Праця, що загартувала дух і тіло

Щедрим виявився цей рік на поважні ювілеї. Разом із ветеранами у родинному колі їх святкують колективи відокремлених
підрозділів залізниці, в яких заслужені ювіляри свого часу відпрацювали левову частку свого трудового життя. Серед них і колишній монтер колії Хустської дистанції Василь Іванович Тимар,
якому нещодавно виповнилося 90 літ.
Хтозна, можливо, той нелег- Незважаючи на поважний вік, він
кий час, у який довелося жити, і і нині в чудовій формі і в доброму
важка фізична праця у несприят- гуморі. Бадьоро, у піднесеному
ливих погодних умовах загарту- настрої у день ювілею зустрів
вали дух і тіло Василя Івановича. Василь Іванович несподіваних,

проте таких дорогих гостей – начальника Хустської дистанції
колії Сергія Коваля та голову
профспілкового комітету дистанції Ольгу Козакову. Від трудового
колективу залізничники сердечно
привітали ветерана з ювілеєм,
побажали уродиннику міцного
здоров’я та довгих років життя.
У теплій атмосфері залізничники поспілкувалися про
життя та роботу. Начальник дистанції Сергій Коваль розповів
ветерану про сучасний стан
справ у дистанції колії і в колійному господарстві, а Василь
Іванович поділився своїми спогадами про далекі колійні будні,
що живуть у пам’яті.
На завершення ветеран подякував колегам за привітання,
побажав працівникам дистанції
колії і всім залізничникам міцного
здоров’я, сімейного благополуччя,
наснаги в роботі і не лише жартома, але і всерйоз пообіцяв, що запросить усіх на своє 100-річчя!
Підготувала Анастасія САВЧИН,
студентка ЛНУ ім. Івана Франка

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №453662, видане ВП “Станція
Тернопіль” у 2012 р. ТОПОЛЬНИЦЬКОМУ І.Ю.
● Посвідчення ЛВ №425983, видане ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2009 р. БАГЛИКУ Я.В.
● Посвідчення ЛВ №490707 (2011 р.) та приміський квиток
ф.4 №013868 (2013 р.), видані ВП “Пасажирське вагонне
депо Львів” ДАЦКУ Б.З.
● Посвідчення ЛВ №464941, видане ВП “Моторвагонне
депо Львів” у 2013 р. ТРУХАН І.Г.
● Посвідчення ЛВ №483777, видане ВП “Бродівська дистанція колії” у 2011 р. ЧИЖИКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №412949, видане ВП “Вокзал Чоп” у

2013 р. ЧУП Г.В.
● Приміський
квиток
ф.4
№015547,
виданий
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2013 р.
СТЕЦЬКІВ Л.-І.М.
● Посвідчення ЛВ №478212, видане ВП “Вагонне депо
Здолбунів” у 2011 р. ДАНИЛЬЧЕНКУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №442752, видане ВП “Івано-Франківські
дорожні механічні майстерні” у 2013 р. ВАРЗІ М.В.
● Посвідчення ЛВ №485124, видане ВП “Львівська дистанція зв’язку” у 2012 р. БАКУМ М.П.
● Посвідчення ЛВ №427060, видане ВП “Ужгородська дистанція водопостачання” у 2011 р. БЕРЯК М.М.

СПІВЧУТТЯ

Керівництво залізниці та президія дорожнього комітету профспілки висловлюють щирі співчуття заступнику начальника залізниці з рухомого складу та матеріально-технічного постачання Мирону
Степановичу Дацку з приводу непоправної втрати – смерті батька Степана Григоровича.
У цей сумний час поділяємо з Вами біль тяжкої втрати від смерті найріднішої людини – вірного друга
та мудрого наставника у житті, чиї батьківські поради завжди допомагали Вам впевнено долати життєві
труднощі. Разом із Вами схиляємо голови у скорботі. Світла пам’ять про Степана Григоровича назавжди
залишиться у серцях усіх, хто його знав, любив і поважав.
Колектив служби приміських пасажирських перевезень
висловлює щирі співчуття
заступнику начальника залізниці з рухомого складу
та
матеріально-технічного постачання
Мирону
Степановичу Дацку з приводу непоправної втрати
– смерті батька Степана
Григоровича.
Сумуємо з Вами в годину
скорботи.
Колектив служби локомотивного
господарства
висловлює щирі співчуття заступнику начальника залізниці Мирону Степановичу
Дацку, його рідним та близьким із приводу тяжкої втрати
– смерті батька Степана
Григоровича.
Розділяємо з Вами горе та
біль втрати.
Адміністрація та колектив колійної машинної станції
№124 глибоко сумують з приводу непоправної втрати – передчасної смерті бухгалтера
та голови профкому
МАТКОВСЬКОЇ
Марії Рудольфівни.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Дорожній комітет профспілки сумує з приводу смерті голови профкому колійної машинної станції №124, члена президії дорпрофсожу
МАТКОВСЬКОЇ Марії Рудольфівни.
Упродовж багатьох років, окрім своїх основних обов’язків на посаді
бухгалтера підрозділу, Марія Рудольфівна активно займалася профспілковою діяльністю. Її знали як активну голову профкому, яка завжди
стояла на захисті прав та інтересів працівників. Колеги по роботі любили і поважали її за доброзичливість, сумлінність, відповідальність,
бажання завжди прийти на допомогу.
Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Марії Рудольфівни і
висловлюємо щирі співчуття її рідним та близьким.

ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного вузла вітає
колишніх працівників, ветеранів праці

Ганну Іванівну КУШМАРАК
Дмитра Івановича ЛЯЛЬЧУКА
із 80-річчям!
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!

Колектив служби колії щиро вітає колишнього інженера служби

Людмилу Федорівну МАНЬКОВСЬКУ
із ювілеєм!
Хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за свої літа!
Хай сонце Вам сяє і серце співає,
Хай смуток дороги до хати не знає,
Хай благодатним буде Ваш вік!
А ми Вам від щирого серця бажаєм –
Щастя, здоров’я і многая літ!

Колектив служби контролю та внутрішнього
аудиту вітає старшого ревізора служби

Лесю Миколаївну ХОДАК
із Днем народження!
Усього найкращого ми Вам бажаєм,
Хай з горем ніколи не стрінетесь Ви,
Хай радість усюди Вас зустрічає,
І друзі вірні будуть поруч завжди!
Хай квіти кохання встеляють дорогу,
Якою Ви йдете у вирій буття,
Хай віра, надія й любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!

Колектив станції Рава-Руська сердечно вітає прибиральницю

Світлану Петрівну РОМАСЕВИЧ
із ювілеєм!
Бажаєм удачі, тепла і добра,
Щоб всі негаразди згоріли дотла!
Щоб жить – не тужити до ста літ вдалося,
Хай збудеться все, що іще не збулося!
Хай Вас оминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться рівна життєва дорога!
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм!

Колектив внутрішнього цеху ПТО пасажирського вагонного депо
Львів щиро вітає слюсаря з ремонту рухомого складу

Зіновія Івановича ВИТРИКУША
із 60-річчям, яке виповнюється 26 травня!
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа!
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!

Дружина Любов, син Андрій з дружиною Іванною, дочка Марія з
чоловіком Олегом, внуки Максим, Денис, Данилко та вся велика
родина щиро вітають коханого чоловіка, люблячого батька та дідуся

Віктора Васильовича СЛІПЦЯ
із ювілеєм!
Тобі сьогодні, рідний, 50!
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім’янина
І за могутні руки золоті!
Нехай Господь пошле благословення,
Здоров’я й сил дарують всі святі!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 24-30 травня
У п’ятницю хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ, удень на
Закарпатті, Рівненщині, Тернопільщині і Буковині дощі, місцями сильні опади, грози, подекуди град. При грозах можливий шквалистий вітер.
Температура вночі 6-11°, у горах місцями 3-5° вище нуля, вдень 11-16°, місцями 17-20° тепла. У суботу вночі короткочасні дощі лише на Рівненщині,
Тернопільщині. Вдень місцями дощитиме на всій території залізниці. При
грозах шквалисті посилення вітру. Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°,
у горах 13-18° тепла. У неділю вночі та вдень місцями невеликий дощ,
гроза. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 19-24°, на Закарпатті 15-20°,
у горах 9-14° вище нуля.
У понеділок мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, можливі грози.
Температура вночі 6-11°, у горах 2-5° вище нуля, вдень 14-19°, на Волині,
Рівненщині, Тернопільщині при проясненнях до 23°, у горах 10-13° тепла.
У вівторок дощитиме, місцями сильно. Температура вночі 6-11°, вдень
12-18° тепла.
Надалі переважно у другій половині дня місцями короткочасні дощі,
грози. У середу вночі 3-8°, у горах 1-3° вище нуля, вдень 19-24°, у горах
13-18° тепла. У четвер температура зросте на кілька градусів.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

