ПРИВІТАННЯ

Чоловік Роман, дочка Оксана, син Тарас та вся родина
вітають кохану дружину, дорогу доньку та любу матусю

Ольгу Теодозіївну МИХАЙЛИШИН
із ювілеєм!
Вам бажаєм щастя море,
Щоб в житті не знали горя,
Щоби довго не старіли
І ніколи не хворіли!
Щоб Вас люди шанували,
На роботі поважали,
Щоб у Вашому житті
Все було на висоті!
Син Юрій, дочка Тетяна, невістка Наталія, онуки
Павло, Володимир, Олександр, Юрій, Ростислав,
правнуки Андрій, Олексій та правнучки Аня, Вікторія,
Віталіна, Анастасія щиро вітають люблячого батька,
дідуся, прадідуся та прекрасну людину

Олександра Феодосійовича СТАДНИКА

Колектив центру науково-технічної інформації і
бібліотечно-бібліографічного обслуговування
щиро вітає бібліотекаря

Каріну Сергоївну КОЧАРЯН
із Днем народження!
Хай із подихом холодної зими
Приходить щастя, стукає в віконце,
І ти його у душу пропусти,
Щоб зігрівало, наче сонце!
Хай день дарує усмішку тобі,
А вечір – тишу і палке кохання,
І щоб завжди в твоєму крузі
Була любов і вірні друзі!
Колектив служби локомотивного господарства
вітає начальника локомотивного депо Тернопіль

Василя Мирославовича ОСТРОВСЬКОГО
із ювілеєм!

із 85-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!
Адміністрація та профком ВП “Рівненська
дистанція колії” вітають трудовий колектив та
колишніх працівників із

70-річним ювілеєм дистанції!
У цей день святковий
Прийміть наш букет пошани й любові!
Хай доля дарує Вам довгого віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку!
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!
Ми вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує вам многі літа!
ОГОЛОШЕННЯ

Дорожній фізкультурно-спортивний клуб “Локомотив”
запрошує залізничників та членів їх сімей до активних занять фізичною культурою і спортом. До ваших послуг 2
зали ігрових видів спорту (футбол, волейбол, баскетбол,
бадмінтон), тренажерний зал для чоловіків, тренажерний
зал для жінок, відкритий міні-футбольний майданчик, зал
настільного тенісу, зал шейпінгу, зал важкої атлетики. Ми
працюємо щоденно з 8-00 до 22-00 години.
Оплата за заняття через профкоми Ваших підприємств.
Наша адреса: м. Львів, вул. Федьковича, 30 (район
Привокзального ринку).
Тел. для довідок: 226-37-39, 226-52-62.
ВП “Експлуатаційне вагонне депо Тернопіль” має
гостру потребу в укомплектуванні вакантних посад:
• водій автотранспортних засобів – 2 штатні одиниці.
Прийом працівників на вакантні посади проводитиметься за переводом з інших підрозділів залізниці.
За інформацією звертатися за телефоном 23-94.

Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші рідні й друзі теж!
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом!
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом!

Інну Тарасівну КОЛЯДКО
з нагоди весілля!
Любов сьогодні вас з’єднала,
З’єднала душі і серця,
На рушничку весільнім долі
Зв’язали на усе життя!
Нехай вас Бог благословляє,
Дасть добру долю, діточок,
Вітаєм щиро, стелим стежку
З барвінку, з квіток пелюсток!

СПІВЧУТТЯ

Колектив медичної служби висловлює щирі співчуття начальнику лікувально-профілактичного
відділу Тетяні Андріївні Безеці
з приводу смерті її матері.
Колектив Об’єднання ветеранів
війни та праці Львівської залізниці глибоко сумує з приводу смерті ветерана залізничного транспорту, колишнього начальника
вантажної служби, Почесного залізничника, який пропрацював на
транспорті 53 роки, ГЛАДКОГО
Василя Федоровича і висловлює щирі співчуття рідним та
близьким покійного.

із 60-річчям!
Спинити час ніхто не в змозі,
Ростуть ліси, дари дарує сад,
На зимовім Вашому порозі
З’явились перші мудрі 60!
Нехай добро до Вас щоднини прибуває,
Як струмінь чистої джерельної води,
Хай зло далекими стежками обминає,
А радість поруч йде в житті завжди!

Степана Васильовича АНДРУШКІВА

Богдана Євгеновича НАГОРНОГО

● Посвідчення ЛВ №473572, видане ВП “Кам’янка-Бузька дистанція
колії” у 2012 р. БРОДЮКУ А.Й.
● Приміський
квиток
ф.4
№010127, виданий білетною
групою ст. Чернівці у 2013 р.
ВИННИЧУКУ І.Р.

Петра Юліановича МАКСИМОВА

Колектив пасажирського цеху станції Львів щиро вітає
заступника начальника станції

Мама, тато, сестричка, шваґро і племінничок Антончик
вітають любого сина, дорогого брата та дядька

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції залізничних перевезень
вітає колишнього чергового по депо локомотивного депо Львів

із 45-річчям!
Бажаємо удачі, тепла і добра,
Щоб всі негаразди згоріли дотла!
Щоб жить – не тужити до ста літ вдалося,
Хай збудеться все, що іще не збулося!
Нехай обминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться рівна життєва дорога!
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаємо!

та секретаря локомотивного депо Чернівці

Реклама

із 25-річчям!
Мов хризантеми, зорі золоті
Зберем тобі на щастя й світлу долю,
Щоб мала стільки радості в житті,
Як струн вітрів у вічній пісні поля!
Бажаєм долі щедрої, тепла,
Кохання, добрих вірних друзів,
Щоб врода не зів’яла, а цвіла,
Немов калина у широкім лузі!
Здоров’я тобі міцного, щастя людського,
Хай Матір Божа тебе оберігає,
А Господь щасливу долю посилає!

Романа Івановича ЖУКА

Олега Юрійовича КЛИМА

Ми тебе щиро вітаємо,
Щастя, здоров’я і миру бажаємо,
Зичим достатку, любові й тепла,
Від друзів поваги, від людей добра!
Щоб твоє здоров’я, як кремінь, було,
Щоб щастя людське його берегло,
Щоб радість постійно була на порозі,
А лихо у вічній далекій дорозі!
Ми дякуємо Богу, що ти у нас є,
Хай Він тобі щастя й здоров’я дає!

Єлизавету Миколаївну ЛЕСЮК

Колектив бригади ТО-2 моторвагонного депо
Львів щиро вітає слюсаря 4 розряду

Колектив служби локомотивного господарства
вітає інженера 2-ї категорії

із 30-річчям!

Колектив станції Сколе вітає комерційного агента

із Днем народження!
Бажаєм Вам сонця на життєвій ниві
І вірних друзів завжди на путі,
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде у Вашім житті!
Нехай квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі мрії,
І доля посилає многа літ
Здоров’я, щастя, радості й надії!
Колектив єдиної зміни станції Підзамче щиро вітає чергового
механіка СЦБ дистанції сигналізації та зв’язку станції Львів

Богдана Степановича ДРОФ’ЯКА
із 40-річчям!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі!
Хай молодість Твоя ще довго квітне,
Усмішка сяє на Твоїх устах,
І лиш хороше, радісне, привітне
Тобі в житті перетинає шлях!
ПОГОДА

Упродовж 7-13 лютого на більшій частині території залізниці переважатимуть весняні погодні мотиви. У п’ятницю – хмарно з проясненнями, вночі
місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів. На Закарпатті та в горах
часом опади снігу, вдень – дощу. Температура вночі 1-6°, на Івано-Франківщині,
Буковині 5-10° морозу, на Закарпатті від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6°
вище нуля. У суботу хмарна погода, місцями невеликі опади дощу, мряки, мокрого снігу. Вночі та вранці місцями туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на Івано-Франківщині, Буковині
1-6° морозу, вдень 1-6°тепла, на Закарпатті вдень до 8° тепла. У неділю
хмарно, невеликі опади дощу, мряки, у горах – мокрий сніг. Вночі та вранці
місцями туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, на Івано-Франківській дирекції 1-6° морозу, на Закарпатті
вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° вище нуля.
У понеділок-вівторок хмарна погода, часом опади дощу, мряки та мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця. 11 лютого у східних районах залізниці поривчастий вітер. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на
Івано-Франківщині, Буковині, у південних районах Тернопільщини місцями до
5° морозу, вдень 3-8° тепла. 11 лютого вночі від 0 до 5° морозу, вдень від 0
до 5° тепла. На Закарпатті вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° вище
нуля. У середу часом дощ, у горах – із мокрим снігом. Температура вночі
близько нуля, на Закарпатті до 3° тепла, вдень від 0 до 5° тепла.
У четвер переважно без опадів, лише вночі на Закарпатті та в західних районах Львівщини невеликі опади. Температура вночі від 0 до
5° морозу, на Закарпатті місцями від 0 до 3° тепла. Вдень 1-6° тепла,
у горах близько нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

