ПОДЯКА

Святкували
дружним
колективом
Низький уклін людям, які
на все життя обрали нелегку, але таку потрібну державі
й усім нам професію залізничника, присвятивши себе
магістралі.
Висловлюємо щиру подяку
колективу станції Ямниця, його
керівнику Василю Іванішину,
профспілковому комітету за те,
що вони не забувають про нас,
ветеранів праці.
4 листопада в дружному колективі ми відзначили 150-річчя
Львівської залізниці.
Від ветеранів станції Ямниця
бажаємо усім працівникам залізничного транспорту, щоб їхнє
життя було таким же довгим, як
найдовший залізничний шлях.
З повагою,
ветерани праці ст. Ямниця
М.С. Загорська, М.В.Савчук,
С.Ю. Цюцьмаць, Г.І. Кучер,
В.М.Сандуляк.

ПРИВІТАННЯ

Колектив відділу з організації тендерних закупівель вітає
начальника сектора із закупівлі робіт

Колектив відділу з організації тендерних закупівель вітає
заступника начальника відділу

Жанну Петрівну МИРОНОВУ

Оксану Маркіянівну СКРОБАЧ

із Днем народження!

із Днем народження!

Бажаємо щастя, гараздів без ліку,
Міцного здоров’я та довгого віку!
Нехай оминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога!
Чистого Тобі неба, миру в рідній хаті,
Щоб була щаслива й на добро багата!

Подруга Марія Володимирівна Лукомська щиро вітає
провідника пасажирського вагонного депо Львів
та помічника машиніста локомотивного депо Львів-Захід

Антоніну Василівну ПРОКОПИК
та Павла Михайловича КУЙБІДУ
із одруженням!
Щастя Вам бажаєм, молодята,
І кохання цілий океан!
Щоб добра нажили Ви багато
І по дітях виконали план!
Щоб своє гніздечко будували
І любились, наче голуби!
Щоб подружні Ваші дні минали
Без печалі, смутку та журби!

Сім’я залізничників вітає свого найдорожчого синочка,
внука та правнука

Андрія ТКАЧИШИНА

ОГОЛОШЕННЯ

ДОРОЖНІЙ
ФІЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНИЙ
КЛУБ “ЛОКОМОТИВ”
запрошує залізничників до
активних занять фізичною
культурою і спортом. До
ваших послуг: зал ігрових
видів спорту (футбол, волейбол), тренажерний зал
для чоловіків, тренажерний
зал для жінок, відкритий мініфутбольний майданчик, зал
настільного тенісу, зал шейпінгу, зал важкої атлетики.
Оплата послуг через профкоми ваших підприємств.

із 10-річчям!
Щоб ти завжди був щасливим,
Добро пізнав у житті,
І щоб сміялися до тебе
Із неба зорі золоті!
Щоб гріло сонечко яскраве,
Щоб Бог тебе в опіці мав,
І Ангел твій охоронитель
З плеча твого ніколи не злітав!

Керівництво, профспілковий
комітет та колектив ВП “Вагонне
депо Клепарів” висловлюють
щире співчуття майстру пункту технічного обслуговування вагонів Красне Василю
Олександровичу Андрейченку,
його рідним та близьким з приводу важкої втрати – смерті батька
Олександра Володимировича.
У цей скорботний час поділяємо з Вами нелегкі відчуття
болю та скорботи від втрати
найріднішої людини, вірного порадника та мудрого наставника.
Нехай пам’ять про Олександра
Володимировича назавжди залишиться у серцях усіх, хто його
знав, любив і поважав.

Ірину Олегівну ЛЕСЬКО
із ювілеєм!
Прийміть найщиріші вітання з Днем народження.
Бажаємо Вам здоров’я, щастя, успіху та натхнення у справах. Нехай рідні завжди оточують Вас
любов’ю та розумінням, а колеги – повагою!
Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти,
І днем грядущим від душі радіти!

Колектив ДЗ “Дорожня лікарня №2 ст. Стрий” вітає
завідувача господарством

Богдана Степановича ГЛУШКА
із 75-річчям!

Нехай на всіх життєвих дорогах Вас супроводжують заслужені успіхи, незрадлива фортуна, стійкий
добробут, невгасима енергія. Аби у Вашому житті
було багато світла, тепла, радості. Міцного Вам
здоров’я, здійснення задумів і сподівань!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!

Василя Юрійовича БРОВАРНИЦЬКОГО
із ювілеєм!
Тобі сьогодні, рідний, п’ятдесят –
Із вдячністю ми хочем привітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім’янина
І за могутні руки золоті!
Нехай Господь пошле тобі благословення,
Нехай здоров’я й сил тобі дарують всі Святі!

Колектив тягової підстанції ст. Дубно щиро вітає начальника

Василя Юрійовича БРОВАРНИЦЬКОГО
із 50-річчям!
Від душі зичимо Вам міцного здоров’я, сімейного щастя та благополуччя, невичерпної енергії! Хай у Вашому домі завжди панують
мир, любов і тепло родинних взаємин, у серці – доброта, а у справах – мудрість та натхнення!
В цей радісний день, в це ювілейне свято
Хай доля намітить Вам років багато,
Відпустить здоров’я, щастя й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде людського тепла!

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

СПІВЧУТТЯ

Колектив сектора впровадження систем та задач виробничого
відділу з експлуатації АСУ вантажних перевезень ВП
“Інформаційно-обчислювальний центр” вітає начальника сектора

Дружина та діти з любов’ю вітають
люблячого чоловіка та батька

Наша адреса: м. Львів,
вул. Федьковича, 30
(р-н Привокзального ринку)
Тел. для довідок: 226-37-39

● Посвідчення ЛВ №405827, видане ВП “Львівський завод залізобетонних конструкцій” у 2009 р.
та членський квиток №007584,
виданий ГО “Лікарняна каса” у
2009 р. ЗАНІКУ Р. Т.
●
Службовий
квиток
ф.3 №005583, виданий
ВП “Стрийська дистанція
колії” у 2011 р. ТОМАШУ В.П.
● Приміський квиток ф.4 №012582,
виданий квитковим бюро ст. Сарни
у 2011 р. ГРИШКО Л.М.

Бажаємо радості й достатку,
Чистого неба і тепла,
Жити в злагоді й порядку,
Щоб доля світлою була!
У справах – успіхів, везіння,
В роботі – великого горіння!
Від щирого серця любові бажаєм
І нехай Господь Бог тобі помагає!

ПОГОДА

ïðîãíîç ïîãîäè íà 18-24 ëèñòîïàäà 2011ð.
Впродовж 18-24 листопада на території Львівської
залізниці переважатиме прохолодна та суха погода. У
п’ятницю-суботу без опадів. Вночі та вранці місцями
туман. Вночі температура коливатиметься від 1-6°,
в горах місцями при проясненнях до 7-9° морозу, вдень
1-6°, на Закарпатті 4-9° тепла. У неділю на більшій частині території залізниці невеликі опади у вигляді мряки,
мокрого снігу. Температура вночі від 0 до 5°, в горах до
6-8° морозу, на Волині, Рівненщині близько нуля, вдень від
0 до 5°, у Прикарпатських областях до 7° тепла.
У понеділок без істотних опадів. Нічна температура коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла, вдень
1-6°, на Закарпатті до 8° тепла. У вівторок без опадів.
Температура вночі від 0 до 5° морозу, вдень 1-6° вище
нуля. У середу невеликий сніг, мокрий сніг, що поширюватиметься із півночі на південний схід території магістралі. На Закарпатті без істотних опадів. Температура
вночі від 0 до 5° морозу, вдень від 0 до 5°, на Закарпатті
2-7° тепла.
Надалі переважно без опадів. Температура вночі
1-6°, в горах місцями до 8° морозу, вдень від 0 до 5°, на
Закарпатті 2-7° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Служба комерційної роботи та маркетингу сердечно вітає
начальника актово-претензійного відділу

Валерія Дорофійовича ХУДИКА
із 60-річчям!
З ювілеєм Вас вітаєм, щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий, щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий, не знали б Ви тяжких турбот!
Ми Вам бажаєм довго жити, щоб внуки виросли – гей-раз!
Щоб мали Ви кого любити, і щоб любили міцно Вас!
Ми щиро Вас поздоровляєм, добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм і довгі, довгії літа...

Керівництво та профспілковий комітет ВП “Локомотивне депо
Мукачево” вітає голову цехового комітету обертового депо Чоп
локомотивного депо Мукачево – машиніста електропоїзда

Романа Северійовича ПІЦА
із 50-річчям!

Бажаєм удачі, тепла і добра,
Щоб всі негаразди згоріли до тла!
Щоб жить – не тужити до ста літ вдалося,
Хай збудеться все, що іще не збулося!
Нехай обминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться рівна життєва дорога!
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!

