У лютому 40 ветеранів-залізничників з усієї залізниці побували у лінійній лікарні селища Клубівка Південно-Західної
залізниці.
У лікарні в Клубівці нас гостинно зустрів медичний персонал на
чолі з головним лікарем Василем
Михайловичем Борисюком. Кожен
із пенсіонерів, окрім комфорту і затишку, відчув увагу й доброзичливе
ставлення обслуговуючого персоналу. Особлива подяка терапевту Ользі Коротун, невропатологу
Тетяні Іваненко, головному лікарю
Василю Борисюку. Ветерани вдячні й масажисту Тетяні Шереметі за
її золоті руки, через які передається енергія, бадьорість, а відтак
покращується здоров’я.
З іменем Георгія Миколайовича Кірпи у Клубівці пов’язано чимало добрих справ: споруджена
церква, школа, клуб, дорога. Тут
функціонує музей Георгія Кірпи,
у якому ми теж побували. Цікаву
екскурсію для нас провів родич
Георгія Миколайовича – Ігор
Остапчук, який розповів чимало
цікавих моментів із життя Георгія
Кірпи.
Георгій
Миколайович
знайомий із паном Ігорем ще з
дитинства, вони разом виростали, постійно спілкувалися – аж до
його смерті. Ми переглянули 20хвилинний фільм “Георгій Кірпа.
Дороги державного значення”
про життя цієї видатної людини –
Народного Міністра і Генерального
директора Укрзалізниці. Із фільму
дізналися, що за безпосередньої
участі Георгія Миколайовича відВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №502238, видане ВП “Локомотивне депо ЛьвівЗахід” у 2012 р. ВОЛОШИНУ Ю.М.
● Посвідчення ЛВ №546399, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2013 р. ЛОЇК М.С.
● Приміський квиток ф.4 №015435,
виданий ВП “Львівський завод залізобетонних конструкцій” у 2013 р.
МАНДЗІЮ Г.В.
квиток
ВК
● Студентський
№08155106, виданий Львівським
технікумом залізничного транспорту у 2010 р. КАЛМИКОВІЙ А.С.
● Посвідчення ЛВ №445326, видане ВП “Вокзал станції Львів” у
2012 р. ІВАХ О.Я.
● Посвідчення ЛВ №546180, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2013 р. ЗВАРИЧУ Д.М.
● Посвідчення ЛВ №489670, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2013 р. ПЛЕЧІЮ М.В.
● Посвідчення ЛВ №484373, видане ВП “Дистанція сигналізації та зв’язку ст. Львів” у 2011 р.
КАШИЦЬКОМУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №451582,
видане ВП “Локомотивне депо
Мукачево” у 2013 р. ГУДИМІ В.А.
● Посвідчення ЛВ №468911, видане ВП “Самбірська дистанція
електропостачання” у 2011 р.
ПЕТРИНЯКУ І.В.
● Приміський квиток ф.4 №004012,
виданий
квитковим
бюро
ст. Ужгород у 2013 р. РЕГАНУ В.І.
● Посвідчення №00474, видане ДП “УБП УЗ” Кам’яницьке
кар’єроуправління у 2013 р., та приміський квиток ф.4 №193328, виданий квитковим бюро ст. Ужгород у
2014 р. КИРТВИЄШІ Н.Т.
● Посвідчення ЛВ №422197 (2011 р.)
та приміський квиток ф.4 №009450
(2013 р.), видані ВП “Пасажирське
вагонне депо Чернівці” (ІваноФранківськ) ВЯЛОВІЙ С.М.
● Приміський квиток ф.4 №004673,
виданий ВП “Ужгородська пасажирська вагонна дільниця” 2013 р.
КОСТЬОВ’ЯТУ Ю.М.
● Посвідчення ЛВ №489996, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2013 р. ХОДЯКЕВИЧ І.В.

ПРИВІТАННЯ

Колектив Дорожньої нормативно-дослідної станції з праці щиро
вітає провідного інженера

Ірину Львівну ВАСІЛЬЄВУ
із ювілеєм!
Бажаємо здоров’я міцного,
Щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаємо!
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого-довгого щедрого віку!
Дочки Віра, Аліна, Христина, зяті Валерій, Роман, Андрій, внуки
Анастасія, Валерій, Роман, Елізабет щиро вітають турботливу
маму, люблячу бабусю

Аліну Степанівну МУДРЕЦЬКУ

новлено та збудовано 500 залізничних вокзалів, 50 церков, вищі
залізничні навчальні заклади,
Одеський національний оперний
театр. Диск із цим фільмом ветерани Тернопільського вузла придбали для Кімнати бойової і трудової слави Тернопільської дирекції
залізничних перевезень. Відтепер
цю кінострічку зможуть побачити
всі відвідувачі.
Нам приємно усвідомлювати, із
якою шаною у Клубівці ставляться
до пам’яті Георгія Кірпи його земляки. До пам’ятника Георгію Кірпі
наша ветеранська делегація поклала вінок як подяку за все зроблене
на Львівській залізниці і загалом в
Україні. Благодать подільської землі відчувають і лебеді на місцевому
озері, що не замерзає, птахи зимують тут упродовж кількох років.

В останній день нашого перебування у Клубівці у сільському
клубі для нас організували прощальний вечір.
Ми вдячні керівництву й персоналу лікарні за професійну допомогу і доброзичливе ставлення до кожного з нас. Ми надовго
запам’ятаємо поїздку до Клубівки,
тож вдячні керівництву, профспілковій та ветеранській організаціям
залізниці, зокрема головам ветеранських організацій усіх дирекцій
залізниці, за чудову організацію
поїздки, а також відповідальній
за ветеранську делегацію Жанні
Лагздинь.
За дорученням ветеранів
Антон ВАЦИК,
голова ветеранської організації
локомотивного депо Тернопіль
Фото Магдалини КОРОЛОВИЧ

ПРИВІТАННЯ

Чоловік, донька з сім’єю, син, онуки та свати вітають
кохану дружину, дорогу маму і бабусю, шановну сваху

Софію Михайлівну ГАСИНЕЦЬ
із 60-річчям!
Добра і радості бажаєм,
Здоров’я Вам на всі літа!
Хай сонце весело Вам сяє,
І квітне в серці доброта!
Хай світять Вам життєві далі,
І оминає Вас журба!
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра!
Служба комерційної роботи та маркетингу сердечно вітає
начальника відділу маркетингу та аналізу вантажних перевезень

Олену Олексіївну ЩИРОВУ
із 55-річчям!
Хай з Вами будуть успіх і добро,
Щоб радісним, легким життя було!
Бажаємо Вам щастя і достатку,
У всіх ділах удачі і порядку!
З нагоди свята зичимо Вам щиро
Здоров’я, спокою та миру,
Любові та наснаги,
Краси земної та поваги!
Колектив станцій Рава-Руська щиро вітає чергову по станції

Аліну Степанівну МУДРЕЦЬКУ
із 50-річчям!
Прийміть у цей день вітання найкращі –
Бажаєм здоров’я, любові і щастя,
Щоб лихо й тривоги Вас обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Хай в житті Вашім щастя квітує
Веснянково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне посилає!
ОГОЛОШЕННЯ

Дорожній фізкультурно-спортивний клуб “Локомотив” запрошує залізничників та членів їхніх сімей до активних занять фізичною культурою
і спортом. До ваших послуг 2 зали ігрових видів спорту (футбол, волейбол, баскетбол, бадмінтон), тренажерний зал для чоловіків, тренажерний зал для жінок, відкритий міні-футбольний майданчик, зал настільного тенісу, зал шейпінгу, зал важкої атлетики. Ми працюємо щоденно з
8-00 до 22-00 години.
Оплата за заняття через профкоми Ваших підприємств.
Наша адреса: м. Львів, вул. Федьковича, 30
(район Привокзального ринку).
Тел. для довідок: 226-37-39, 226-52-62.

із ювілеєм!
З ювілеєм Вас щиро вітаєм
Зичимо щастя, здоров’я, добра,
А у Бога в молитвах благаєм,
Щоб беріг Вас років до 100!
Наша люба, ріднесенька мамо,
Ми дякуємо Богу за Вас,
І хай наші щирі вітання
Лунають від щирого серця до Вас!
Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного вузла вітає
колишніх працівників, ветеранів праці
із 90-річчям!

Миколу Андрійовича ОБЛОВА
із 60-річчям!

Анатолія Олександровича БАЛИНСЬКОГО
Мирослава Юрійовича ЛАЗАРКА
Івана Васильовича ЗЕЛІНСЬКОГО
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди!
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!
Дружина Христина, син Віталій, дочка Любов, внучка Олександра
та колектив станції Батьово вітають коханого чоловіка, дорогого
батька та дідуся

Олексія Івановича АЛЕКСАНДРОВА
із 55-річчям!
Бажаєм удачі, тепла і добра,
Щоб всі негаразди згоріли дотла!
Щоб жить-не тужить 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!
Рада ветеранів моторвагонного депо Львів вітає колишніх
машиністів електропоїзда

Юрія Олексійовича ВЕРЕЩАГІНА
Євгенія Степановича РАЧКОВСЬКОГО
із 60-річчям!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай у житті Вам усе удається!
І хай Вам доля зачарує світ
Здоров’ям, щастям, миром і натхненням,
Щоб Ви прожили многая літ
Під Божим і людським благословенням!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 14-20 березня 2014 р.
Упродовж 14-20 березня на більшій частині території залізниці очікуються складні погодні умови зі сильним вітром. Утім у п’ятницю буде сухо та
тепло. Поривчастий вітер лише у східних регіонах магістралі. Температура
вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 12-17° вище нуля. У суботу вночі
без опадів, вдень часом дощитиме, місцями мокрий сніг, що супроводжуватиметься сильним вітром. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 10-15°, на Волині, Рівненщині 7-12° вище нуля. У неділю часом
опади мокрого снігу, на рівнині Закарпаття переважно дощ. Сильний,
місцями штормовий вітер. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла,
вдень до 5° тепла, на Закарпатті 3-8° вище нуля, у високогір’ях упродовж
доби від 0 до 5° морозу.
16-17 березня час від часу невеликі опади. Сильний вітер (крім рівнинних районів Закарпаття). Температура вночі у понеділок-вівторок від 0 до 5°
морозу, у горах місцями 6-8° нижче нуля, вдень 3-8°, місцями до 10° тепла.
У середу місцями невеликі опади, сильний вітер, температура вночі близько
нуля, вдень 7-12°, на Закарпатті 10-15° тепла. У четвер часом опади дощу
та снігу, сильний вітер, денна температура 1-6°, на Закарпатті 4-9° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

