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Профспілковий комітет та колектив
управління будівельно-монтажних робіт
та цивільних споруд №5 ст. Мукачево вітають
помічника начальника з кадрових питань

Профспілковий комітет і колектив управління
будівельно-монтажних робіт та цивільних споруд №5
ст. Мукачево вітають підсобного робітника

Віру Василівну ФЕДОРКУ

Світлану Іванівну ШНІЦЕР
із 50-річчям!
Щоб життя завжди було у мирі
У колі близьких та сім’ї,
І нехай пісні чудові й щирі
Вам в гаю співають солов’ї!
50 – це зовсім небагато,
Це – щаслива, радісна пора,
Бажаємо Вам у родинне свято
Довгих років, радості й добра!
Друзі та колеги вітають інженера та голову профкому
станції Ужгород – чуйну, добру, гарну, веселу подругу

Наталію Михайлівну СЛИВКУ
із ювілеєм!
З Днем народження щиро вітаєм,
І бажаєм на довгі літа:
Будь такою, як ми Тебе знаєм,
Ніжна, мила і всім дорога!
Хай і щастя, і сонця вітрила,
Мчать Твій човен до тої землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії Твої!
Дружина Надія, сини Андрій та Ігор,
невістки Оксана та Наталя, онуки Марта і Ярослав
вітають чоловіка, батька, дідуся

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 здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ!
Колектив центру науково-технічної інформації і
бібліотечно-бібліографічного обслуговування щиро
вітає колишню завідуючу філіалу бібліотеки

Валентину Василівну ВЕЧОРИНСЬКУ
із ювілеєм!
Хай обминають 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,
Й живіть до ста щасливих літ!

із 45-річчям!
Хай багато ще радісних весен і зим
Злине в радості, мирі, спокої,
Хай ще довго сія Ваша зірка вгорі,
Дні минають у щасті й любові!
Хай буде друзів відданих багато,
Добробут, спокій хай панують в хаті,
Любов цвіте у серці веселково
І буде завжди на душі святково!
Ми всі даруєм без вагань
Букет святкових побажань,
Щоб настрій був співать пісень,
Щоб світлим був Ваш кожен день!!!
Колектив станції Любінь Великий
щиро вітає чергового по станції

із 60-річчям!

Щастя, злагоди вдома, в родині
Ми Вам щиро бажаємо нині!
Хай Вам стелиться довга дорога,
Хай Вам буде здоров’я від Бога!
Хай гараздів до хати прибуде,
Хай Вам світло і радісно буде!
Щоб життя було щедрим, як літо!
Щастя й долі на многії літа!

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань!
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, щастя, успіхів, надії!
Колектив бригади ТО-2 моторвагонного депо
Львів щиро вітає слюсаря 3 розряду

Володимира Тарасовича ДЗЕНДРОВСЬКОГО
із 20-річчям!
Щиро всі тебе вітаєм
З гарним віком, молодим,
Нехай Господь обласкає
Своїм світлом осяйним!
Нехай літо наворожить
Долі гарної в житті!
Хай добра тобі намножить
На майбутньому путі!

Ігоря Валентиновича ПРЯДКА

Миколу Івановича САМАРДАКА
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого
ювілею. Бажаємо, щоб Ваша життєва нива
завжди колосилася щедрими врожаями міцного
здоров’я, людського щастя, добробуту.

із 30-річчям!

Колектив станції Сколе вітає чергового по станції

із 60-річчям!

Колектив Львівського заводу залізобетонних
конструкцій вітає заступника директора заводу

Наталію Володимирівну ГОРАЙ

із 50-річчям!

Миколу Івановича САМАРДАКА
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 і уклін Вам низенький!
Здоров’я і щастя на довгі роки!

Колектив станції Рава-Руська щиро
вітає чергову стрілочного поста

Миколу Федоровича ПУКІЯ
із 50-річчям, яке він святкуватиме 2 лютого!
Від щирого серця на ниві життя,
Що звуть “золотою” сьогодні,
Вітаємо й зичимо щастя й добра,
Поваги і шани людської!
Нехай для Вас квітує білий світ,
Життям стають найкращі Ваші мрії,
І доля посилає сотню літ,
Здоров’я, щастя, радості й надії!

ПОГОДА

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

Прогноз погоди на 31 січня – 6 лютого 2014 р.
Впродовж 31 січня – 6 лютого на більшій частині території залізниці збережеться холодна та вітряна погода. У п’ятницю – хмарно з
проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Місцями
хуртовини, поземки, снігові замети. Вітер від помірного до сильного. Температура вночі 15-20°, на Рівненщині, Тернопільщині, ІваноФранківщині, Буковині при проясненнях до 25° морозу. Вдень 9-14°, у
південно-східних регіонах залізниці 12-17° нижче нуля. На Закарпатті
вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. Впродовж вихідних мінлива хмарність, без опадів. Ожеледиця, місцями поземки,
хуртовини. Вітер від помірного до сильного, на Закарпатті переважно слабкий. Температура у суботу вночі 11-16°, на Рівненщині,
Тернопільщині, Івано-Франківщині, Буковині при проясненнях до
22° морозу. Вдень 5-10° нижче нуля. У неділю вночі 9-14°, у східних
регіонах при проясненнях 15-20° нижче нуля, вдень 4-9° морозу.
На Закарпатті вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла,
у неділю 1-6° вище нуля.
У понеділок-середу нічна температура коливатиметься в межах 7-12°, при проясненнях місцями до 15°, на Тернопільщині, ІваноФранківщині, Буковині та в горах при проясненнях до 18° морозу.
Вдень 4-9° нижче нуля, згодом – від 5° морозу до 0°. На Закарпатті
вночі 3-8° нижче нуля, вдень від 1° морозу до 4° тепла. У четвер
очікується подальше підвищення температури на 1-2°.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

● Студентський квиток ВК №08858320, виданий
медичним коледжем ЛНМУ ім. Д. Галицького у
2011 р. БОДНАР Н.В.
● Посвідчення
ЛВ
№456004,
видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у 2011 р.
КУБСЬКІЙ Ю.С.
● Посвідчення ЛВ №454353, видане ВП “Вагонне
депо Коломия” у 2010 р. СЛОБОДЯНУ С.В.
● Посвідчення
ЛВ
№488181,
видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2011 р.
ДОРАЖУ О.І.
● Посвідчення
ЛВ
№501657,
видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у 2012 р.
КОЛОДЮКУ В.Л.
● Посвідчення
ЛВ
№473623,
видане
ВП “Кам’янка-Бузька дистанція колії” у 2012 р.
ГАДІВСЬКОМУ В.Г.
СПІВЧУТТЯ

Колектив служби організації праці, заробітної плати та структур управління
висловлює співчуття провідному інженеру
з організації та нормування праці Галині
Василівні Моргун з приводу тяжкої втрати
– смерті матері Павлюк Анни Іванівни.

Днями редакція “Львівського залізничника” отримала
листа від колишнього лікаря-терапевта першого терапевтичного відділення Клінічної лікарні Львівської залізниці
Мирослави Дроник.
Мирослава Костянтинівна відпрацювала у залізничній
медицині 26 років, є терапевтом вищої категорії.
На долю лікаря Мирослави Дроник, яка усе життя допомагала людям долати хвороби, випало тяжке випробування – рік тому нагноєння рани на нозі ускладнилося і
врешті призвело до ампутації лівої ноги. Недарма кажуть,
що біда сама не ходить. Слідом за цим захворюванням у
Мирослави Костянтинівни виникли серйозні проблеми з
хребтом. Упродовж року Мирослава Дроник перенесла
шість операцій, дві з яких були особливо складними і дорогими – заміна хребців на металеві.
Зараз Мирослава Костянтинівна перебуває на інвалідності, але попереду у неї ще одна дорога операція на хребті.
На даний час вона не має коштів для оплати цієї операції і
звертається за допомогою до усіх небайдужих людей, яким
відомі тяжке відчуття болю і радість звільнення від нього.
Шановні залізничники, нашого милосердя потребує лікар, яка допомогла багатьом із нас подолати біль і хвороби.
Сьогодні вона опинилася віч-на-віч із тяжкою хворобою і їй
потрібна допомога.
Усім, хто побажає допомогти Мирославі Костянтинівні,
повідомляємо реквізити її банківського рахунку:
ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”,
рахунок 4149533040651030
МФО:325570
р/р 262550001
платіжна картка рахунку
0116105700
Дроник М. К.
Колись мати Тереза сказала: “Якщо можеш – допоможи грішми, не маєш грошей – допоможи молитвою і щирим
словом”.
Телефон Мирослави Костянтинівни Дроник
097–246–42–71
ОГОЛОШЕННЯ

“Гаряча лінія”
у транспортній прокуратурі
Для забезпечення оперативного реагування на
факти незаконного втручання контролюючих та правоохоронних органів у діяльність підприємств, установ, організацій та інших господарюючих суб’єктів,
Закарпатська прокуратура з нагляду за додержанням
законів у транспортній сфері запроваджує “гарячу
лінію” за телефоном (0312) 67-28-08.
Телефон “гарячої лінії” працюватиме в робочі дні з 9:00
до 18:00 год.
Відповідальний за роботу “гарячої лінії” – прокурор
Закарпатської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Володимир Мельничин.

