ПРИВІТАННЯ

Син Назар, донька Софія, невістка Людмила, сват
Володимир, онуки Роксолана, Юрій, Ярослав, а також усі
рідні вітають дорогу матір та бабусю, шановну сваху

Лідію Миколаївну КУЗЬМАК
із Днем народження!
Хай щастя і радість Вам ллються рікою,
Щоб Ви не стрічались ніколи з журбою,
Хай пісня дзвінка виграє на вустах,
Хай смутку не буде ніколи в очах!
Хай в мирі й здоров’ї зростає Ваш рід,
А доля ласкава боронить від бід,
Хай щастя і радість дарують Вам діти,
Міцного здоров’я і многая літа!

Колектив робочої групи приміської служби станції
Чернівці та прикріплені до неї лінійні станції щиро вітають
колегу по роботі, щиру, чуйну і прекрасну жінку

Степанію Степанівну БІДАК
із ювілеєм!
Прийшла до Вас знаменна дата,
В багатстві світлих, щедрих літ, –
Тож наше щире привітання
У Ваше свято Ви прийміть:
Хай щастя Вам рікою ллється,
Добро у хаті хай ведеться!
Веселими будьте завжди,
Здоров’я міцного з роси і води!
Радійте життю, не знаючи бід,
На многая, многая, многая літ!

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції
залізничних перевезень вітає з ювілеєм ветеранів праці
із 60-річчям, яке ювілярки відзначили у березні

Ірину Василівну КУЦЕЛУ
Марію Миколаївну САЛО
Лесю Євстахіївну СИКЕЛИК
Ярославу Йосипівну МАЛІНОВСЬКУ
Ольгу Василівну СУЛИМУ
Мирославу Степанівну БУНЯК
Іванну Йосипівну ВЕРБОВСЬКУ
Бажаєм Вам багато літ прожити,
Душею й серцем молодіти,
Щоб злагода, мир панували у хаті,
Були Ви здорові, достатком багаті!

Колектив служби локомотивного господарства
вітає інженера І категорії

Оксану Ігорівну ПАЗУНЯК
із Днем народження!
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
З Днем народження!

Колектив редакції газети “Львівський залізничник”
сердечно вітає начальника сектора захисту інформації
Інформаційно-обчислювального центру залізниці

Михайла Вікторовича КРОПИВУ
із 30-річчям!

Тридцять літ – прекрасний вік!
Бажаєм три таких прожити!
Хай дарує кожен рік
Вам радість жити і любити!
Щоб родило щастя рясно,
Все в житті було прекрасно!
Щоб діти сміялися радісно в хаті,
Були Ви здорові й достатком багаті!

Дружина Дарина, сини Микола, Роман, невістки
Тетяна, Ярина, внуки Андріана, Оля, Іван та теща
Ірина щиро вітають коханого чоловіка,
прекрасного батька, люблячого дідуся та зятя

Зеновія Михайловича МАЗУРКЕВИЧА
із 55-річчям!
Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина посріблила вже скроні,
Тільки в серці у Вашім та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях!
Хай калиною кущ зацвіте у дворі,
Солов’ї защебечуть грайливо,
Хай Вам сонечко щедро сяє вгорі,
Хай життя буде довге й щасливе!
Тож бажаємо Вам сил, світлих днів,
Надвечір’я, здоров’я, добра, тепла і довіри,
Хай Вас Бог благословляє,
Многих літ Вам посилає!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Приміський
квиток
ф.4
№005912,
виданий
ВП “Станція Тернопіль” у 2012 р. БУЯКУ І.В.
● Приміський квиток ф.4 №002956, виданий ДЗ “Відділкова
клінічна лікарня станції Ужгород” у 2012 р. ГУСАР З.М.

Колектив господарської служби щиро вітає колишнього
начальника сектора безкоштовних перевезень

Ферюзу Пашаївну ПЕТРИШИН
із 60-річчям!
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 многії та благії літа!

Чоловік Михайло, доньки, зяті та онуки Настуня,
Андрійко та Вікторія і вся велика родина від щирого
серця вітають люблячу матусю, кохану дружину,
золоту бабусю, прекрасну та чуйну людину

Степанію Степанівну БІДАК
із 55-річчям!
Ми Тебе, рідненька, раді привітати
У ці весняні гарні дні,
Бо Ти для нас дружина, і бабуся, й мати,
І кращої немає на землі!
Ти свою ласку, ніжність і тепло
Дала своїм онукам й дітям.
Хоча нелегко часто так було,
Та всіх зуміла Ти зігріти.
Тож дозволь в цей день такий святковий
Побажати щастя, радості в житті,
Щоб не знала, мамо, горя Ти ніколи,
Ми всі бажаємо від щирої душі.

Колектив фінансово-економічної служби
щиросердно вітає бухгалтера служби

Дануту Михайлівну ЗАРЕМБУ
із ювілеєм!
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаємо Вам щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Колектив технічної служби щиро вітає
начальника сектора екології служби

Любов Михайлівну СМИК
із ювілеєм!
Із гарною датою щиро вітаємо,
Добра, довголіття, удачі бажаємо!
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого всі ми бажаєм!

Колектив колони №2 локомотивного депо
Львів-Захід вітає машиніста-інструктора

Богдана Івановича НАГІРНОГО
із ювілеєм!
Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат –
Вітає щиро вся колона
У день, коли Вам – 50!
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа!
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!

Дружина Ганна, доньки Люба і Оксана, внук Ромчик та
зять Ростислав щиро вітають дорогого чоловіка,
люблячого батька і дідуся, машиніста дрезини
Львівської дистанції колії

Михайла Луковича МИХАЙЛИШИНА
із 60-річчям!
Хай за плечима 60 –
Значна й поважна дата!
А Ви все молоді для нас,
Невтомні, лагідні, завзяті!
Бажаєм не знати бід,
Не відати смутку й печалі,
І хай іще багато літ
Вас надихають світлі далі!

Колективи господарської служби, їдальні Управління залізниці
та їдальні Львівського коледжу транспортної інфраструктури
щиро вітають кухаря їдальні Управління залізниці

Богдана Івановича СТАСІВА
із 45-річчям!
Бажаєм лиш радісних подій,
Любові та задоволення від дітей!
Здоров’я міцного, козацького гарту,
Юнацької сили, як в добрі часи!
Веселої пісні, дотепного жарту
І щастя земного з роси і води!
Хай Мати Божа від бід охороняє,
А Господь Бог многа літ посилає!

Колектив ВП “Служба приміських
пасажирських перевезень” щиро вітає чуйну людину,
чудового спеціаліста – бухгалтера служби

Степанію Степанівну БІДАК
із 55-річчям!
Не рахуйте сьогодні роки,
Порахуйте Ви краще усмішки,
Порахуйте дні – і веселі, й сумні,
Як сторінки хорошої книжки!
Хай багато сьогодні ще весен і зим
Злине в радості, мирі, в спокої,
Хай ще довго сяє Ваша зірка вгорі,
Дні минають у щасті й любові!

Дочка Людмила, зять Назар, сваха Лідія, онука
Роксолана, а також усі рідні вітають дорогого батька
та дідуся, шановного свата

Володимира Володимировича ТУРКА
із Днем народження!

Прийміть вітання найкращі наші
І побажання в цей святковий день,
Щоб від життя була завжди лиш радість,
А ще – любов і шана від людей!
Бажаєм Вам багато літ прожити,
Душею й серцем молодіти,
Щоб злагода й мир панували у хаті,
Були Ви здорові й достатком багаті!

Колектив ВП “Мостобудівельний поїзд №61”
вітає механіка дільниці

Ігоря Теодоровича ШИРУ
із 60-річчям!

Хай весни летять до Вас журавлями,
Щоб Ви не старіли ще довго з роками,
Бажаєм удачі, добра і тепла!
Щоб всі негаразди згоріли дотла,
Достатку і щастя Вам зичим без ліку,
Радощів, довгого-довгого віку!!!

Колектив групи телеуправління Львівської дистанції
електропостачання вітає електромеханіка

Романа Миколайовича ПИШНОГО
із 60-річчям!
Хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за свої літа!
Хай сонце сяє і серце співає,
Хай смуток дороги до хати не знає,
Хай благодатним буде Ваш вік!
Ми від щирого серця бажаєм
Щастя, здоров’я і многая літ!

Дружина Наталя, доньки Оля та Оксана, син Андрій,
зять Олексій, внуки Юля та Софійка щиро вітають
дорогого чоловіка, татуся, дідуся, мостового
майстра Самбірської дистанції колії

Володимира Ярославовича ХОМИКА
із 55-річчям!
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийми 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 Твій вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Адміністрація та профком ВП “Мукачівська дистанція
колії” щиро вітає заступника начальника дистанції

Андрія Миколайовича БОЖКА
із 40-річчям!

Вітаєм з роками, що завітали
Сьогодні у Ваше життя!
Їх всього сорок ми нарахували,
А зичим дожити у щасті до ста!
Творити й висот нових досягати,
Міцніє хай сила, квітує краса,
Щоб всього найкращого в світі зазнати:
Здоров’я! Любові! Достатку! Добра!
ПОГОДА

У п’ятницю хмарно з проясненнями, невеликий дощ, подекуди мокрий сніг. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7°, на
Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині місцями 8-13° тепла. У суботу
часом дощ, можливий мокрий сніг. Температура вночі від 1° морозу до 3°
тепла, вдень від 0 до 5° тепла, на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині
5-10° вище нуля. У неділю хмарно, можливі невеликі опади дощу, мокрого снігу. Температура вночі від 0 до 5° морозу, вдень 1-6° тепла, на
Закарпатті вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° вище нуля. У
понеділок хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади. Температура
вночі від 0 до 5°, у горах місцями 6-9° морозу, на Закарпатті від 3° морозу до 2° тепла. Вдень 2-7° вище нуля. У вівторок без істотних опадів.
Температура вночі від 0 до 5° морозу, вдень 3-8°, на Закарпатті 7-12°
тепла. У середу часом невеликі та помірні опади дощу і мокрого снігу.
Температура вночі від 2° морозу до 5° тепла, вдень 5-10° вище нуля.
У четвер місцями короткочасний дощ. Температура вночі близько нуля,
вдень 6-11°, при проясненнях місцями 12-14° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

