ПОДЯКА

ПРИВІТАННЯ

Добре слово –
лікарям у подяку
Із легким серцем і почуттям щирої вдячності залишаю цей куточок здоров’я
в залізничній лікарні, що на
вул. Огієнка, 5, де немовби й стіни лікують. Не так
давно в дуже важкому стані
лікарі прийняли мене під
свою опіку. Щиро дякую головному лікарю лікарні Ользі
Іванівні Палій, її заступнику
Миколі Михайловичу Винту.
Повернула мене до життя лікуючий лікар неврологічного
відділу Надія Юріївна Шведа.
Земний уклін вам, дорогі
медики за те, що повертаєте нам щастя бачити сонце і
зорі, радіти кожному прожитому дню.
Нехай вас рясно та благодатно оберігає Боже благословення. Бажаю вам, мої
дорогі медики, і всім, хто працює у лікарні, здоров’я і сили,
наснаги і вдячності від людей.
Щастя вам земного, міцного
здоров’я, радості без ліку,
довгого і щасливого віку.
З повагою
Ольга Євстахіївна БУРОВА,
ветеран залізничного транспорту

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №452149,
видане
ВП
“Ківерцівська
дистанція колії” у 2011 р.
КОРОВІЦЬКОМУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №412070,
видане
ВП
“Чернівецька
дистанція колії” у 2010 р.
МУСТЯЦЕ О.С.
● Службовий
квиток
ф.3
№010737,
виданий
ВП “Кам’янка-Бузька дистанція
колії” у 2011 р. БОХНЯКУ Ю.П.
● Посвідчення ЛВ №396705,
видане
ВП
“Самбірська
дистанція колії” у 2010 р.
ЯЛОВОМУ М.Д.
● Посвідчення ЛВ №448255,
видане ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і
цивільних споруд №6” у 2011 р.
ГОНЧАРОВУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №463829 та
службовий квиток ф.3 №005084,
видані ВП “Будівельно-монтажний поїзд служби електропостачання” у 2011 р.
ПРИХОДНОМУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №468359,
видане ВП “Сарненська дистанція колії” у 2011 р. та службовий
квиток ф.3 №008360, виданий
квитковим бюро ст. Сарни у
2011 р. КІЧАНУ С.В.
● Посвідчення ЛВ №414818
та службовий квиток ф.3
№007992, видані ВП “Колійна
машинна станція №123” у
2011 р. КУБСЬКОМУ О.Г.
● Посвідчення ЛВ №437815, видане ВП “Підзамчівська дистанція колії” у 2011 р. ЛЯНГУ Р.З.
● Посвідчення ЛВ №426438,
видане ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2009 р.
МАСЛІЮ М.І.
● Посвідчення ЛВ №424433
(2009 р.) та приміський квиток
ф.4 №015000 (2011 р.), видані
ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” ХАРІВУ Р.Я.
● Посвідчення ЛРЗ №004288,
видане ВАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” у
2006 р. КУПЧАКУ І.В.

Колектив станції Сколе щиро вітає начальника станції

Надію Іванівну БАЙКО
із 45-річчям!
Куди б не вів життєвий шлях,
Хай лиш до щастя доля повертає!
І кожна мить, неначе птах,
Крилом любові й ласки осіняє!
А Ви завжди лишайтесь молодою
Живіть у щасті й радості до ста!
Хай Мати Пречиста на крилах тримає!
Ісус Христос хай Вас оберігає!

Колектив відділу з організації тендерних закупівель
вітає начальника сектора послуг
Колектив ресторану “Дорожній” вокзалу станції
Львів щиро вітає кухаря

Зіновію Степанівну СЕРАФИМ
із 55-річчям!
Нехай сяють очі з ніжністю,
А серце розквітне радістю,
Хай доля красива, як соняшник,
Дарує Вам щастя райдугу!
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба!
Хай доля дарує довгого віку,
Любові, здоров’я і щастя без ліку!

Колектив Львівської дирекції залізничних
перевезень вітає диспетчера поїзного відділу перевезень

Федора Васильовича ТХОРІВА
із 50-річчям!
Бажаємо Вам у цю святкову днину
Людського щастя і родинного тепла!
Щоб обминала Вас лиха година,
Щоб тільки успіх доленька несла!
Щоб друзі завше поруч були
І в горі Вас ніколи не забули!
Щоб у вікно зоря світила
Не на тепло, а на добро!
Щоб Вас усі завжди любили
І щоб прожили Ви до сто!
ПОГОДА

ïðîãíîç ïîãîäè íà 14-20 æîâòíÿ 2011ð.
Упродовж 14-20 жовтня на більшій частині території Львівської
залізниці переважатиме прохолодна погода. У п’ятницю та впродовж
вихідних очікуються невеликі опади дощу та мокрого снігу, в горах
переважно сніг. У неділю вдень переважно без опадів. Вітер північнозахідний помірний, у п’ятницю місцями поривчастий. Температура у
п’ятницю вночі від 3° тепла до 2° морозу, в горах 3-5° нижче нуля,
вдень 4-9°, на Закарпатті 7-12° тепла. У суботу вночі від 2° тепла
до 3° морозу, в горах місцями 4-6° морозу, вдень 2-7°, на Закарпатті
5-10° тепла. У неділю вночі від 0 до 5° морозу, вдень 2-7°, на Закарпатті
5-10° тепла, в горах вночі місцями 3-8° морозу, вдень близько нуля.
На початку наступного календарного тижня на більшій частині
території магістралі переважатиме суха погода та потеплішає. У
понеділок-вівторок вночі 2-5°, в горах 3-9° морозу, вдень 5-11°, в горах
від 0 до 5°тепла. У середу вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 8-13°,
в горах 2-7° тепла. У четвер вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень
11-16° вище нуля. Місцями переважно вночі можливі невеликі опади у
вигляді мряки.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Олену Володимирівну БРИЖАК
із Днем народження!
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії!
Хай палають в серці почуття високі,
Хай дарує доля повні щастям роки!

Колектив станції Куликів щиро вітає чергову по станції

Мирославу Теодорівну КРАВЕЦЬ
із 55-річчям!
Бажаєм Вам, щоб кожне привітання
Було успішно втілене в життя!
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття!

Профспілковий комітет та колектив ВП “Хустська дистанція колії”
вітають колишнього головного механіка

Михайла Васильовича СТАЙОХУ
із 70-річчям!

Крізь роки від отчого порога
Всі шляхи в один переплелись,
Не одна вже пройдена дорога,
Та у серці юність, як колись!
Тож бажаємо доброго здоров’я,
Щастя і усмішки на вустах!
Зичимо з повагою й любов’ю
Років ще не менше 70!

Колектив ресторану “Дорожній” вокзалу станції
Львів щиро вітає швейцара

Мирона Ярославовича КОСТРИЦЬКОГО
із ювілеєм!

Час летить нестримно далі,
А душа в надіях молодіє!
По ліву руку всі печалі,
По праву руку – всі надії!
Життя не зміряти літами,
А щастя – то важка наука,
Хай буде завжди радість з Вами
По ліву і по праву руку!

Дружина Валентина, донька Тетяна, син Роман, батьки,
рідні та друзі, куми вітають дорогого чоловіка, турботливого
татуся та сина, машиніста моторвагонного депо Львів

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

Колектив механічної майстерні ВП “Колійна машинна
станція №124” вітає майстра з експлуатації та ремонту

Радіона Івановича КУХАРЧУКА
із 25-річчям!
Нехай дороги стеляться крилато,
І будуть чисті й рівні як струна!
І добро не оминає хату,
Як не оминає світ весна!
Хай здоров’я, радість і достаток,
Сиплються немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує тобі многа літ!

