ПРИВІТАННЯ

Організація ветеранів управління залізниці вітає ветерана
праці, члена ради ветеранів залізниці, Почесного ветерана
України, колишнього інженера-програміста
інформаційно-обчислювального центру

Ларису Якимівну КЛИМОВИЧ
із 70-річчям!
Прийшла до Вас знаменна дата
В калиновім намисті літ,
Слова найкращі хочем передати,
Палкий і щирий шлем привіт!
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
І хай щоранку з неба сонце ясне
Вас зігріває щастям і любов’ю!
Чоловік Василь, синочок Святослав та батьки
щиро вітають кохану дружину, найдорожчу у світі
матусю, дорогу дочку – оператора при черговому ст. Лавочне

Галину Степанівну ЧЕРНІХОВСЬКУ
із 30-річчям!
Щиро всі тебе вітаєм
З гарним віком, молодим,
Нехай Господь обласкає
Своїм світлом осяйним!
Нехай літо наворожить
Долі гарної в житті,
Хай добра тобі намножить
На майбутньому путі!

Чоловік Іван, дочка Надійка з чоловіком Степаном, син
Іван з невісткою Мар’яною, внуки Андрійко, Володимир,
Івасик і Богданчик, свати Коренюки та Приведенці
сердечно вітають кохану дружину, дорогу маму та
найдорожчу люблячу бабусю, шановну сваху, чергову по
станції Надвірна

Світлану Миколаївну ЯВОРСЬКУ
із 55-річчям!
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!

Колектив станції Сколе вітає квиткового касира

Оксану Ярославівну МАТІЇВ
із 35-річчям!
Ми тобі бажаєм не мінятись,
Завжди такою залишатись,
І щоби довго, літ до ста,
Була душею молода!
Ще зичим жити у любові,
Купатись в радості й здоров’ї,
А також успіху й грошей,
І щоб усе було окей!
А на закінчення бажаєм,
Щоб все життя здавалось раєм,
І хай багато довгих літ
Тобі дарує щедро світ!!!

Колектив ВП “Господарська служба” вітає колишнього майстра

Колектив ВП “Служба сигналізації і зв’язку”
вітає колишнього начальника служби

Людмилу Олексіївну ФАДЄЄВУ

Василя Олександровича НАГОРНОГО

із ювілеєм, який вона святкуватиме 2 березня!

із 70-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!

Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя лише частину,
Попереду багато ще доріг!
Бажаємо Вам століття ще прожити,
Здоров’я доброго на всю цю сотню літ!
І внуків всіх ще одружити,
Й благословити правнуків у світ!

Колектив ПТО Здолбунів ВП “Експлуатаційне вагонне
депо Ковель” вітає начальника ПТО Здолбунів

Колектив станції Сколе вітає електромеханіка СЦБ

Володимира Юрійовича КУЩЕВОГО

Степана Романовича БАЙКА

Профспілковий комітет управління
будівельно-монтажних робіт та цивільних споруд №5
ст. Мукачево вітає підсобного робітника

із 50-річчям!

із 50-річчям!

Йосипа Ернестовича КЕКЕРЧЕНЯ

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

Зичимо здоров’я від води джерельної,
Багатства від землі святої,
Неба голубого, хліба запашного,
Радості від дітей, поваги від людей!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай все у житті удається,
Хай щастя завжди Вас знаходить,
Здоров’я і радість у хату приходить!
Хай Вас зігріває людська доброта
За все, що зробили за свої літа!
Щоб Ваші стежини стелив дивосвіт
На многая, многая, многая літ!!!

Колектив ВП “Мостобудівельний поїзд №61” вітає
інженера з охорони праці, голову профспілкового комітету

Мирослава Івановича ЛУЧЕЧКА
із ювілеєм!
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!
Колектив Дорожнього центру стандартизації,
метрології та експертизи вітає
інженера з технічного нагляду центру

Віктора Григоровича ЛЕВОЧКА
із ювілеєм!
Нехай зоря щасливо Вам сіяє,
Нехай здоров’ям Вас втішають днини,
Літа зародять радістю й добром!
До Вас, як до прекрасної людини,
Схиляємось душею і чолом!
Везіння Вам великого бажаєм,
Здобутків гарних, сили на сто літ!
Нехай Вам сам Господь допомагає
Зробити кращим непростий цей світ!
Колектив станції Клепарів щиро вітає
заступника начальника станції

Віталія Володимировича ГЛАДУНА
та його наречену

Іванну Ігорівну СИНИШИН
із одруженням!
На рушничку весільнім долі
Зв’язали на усе життя!
Любов сьогодні вас з’єднала,
З’єднала душі і серця!
Нехай вас Бог благословляє,
Дасть добру долю й діточок,
Вітаєм щиро, стелим стежку
З барвінку, з квіток пелюсток!

Служба комерційної роботи та
маркетингу сердечно вітає
начальника виробничо-технічного відділу

Олега Орестовича ОСІДАЧА
із 30-річчям!
та економіста 2 категорії

Лідію Франківну КОБІЛЬНИК
із 50-річчям!
Нехай життя здається добрим дивом,
Цікавим, радісним, щасливим!
А плідні справи Ваші і шляхи
Благословенні будуть Богом та людьми!
Здоров’я Вам міцного та успіхів у всьому!
ПОГОДА

28 лютого – 6 березня 2014 р.
Упродовж 28 лютого – 6 березня на більшій частині
території залізниці і надалі утримуватиметься тепла
погода. У п’ятницю без опадів, вночі та вранці місцями
туман видимістю 200-500 м. Температура вночі від 4°
морозу до 1° тепла, вдень 4-9° тепла; на Закарпатті
вночі від 0 до 5°, вдень 8-13° вище нуля, у горах вночі
від 0 до 5° морозу, вдень від 0 до 5° тепла. На вихідні
хмарно з проясненнями, у суботу вдень переважно у
південних регіонах, а в неділю на більшій частині території залізниці місцями невеликий дощ, мряка. У неділю
поривчастий вітер. Температура вночі від 3° морозу до
2° тепла, вдень 4-9° вище нуля, у південних районах
Львівщини до 11° тепла; на Закарпатті вночі від 0 до 5°,
вдень 7-12° вище нуля.
У понеділок та вівторок хмарно з проясненнями,
місцями невеликі опади, у горах – із мокрим снігом.
Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 49°, у південних районах Львівщини 6-11° вище нуля, на
Закарпатті 9-14° тепла. У середу часом дощитиме, у горах
можливий мокрий сніг. На Закарпатті без істотних опадів.
Температура вночі від 0 до 5° тепла, у горах місцями від
0 до 3° морозу. Вдень 5-10° вище нуля, на Закарпатті 1015° тепла. У четвер на більшій частині території залізниці
часом дощитиме. Температура вночі від 0 до 5°, вдень
5-10° вище нуля, на Закарпатті 8-13° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

із 60-річчям!
60 – не привід для печалі,
60 – це зрілість золота.
Хай до ста, а може, ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись, літа.
Нехай Вам Бог зішле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ!
Колектив та профспілковий комітет ВП “Чортківська
дистанція колії” вітають начальника механізованої дільниці

Володимира Васильовича КОВАЛЬЧУКА
із 50-річчям!
Дозвольте з ювілеєм привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато!
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають!
Бажаєм успіхів великих у роботі,
Побільше творчих Вам натхнень!
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожен день!
Нехай благословить Вас Мати Божа,
І Ангел Божий поруч Вас крокує,
А Господь многая літ дарує!

Реклама

