ПРИВІТАННЯ

Колектив ВП “Служба приміських пасажирських
перевезень” щиро вітає прекрасного чоловіка,
чуйну людину, хорошого керівника, чудового
спеціаліста, майстра у своїй справі –
в.о. заступника начальника Львівської залізниці
із 55-річчям!
Вам 55, та хіба ж це літа,
Коли очі горять і душа молода?!
Хай доля дарує Вам доброго віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку,
Хай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози!
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!
Ми Вам посилаємо ці вдячні слова,
А Бог хай дарує Вам многії літа!

Євгенію Петрівну ПАЛИВОДУ

із 55-річчям!
Невблаганні літа відраховують весни...
Зупиніться на мить, не спішіть, не летіть!
Новий день виплітає із мрій перевесло,
Щоб із дружніх вітань сніп тугий перевить.
Хай квітує любов на життєвому полі,
Хай світанки дарують наснагу щодня!
Хай крізь хмари й туман посміхається доля,
Килимами дороги встеляє весна!

Колектив Львівської дирекції залізничних перевезень
вітає начальника станції Калинів

Ганну Іванівну СУСЛОВУ

Галину Миколаївну ГЕРЯК

із 50-річчям!

із 50-річчям!
Хай доля дарує Вам довгого віку,
Відпустить здоров’я міцного й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Й багато в ній буде любові й тепла!
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай Бог посилає спокою і миру
На многії і благії літа!

Анну Антонівну ДЗЮБУ
із 55-річчям!
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Щоб у родині ладилось усе,
За справи добрі хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе!
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Бажаєм тепла, і добра, і любові!
Хай Господь дарує многії літа,
А в серці довіку живе доброта!

Колектив енергодиспетчерів Львівської залізниці
вітає головного енергодиспетчера

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і щастя Вам бажаєм!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

Катерину Павлівну МАНДЗИНЕЦЬ

Рада Об’єднання ветеранів війни та праці
Львівської залізниці щиро вітає голову Ради ветеранів
Львівської дирекції залізничних перевезень

Григорія Михайловича БОЛКУНА
із 75-річчям!

Бажаємо миру та світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щирості серця, людської поваги!
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

Ганну Іванівну СУСЛОВУ
із ювілеєм!
Нехай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, 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 Вам багато літ!

Колектив ВП “Стрийська дистанція електропостачання”
щиро вітає начальника Сколівського куща
тягових підстанцій

Ігоря Степановича ОРНАТА

Віталія Володимировича ГЛАДУНА
із 30-річчям!
Щоб впевнено йшов до своєї мети,
Всього, що задумав, зумів досягти,
Щоб дім твій минали тривога й біда,
Щоб сила була, як весняна вода!
Бажаєм тобі тільки радісних сліз,
Копицю здоров’я і доларів віз,
Бажаєм розжитися власним гніздом,
Щоб мав де лелека махнути крилом!

із 50-річчям!

Володимира Михайловича РАВЛІНКА

Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя лише частину –
Попереду багато ще доріг!
Бажаєм Вам століття ще прожити,
Здоров’я доброго на сотню літ,
І внуків всіх ще одружити,
Й благословити правнуків у світ!

із 60-річчям!

Колектив станції Деренівка Тернопільської дирекції
залізничних перевезень вітає начальника станції

Керівництво та профспілковий комітет ВП “Станція
Клепарів” щиро вітає заступника начальника станції

Віталія Володимировича ГЛАДУНА

Колектив станції Калинів щиро вітає чудову людину,
прекрасного керівника, начальника станції

із ювілеєм!
У цей знаменний день святковий
До Вас вітання йдуть з усіх сторін!
Дозвольте й нам Вас привітати –
Від колективу Вам – низький уклін!
Хай доля дарує приємні хвилини
У дружньому колі, у колі родини!
Міцного здоров’я з роси і води
У нинішній день і в майбутні часи!
Тож чуйте кування зозулі щоліта
На многая, многая, многая літа!

Колектив ВП “Пасажирська служба” вітає
помічника начальника служби з кадрів

Тато, мама, брат Вадим із дружиною Іриною,
дідусь Станіслав, бабуся Надія, родичі
із Поділля та Волині щиро вітають

Романа Юрійовича ДАЦКІВА
із 50-річчям!
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад!
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже – 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!

Дай Вам Боже довго жити і горя не знати,
Та ще з нами усіма 100-річчя стрічати,
Хай заходить щастя в хату,
Хай добра буде багато,
Хай в родині сліз не буде,
І шанують добрі люди!
Хай Вас зігріває людська теплота
За те, що зробили за довгі літа!

Дружина Наталія, дочка Оксана, син Микола, зять Микола,
внук Іван вітають інженера-технолога станції Сарни

Анатолія Миколайовича ПИВОВАРОВА
із 50-річчям!
Тобі сьогодні, рідний, 50!
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 дарують всі святі!
ПОГОДА

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

“Працівники залізниці, пенсіонери та члени родин
залізничників забезпечені якісною медичною допомогою”
Шановна редакціє, я 46 років пропрацював
на Львівській залізниці – у локомотивному депо
Львів-Захід, у відділку та в управлінні залізниці. Нині – на заслуженому відпочинку. У березні
цього року перебував на стаціонарному лікуванні в урологічному відділенні Клінічної лікарні
Львівської залізниці. Виникла потреба в операції, тож 14 березня мене прооперував завідувач відділення Богдан Васильович Федорчук.
Операція пройшла успішно, 21 березня я вже
був удома.
Висловлюю подяку особисто Богданові Федорчуку і всім працівникам урологічного відділення за
їхній професіоналізм та уважне ставлення до пацієнтів.
Неодноразово доводилось звертатися за консультацією чи допомогою до лікарів нашої дорожньої лікарні і щоразу переконувався, що в клінічній
лікарні залізниці працюють лікарі від Бога, фахівці
найвищого рівня. Серед них завідувач відділення ла-

Ярославу Іванівну КЛЬОВУ

із 55-річчям!

Колектив станції Щирець-2 щиро
вітає комерційного агента станції

Колектив станції Хоросниця щиро вітає
чергову стрілочного поста

Бажаємо, щоб щастя Вам усміхалося,
Життя текло без зла,
Лише гарне з Вами залишалося,
Все погане пішло в небуття!
Нехай завжди ждуть Вас теплі слова,
І серце від болю ніколи не плаче,
Хай кругом іде голова
Від щастя, любові, удачі!

Колеги по роботі, друзі, колектив сортувальної гірки
ст. Львів сердечно вітають оператора СТЦ

Усмішок глибоких, як дно океану,
Великого щастя, без зла і обману!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Господь щастя і сили посилає!
Хай завжди ведеться з легкої руки
На добрі і довгі безхмарні роки!
Хай сонце весняне дарує тепло,
А вітер весняний несе Вам
Надію, щастя, радість і тільки добро!

Мирона Степановича ДАЦКА

із 30-річчям!

Колектив станції Сокаль щиро вітає
комерційного агента

пароскопічної хірургії Василь Іванович Прикупенко,
завідувач травматологічного відділення В’ячеслав
Петрович Євфимишин та інші лікарі.
Зараз настав непростий період реорганізації залізничного транспорту, створюється акціонерне товариство. Я підтримую принципову
позицію начальника Львівської залізниці Богдана
Петровича Піха і голови дорожнього комітету
профспілки Андрія Андрійовича Сенишина у збереженні відомчої медицини, адже переконаний, що
тільки в цьому випадку працівники залізниці, пенсіонери та члени родин залізничників будуть забезпечені якісною медичною допомогою. Тож маю надію,
що керівництво Львівської залізниці та дорпрофсожу й надалі сприятиме збереженню відомчої
(залізничної) медицини.
Юрій МІГАЛЬОВ, заслужений працівник
транспорту України, почесний залізничник,
почесний донор України

Прогноз погоди на 30 березня – 5 квітня 2012 р.
Упродовж 30 березня – 5 квітня на території Львівської
залізниці переважатиме нестійка прохолодна погода. У
п’ятницю та впродовж вихідних час від часу невеликі, місцями помірні опади дощу, місцями з мокрим снігом. У горах
– переважно мокрий сніг та сніг, хуртовина. Вітер від помірного до сильного, у горах місцями штормовий. Нічна температура у п’ятницю від 0 до 5°, вдень 3-8°, на Закарпатті
5-10° тепла. У горах уночі місцями до 2° морозу, вдень від 0
до 5° тепла. У суботу вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень
5-10°, на Закарпатті 7-12° вище нуля, у горах від 0 до 5 тепла. У неділю вночі від 4° морозу до 1° тепла, у горах місцями
5-8° нижче нуля. Вдень 1-6°, на Закарпатті 3-8° тепла, у
горах близько нуля.
У понеділок-вівторок переважно на Волині, Рівненщині,
Тернопільщині, у північних районах Львівщини часом невеликі, подекуди помірні опади, на решті території магістралі без істотних
опадів. Вітряно, температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень
у понеділок 3-8°, на Закарпатті 5-10° вище нуля, у горах від 0 до 5°
тепла. У вівторок 9-14°, на Волині, Рівненщині та в горах 5-10° тепла. У середу дощитиме, місцями мокрий сніг, у горах сніг. Температура
впродовж доби коливатиметься від 0 до 6° тепла, у горах від 3° морозу
до 2° тепла, вдень на Буковині 6-11° тепла. У четвер місцями невеликі
опади, нічна температура від 0 до 5°морозу, вдень від 0 до 5° тепла, на
Закарпатті 2-7° вище нуля. У горах уночі місцями 6-11° морозу, вдень від
2° морозу до 3°тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

