ПРИВІТАННЯ

Антоніну Володимирівну ОСТРОМЕНСЬКУ

Коханий чоловік Ярослав, люблячий син Іван сердечно вітають
колишнього начальника лікувально-профілактичного
відділу медичної служби, а зараз лікаря-статистика
інформаційно-аналітичного центру Клінічної лікарні
Львівської залізниці, дорогу дружину та маму

із Днем народження!

Віру Іванівну ХОРОЗ

Трудовий колектив центру науково-технічної інформації і
бібліотечно-бібліографічного обслуговування щиро вітає
інженера І категорії довідково-інформаційного фонду

Ваш ювілей – щаслива дата,
І сумніватись тут не слід.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід!
Отож прийміть найкращі побажання
Здоров’я, щастя та багато літ!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла!
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Любові, радості земної і тепла!

Колектив технічної служби щиро
вітає інженера служби

Мар’яну Богданівну ПРУС
із Днем народження!
Нехай квітнуть у серці трояндами ніжно
Надія, любов і палкі почуття!
Хай буде яскравим, завжди дивовижним
І дуже щасливим все твоє життя!
Куди б не вів життєвий шлях,
Хай лиш до щастя доля повертає,
І кожна мить, неначе птах,
Крилом любові й ласки осіняє!

Трудовий колектив центру науково-технічної інформації і
бібліотечно-бібліографічного обслуговування щиро вітає
колишнього бібліотекаря

Анелію Михайлівну КАСАРКЕВИЧ
із Днем народження!
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 ювілеєм!
Хай кожен день дарує радість,
Нехай про Вас забуде старість!
Здоров’я Вам, любові, сили,
Безмежних, світлих небосхилів!
Хай береже Господь Вас від біди,
Сьогодні, завтра і завжди!

Профспілковий комітет управління
Львівської залізниці сердечно вітає члена профкому

Степана Степановича КОГУТА

Не журіться, люба, що літа минають,
Що у Вас волосся посріблилось вмить,
Виросли вже діти і ростуть онуки,
За якими серденько болить!
Дорога і рідна, проживіть сто літ,
Хай Вам усміхається веселковий світ,
Хай Вас обминає горе і біда,
А душею будьте вічно молода!

Трудовий колектив та профспілковий комітет
ВП “Коломийська дистанція колії” вітають мостового майстра

Івана Васильовича КАЛИТЧУКА
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!

Колектив ВП “Дорожня ремонтно-експлуатаційна автобаза”
щиро вітає водія автотранспортних засобів 1-го класу

із Днем народження!
Хай доля дарує Вам довгого віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку!
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!

Колектив технічної служби щиро вітає інженера служби

Артура Богдановича ЛІБЕРА
із 25-річчям!

Зеновія Михайловича ФІНЯКА
із Днем народження!
Бажаєм Вам, щоб кожне привітання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття!
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!
ПОГОДА

Упродовж 2-8 вересня на більшій частині території залізниці
переважатиме тепла погода, але в середині наступного календарного тижня вона зміниться. У п’ятницю переважно без опадів, лише
на Закарпатті, південній половині Івано-Франківщини та Буковині
місцями короткочасний дощ, подекуди з грозою. Вітер північно-західний, слабкий, під час грози поривчастий. Температура вночі 7-12°,
на Закарпатті до 15° вище нуля, вдень 20-25°, у горах місцями вночі
4-9°, вдень 12-17° тепла.
На вихідні без істотних опадів. Температура в суботу вночі
7-12°, вдень 18-23° тепла, на Закарпатті 21-26°, у неділю вночі 6-11°, в
горах вночі 3-7°, вдень 20-25°, на Закарпатті 22-27° вище нуля.
У понеділок погода істотно не зміниться, а у вівторок, починаючи
із Закарпаття, із поширенням у другій половині дня на решту території
залізниці, задощить, вдень подекуди з грозою. Температура вночі
11-16°, вдень 23-28° тепла. Короткочасні дощі, місцями з грозами,
спостерігатимуться і в середу, хоча температурний режим істотно
не зміниться. Часом дощитиме і у четвер, температура вночі 11-16°,
вдень понизиться до 15-21°, в горах місцями 12-15° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно нестаріюча душа!

із 55-річчям!

Дарію Василівну СТАДНИШИН

Колектив станції Калуш щиро вітає
начальника служби перевезень

із ювілеєм!

Антоніну Володимирівну ОСТРОМЕНСЬКУ

Петра Ананійовича КОЛЬЧЕНКА

Хай квітує доля у роках прекрасних
І приносить радість, ніжність і тепло,
Хай у кожній днині світить сонце ясне
І дарує тільки мудрість і добро!
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!

Марину Анатоліївну БОЛЯЧЕВЕЦЬ

Керівництво та колектив служби кадрів,
навчальних закладів та соціальних питань
вітає першого заступника начальника служби

Колектив станції Славсько вітає квиткового касира

із 55-річчям!

Колектив фінансово-економічної служби сердечно вітає провідного
економіста відділу зведеного обліку доходних надходжень

Прийми у цей день вітання найкращі,
Бажаємо миру, здоров’я і щастя!
Щоб лихо й хвороби тебе обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Хай легко прощається, добре живеться,
Все вміється, множиться, все удається!
Чистого неба, радості в хаті,
Будь завжди веселий, щирий, багатий!
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ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №415821 (2010 р.) та службовий
квиток ф.3 №009415 (2011 р.), видані ВП “Львівський
центр механізації колійних робіт” СИНИЧИНУ М.В.
● Посвідчення ЛВ №470025, видане ВП “Львівський
центр механізації колійних робіт” у 2011 р.
ЩЕРБЮКУ В.М.
● Студентський квиток, виданий Львівською філією
Дніпропетровського інституту інженерів залізничного
транспорту у 1989 р. КЛОК Н.М.

із 50-річчям!
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад!
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам вже нині – 50!
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день!
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм його щиро!
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Служба комерційної роботи та маркетингу сердечно вітає
першого заступника начальника служби

Івана Володимировича ВАСИЛЬКІВА
із 60-річчям!
Розцвітають на сонці жита
І волошки запахли сині,
Мчать, мов коні, невпинно літа
По життєвій Вашій стежині!
Хай всміхається доля добром,
Хай ніколи душа не старіє,
Хай Вас вдячність торкнеться теплом,
Хай любов Ваше серденько гріє!
Хай зозуля накує Вам многих літ,
Хай кує і втоми хай не знає,
А із нею разом також ми
Радо многих літ Вам заспіваєм!

Колектив станції Миколаїв-Дністровський
вітає складача поїздів

Ігоря Михайловича ДУФАНЦЯ
із 50-річчям!
Нехай зоря щасливо Вам сіяє,
Нехай здоров’ям Вас втішають днини,
Літа зародять радістю й добром!
До Вас, як до прекрасної людини –
Схиляємось душею і чолом!
Живіть, не знаючи ні смутку, ні печалі,
Хай чари кришталеві задзвенять…
Ми їх за Вас так щиро підіймаєм,
Дай, Боже, їх щороку наливать!

