ПРИВІТАННЯ

Щиро вітаємо!
Колектив вокзалу станції Львів
вітає квиткового касира

Тетяну Анатоліївну ЛИТВИНЮК
із виходом на заслужений відпочинок!
Бажаємо від щирого серця:
Хай усе у житті удається,
Хай завжди гарний настрій панує
І кожний день щастя дарує!

Колектив депо Львів-Захід щиро вітає провідного інженера
з нормування праці служби локомотивного господарства

Євгенію Іванівну ОСІДАЧ

Любов Іванівну ЧУРЕЙ

із ювілеєм!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

із 55-річчям!

Колектив ВП “Стрийська дистанція сигналізації і зв’язку”
щиро вітає помічника начальника дистанції з кадрів і
соціальних питань

Марію Ярославівну УЛИНЕЦЬ
Чоловік Володимир, син Василь, донька Галина
та зять Володимир щиро вітають кохану і ніжну
дружину, чуйну, добру і найдорожчу матусю,
шановану тещу та просто щиру й спокійну,
скромну і надійну Людину, медреєстратора
амбулаторії локомотивного депо Львів-Захід

Надію Михайлівну ПЕТРИК
із ювілеєм!
Та від всієї душі бажають:
Людської шани і тепла,
Достатку й злагоди в родині.
Щоби біда у безвість відійшла,
Лиш радість залишилася віднині!
Хай Матір Божа від зла оберігає
І сяє втіхи зірка золота,
Ісус Христос з небес благословляє,
На довгі, щедрі, многії літа!
Хай гарно працюється, добре живеться,
Все вміється, мріється і удається!
Хай обминає біль і тривога,
Хай стелиться довга життєва дорога!
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Всього найкращого щиро бажаєм!
Хай віра, надія й любов завжди поряд
Крокують у світлу дорогу життя.
Любов – від родини, а ласки від Бога
Бажаєм на довгі й щасливі літа!

Колектив служби локомотивного
господарства щиро вітає провідного інженера служби

Євгенію Іванівну ОСІДАЧ
із Днем народження!
Нехай кожна мить буде повна надії,
Хай пощастить Вам здійснити всі мрії,
Удачі, натхнення й духовного росту,
Хай буде в житті усе легко і просто!
Нехай обминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться рівна життєва дорога!
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!

СПІВЧУТТЯ

Колектив ВП “Служба сигналізації і зв’язку” висловлює
щирі співчуття заступнику начальника Ігорю Григоровичу
Садловському з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті матері Стефанії Іванівни.
Трудовий колектив ВП
“Станція Львів” висловлює
щирі співчуття заступнику
начальника станції Юрію
Юрійовичу Добриніну та його
дружині Жанні Сергіївні з приводу передчасної смерті її матері Рими Георгіївни.
Трудовий колектив ВП
“Станція Львів” висловлює
щирі співчуття заступнику
начальника станції Сергію
Володимировичу Кубраку,
його рідним та близьким із приводу передчасної смерті батька
Володимира Степановича.

Трудовий колектив та профспілковий комітет
ВП “Вагонне депо Ужгород” сердечно вітають інженера з
організації та нормування праці

Родина хай буде здорова й багата!
А Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за Ваші літа!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай все у житті удається!
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми!
До успіху хай Вас ведуть всі дороги –
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!

Трудовий колектив та профспілковий комітет
ВП “Вагонне депо Ужгород” щиро вітають бухгалтера

із ювілеєм!
За пройденим не варто сумувати,
Попереду щаслива йде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я зичимо, любові і добра!
Хай Матір Божа Вас охороняє
Від всяких негараздів і від бід,
А ми Вам усіляких благ бажаєм,
Прожити в щасті ще багато літ!

Анну Єгорівну МАНЯК
із 60-річчям!
Бажаємо здоров’я міцного,
Без нього не милі діла!
В здоров’ї – багатство і радість,
І більшого щастя нема!
Все що прекрасного є у житті,
Від щирого серця бажаємо всі!
Хай щастя панує у Вашому домі!
Радість хай буде завжди!
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!

Колектив спеціальної служби щиро вітає
начальника штабу ЦО станції Самбір

Володимира Дмитровича
ЯВОРСЬКОГО
із 50-річчям!

Колектив відділу обстеження і паспортизації будівель та
споруд дорожнього центру стандартизації, метрології та
експертизи щиро вітає начальника відділу

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’я наповнила рідна земля!

Миколу Михайловича МАРКІВА
із 30-річчям!
Нехай в житті не буде неможливого!
Шляху бажаємо успішного, щасливого
У радості, любові та добрі!
І здійснення усіх яскравих мрій!

Дружина Марія, доньки Наталія, Леся, зяті Василь,
Михайло, внуки Настя, Славчик, Ромчик, Оля,
Назарчик, теща Степанія з любов’ю та повагою
вітають коханого чоловіка та найкращого батька,
найдорожчого дідуся

Володимира Івановича
ВЕНАРЧУКА

Дружина Стефанія, син Вадим з дружиною
Світланою, донька Ірина з чоловіком Русланом, внуки
Роман і Тетяна, Ростислав і Юліана, сім’ї Хомик,
Логвин, Пиріг щиро вітають люблячого чоловіка,
батька, дідуся, колишнього працівника депо Львів-Захід

Володимира Адольфовича СЛЕЗЕНКА

із 60-річчям!
З ювілеєм шлем своє вітання:
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще – усі найкращі побажання
На многих, многих, довгих літ!
Живіть, не знаючи ні смутку, ні печалі,
Хай чари кришталеві задзвенять!
Ми їх за Вас так щиро підіймаєм,
Дай, Боже, їх щороку наливать!

із 70-річчям!
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно і світло!
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові!
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно і щиро!
Живи нам на радість у щасті і мирі!
Хай Бог посилає здоров’я та сили –
У дружній родині усі ми – щасливі!
ПОГОДА

ïðîãíîç ïîãîäè íà 14 - 20 ñi÷íÿ 2011ð.
Упродовж 14-20 січня на території Львівської
залізниці переважатиме тепла погода. У п’ятницю
невеликі опади дощу, мряки та мокрого снігу, на
Закарпатті вдень помірний дощ, у горах – із мокрим
снігом. Вранці на дорогах місцями ожеледиця, туман.
Температура вночі від 3° морозу до 1° тепла, вдень
від 0 до 5° тепла. У суботу дощитиме, на Волині,
Рівненщині – з мокрим снігом. Температура вночі від
2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° вище нуля. У неділю невеликі опади, у східних регіонах – помірні, місцями туман, мряка. Температура вночі близько нуля, у
горах до 2-4° морозу, вдень від 0 до 5° тепла.
У понеділок-середу переважно без опадів. На
Волині, Рівненщині місцями туман, мряка, подекуди слабка ожеледь. Температура вночі від 0 до 3°,
у горах до 5° морозу, вдень від 0 до 6° тепла, на
Закарпатті до 7° вище нуля.
Надалі почне поширюватися повітря арктичного
походження, яке обумовить невеликий, у горах помірний мокрий сніг та сніг. Температура у четвер
відчутно не зміниться, а надалі – поступово понижуватиметься.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

