ПРИВІТАННЯ

Колеги по роботі з відділів нормування праці та
планово-економічного щиро вітають провідного інженера з
організації та нормування праці ВП “Локомотивне депо
Львів-Захід”, чудову жінку, хорошого наставника та керівника

Колектив редакції газети “Львівський залізничник”
щиро вітає заступника голови профспілкового
комітету управління залізниці – головного бухгалтера

Лесю Романівну КАРПУ

Іванну Миколаївну ХАМЕВКО
із ювілеєм!
Із ювілеєм щиро вітаєм,
Щастя й здоров’я Тобі ми бажаєм!
Хай сміється доля, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі!
Нехай Тебе щастя, як дощ, обливає,
Нехай Тебе радість завжди зустрічає!
Нехай Тебе любить, хто милий душі,
Цього ми бажаєм Тобі від душі!

Колектив служби колії вітає колишнього
головного бухгалтера ВП “Рівненська дистанція колії”

Світлану Іванівну ОЛЕФІР
із 60-річчям!
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!
Трудовий колектив ВП “Пасажирська служба” щиро вітає
головного бухгалтера ВП “Вокзал станції Чернівці”

Наталію Богданівну ГРИГОРЯК
із 55-річчям!
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці!
Нехай життя квітує буйним цвітом,
І день народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!

із ювілеєм!
Бажаєм Вам, щоб доля дарувала
В зимовім сонці весняне тепло!
Щоб Ваша молода душа співала,
А для печалі місця не було!
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!
Адміністрація та профком ВП “Рівненська
дистанція колії” вітають колишнього
головного бухгалтера дистанції

Світлану Іванівну ОЛЕФІР
із ювілеєм!
Хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за свої літа!
Хай сонечко 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!
Колектив служби локомотивного господарства
вітає провідного економіста служби

Любов Іванівну ШТИБЕЛЬ
із ювілеєм!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя бажаємо!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі!
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Бажаємо щастя, добра і тепла,
Хай буде достаток і добрі діла!
До сотні років дожить довелось,
Усе, що чекалось в житті, щоб збулось!

Керівництво та весь трудовий колектив
ВП “Пасажирська служба” щиро вітають
колишнього начальника відділу організації перевезень
пасажирів та справжнього друга

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

Ігоря Миколайовича КУЛЬЧИЦЬКОГО

Євдокію Миколаївну АНДРІЇШИН

із 70-річчям, яке він святкуватиме 26 січня!

із 70-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,
Не знали б Ви тяжких турбот!
А ще бажаєм добре жити,
Щоб внуки виросли – гей раз!
Щоб мали Ви кого любити,
І щоб любили щиро Вас!

із 90-річчям!

Романа Михайловича КОЦАБУ
із 60-річчям!

Ірину Михайлівну ХОЛЕВЧУК
Віру Володимирівну КУКОШ
Мирослава Івановича МОСІЙЧУКА
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Реклама

Члени первинної профспілкової організації управління
Львівської залізниці щиро вітають заступника голови
профспілкового комітету управління
Львівської залізниці – головного бухгалтера

Лесю Романівну КАРПУ
із 55-річчям!
Бажаємо здоров’я, як криця, міцного,
Будьте душею завжди молоді!
Хай Вашу долю освітлюють зорі,
А щастя рікою вливається в дім!
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини!
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіх в нашім колективі,
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!
Чоловік Михайло та донька Ірина щиро вітають
кохану дружину та найкращу маму у світі, головного
бухгалтера профкому управління Львівської залізниці

Лесю Романівну КАРПУ
із ювілеєм!
Летять літа, проходять роки,
І час невпинно вдаль летить,
Та хай Твої життєві кроки
Щомиті ангел хоронить!
Хай шле здоров’я Бог і щастя,
Кохання щире без кінця,
Нехай усе на світі вдасться,
І посмішка не йде з лиця!
Ми тебе ЛЮБИМО!
Ольга Дігтірьова та Михайло Іванович щиро вітають
комірника пасажирського вагонного депо Львів

Марію Олексіївну ПУКШИН
з іменинами, Новим роком та святами!
Куди б не вів життєвий шлях,
Хай лиш до щастя доля повертає,
І кожна мить, неначе птах,
Крилом любові й ласки осіняє!
А Ви завжди лишайтесь молодою,
Живіть у щасті й радості до ста!
Хай Мати Пречиста на крилах тримає!
Ісус Христос хай Вас оберігає!
Колектив служби перевезень щиро вітає колишнього
начальника сектора спецперевезень

Івана Харитоновича ЛИПНИЦЬКОГО
із 70-річчям!
Ви не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття – довгий вік!
Із ювілеєм Вас вітаєм,
І буде радісним кожен наступний рік!
Хай у житті Вашім буде літо,
Хай Ваша осінь буде тепла й золота,
До Вас у гості їдуть завжди діти,
Хай радість на подвір’ї не стиха!
Нехай рясні дощі дарують Вам здоров’я,
Проміння сонячне цілує у вуста,
Нехай онуки зігрівають Вас любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя!

ПОГОДА

Упродовж 24-30 січня на більшій частині
території залізниці пануватиме справжня
зима. У п’ятницю хмарно з проясненнями,
без істотних опадів. Місцями ожеледь, на
дорогах ожеледиця. Температура вночі
11-16°, у Рівненській, Тернопільській, ІваноФранківській областях 17-22° нижче нуля,
вдень 6-11° морозу; на Закарпатті вночі 38° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У суботу хмарно з проясненнями, вдень часом сніг. Температура вночі 10-15°, місцями
при проясненнях до 21° морозу, вдень 7-12°
морозу; на Закарпатті вночі 3-8° нижче нуля,
вдень 1-6° морозу. У неділю хмарно з проясненнями, часом невеликий сніг. Температура
вночі 11-16°, у східних регіонах при проясненнях місцями до 21° морозу, вдень 6-11°

нижче нуля; на Закарпатті вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
У понеділок-вівторок без істотних
опадів, подекуди можливий невеликий сніг.
Температура вночі 9-14°, місцями при проясненнях до 20° морозу, вдень 4-9° нижче нуля;
на Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень від
3° морозу до 2° тепла.
Надалі на більшій частині території
магістралі невеликий сніг. Температура в
середу вночі 9-14°, при проясненнях місцями
до 16° морозу, у горах 17-20° нижче нуля; на
Закарпатті вночі 4-9° морозу, вдень від 3°
морозу до 2° тепла. У четвер уночі 5-10°,
при проясненнях 14° нижче нуля, вдень від
0 до 5° морозу; на Закарпатті вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

Колектив та профспілковий комітет Підзамчівської дистанції колії зі сумом зустрів звістку, що на 43 році
життя передчасно відійшов у вічність черговий по переїзду
МОКРИЦЬКИЙ Володимир Михайлович.
Поділяємо біль непоправної втрати з рідними і близькими покійного та висловлюємо щирі співчуття.

