ПОДЯКА

ПРИВІТАННЯ

Дякую за порядність
і професіоналізм
Людська порядність, щирість і доброта найкраще
пізнаються у скруті, у цьому я неодноразово переконався за 44 роки трудового стажу на Львівській залізниці.
Приємно, що і в такий непростий час залізничники не
втратили цих чеснот.
У літніх людей до переліку буденних клопотів , на жаль,
додаються і проблеми зі здоров’ям. Коли мене спіткала
така біда, то на лікування довелося витратити всі кошти, і
перед святами ми з дружиною залишилися без копійчини.
На щастя, на моє прохання про допомогу відгукнулися колеги-залізничники.
За допомогу в нелегку годину щиро дякую нашій залізничній профспілці і особисто голові дорожньої профспілкової організації Андрію Сенишину. Дай Боже, щоб таких чуйних і добрих людей в Україні було якнайбільше.
А ще за нагоди висловлюю щиру подяку за професіоналізм та порядність молодим спеціалістам Дорожньої
стоматологічної поліклініки: завідувачу ортопедичного відділення Назару Білому та зубному техніку Ірині Михаленич.
Приємно, що наша молодь цінує професійні і народні традиції: відповідально ставиться до роботи і поважає та шанує старших.
Павло КОВАЛЬЧУК, почесний залізничник,
учасник бойових дій, інвалід І групи

Пом’яніть молитвою
і добрим словом
Шановна редакціє газети “Львівський залізничник”!
Я, Монда Тетяна Федорівна, жителька с. Новоселиця
Виноградівського району, що на Закарпатті, хочу подякувати колективу служби воєнізованої охорони за підтримку
у важку хвилину. Мій син, Монда Сергій Олексійович, був
залізничником – працював начальником стрілецької команди №98 (СК-98), яка охороняє міст через річку Тису.
Роботою був надзвичайно задоволений, адже очолював
дружній і працелюбний колектив. Та 2 жовтня минулого
року наша родина зазнала непоправної втрати: смерть
раптово забрала мого сина – годувальника нашої родини. Я разом із онукою Богданою залишилися без жодної
підтримки. Родичі, колеги, односельці допомагали нам, як
могли. Та найбільшу допомогу ми отримали від працівників
Львівської залізниці, які таким чином віддали шану моєму
синові Сергію. Допомагали морально і матеріально. Тому
через газету “Львівський залізничник” хочу висловити щиру
подяку за підтримку стрілецьким командам, які обслуговують Лавочнянський та Щербинський напрямки, колективам служби воєнізованої охорони, пожежного нагляду і
окремого пожежного поїзда ст. Королево. Щиро дякую сім’ї
Хоруженків, заступнику начальника з кадрової та соціальної політики Мукачівського загону воєнізованої охорони
Дмитру Шастуну та начальнику СК-89 Атіллі Балогу.
Біль утрати не вщухає, але я радію, що в житті мого
сина було так багато щирих друзів і добрих людей.
Шановні працівники залізниці, схиляю перед вами свою
сиву голову. Велика вам шана і вдячність. Хай моя материнська молитва охороняє вас від усякого лиха. Живіть
довго і щасливо. А в святковий час згадайте молитвою свого колегу по роботі Монду Сергія Олексійовича, пом’яніть
його добрим словом.
У безмежній скорботі донька Богдана,
мама Тетяна Федорівна, брат Олексій та вся родина
ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ЧИТАЧІВ

Від щирого серця вітаю усіх працівників Львівської
залізниці з Новим роком та Різдвом Христовим!
Бажаю усім міцного здоров’я, родинного тепла,
згоди і миру у сім’ях!

В церкві на Престолі
Золота хатинка,
Там лежить Ісусик –
Маленька дитинка.
Встанемо раненько,
Вклонимось низенько,
Скажемо Ісусу:
“Любим тя, серденько!”
З повагою
Анна БІГУНЯК,
колишній оператор ст. Дрогобич, жителька с. Рихтичі
Дрогобицького району Львівської області

Колектив відділу експлуатації АСУ пасажирських
перевезень інформаційно-обчислювального
центру Львівської залізниці від щирого серця
вітає шановну колегу

Доньки Надія та Галина, зяті Володимир та Микола,
внуки Володимир та Соломія, а також усі рідні
вітають дорогого батька та дідуся, оглядача вагонів
дільниці технічного обслуговування вагонів на ст. Рахів

Марію Василівну ЗАЯЦЬ

Петра Петровича САВЛЯКА

із ювілеєм!

із 50-річчям!

Хай з Вами будуть успіх і добро,
Щоб радісним, легким життя було!
Бажаємо Вам щастя і достатку,
У всіх ділах – удачі і порядку!
З нагоди ювілею зичимо Вам щиро
Здоров’я, спокою та миру,
Любові, радості й наснаги,
Краси земної та поваги!

Колектив ВП “Служба приміських пасажирських
перевезень” щиро вітає хорошого керівника, чуйну
людину, чудового спеціаліста – начальника служби

Ігоря Дмитровича
ВОЙЦІХОВСЬКОГО

Вам сьогодні, рідний, 50!
Із вдячністю ми хочемо вітати
З ювілеєм, що прожили щедро, плідно!
Ви всім ділились з нами,
Не жаліли нічого, рідний!
Тим, що маємо сьогодні,
Ми завдячуємо Вам,
Ми Вас любим, поважаєм,
Щиро-щиро Вам бажаєм –
Живіть іще багато літ!

Регіональна Рада ветеранів війни і праці Івано-Франківської
дирекції залізничних перевезень вітає колишнього головного
інженера Івано-Франківської дистанції колії

Григорія Степановича АРСЕНІКА

із 55- річчям!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо!
Хай оминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

Діти та онуки Денис та Вероніка вітають
люблячого батька, дідуся, старшого
оглядача-ремонтника вагонів ПТО ст. Трускавець

Василя БОХОНКА
та його дружину

Богдану БОХОНКО
із ювілеєм!
Ми любим вас дуже і щиро вітаєм,
Найкращі бажання в цей день посилаєм,
Низенько вклоняємось, просимо в долі,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі!
За кожного з нас, хто далеко, хто близько,
Всі ваші тривоги і світлі думки,
Спасибі за все, вам вклоняємось низько,
Здоров’я і щастя на довгі роки!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці:
із 80-річчям!

із 80-річчям!
Летять роки, як лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить,
Прийміть вітання наші щирі –
Ще до ста років зичимо прожить!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу світлу путь!

Колектив станції Хирів вітає чергового по станції

Івана Михайловича КОПЦЮКА
із 60-річчям!
З ювілеєм шлем своє вітання:
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще – усі найкращі побажання
На многих, многих довгих літ!
Хай Господь усюди з Вами буде,
А Божа Матір Вас візьме під свій покров,
Хай Вас шанують й поважають люди,
А День народження приходить знов і знов!

Колектив вагономийного пункту ВП “Моторвагонне
депо Львів” вітає машиніста мийної установки

Петра Івановича САССА
із 60-річчям, яке він відзначав 1 січня 2013 року!
Хай доля дарує Вам щирі хвилини
У дружньому колі та в колі родини,
Щоб радістю й миром були Ви багаті,
Щоб горя і смутку не знали у хаті!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі!

Станіславу Володимирівну СМИРНОВУ
Василя Олексійовича СИРОТЮКА

Колектив ВП “Тернопільська дирекція залізничних
перевезень” щиро вітає чергового по станції Чортків

із 70-річчям!

Дмитра Карловича ГАВРИЛЮКА

Григорія Андрійовича СВИРИДА

із 50-річчям!

із 60-річчям!

Марію Дмитрівну ОРЛОВСЬКУ
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №477133, видане ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №6” у 2012 р.
ХАРАТІНУ Я.І.
● Посвідчення ЛРЗ №002609, видане ВАТ “Львівський
локомотиворемонтний завод” у 2008 р. ПРУСАК М.І.
● Посвідчення ЛК №009509, видане ГО “Лікарняна каса
Львівської залізниці” у 2009 р. ФОРИСЮ О.Р.
● Посвідчення ЛВ №495134, видане ВП “Локомотивне
депо Львів” у 2012 р. ДЯКУНУ А.Ю.
● Посвідчення ЛВ №381070, видане ВП “Локомотивне
депо Львів-Захід” у 2008 р. МУШКЕТ О.І.
● Приміський квиток ф.4 №010120, виданий
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2012 р. ШТЕРЕБ О.В.
С П І ВЧ У Т ТЯ

Відокремлений підрозділ “Івано-Франківська дирекція
залізничних перевезень”, територіальний комітет профспілки, Рада ветеранів висловлюють щире співчуття голові Ради ветеранів, колишньому начальнику відділу кадрів дирекції залізничних перевезень Юрію Васильовичу
Кочишу з приводу
смерті дружини Людмили Йосипівни.

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа.
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім!
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 11-17 січня
Упродовж 11-17 cічня на більшій частині території Львівської залізниці переважатиме нестійка погода. У п’ятницю хмарно, невеликий
мокрий сніг, на Закарпатті та в горах удень місцями сильні опади, налипання снігу на лініях електропередач, хуртовини, снігові замети, на
дорогах ожеледиця. Температура вночі 2-7° морозу, у горах, на ІваноФранківщині та Буковині місцями 8-10° нижче нуля, вдень від 4° морозу
до 1° тепла, у горах 2-7° морозу. У суботу місцями невеликий сніг, вночі
та вранці на Закарпатті та в горах помірні опади, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 5-10°, на Івано-Франківщині та Буковині до
13° морозу, у горах 14-19° нижче нуля, вдень 2-7° морозу.
У неділю-понеділок без істотних опадів, лише на Закарпатті та
в горах невеликий сніг. Температура вночі 6-12°, на Івано-Франківщині,
Тернопільщині, Буковині та в горах при проясненнях 14-20° морозу,
вдень 3-9° нижче нуля, на Закарпатті у понеділок від 4° морозу до
1° тепла. У вівторок невеликий мокрий сніг, на Закарпатті помірні
опади, вдень – із дощем. Місцями туман, ожеледь, налипання мокрого снігу на лініях електропередач. Температура вночі 6-11° морозу, на Закарпатті близько нуля, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на
Закарпатті від 0 до 5° тепла. У середу невеликі опади, на Закарпатті
– помірні. Вночі та вранці місцями туман, ожеледь. Температура вночі
3-8°, при проясненнях до 10° морозу, у горах 8-13° нижче нуля, вдень від
0 до 5° морозу, на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині від 3° морозу
до 2° тепла. У четвер місцями слабкі опади. Температура вночі 1-6°, на
Волині, Рівненщині 5-10° морозу, вдень близько нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

