ПРИВІТАННЯ

Донька Галя, син Андрій, донька Наталя, невістка Уляна,
зять Богдан, зять Андрій, онуки Павлик, Катя, Віктор,
Юра, Таня, Сергійко, Максимко, а також усі рідні вітають
дорогу матусю та бабусю

Ганну Пилипівну БОДАК
із 55-річчям!
Ми Вас, рідненька, раді привітати
У ці весняні гарні дні,
Бо Ви для нас матуся і бабуся,
І кращої немає на землі!
Ви свою ласку, ніжність і тепло
Дали своїм онукам й дітям.
Хоча нелегко часто так було,
Та всіх зуміли Ви зігріти.
Тож дозвольте в цей день такий святковий
Побажати щастя, радості в житті,
Щоб Ви не знали, мамо, горя ніколи,
Ми всі бажаємо від щирої душі.

Колектив апарату безпеки руху поїздів та автотранспорту
залізниці щиро вітає ревізора з безпеки руху поїздів
Ужгородської ревізорської дільниці

Володимира Михайловича СТОПУ
із 60-річчям!
Хай доля дарує приємні хвилини
У дружньому колі, у колі родини,
Міцного здоров’я з роси і води
І світлої долі – завжди молодої
У нинішній день і в майбутні часи!
То ж чуйте кування зозулі щоліта
На многії, многії, многії літа!

Велика родина Григорійчуків із вдячністю вітає колишнього
складача поїздів станції Коломия, почесного залізничника

Івана Миколайовича ГРИГОРІЙЧУКА
із 80-річчям, яке він святкуватиме 14 квітня!
Вам сьогодні, рідний наш, – 80!
Із вдячністю ми хочем Вас вітати
За мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати
І за могутні руки золоті!
Нехай Господь пошле благословення,
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі!
Уклін Вам за батьківську науку,
У злагоді й добрі з матусею живіть 100 літ!

Колектив Здолбунівської дистанції сигналізації і зв’язку щиро
вітає заступника начальника дистанції

Олександра Миколайовича ДАЦЮКА
із 50-річчям!
50 – не привід для печалі,
50 – це зрілість золота!
Хай до ста, а може, ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись, літа!
Нехай Вам Бог зішле ще здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ!

Колектив ВП “Дорожня ремонтно-експлуатаційна автобаза”
щиро вітає начальника відділу експлуатації

Вадима Вікторовича ПАНТЮШЕВА
із 30-річчям!
Хай доля дарує довгого віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку!
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 12 -18 квітня
Упродовж 12-18 квітня на більшій частині території залізниці після дощових вихідних нарешті розпогодиться. У п’ятницю – мінлива хмарність, вночі без істотних опадів,
у другій половині дня та ввечері часом дощ, на Закарпатті та в горах сильний дощ.
Місцями гроза, град. Температура вночі 0-5°, на Закарпатті 5-10° тепла, вдень 10-15°
вище нуля, місцями при проясненнях до 17°, у горах 4-9° тепла. У суботу хмарно, часом
дощі, місцями сильні, подекуди гроза, град, на Закарпатті сильні, місцями дуже сильні
дощі. Вітер помірний, під час грози можливі шквалисті пориви. Температура вночі 27°, на Закарпатті 5-10° тепла, вдень 11-16° тепла. Сильні дощі обумовлять підйоми
рівнів води на карпатських ріках, а також збережеться складна гідрологічна ситуація
в басейнах Західного Бугу, Прип’яті. У неділю хмарно з проясненнями, вночі короткочасні дощі, вдень невеликий дощ. На Закарпатті без істотних опадів. Температура
вночі 0-5°, вдень 10-15° вище нуля, у горах місцями вночі 0-2° морозу, вдень 4-9° тепла. У понеділок без істотних опадів. Температура вночі 0-5°, вдень 10-15° тепла, на
Закарпатті вночі 4-9°, вдень13-18° тепла, у горах 4-9° тепла. У вівторок-середу без
опадів. Температура вночі 0-6° тепла, вдень до 13-18° вище нуля, на Закарпатті 16-21°
тепла. У четвер короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 4-9°, вдень 1015° тепла, на Івано-Франківщині, Буковині до 16-19° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

П

опри несамовиті березневі снігопади, “Говерляну-2013” провели
без відтермінувань. Наприкінці
березня, як і планувалося,
відбулося масове сходження
на найвищу вершину України
– гору Говерлу. Учасники акції
розпочали шлях на вершину зі
станції Ворохта. Для перевезення туристів до станції і назад Львівська залізниця сформувала спеціальний туристичний
потяг у складі дев’яти вагонів.
Як повідомив газеті перший
заступник начальника служби
пасажирського господарства
Микола Козак, залізниця вже кілька років поспіль відгукується на
пропозицію Львівської обласної
федерації спортивного туризму – головного організатора
сходження – та надає транспортні послуги.
Попри численні застороги та
штормові попередження, близько
430 сміливців таки зважилися на
похід. Від Ворохти 12 кілометрів
долали пішки: ущелиною річки
Прут, ущент засипаною снігом,
через навчально-спортивну базу
олімпійської підготовки “Заросляк”
і аж до Малої Говерли. Там власне
захід набув кульмінації. Оскільки
небезпека сходження лавини
справді існувала, на сам вершечок піднялися лише 15 осіб. Решта
тим часом мала можливість перепочити та зігрітися.
За словами президента Львівської міської громадської організації “Федерація спортивного

Учасники “Говерляни-2013” долали шлях, незважаючи на сніг і крижаний вітер

туризму” Тараса Блистіва, сходження загалом тривало близько
семи годин. До акції, крім українських спортсменів і мандрівників (найчисельніші групи були з
Києва, Львова, Соснівки, Жовкви
та Рави-Руської), долучилася
також польська група з 14 осіб.
Наймолодшому учасникові виповнилося лише 6 років, найстаршим
– 74 та 76 років.
Тарас Блистів зазначив, що
взяти участь у сходженні міг кожен
охочий, навіть без попереднього
досвіду. Головними критеріями
відбору були добра фізична підготовка, належне спорядження і
бажання. У кожному вагоні працювали два інструктори, які особисто
перевіряли готовність та екіпірування кожного учасника. До речі,
кілька осіб, що не дотрималися
попередніх рекомендацій, навіть
не вийшли на маршрут.
Варто зазначити, що “Говер-

ляна-2013” – ювілейна, адже відбулася вдесяте за роки незалежності. Щоправда, рекордною за
кількістю учасників, як і передбачалося, вона не стала – заметіль
“забарикадувала” дорогу багатьом
потенційним підкорювачам вершини. Тож організатори відклали
рекорд за кількістю учасників на
“Говерляну-2014”, яка, до речі,
наступного року відбудеться вже
50-й раз із дати заснування.
Незважаючи на несприятливі
погодні умови, цього року вдалося досягти основної мети заходу
– офіційно відкрити новий літній
туристичний сезон. Учасники походу надзвичайно задоволені, однак враженнями діляться неохоче, мовляв, красу зимових гір, що
виблискують на сонці, та емоції,
які охоплюють у цей час, описати
неможливо, це треба побачити на
власні очі...
Оксана ЛОЇК

