ПРИВІТАННЯ

Колектив редакції газети “Львівський залізничник”
щиро вітає колишню працівницю редакції

Анну Олександрівну МІЛЬРУД
із 90-річчям!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселкових час!
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Хай доля Вам пошле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
І щедрі дні, мов рушником квітчастим,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

Колектив станції Рава-Руська вітає
чергову стрілочного поста

Галину Людвігівну КУЛИНИЧ
із 55-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 оминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться рівна життєва дорога!
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!

Найкращі подруги Люся Ромака, Дара Депа і
Аня Фаб’ян вітають чергову по станції Львів

Марію Василівну БЕЗГУБЕНКО
із ювілеєм!
Люба подруго, вітаємо з Днем народження тебе!
Хай у погляді твоєму сяє небо голубе!
Хай всміхнуться перехожі, і у цей святковий день
Ти купайся в морі квітів й подарунків в ювілей!
Не сумуй, що плинуть роки, ти як завжди – чарівна,
Мила, ніжна, стильна, гарна, а в душі твоїй весна!
Хочемо всього набажати, написати море фраз,
Обійняти міцно-міцно й поздоровити ще раз!

Колектив ВП “Львівська механізована дистанція
навантажувально-розвантажувальних робіт” щиро
вітає головного інженера дистанції

Ореста Володимировича БОСОГО
із 40-річчям!
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!
СПІВЧУТТЯ

Колектив ВП “Служба воєнізованої охорони” ДТГО “Львівська
залізниця” висловлює співчуття
начальнику служби Михайлу
Івановичу Солодяку з приводу
смерті батька Солодяка Івана
Семеновича.
Колектив Першої служби
глибоко сумує з приводу передчасної смерті колишнього
начальника Першого сектора
Тернопільської дирекції залізничних перевезень
ЛЕКОМЦЕВА
В’ячеслава Анатолійовича
та висловлює співчуття рідним і близьким покійного.
Світла пам’ять про кваліфікованого фахівця, доброго
товариша та хорошого батька
назавжди збережеться у серцях усіх, хто знав В’ячеслава
Анатолійовича.

Колектив Ради Об’єднання ветеранів війни та праці
Львівської залізниці щиро і сердечно вітає учасника
Великої Вітчизняної війни, Почесного залізничника –
ветерана Львівської залізниці

Організація ветеранів Управління Львівської
залізниці вітає почесного залізничника

Анну Олександрівну МІЛЬРУД

Анну Олександрівну МІЛЬРУД

із 90-річчям!
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою!

із 90-річчям!
Анна Олександрівна пропрацювала на
Львівській залізниці 43 роки. Неодноразово
обиралась членом Ради Об’єднання ветеранів
Львівської залізниці. Багато років організовувала та проводила Уроки мужності з
патріотичного виховання молоді.
Висвітлювала життя і діяльність ветеранів Великої Вітчизняної війни в газеті
“Львівський залізничник” і “Магістраль”.

Колектив станції Сколе щиро вітає колегу

Людмилу Миколаївну БУЖЕНКО
із 55-річчям!

Вітаємо щиро в День ювілею,
Бажаємо миру в душі й над землею,
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі!

Колектив відділу ЄТехПД ВП “Інформаційнообчислювальний центр” вітає начальника сектора

55 – не привід для печалі,
55 – це зрілість золота!
Хай до ста, а, може, ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись, літа!
Нехай Вам Бог зішле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ!

Любов Іванівну ДАЦКО

Колектив служби електропостачання вітає
колишнього головного енергодиспетчера служби

із 55-річчям!

Михайла Романовича ГАПАЛЯКА

За те, що трудились Ви довгі літа,
Хай Вас зігріває людська доброта,
Хай радість і сонце заглядають в віконце,
Відчиняться двері для щастя й тепла!
Хай сила прибуде, здоров’я зміцніє,
На щедрі, на довгі та мирні літа,
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Теплом домівку Вашу зігріває!

із 70-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.

Син Андрій, невістка Христина і внучка Христинка
щиро вітають турботливого батька та люблячого дідуся

Колектив механічної майстерні колійної
машинної станції №124 вітає майстра дільниці
перебазування будівельних машин і механізмів та
планово-запобіжного ремонту

Степана Дмитровича ЯСЬКОВИЧА
із 55-річчям!

Віктора Костянтиновича
ШТЕФАНЧУКА

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!

із 50-річчям!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя –
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та молода і радісна душа!
Ласки – від Бога, від людей – добра
На многії, многії, многії літа!

Дружина Наталя і синочки Ромчик і Юрчик
вітають помічника машиніста електропоїзда
моторвагонного депо Львів

Ярослава Йосиповича ДУЛЬКА
із 30-річчям, яке він святкуватиме 3 березня!
Хай радість потоком шумить у житті,
Хай хвиля кохання сміється Тобі!
Хай пісня дзвінка виграє на устах,
Хай смуток ніколи не буде в очах!
Реклама

ОГОЛОШЕННЯ

Державне територіально-галузеве об’єднання “Львівська залізниця” передає в оренду
вагони-ресторани.
З приводу детальної інформації звертатися за
контактними телефонами управління залізниці:
(032) 226-46-36, 226-32-01.

ПОГОДА

Прогноз погоди на 1-7 березня
Упродовж 1-7 березня на більшій частині території залізниці переважатиме нестійка погода. У п’ятницю хмарно з проясненнями, часом невеликі, у горах місцями помірні опади мокрого снігу, на Закарпатті з дощем. Вітер від помірного до сильного.
Температура вночі від 0 до 5°, у горах, на Івано-Франківщині, Буковині, Тернопільщині
при проясненнях 6-11° морозу, на Закарпатті від 4° морозу до 1° тепла, вдень 3-8°
вище нуля. У суботу можливі невеликі опади, у горах слабке налипання мокрого снігу,
на дорогах ожеледиця. Температура вночі від 0 до 5°, у горах місцями 6-9° морозу,
вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 1-6° вище нуля. У неділю хмарно з проясненнями, вранці та вдень переважно на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині
часом невеликі опади мокрого снігу. Можливе посилення вітру. Температура вночі 2-7°
морозу, у горах, на Івано-Франківщині, Буковині при проясненнях місцями 8-10° нижче
нуля, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 3-8° вище нуля.
У понеділок місцями невеликий сніг. Сильний (на Закарпатті помірний) вітер.
Температура вночі 4-9°, у горах місцями 10-13° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла, у горах 1-6° морозу. У вівторок-середу без опадів. Температура вночі 4-9° морозу, у
горах, на Івано-Франківщині, Буковині, Тернопільщині при проясненнях місцями 10-13°
нижче нуля, вдень від 1° морозу до 5° тепла . У середу вночі 1-6°, у горах місцями 6-9°
морозу, вдень 1-6°, на Закарпатті 5-10° тепла. У четвер дощитиме, температура вночі
від 4° морозу до 1° тепла, вдень 4-9°, на Закарпатті до 12° тепла, на Тернопільщині,
Буковині місцями від 0 до 5° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Свідоцтво про право власності на житло від 10.06.1993 р., видане Бюро
приватизації житла Львівського відділення залізниці на ім’я СОКУР Валентини
Пантелеівни, м. Львів, вул. Єрошенка, 6/75.

