ПРИВІТАННЯ

Президія та профспілковий актив Ужгородської
територіальної профспілкової організації щиро
вітають ветерана праці, колишню
голову профкому Мукачівської дистанції колії

Трудовий колектив ВП “Пасажирська служба”
щиро вітає техніка І категорії
інформаційно-розпорядчого відділу

Емілію Михайлівну ШИЩАК

Марію Дмитрівну ЗАСУХУ
із Днем народження!
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті!
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою,
Хай стелиться довга життєва дорога!
Тож зичимо вік довгий прожити
І на сторіччя нас запросити!

Профком та колектив ВП “Мукачівська
дистанція колії” вітають колишню голову
профкому Мукачівської дистанції колії

Марію Дмитрівну ЗАСУХУ
із 65-річчям!

із 50-річчям!
Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей вже стоїть на порозі,
Але серцем своїм Ти завжди молода,
Хоча юність вернути не в змозі!
Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо,
І щоб сонце ще довго світило Тобі,
І життя було в Тебе щасливим!

Трудовий колектив Центру науково-технічної
інформації і бібліотечно-бібліографічного
обслуговування щиро вітає фотографа

Юрія Володимировича ЮХНИЦЬКОГО
із 60-річчям!

Прийшла до Вас знаменна дата
В калиновім намисті літ,
Слова найкращі хочем передати,
Низький і щирий шлем привіт!
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Осяє Вас і світлом, і любов’ю!

Бажаєм Вам сонця на життєвій ниві
І вірних друзів завжди на путі,
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде у Вашім житті!
Нехай квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі мрії,
І доля посилає много літ,
Здоров’я, щастя, радості й надії!

Колективи спеціального та першого секторів Рівненської
дирекції залізничних перевезень сердечно вітають
провідного інженера спеціального сектора дирекції

Ірину Олексіївну ДЕНИЩУК
із 50-річчям!
Зичимо міцного здоров’я, творчих натхнень, здійснення
професійних планів, особистих бажань та усіх мрій і задумів.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад –
Здоров’я, миру, успіхів, надії!

Колектив спеціальної служби вітає інженера спеціального
сектора Рівненської дирекції залізничних перевезень

Редакція газети “Львівський залізничник” щиро вітає
багаторічного фотокореспондента газети

Юрія Володимировича ЮХНИЦЬКОГО
із ювілеєм!
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині!
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю –
Усього найкращого ми Вам бажаєм!

Профспілкова організація та Рада ветеранів
локомотивного депо Львів-Захід щиро вітають
колишнього працівника

Андрія Романовича ВОЗНЯКА

Ірину Олексіївну ДЕНИЩУК
із 50-річчям!

із 65-річчям!
Бажаємо удачі, тепла і добра,
Щоб всі негаразди згоріли до тла!
Щоб жити – 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!

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

Колектив станції Рава-Руська вітає
квиткового касира І категорії

Дружина Марія, син Роман із нареченою Василиною,
друзі Орися та Мирослав сердечно вітають

Ольгу Іванівну БОГАТИНСЬКУ

Андрія Романовича ВОЗНЯКА

із 55-річчям!

із 65-річчям!

Прийміть у цей день вітання найкращі,
Бажаєм здоров’я, любові і щастя!
Щоб лихо й тривоги Вас обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Хай в житті Вашім щастя квітує
Веснянково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне посилає!

Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Й багато в ній буде любові й тепла!
Хай радість заповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай легкою буде життєва стежина
На многі та благі щасливі літа!

ПОГОДА

Ïðîãíîç ïîãîäè íà
20-26 ëèïíÿ 2012 ð.
Упродовж 20-26 липня переважатиме
помірно тепла нестійка погода. У п’ятницю
вночі та вранці невеликий дощ. Температура
вночі 11-16°, вдень 22-27°, на Закарпатті
та Буковині 24-29° тепла. На вихідні час
від часу дощитиме, на Закарпатті вдень
гроза. Температура вночі 10-15°, в горах
у суботу місцями 7-9°, вдень – 16-21°,
на сході Закарпаття, Івано-Франківщині,
Тернопільщині, Буковині 22-28°, у неділю
19-24° тепла, в горах місцями 14-19° вище
нуля. У понеділок вночі та вранці місцями
короткочасні дощі, гроза, вдень без істотних
опадів. Температура вночі 10-15°, вдень
20-25°. У вівторок-середу здебільшого сухо,
тільки у середу на Закарпатті та в горах
вдень можливі грозові дощі. Температура
вночі 10-15°, в горах у вівторок місцями 7-9°,
вдень у вівторок 22-27°, на Закарпатті 30°
тепла, у середу 25-30°, на Закарпатті місцями до 32° вище нуля. У четвер короткочасні
дощі, грози. Температура вночі 11-17°, вдень
22-27°, на Закарпатті та на сході магістралі
при проясненнях місцями 28-30° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК,
начальник дорожньої геофізичної станції

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №485056, видане
ВП “Львівська дистанція зв’язку” у 2012 р.
ДУТЧАКУ М.С.
● Посвідчення ЛВ №468136, видане
ВП “Служба електропостачання” у 2012 р.
КРАСНОВУ П.О.

СПІВЧУТТЯ

Колектив апарату безпеки руху
висловлює щирі співчуття інспектору з автотранспорту Львівської
ревізорської дільниці Ярославу
Володимировичу Заруцькому з
приводу смерті батька.

Президія та профспілковий актив Ужгородської
територіальної профспілкової організації
щиро вітають голову профкому КМС-198

Зузанну Берталонівну СЕРЕГОЛУ
із 55-річчям!
У цей святковий світлий день
Прийміть вітання наші щирі,
Добра і щастя Вам бажаєм!
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай обминають Вас тривоги,
І світла стелиться дорога,
Хай Матір Божа Вас охороняє,
І сяє втіхи зірка золота!

Адміністрація Ужгородської дирекції залізничних перевезень та
Ужгородський територіальний комітет профспілки щиро вітають

Григорія Андрійовича СТУДЕНКА
із 80-річчям!
Григорій Андрійович все своє життя присвятив роботі на залізниці та пройшов непростий
трудовий шлях від машиніста паровоза, тепловоза, електровоза, начальника локомотивного
депо Чортків і Чоп до начальника локомотивного
відділу Ужгородського відділку.
З нагоди ювілею бажаємо міцного здоров’я,
щастя та довгих років життя.
Хай повниться до краю день за днем,
Щоб втіхи і радості було без ліку,
Хай доля дарує довгого віку!
А ми Тобі всіляких благ бажаєм,
Прожити в щасті ще багато літ!

Колектив та профспілковий комітет ВП “Львівська дистанція
електропостачання” щиро вітають помічника начальника
з кадрів і соціальних питань

Тетяну Миколаївну
СЕМЕНОВУ-ГРУЩИНСЬКУ
із 55-річчям!

Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Рівненько стелиться в житті!
Тож не тривожтесь і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

Чоловік Володимир, сини Ігор та Євгеній, невістки Галина та
Лілія, внуки Кароліна та Олександр щиро вітають кохану
дружину, турботливу маму та люблячу бабусю – електромеханіка
зв’язку ВП “Ужгородська дистанція сигналізації та зв’язку”

Любов Іванівну ОСТРОВСЬКУ
із 55-річчям!
Люба, мила, ніжна, дорога матусю,
Хто тебе замінить – маму і бабусю,
Хто за тебе краще всіх нас розуміє,
Хто за нас, крім тебе, серцем перемліє?!
Якби можна, мамо, нахилили б небо,
Щоб було довіку сонечко для тебе,
Щастя тобі, рідна, зичимо багато,
Щоб прийшлось зустріти і сторічне свято!

Трудовий колектив колійної машинної станції №125
від щирого серця вітає начальника КМС-125

Віктора Федоровича БОНДАРЧУКА
із Днем народження!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!
Хай постійний успіх, радість і достаток,
Сиплються до Вас, немов вишневий цвіт!
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих, щедрих літ!

