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инулої суботи на території всіх підприємств та
відокремлених підрозділів Львівської залізниці відбулася передвеликодня толока. У рамках
Дня довкілля залізничники взяли участь у всеукраїнських
акціях “Посади дерево” та “Україна без сміття”.
Варто зазначити, що залізничники не обмежуються
однією толокою, а з настанням теплої пори відразу беруться наводити лад у господарствах та на прилеглій території. За інформацією прес-центру залізниці, перший
етап великого прибирання тривав упродовж першої декади місяця. За цей період працівники магістралі прибрали територію загальною площею понад 90 га, ліквідували понад 40 несанкціонованих сміттєзвалищ, висадили
десятки дерев та кущів, упорядкували квітники, засіяли
газони площею понад 5,5 га. У цих роботах взяли участь
6,5 тис. залізничників Львівської магістралі.
У День довкілля залізничники працювали над поліпшенням стану довкілля, займалися озелененням та
благоустроєм. Прибрали на підприємствах та прилеглих
до них територіях, очистили джерела, облаштували та
оновили пам’ятники і обеліски.
Важливим елементом підготовки та проведення Дня
довкілля є широке інформування населення та залучення
до спільної роботи. З цією метою залізничники провели
інформаційно-просвітницькі заходи, на яких популяризувалися традиції українського народу, шанобливого ставлення та збереження природи рідного краю.
Кореспонденти “Львівського залізничника” побували
на підприємствах магістралі і поцікавилися перебігом та
результатами проведення Дня довкілля.
(Продовження теми на 3 стор.)

Шановні залізничники!
Незабаром благословенний день, коли
християнським звичаєм зустрінемо світле
Христове Воскресіння. Це величне свято спонукає кожного замислитися над вічними цінностями християнської моралі, зміцнює кожного
з нас духовно, дає усім добру нагоду наповнити
серця любов’ю і добротою.
Із наближенням Пасхальних днів пробуджується не лише природа, а й усі людські надії
й сподівання на добру долю. Тож поєднаймося в
молитвах за те, щоб наша єдність та цілеспрясованість і надалі згуртовували всіх нас у спільній справі – йти шляхом миру й порозуміння до
подальшого розвитку галузі, зміцнення економіки країни, розбудови незалежної держави.
Сердечно вітаємо вас, шановні залізничники,
з Великодніми святами. Щиро зичимо щастя,
достатку та добробуту кожній родині, а кожній людині – міцного здоров’я, душевної чистоти і гармонії, творчої наснаги у праці.
Хай диво Воскресіння Христового надихає усіх нас на добрі справи. Хай Пасхальне
Свято стане для кожного ще одним етапом духовного відродження, початком нових,
цікавих справ та кращого життя.

Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Богдан ПІХ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

Т

иждень перед Великоднем у
Ліани Мордовіної, як і в кожної
української господині, – гаряча
пора. Окрім хатньої роботи та клопотів
по господарству, Ліані Миколаївні треба спекти пасочки, яких із нетерпінням чекають рідні та близькі. А паски
у майстрині – авторські, справжні
витвори кулінарного мистецтва. Уже
понад двадцять років на Великдень
вона пече “мармурові” паски-сирники
за власним рецептом, який тримає у
секреті. Уже придбала 8 кілограмів
сиру, хоча хвилюється, що його може

не вистачити, адже чимало святкової
випічки треба відправити до Києва, де
навчається дочка, працює син і мешкає численна родина.
Із кондитерськими шедеврами
Ліани Мордовіної “Львівський залізничник” уперше познайомив читачів
три роки тому, коли на конкурсі професійної майстерності провідників, що

проходив у пасажирському вагонному
депо Львів, делегація пасажирського
вагонного депо Ковель презентувала
журі конкурсу торт у вигляді точного
макета пасажирського вагона, а ще
там була солодка колія зі шпалами,
баласт та ялиночки. І усе виглядало,
як справжнє!
(Закінчення на 4 стор.)

Шановні читачі!
Наступний номер “Львівського залізничника”
вийде 10 травня 2013 року.

