ПРИВІТАННЯ

Колектив служби статистики щиро вітає
начальника відділу служби статистики

Рада ветеранів моторвагонного депо Львів вітає
колишнього провідника вагонів електропоїзда

Ольгу Михайлівну ЮРГУ

Анастасію Іванівну БАШАК

із Днем народження!

із 60-річчям!

Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!

Колектив ВП “Інформаційно-обчислювальний центр”
відділу ЄТехПД вітає старшого товарного касира

Емілію Михайлівну КУРОЧКІНУ
із 50-річчям!
У день цей зимовий святковий
Хай небо сміється Тобі голубе,
Хай щастя трояндами шлях Твій встеляє,
Хай промені сонця цілують Тебе,
Хай Бог з-під опіки Тебе не випускає,
А Ангел-хоронитель Тебе охороняє!

Колектив відділу з організації тендерних
закупівель вітає економіста відділу

Наталію Олегівну ДІДЕНКО
із Днем народження!
З Днем народження вітаємо щиро нині,
Здоров’я, радості бажаємо сповна!
Нехай любов Тобі дарують, як богині,
А чаша щастя хай не має дна!
Будь завжди весела, привітна і щира,
Будь трішечки горда й весняно красива!
Візьми собі в подруги чесність і ніжність,
Чекай в нагороду одержати вірність!
Окрасою серця хай буде кохання,
І сповняться всі Твої мрії й бажання!

Подруги Ліля і Тетяна від щирого серця вітають
прекрасну людину, хорошого і вірного друга, чуйну і
люблячу маму і кохану дружину

Світлану Романівну РАК
із Днем народження
Ми тобі бажаєм не мінятись,
Завжди такою залишатись.
І ще, щоб довго, літ до ста,
Була душею молода!
Ще зичим жити у любові,
Купатись в радості й здоров’ї,
А також успіху й грошей,
І щоб усе було о’кей!
А на закінчення бажаєм,
Щоб все життя здавалось раєм,
І хай багато довгих літ тобі дарує щедро світ!

Колектив служби статистики щиро вітає
старшого ревізора служби статистики

Василя Михайловича ЮРЧУ
із Днем народження!
Нехай завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки!
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

СПІВЧУТТЯ

Із сумом довідалася про те, що не стало серед
нас моєї давньої доброї знайомої Брунькової
Тетяни Миколаївни. У ті часи, коли ми жили в
Чопі, нас поєднували щира людська приязнь і
дружба.
Сумую разом з родиною і висловлюю щирі
співчуття рідним та близьким Тетяни Миколаївни.
З повагою Жанна Кірпа.

Президія дорожнього комітету профспілки висловлює глибоке співчуття спеціалісту територіального комітету профспілки Івано-Франківської дирекції
залізничних перевезень Марії Адамівні Кондрат з
приводу тяжкої втрати – смерті матері. Щиро поділяємо біль і скорботу рідних та близьких.
Колектив юридичної служби ДТГО “Львівська
залізниця” глибоко сумує та висловлює найщиріші
співчуття юрисконсульту відділу договірно-правової
роботи Аріні Юріївні Каніщевій з приводу важкої
втрати – смерті матері Людмили Василівни.

Зичимо ще літ багато,
Радості, ні крихточки біди,
Щоб життя для Вас було, як свято,
Й дарувало посмішку завжди!
Хай береже Вас Мати Божа
Від злих людей і різних бід,
Хай дасть здоров’я і поможе
Прожити в щасті многа-многа літ!

Колектив станції Хоросниця Мостиська-ІІ ПТО,
колектив станції Мшана
вітають чергову по станції Мшана

Юлію Андріївну ШТОЙКО
із 30-річчям!
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 весела, щира, багата!

Із ювілейними датами щиро вітаємо

Володимира Миколайовича ГЛАДУНА
та Ірину Юріївну ГЛАДУН
Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття,
Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі!
Хай світлою буде життєва дорога,
Любов – від родини і ласка – від Бога!

Із повагою та любов’ю родина
Рада ветеранів війни і праці Коломийського
залізничного вузла вітає колишнього прийомоздавальника
вантажу і багажу станції Коломия

Василя Ільковича НИКИПАНЧУКА
із 70-річчям!
Хай в добрі і здоров’ї проходять літа,
Хай повага стрічається всюди!
Хай на полі життя колосяться жита,
І цінують за працю Вас люди!

Мама Люба, свекруха Анастасія, чоловік
Анатолій, донечка Юлія, родичі з м. СанктПетербург, м. Сергієв Посад, м. Запоріжжя, сім’я
Самчуків, сім’я Марчуків з Озерян щиро вітають

Ганну Володимирівну КРИСУ
із ювілеєм!
Нехай сяють очі ніжністю,
А серце квітне радістю,
Хай доля красива, як соняшник,
Дарує тобі щастя райдугу!
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба!
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку!
Хай обминають дім твій тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги!
Щоб серце твоє зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро!
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку!
Від усієї нашої великої родини вітаємо Тебе з Днем народження! У цей день бажаємо оптимізму, натхнення,
хороших друзів, здійснення всіх бажань і великого-великого кохання. Дуже тебе всі любимо і цінуємо.
Будь щаслива!

Донечка Юлія щиро вітає
найдорожчу у світі маму

Ганну Володимирівну КРИСУ
із Днем народження!
Богородице-мати!
О Пречиста Діво!
Тобі дяку складати
Я беруся несміло!
Я молюся за тебе,
За татуся і неньку –
Зачинательку роду –
За матусю рідненьку!
Даруй, Матінко Божа,
Їй життя довге й миле,
Кожна днина пригожа
Додає хай їй сили!
Хай ніколи матуся
Моя горя не знає,
Поможи їй, молюся,

Преподобна, благаю!
Любов моя до неї
Завжди світла і чиста.
Молю серцем, душею,
Будь же з нею, Пречиста!

Трудовий колектив Центру науково-технічної інформації
і бібліотечно-бібліографічного обслуговування щиро
вітає бібліотекаря філіалу на ст. Ковель

Тетяну Володимирівну ЗАЙЧУК
із Днем народження!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського
залізничного вузла вітає колишнього інструктора
вагонного депо Коломия

Миколу Михайловича ГУМЕНЮКА
із 60-річчям
Бажаємо миру та світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щирого серця, людської поваги!
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

Дозвольте Вас нам привітати,
Душею зичим не старіть,
Минулих днів не помічати,
А з кожним роком молодіть!
У радощах земних купайтесь,
Радійте доброті людей!
І, якщо можна, постарайтесь
Зустріть столітній ювілей!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 17-23 лютого 2012 р.
Упродовж 17-23 лютого на території Львівської
залізниці утримуватиметься зимова погода. У п’ятницю
вночі на Закарпатті, Івано-Франківщині, у південних
районах Львівщини місцями невеликий сніг, у другій
половині дня та вночі на всій території залізниці сніг,
мокрий сніг. У горах збережеться лавинна небезпека.
17 лютого нічна температура 13-18°, місцями при проясненнях 19-21°, у горах місцями 22-24°, на Закарпатті
10-15° морозу, вдень 2-7°, на Тернопільщині, Буковині,
Івано-Франківщині місцями 7-9° нижче нуля. У неділю вночі без істотних опадів, вдень та впродовж наступної доби часом сніг, мокрий сніг. Температура
вночі 4-10°, у неділю на Івано-Франківщині, Буковині
місцями 11-14° нижче нуля, на Закарпатті від 5°
морозу до 1° тепла.
У вівторок без істотних опадів, температура вночі
5-10°, на Івано-Франківщині, Буковині місцями 1114°, у горах подекуди 17-22° морозу, вдень від 4°
морозу до 1° тепла.
Надалі переважно у північних регіонах залізниці невеликий, місцями помірний сніг, мокрий сніг, на
решті території магістралі переважно без опадів.
Місцями туман, слабка ожеледь. Температура вночі
3-8°, місцями до 10°, у горах, на Івано-Франківщині,
Тернопільщині та Буковині місцями 11-15 °морозу,
вдень від 3° морозу до 2° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

