ПРИВІТАННЯ

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

Колектив господарської служби
вітає начальника сектора архіву

Організація ветеранів управління Львівської
залізниці вітає з ювілеєм пенсіонерів

Галину Дмитрівну ЗАВАЛИШИНУ

із 90-річчям!

із 55-річчям!
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, щастя, успіхів, надії!

Родина Качмариків, родина Токарських, чоловік Михайло,
син Віктор, донечка Марічка, син Михайло від щирого серця
вітають прекрасну та чуйну людину,
закрійника ВП “Будинок побуту”

Марію Василівну БУНЯК
із 70-річчям!

Олександра Івановича ВАСЬОНКІНА
В цей радісний день, в це ювілейне свято
Хай доля намітить Вам років багато,
Відпустить здоров’я, щастя й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде людського тепла!

Оксану Йосифівну КАЧМАРИК

Чоловік Ігор, доньки Анна, Ангеліна, Ірина та зять Андрій,
брат Олександр із сім’єю щиро вітають кохану дружину,
любу матусю та дорогу сестру

із ювілеєм!

Наталію Йосипівну ЮНИК

Для Вас сьогодні посмішки, вітання,
Яскравих квітів ніжна розмаїть,
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть від серця нашого, прийміть!
Ми хочем радості і щастя побажати,
І неба чистого, як волошковий цвіт!
В житті ніколи прикрощів не знати,
Здоров’я зичимо міцного на сто літ!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час,
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Хай доля шле Вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

Колектив Інформаційно-обчислювального
центру із побажаннями міцного здоров’я, сімейного
благополуччя та любові щиро вітає гарну, добру,
щиру і чарівну людину, професіонала своєї справи,
провідного інженера-технолога

Лілію Петрівну ДУШЕНЬКО
із ювілеєм!
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку!
Хай обминають дім Ваш тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги!
Щоб серце Ваше зігріло тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро!
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого-довгого щедрого віку!

Колектив служби статистики щиро вітає інженера 2-ї
категорії відділу аналізу графіка поїздів

Тетяну Володимирівну СКИГАР
із Днем народження!
Нехай квітнуть у серці трояндами ніжно
Надія, любов і палкі почуття!
Хай буде яскравим, завжди дивовижним
І дуже щасливим все Ваше життя!
Куди б не вів життєвий шлях,
Хай лиш до щастя доля повертає,
І кожна мить, неначе птах,
Крилом любові й ласки осіняє!

із ювілеєм!
Нехай в житті все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Кохання, щастя, вірні друзі
І вічно юна, нестаріюча душа!
Всю доброту та радість в світі
Для щирої людини, яка горить сама
Й запалює усіх навколо
Своєю працею щодня!!!

Колектив служби колії вітає провідного інженера з
організації та нормування праці служби

Наталію Йосипівну ЮНИК
із 50-річчям!
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього немилі всі добрі діла,
В здоров’ї – багатство, і радість, і сила,
А більшого щастя на світі нема!
А Ваша енергія, мудрість та сила
Нехай не згасають ніколи з літами,
Душа ж Ваша чиста, велика й красива
Та посмішка щира хай буде між нами!

Вітаємо найдорожчу та наймилішу нашу маму, дружину
та люблячу бабусю, завідувача локомотивних бригад
обертового депо Чоп

Марію Володимирівну БУБЛИК
із ювілеєм!
Низенько до ніг Ваших, мамо, схилюся,
Ми в вічнім боргу перед Вами, матусю!
Ми дякуєм щиро за чуйне серденько,
За те, що найкраща у світі Ви, ненько!
Здоров’я міцного бажаємо, мила,
Щоб завжди були Ви здорова й щаслива!
Живіть же, матусю, ще років до ста,
Бо світ цей без Вас – сирота!

Колектив товарної контори станції Львів
щиро вітає комерційного агента

Уляну ТОКАРЧИК
та її нареченого

Начальник і чергові по станції Моршин щиро вітають
чудову людину, ревізора з руху поїздів

Михайла МАТКІВСЬКОГО

Андрія Васильовича ЦАПА

із одруженням!

із 30-річчям та народженням донечки!
Хай ладиться скрізь – на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас!
Все світле, хороше, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя вирує стрімкою рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує ще довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Колектив господарської служби щиро вітає інженера служби

Марту Демчук та її чоловіка Юрія
із народженням синочка!
У вас народився син,
Надія ваша і опора!
Хоч стане він таким
Іще не зовсім скоро!
Йому іще рости й пройти
Життя потрібно всі етапи!
То ж хай з ним поруч на шляху
Завжди ідуть і мама, й тато!

Достаток, щастя і кохання
Хай будуть поруч повсякчас!
Нарешті справдилось бажання
Яке навік з’єднало Вас!
В одне злилися Ви серцями
І стали вдвох на рушничок,
І ми бажаєм Вам з роками
Гарненьких, милих діточок!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці

Парасковію Михайлівну РОМАНЮК
Василя Івановича ГРИГОРІЙЧУКА
із 70-річчям!
Хай в добрі і здоров’ї проходять літа,
Хай повага стрічається всюди,
Хай на полі життя колосяться жита,
І цінують за працю Вас люди!

Поміж гір і біля моря розташований Судак. А біля
древньої фортеці стоїть наш пансіонат. Море, гори
навкруги, скрізь чудові краєвиди. Гарно тут відпочивають і дорослі, й діти.
Ці рядки надихнули мене на приємні спогади про відпочинок у пансіонаті “Львівський залізничник”. Гарні корпуси,
прикрашена квітами територія, лагідне сонце, тепле море,
привітний персонал, смачне меню – усе для хорошого відпочинку. Хоча для мене відпочинок – це не тільки сонце
і море, але й можливість відвідати визначні місця, що дихають історією: Генуезька фортеця, “Стежина Голіцина”,
згаслий вулкан Кара-Даг...
Буваючи в Судаку, я завжди намагаюся побачити і почути щось нове, цікаве. Цього разу побувала у Бахчисараї,
у Ханському палаці XVII ст., побачила “Фонтан сліз”, оспіваний Олександром Пушкіним у поемі “Бахчисарайський
фонтан”. А ще побачила на власні очі печерне місто ЧуфутКале, історія якого почалася у V столітті і тривала майже
до кінця XIX-го.
Побували ми і в одному зі семи чудес природи – печері
Еміне-Баір-Хосар, розташованій на нижньому плато гори
Чатир-Дар, та у “Мармуровій”печері. Неможливо описати
словами красу, створену тисячі років тому, де між підземними колонами може поміститися дев’ятиповерховий будинок, є підземне озеро, а стіни прикрашені коралітовими
квітами та різнокольоровими кальцитами.
Люблю бувати в Криму, насолоджуватися сонцем, морем і мандрувати. Чудово, що саме у цій казковій місцині
розташований наш пансіонат “Львівський залізничник”.
Оксана НЕНЕКА,
інженер Рівненського регіонального
інформаційно-обчислювального центру
Фото автора

ПОГОДА

Прогноз погоди на 20-26 вересня
Упродовж 20-26 вересня на більшій частині території
залізниці вітряно і з невеликими опадами. У п’ятницю мінлива
хмарність, часом невеликий дощ. Вітер помірний, поривчастий.
Температура вночі 4-9°, вдень 12-17° тепла, у горах уночі 1-6°,
вдень 4-9° вище нуля. У суботу на Волині, Рівненщині, у горах
невеликий дощ. Вдень подекуди теж дощитиме. Температура
вночі 5-10°, вдень 12-17° тепла, у горах уночі місцями 1-4°, вдень
9-11° вище нуля. У неділю мінлива хмарність, без істотних опадів.
Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°, на Закарпатті 15-20° тепла,
у горах уночі 1-4°, вдень 9-11° вище нуля.
У понеділок переважно без опадів. Температура вночі 4-9°,
вдень 12-17°, на Закарпатті 15-20° вище нуля, у горах уночі місцями 0-3°, вдень 5-10° тепла. У вівторок місцями невеликий дощ,
мряка. Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°, на Закарпатті 1621° тепла. У середу переважно без опадів. Температура вночі 611°, вдень 15-20°, місцями до 23° тепла. У четвер невеликий дощ.
Температура вночі 6-11°, вдень 12-17° тепла, у горах місцями
9-12° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №439627, видане ВП “Станція Львів” у 2011 р.
КУБРАКУ С.В.
● Посвідчення ЛВ №450862, видане
ВП “Мостобудівельний поїзд №63” у 2012 р. ПАВЛОВСЬКОМУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №439611, видане ВП “Станція Львів” у 2011 р.
ДАЛИКУ Ю.В.
● Посвідчення ЛВ №464512, видане ВП “Моторвагонне депо Львів”
у 2011 р. ШОТ Г.С.
● Посвідчення ЛВ №503250, видане ВП “Львівська механізована
дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт” у 2013 р.
РУДЕНКУ С.О.
СПІВЧУТТЯ

Колектив та профспілковий комітет ВП “Львівська
дистанція зв’язку” висловлюють щирі співчуття близьким та рідним з приводу смерті колишнього працівника дистанції, старшого електромеханіка зв’язку
ГАНУЛЯКА Іллі Ілліча.
Нехай світла пам’ять назавжди залишиться у
серцях усіх, хто його знав, любив і поважав.

