ПРИВІТАННЯ

Мама Марія, чоловік Володимир, дочки Ольга і Оксана,
син Олег, зяті Микола та Іван, внук Роман, сваха Софія
Шайновська щиро і сердечно вітають дорогу дочку,
дружину, маму, тещу, бабусю і сваху

Ганну Прокопівну КОГУТ
із 55-річчям, яке вона святкуватиме 22 грудня!
Прийміть вітання найкращі наші
І побажання в цей святковий день:
Щоб від життя була завжди лиш радість,
А ще – любов і шана від людей!
Хай огортають Вас літа теплом,
Яке із серця Вашого струмує,
І на сто років доброго здоров’я Вам
Ваша рідня Вам щиро дарує!!!
Колектив відділу з організації тендерних закупівель від щирого
серця вітає заступника начальника відділу – начальника
сектора із закупівлі товарно-матеріальних цінностей

Людмилу Дмитрівну ФІЛІПСЬКИХ
із ювілеєм, який вона святкуватиме 23 грудня!
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад,
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже - 55!
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть 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 Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
ПОДЯКА

Колектив зміни ТО-ІІ моторвагонного депо
Львів вітає свою колегу

Ганну Прокопівну КОГУТ
із 55-річчям, яке вона святкуватиме 22 грудня!
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!
Коханий чоловік Михайло, люблячі дочки
Наталя та Оксана, зять Богдан вітають чарівну
дружину, найдорожчу у світі матусю

Володимир ЗАХАРКО, пенсіонер

ПОГОДА

Упродовж 20-26 грудня на більшій частині території залізниці і надалі утримуватиметься переважно суха погода. У
п’ятницю мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман, на Буковині, Івано-Франківщині, Тернопільщині,
Рівненщині – із памороззю, слабкою ожеледдю. На дорогах
місцями ожеледиця. Температура вночі від 0 до 5°, місцями
6-8° морозу, у горах 7-12° нижче нуля, вдень від 1° морозу до
4° тепла. У суботу вночі та вранці місцями невеликі опади мокрого снігу, мряки. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура вночі від 0 до 5°
морозу, у горах місцями 6-8° нижче нуля, вдень від 0 до 5° тепла. У неділю без опадів. Температура вночі від 0 до 5° морозу,
вдень від 0 до 5° тепла.
У понеділок невеликі опади мокрого снігу, мряки, слабка
ожеледь. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень
від 0 до 5°, місцями до 7° тепла.
Надалі зберігатиметься здебільшого суха та вітряна погода. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6°
вище нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

Керівництво та працівники пасажирської служби глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття начальнику
сектора маркетингу Богдані Степанівні Яцик з приводу
передчасної смерті батька Яцика Степана Івановича.

Людмилу Георгіївну МАРУСИК
із 50-річчям!
Бажаємо здоров’я міцного –
Без нього не милі ніякі діла!
В здоров’ї – багатство і радість,
І більшого щастя нема!
Всього, що прекрасного є у житті,
Від щирого серця бажаємо всі!
Хай щастя завжди панує у домі,
І радість хай буде завжди,
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!

Галину Юліанівну ГВОЗДЕЦЬКУ

Колектив служби сигналізації і зв’язку від щирого серця
вітає начальника фінансово-економічного відділу служби

із 45-річчям!

Світлану Вікторівну АНДРЕЄВУ

В день Вашого, рідненька, ювілею,
Ми усією Вас вітаємо сім’єю!
Здоров’я й щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм щиро,
Щоб більше радощів траплялося земних,
Щоб серце Ваше, Мамо, не боліло,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю – ми бажаєм щиро!
Дружина, дочка, зять, онуки Вікторія і Тетяна,
родина залізничників зі Львова вітають коханого
чоловіка та дорогого батька і дідуся

Миколу Васильовича ЛЕСЮКА
Нещодавно я перебував на лікуванні у клінічній лікарні Львівської залізниці у 2-му терапевтичному відділенні.
Висловлюю щиру подяку працівникам відділення, а особливо
завідувачу відділення Надії Віблі, яка у важких умовах змогла
організувати добру роботу з молодими працівниками. Чому
називаю умови праці важкими? Тому що в 2-му терапевтичному відділенні, на відміну від інших відділень лікарні, нема
євроремонту. Але це не перешкоджає всьому медичному
персоналу віддано працювати. За час лікування я не почув
від хворих нарікань на медичних працівників, лікарі всіляко
допомагають хворим видужати.
У відділенні на стінах висять ікони, є духовна література,
яку пацієнти можуть почитати, адже лікування тіла потрібно
розпочинати з лікування душі.
Особлива подяка моєму лікуючому лікарю Ярині Кісіль.
Спілкуючись із нею, дізнався, що її батьки працюють на залізниці, і власне від них лікар добре знає про роботу залізничників.
Таке знання специфіки праці різних професій на залізниці дає
їй можливість з особливою увагою ставитися до хворих – ветеранів-залізничників чи теперішніх працівників магістралі.
За професійність, ввічливість, людяність, чуйне ставлення до хворих вдячний медичним сестрам процедурного кабінету відділення – Ірині Федорко, Романії Мандзяк.
Із нагоди наближення Нового року та Різдва
Христового вітаю всіх працівників 2-го терапевтичного відділення. Нехай робота приносить радість і здійснюються
всі ваші мрії та побажання.

Чоловік Василь, дочка Тетяна з чоловіком Валерієм, син
Юрій, внучки Руслана, Андріана щиро вітають дорогу
дружину, турботливу маму, люблячу бабусю

із 55-річчям та іменинами!
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя лише частину –
Попереду багато ще доріг!
Бажаєм Вам століття ще прожити,
Здоров’я доброго на всю ту сотню літ,
І внуків всіх ще одружити
Й благословити правнуків у світ!
Колектив служби статистики щиро вітає
начальника відділу аналізу графіка руху поїздів

Анну Сергіївну ПИЖИК
із Днем народження, яке вона святкуватиме 22 грудня!
Бажаємо погожих днів, щасливої долі,
Радості стільки, як квітів у полі!
Усмішок глибоких, як дно океану,
Великого щастя, без зла і обману!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Господь щастя й сили посилає,
Хай завжди ведеться з легкої руки
На добрі і довгі безхмарні роки!

із Днем народження!
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії!
Хай палають в серці почуття високі,
І дарує доля повні щастям роки!
Дружина Галина, син Роман, невістка Оля та внук Максим
сердечно вітають дорогого чоловіка, батька і дідуся

Олега Миколайовича КУЗНЕЦОВА
із ювілеєм!
Зичимо ще літ багато,
Радості й ні крихточки біди,
Щоб життя для Вас було, як свято,
Й дарувало посмішку завжди!
Хай береже Вас Мати Божа
Від злих людей і різних бід,
Хай дасть здоров’я і поможе
Прожити в щасті многа, многа літ!
Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці
із 80-річчям!

Ганну Петрівну МИХАЛЬЧУК
із 70-річчям!

Миколу Дмитровича РИМИКА
із 60-річчям!

Михайла Романовича ПАКІША
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба!
Хай доля дарує довгого віку,
Здоров’я міцного і щастя без ліку!
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2013 р. РУДЕНКУ С.О.
● Посвідчення ЛВ №523134, видане
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ВП “Колійна машинна станція №125” у 2012 р.
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● Посвідчення ЛВ №504869, видане
ВП “Самбірська дистанція колії” у 2012 р.

ПОДОЛЬЦЮ М.Я.
● Посвідчення ЛВ №459038, видане
ВП “Івано-Франківський загін воєнізованої
охорони” у 2010 р. ЛЮТОМУ І.Я.
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ПАДАЛЬЧУКУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №519442 та приміський квиток ф.4 №010827, видані ВП “Експлуатаційне
вагонне депо Тернопіль” у 2013 р.
ФЕДІРКУ А.І.
● Приміський квиток ф.4 №013721, виданий ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у
2013 р. ТЕХУ В.П.
● Посвідчення ЛВ №494617, видане
ВП “Стрийська дистанція електропостачання”
у 2011 р. СТЕГНІЦКОМУ І.С.
● Приміський квиток ф.4 №007823, виданий
ВП “Будівельно-монтажний поїзд служби
електропостачання” у 2013 р. ОБРОЦІ О.В.
● Посвідчення ЛВ №517501, видане
ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у 2013 р. ГАЗДИКУ С.П.
● Посвідчення ЛВ №460235, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2012 р. МАШКО О.І.
● Посвідчення ЛВ №508215, видане
ВП “Чернівецька дистанція колії” у 2012 р.
ЛУПУ І.І.

