ПРИВІТАННЯ

Колектив ЄТехПД ВП “Інформаційно-обчислювальний
центр” вітає старшого товарного касира

Наталію Григорівну МАРУЩАК
із 50-річчям!
Добра і любові бажаємо багато,
Хай дім Ваш минає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода!
Хай щастя панує у Вашому домі,
І радість у ньому живе!
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже!
Керівництво та профспілковий комітет експлуатаційного
вагонного депо Ужгород вітають складача поїздів ППВ Батьово

Івана Степановича СУСИКА
із 50-річчям, яке він святкуватиме 23 лютого!
Вам лише п’ятдесят! Це зовсім небагато,
Коли серце співає і хочеться свята,
Коли воно б’ється і прагне любові,
Коли руки умілі до праці готові,
Коли мудрість зоріє у кожному слові,
Тож живіть іще стільки ж у шані й здоров’ї!
Колектив ВП “Львівський експериментальний завод”
вітає директора

Василя Михайловича БАЇКА
із 60-річчям!
Шановний Василю Михайловичу!
Хай подальші роки дарують Вам радість і любов,
приносять успіхи та удачу, відкривають для Вас нові
приємні і несподівані можливості!
Бажаємо здоров’я і наснаги,
Щоб доля усміхалася не раз!
Любові близьких, шани і поваги,
Бажаємо, щоб все було гаразд!
Служба комерційної роботи та
маркетингу сердечно вітає
заступника начальника служби –
ревізора комерційного дорожнього

Олега Альбертовича РЕШЕТНІКОВА
із 45-річчям!
та провідного інженера служби

Миколу Дмитровича ЧЕБОТАРЬОВА
із 55-річчям!
Хай з Вами будуть успіх і добро,
Щоб радісним, легким життя було!
Бажаємо Вам щастя і достатку,
У всіх ділах удачі і порядку!
З нагоди свята зичимо Вам щиро
Здоров’я, спокою та миру,
А ще любові та наснаги,
Краси земної та поваги!
Колектив станції Рава-Руська щиро вітає начальника станції

Василя Тарасовича ЗАЛУЦЬКОГО
із 35-річчям!
В цей день особливий вітаємо Вас!
Хай радість в душі розквітає!
Прийміть найщиріші вітання від нас –
Хай усміх в очах Ваших сяє!
Хай доля дарує щасливі роки,
Натхнення, любов і надію,
Хай втіляться Ваші прекрасні думки,
Бажання і райдужні мрії!
ОГОЛОШЕННЯ

Дорожній фізкультурно-спортивний клуб “Локомотив”
запрошує залізничників та членів їхніх 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.

Колектив служби статистики щиро вітає
колишнього начальника служби

Колектив відділу з організації тендерних закупівель від
щирого серця вітає економіста І категорії відділу

Олександру Михайлівну ПЕХ

Наталію Олегівну ДІДЕНКО

із Днем народження!
У цей святковий день
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!
Чоловік Ярослав, доньки Юліана та Аліса з нареченим Дмитром,
син Павло вітають люблячу дружину та дорогу маму

Галину Ігорівну ФЛІНТУ
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!
Адміністрація та профспілковий комітет ПрАТ
“Львівський локомотиворемонтний завод” вітають
заступника голови правління з постачання та логістики

Володимира Івановича ОЛІЙНИКА
із 50-річчям!
Допоки сонце світить з висоти,
Птахи щебечуть, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти
І днем грядущим від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А Вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!
Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці
із 80-річчям!

Орисю Іванівну ГАВРИЛЮК

із Днем народження!
Вітаємо тебе зі святом!
Нехай життя буде багатим
На здоров’я, і на силу,
І на доленьку щасливу!
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань!
Колектив служби статистики щиро вітає
колишнього начальника відділу

Ольгу Михайлівну ЮРГУ
із Днем народження!
Бажаємо миру та світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щирості серця, людської поваги!
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!
Дружина Галина, доньки Наталія і Оксана, зяті Василь та
Ігор, внучки Олічка, Юлія-Марія, Софійка та вся велика родина
вітають коханого чоловіка, дорогого тата, дідуся та брата,
заступника голови правління з постачання та логістики ПрАТ
“Львівський локомотиворемонтний завод”

Володимира Івановича ОЛІЙНИКА
із ювілеєм!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час,
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

із 70-річчям!

Романа Юрійовича ОСИПЧУКА

Колектив служби статистики щиро вітає старшого ревізора

із 60-річчям!

Василя Михайловича ЮРЧУ

Івана Івановича ДОЩЕВНИКА

із Днем народження!

Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!
Колектив апарату безпеки руху поїздів та автотранспорту
залізниці щиро вітає старшого інспектора з автотранспорту

Ростислава Богдановича ГУРЕЯ
із 45-річчям!
Хай пливе щасливо Ваш життєвий човен
І минає легко береги круті,
І любові буде хай завжди він повен,
То – найголовніше у людськім житті!
Нехай в душі завжди горять
Іскринки радості й бажання,
Нехай не знає серце зрад,
А тільки радість і кохання!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 21-27 лютого 2014 р.
Упродовж 21-27 лютого на більшій частині
території залізниці утримуватиметься тепла
погода. У п’ятницю без опадів, тільки у другій половині дня на Закарпатті та в горах місцями невеликий дощ. Температура вночі від 2° морозу до
3° тепла, у горах місцями 2-4° нижче нуля, вдень
6-11°, у горах 3-8° тепла. У суботу часом дощ, мряка. На Закарпатті та в горах місцями сильні опади.
Температура вночі від 0 до 5° морозу, вдень 4-9°, на
Закарпатті 6-11° вище нуля. У неділю часом дощ, у
горах – із мокрим снігом, вночі на Закарпатті та в
горах місцями сильні опади. Температура вночі від
1° морозу до 3° тепла, на Закарпатті від 0 до 5°
тепла, вдень 1-6°, на Закарпатті 7-12° вище нуля.
У понеділок вночі невеликі опади мряки, мокрого снігу, вдень без істотних опадів.
Температура вночі близько нуля, вдень 2-7°, на
Закарпатті 7-12° тепла. У вівторок без істотних
опадів. Температура вночі від 0 до 5° морозу, на
Закарпатті від 2° морозу до 3° тепла. Вдень 2-7°,
на Закарпатті 7-12° вище нуля. У середу-четвер на
більшій частині території залізниці без істотних
опадів, лише у середу у східних регіонах магістралі
місцями невеликі опади. Температура вночі від 0 до
5° морозу, на Закарпатті від 2° морозу до 3° тепла.
Вдень 3-9°, на Закарпатті 8-13° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, щастя, успіхів, надії!
Усмішок глибоких, як дно океану,
Й міцного кохання – без меж і обману!
Дружина та діти вітають
Василя Баїка з Днем народження
Вітаємо з роками, що завітали
У твоє бурхливе життя!
Живи так, щоб було що пригадати,
Коли доживеш ти у щасті до ста!
Твори і висот нових досягай,
Ми знаємо, ти можеш багато,
Створи на землі свій малесенький рай,
Нехай у душі кожен день буде свято!

Реклама

