойно отримана пенсія, ключі, документи, золоті прикраси, – розповідає Галина
Довгун. – Я мерщій повернулася на станцію,
та дорогу мені перегородив одеський поїзд.
Поки обійшла його, дизель уже рушив за
маршрутом. Я звернулася за допомогою до
чергової по станції Марії Шовкун, яка одразу без зволікань зв’язалася із локомотивною бригадою поїзда. Оскільки дизель уже
наближався до Дачного, де виникає клопіт
зі зв’язком, чергова встигла лише кількома
словами описати машиністу ситуацію. Та
машиніст Олександр Михайлюк і його помічник Олег Тимошенко швидко зорієнтувалися і повідомили про це провідників...
Мені залишалося лише молитися Богу
і сподіватися на людську порядність. На
станції я годину чекала, коли поїзд прибуде до Ківерців на зворотному шляху. Цей

Відповідальний секретар
Галина КВАС....................................226-25-67

Кореспонденти:

час мені видався цілою вічністю, лише
чергова по станції Марія Шовкун усіляко
підбадьорювала мене і запевняла, якщо
хтось із пасажирів не спокусився на легку “здобич”, то залізничники обов’язково
повернуть пропажу.
Моїй радості не було меж, коли відчинилися двері вагона, і привітні, усміхнені
провідниці Оксана Шевчук та Світлана
Крижанівська повернули мені мою торбинку
з усім її цінним вмістом. Я навіть пропонувала їм віддяку за допомогу, та дівчата категорично відмовилися, запевнивши, що просто
виконали свою роботу.
Скажу щиро, такі моменти просто окрилюють, зміцнюють віру в те, що не все у наш
час вимірюється матеріальними благами, а
ще підтверджують благородні професійні та
людські якості, за які в народі в усі часи цінували і поважали залізничників.
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Хочу сказати, що я – пасажир залізниці із 40-річним стажем. І можу запевнити, що, попри всі труднощі, які залізниця
нині відчуває, її імідж залишається на
високому рівні завдяки сумлінності залізничників. Тому ті незручності, які іноді
виникають через старий зношений рухомий склад, компенсує висока культура
обслуговування пасажирів.
Я знаю, що незабаром залізничники відзначатимуть професійне свято. Із
цієї нагоди хочу подякувати за професіоналізм і порядність працівникам станції
Ківерці, локомотивній бригаді, провідникам моторвагонного депо Здолбунів та
всім залізничникам і побажати міцного
здоров’я, радості, щастя, хай робота приносить задоволення і гідну винагороду,
а в домівках панують мир, злагода,
добробут і достаток.
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