Реклама

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ЧИТАЧІВ

Очікую весну
Зоріє мрія.
Мізерна брунька вабить –
доторкнись.
І приязнь пташки
серце ніжно гріє,
і “на круги своя”
стає все, як колись.
Вже сховані
ґринджоли у стодолі,
і тихий легіт
вгамував сльоту,
куняє в полі заметілі доля
і витирає в сніг гірку сльозу.
О днесь! Нарешті!
Розбудився світ –
кортить співати,
жити і радіти.
Найрадше
це приходить навесні.
І живо, хутко
хочеться творити.
Кохати і писати –
десь бігти, щось шукати
і робити.
Серед усіх турбот,
невдач, тяжких образ –
весніємо для того,
щоби жити.
Тетяна ІВАНОВИЧ, працівниця
моторвагонного депо Коломия

ПОГОДА

Упродовж 15-21 лютого на більшій частині території залізниці істотних опадів не очікується. У п’ятницю хмарно з проясненнями, подекуди слабкий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі від 0 до 5°, у горах 6-9°, при проясненнях
10-15° морозу, на Закарпатті від 2° тепла до 3° морозу. Вдень
близько нуля, на Закарпатті 2-7° тепла. Упродовж вихідних
хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Місцями ожеледиця. Температура вночі 2-7°, у горах, на Івано-Франківщині,
Тернопільщині, Буковині до 9°, при проясненнях 10-15° морозу, на Закарпатті від 0 до 5° морозу. Вдень близько нуля, на
Закарпатті від 0 до 5° тепла.
У понеділок невеликий сніг, мокрий сніг, на Закарпатті та
в горах помірні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Місцями пориви вітру 15-20 м/сек.
Температура вночі 2-7°, на Івано-Франківській дирекції 8-10° морозу, у горах при проясненнях 10-15° нижче нуля, вдень від 4°
морозу до 1° тепла. У вівторок хмарно з проясненнями, часом
невеликий сніг, вдень із дощем, місцями ожеледь. Вітер помірний, вночі поривчастий. Температура вночі від 4° морозу до 1°
тепла, вдень від 0 до 5° тепла, у горах уночі місцями 4-9° нижче
нуля, вдень від 0 до 5° морозу. У середу переважно на Волині,
Рівненщині, а в четвер – на більшій частині території магістралі невеликий сніг, місцями ожеледиця. Температура вночі
4-9°, у горах, на північному сході Львівщини, а також на ІваноФранківщині, Тернопільщині, Буковині при проясненнях 10-15°,
місцями 17° нижче нуля, на Закарпатті від 0 до 5° морозу. Вдень
від 0 до 5° морозу, на Закарпатті 1-6° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Є любов на світі
Є любов на світі,
так, вона живе!
Не завжди помітиш,
як вона прийде.
Я в любов не вірив,
я без неї жив,
й досі не збагну,
як я полюбив.
Покохав всім серцем.
Чи так любить хто?
Як замінник ліків,
кохання прийшло.
І весною ранньою
набрунькував цвіт,
два серця з’єднались
на багато літ.
Обрана кохана
душу привідкрила
і мене всім серцем
щиро полюбила.

Петро ГОЙДА,
технік із розшифрування
швидкостемірних стрічок
моторвагонного депо Тернопіль
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Студентський квиток
ВК №09033098, виданий
Львівським коледжем транспортної інфраструктури у 2012 році
ЛЕЛЯКУ Д.Я.
● Приміський квиток ф.4 №369552,
виданий ВП “Мукачівська дистанція сигналізації і зв’язку” у 2009 р.
ВЛАДУ К.М.
● Приміський квиток ф.4 №011937,
виданий ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2012 р.
НЕЧАЄВУ Т.В.
● Посвідчення ЛВ №452288, видане ВП “Коломийська дистанція
колії” у 2010 р. БЕНДЕРІ С.М.
● Посвідчення ЛВ №514686, видане ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у 2013 р., та допуск
на зброю ЛТА №244, виданий
УМВС на Львівській залізниці у
2010 р. ПРИШЛЯКУ І.М.
● Посвідчення ЛВ №396572 та
приміський квиток ф.4 №017584,
видані ВП “Самбірська дистанція
колії” у 2012 р. КАСПЕРУ М.О.
● Посвідчення ЛВ №500013, видане ВП “Рейкозварювальний
поїзд №16” у 2012 р.
НІКІТІНУ А.В.

ПРИВІТАННЯ

Служба контролю та внутрішнього аудиту
залізниці вітає колишнього старшого ревізора служби

Марію Іванівну ТІСТЕЧКО
із 70-річчям!
Бажаєм Вам, щоб кожне привітання
Було успішно втілене в життя!
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття!
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!

Колектив Дорожньої нормативно-дослідної станції з праці
щиро вітає інженера І категорії

Оксану Мирославівну ГНАТИК
із Днем народження!

Нехай для Тебе не згасає сонце,
Нехай не віють в душу холоди!
Хай жито на столі і Бог на небі
Тебе завжди рятують від біди!

Чоловік Роман, сини Віктор, Володимир та Олег, невістка Ірина,
внуки Антончик та Максимчик, свати Ольга та Віталій
вітають дорогу дружину, матусю, бабусю та сваху,
чергову по переїзду Стрийської дистанції колії

Ольгу Михайлівну ДОВГЕНЬКО
із 50-річчям!
Ми 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
Й не знали Ви тяжких турбот!

Колектив господарської служби щиро вітає слюсаря-сантехніка

Михайла Вікторовича СОТНІКОВА
із 60-річчям!

Хай дні ідуть з повагою й любов’ю
Серед людської шани та хвали,
І проживіть у доброму здоров’ї
Хоча би до столітньої пори!
Хай сили та наснаги прибуває,
Нехай душа не осипає цвіт,
У серці радість не вгаває,
І хай Вам Бог допомагає!

Керівництво ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” та
фінансово-економічний відділ щиро вітають бухгалтера

Лесю Володимирівну РАК
із 50-річчям!
Хай радість життєва Вам світить, не згасне,
Щоб завжди були Ви душею прекрасні!
Від серця усього бажаєм
Здоров’я на многії літа!
Хай сонце весело Вам сяє,
Хай квітне в душі доброта!
Хай світять Вам життєві долі,
Хай обминає Вас журба!
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра!
Хай у Вашому житті
Не метуть метелиці!
Хай Вам щастям і добром
Шлях життєвий стелиться!
Хай горіння і натхнення
Вас не покидає,
Щирість, ніжність і завзяття
Доля посилає!

Батьки Ірина та Сергій, брат Богдан і бабусі Марія та
Софія щиро вітають дорогу доньку, сестру і внучку

Антоніну Сергіївну БИЧОК
із 18-річчям!
Хай кожна мить буде повна надії,
Хай пощастить здійснити всі мрії!
Удачі, натхнення й духовного росту,
Хай буде в житті усе легко і просто!
Як вода джерельна, будь завжди здорова,
Хай сміються очі й не хмуряться брови,
Зігрівають серце почуття високі,
А Господь дарує щасливії роки!

Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
вітає чергового по дирекції відділу перевезень

Василя Васильовича КОБИЛИНСЬКОГО
із 50-річчям!
Бажаємо Вам у цю святкову днину
Людського щастя і родинного тепла!
Щоб оминала 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!

