ПРИВІТАННЯ

Адміністрація та профком ВП “Рівненська дистанція колії”
вітають техніка дистанції

Галину Казимирівну СВІНЦИЦЬКУ

Одинадцятого травня цього року з
першими сонячними промінчиками завітало свято у господу, де мешкає почесний
залізничник Євстахій Захарко. Того дня
ветерану праці, кавалеру багатьох урядових нагород, учаснику війни виповнилося щедрих 90, і половину із них Євстахій
Васильович Захарко присвятив праці на
залізниці.

Трудився Євстахій Васильович обхідником колії у
Сарненській та Рівненській дистанціях. Нелегка і відповідальна
це професія, а скільки кілометрів за час роботи довелося пройти пішки у дощ і сніг, у спеку й морози – нині вже не злічити.
У роботі доводилося долати не лише “примхи” природи... Досі
із сумом Євстахій Захарко згадує молоді літа, змарновані буремними роками війни. Не раз він із колегами, ризикуючи життям, поспіхом налагоджував колійне сполучення, зруйноване
німецькими авіабомбами. Радість Перемоги надихнула людей
на відбудову зруйнованого народного господарства. Ця робота
потребувала значних зусиль і самовідданої праці. У цих нелегких умовах формувався професійний характер і досвід колійника Євстахія Захарка. Робота була Євстахію Васильовичу до
снаги, він справно виконував усі завдання, за що неодноразово
заохочувався подяками, почесними грамотами та преміями від
керівництва дистанцій, відділку та залізниці. А на завершення
своєї трудової біографії Євстахій Васильович охоче ділився
знаннями з молодою залізничною зміною. Тож не дивно, що
Євстахій Васильович Захарко став прикладом і для своїх дітей
та онуків, які нині продовжують залізничну династію: зі сталевою
магістраллю своє життя пов’язали син Володимир та онук Ігор.
У день ювілею дочка Надія та син Володимир, онуки та
правнуки сердечно привітали голову великої родини. Зігріли
серце та звеселили душу Євстахію Васильовичу щирі побажання міцного здоров’я, радості і Божого благословення на
многії літа.
До святкових зичень приєднується
член Національної спілки краєзнавців
та Національної спілки журналістів України
Чеслав Хитрий, м. Рівне

Тобі, матусю, даруємо
свою любов і пісню

із 55-річчям!
Прийміть вітання найкращі наші
І побажання в цей святковий день,
Щоб від життя була завжди лиш радість,
А ще – любов і шана від людей!
Бажаєм Вам багато літ прожити,
Душею й серцем молодіти,
Щоб злагода й мир панували у хаті,
Були Ви здорові й достатком багаті!

Колектив змінних інженерів Здолбунівської дистанції сигналізації і
зв’язку вітає старшого інженера бригади з надійності

Наталію Борисівну ПОТОЦЬКУ
із Днем народження!
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті й рівні, як струна,
Хай добро не оминає хату,
Як не оминає світ весна!
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує сотню літ!

Керівництво стрілецької команди та колектив першої варти
охорони управління залізниці вітають стрільця

Олега Михайловича МЕЛЬНИЧЕНКА
із 60-річчям!
Вітаємо з Днем уродин!
Хай доля шле тобі добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Многая літа!

Служба контролю та внутрішнього аудиту
вітає старшого ревізора служби

Петра Павловича КУШКУ
із 60-річчям!
Хай дні ідуть з повагою й любов’ю
Серед людської шани та хвали,
І проживіть у доброму здоров’ї
Хоча би до столітньої пори!
Хай сили та наснаги прибуває,
Нехай душа не осипає цвіт,
У серці радість не вгаває,
І хай Вам Бог допомагає!

Упродовж кількох років Львівське міське товариство “Просвіта” організовує у
Шевченківському гаї святкові дійства з нагоди Дня матері. Приємно, що постійним учасником святкових концертних програм є вокально-інструментальний ансамбль ”Земляки”
пасажирського вагонного депо Львів під
керівництвом Романа Остапчука. Разом із
“Земляками” у концерті виступали співаки
Теодор Кукуруза, Зеновій Гучок, Остап Стахів
і Тарас Курчик та гурт “Віват”.

Серед глядачів концерту було чимало залізничників, які цілими сім’ями прийшли на співоче поле
Шевченківського гаю. Того чудового недільного дня всі
пісні лунали для найдорожчих у світі матерів. Чудовий
віночок авторських пісень усім мамам подарували
наші “Земляки”. Надзвичайно тепло глядачі сприйняли музичні твори учасника ансамблю композитора
Ігоря Яснюка, а найбільше овацій присутні подарували
“Землякам” за пісню “Галичина”, яка заслужено стала
візитною карткою колективу. Такій теплій атмосфері
могли б позаздрити найзнаменитіші артисти.

Керівництво стрілецької команди та колектив першої варти
охорони управління залізниці вітають стрільця

Володимира Григоровича ГЛУШКА
із 50-річчям!
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
Хай усмішка щира осяє чоло!
Хай горе обходить Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт,
Бажаєм Вам жити ще многая літ!
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ПОГОДА

Прогноз погоди на 17-23 травня
Упродовж 17-23 травня на більшій частині території
залізниці переважатиме тепла погода. У п’ятницю мінлива
хмарність, без істотних опадів. Температура вночі 10-15°, у
горах місцями 6-9° тепла, вдень 22-27°, по Рівненській дирекції до 28° тепла. У суботу короткочасні дощі, грози, що
поширюватимуться із Закарпаття на решту території магістралі. Вітер помірний, поривчастий, при грозах можливі
шквалисті посилення. Температура вночі 10-15°, вдень
20-25° вище нуля, по Рівненській дирекції 24-29° тепла. У
неділю вночі переважно на Рівненщині та Волині, а вдень
і на Тернопільщині та Буковині короткочасні дощі, грози.
Температура вночі 8-14° тепла, вдень 20-25°, на Закарпатті
23-28° вище нуля.
У понеділок мінлива хмарність, переважно без
опадів. У вівторок короткочасний дощ, гроза здебільшого на Тернопільщині, Івано-Франківщині та Буковині.
Температура вночі 10-15°, у горах місцями 6-9° вище нуля,
вдень 23-28° тепла.
Надалі переважно у другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура істотно не зміниться.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

