ПРИВІТАННЯ

Президія територіального комітету профспілки
Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень
вітає колишнього голову теркому

Миколу Івановича МАТІЙЧИКА
із 70-річчям!
Зичимо ще літ багато,
Радості, 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!
Адміністрація, профспілковий комітет та відділ
головного механіка ВП “Будівельно-монтажний поїзд
служби електропостачання”, колеги та друзі по роботі
щиро вітають механіка з автотранспорту

Мирослава Васильовича ЛАТАНИШИНА
із 50-річчям!
Досягнень, звершень і старання!
Щоб всі збувалися бажання!
В обіймах сонячної долі
Щастя завжди було доволі!

Колектив відділу з організації тендерних
закупівель вітає економіста відділу

Колектив служби статистики щиро вітає начальника
відділу використання рухомого складу

Оксану Ігорівну ГРЕЧУХ

Марію Петрівну
РАФУ

із ювілеєм!
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!

Колектив відділу з організації тендерних
закупівель вітає економіста відділу

Володимира Михайловича
ШЕВЧУКА
із Днем народження!
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата
Й багато в ній буде любові й тепла!
Хай радість заповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай легкою буде життєва стежина
На многії та благії літа!
СПІВЧУТТЯ

Колектив ДЗ “Відділкова лікарня ст. Рівне
ДТГО “Львівська залізниця” сумує з приводу
смерті колишнього працівника, завідувача
поліклінічним відділенням –
ДАНИЛИШИНОЇ Любові Олександрівни
та висловлює співчуття рідним і близьким.
Адміністрація залізниці та президія дорожнього комітету профспілки висловлюють щирі
співчуття начальнику фінансово-економічної служби залізниці Роману Михайловичу
Войцеховському, його рідним та близьким
з приводу важкої втрати – смерті батька
Михайла Павловича.
У цей скорботний час поділяємо з Вами
нелегкі відчуття болю та скорботи від втрати
голови родини, вірного порадника та мудрого наставника. Нехай пам’ять про Михайла
Павловича назавжди залишиться у серцях
усіх, хто його знав, любив та поважав.
Колектив фінансово-економічної служби
висловлює щире співчуття начальнику служби Роману Михайловичу Войцеховському,
його родині з приводу смерті батька Михайла
Павловича.
Колектив редакції газети “Львівський залізничник” сумує з приводу смерті активного дописувача, колишнього електромеханіка СЦБ
дистанції сигналізації та зв’язку станції Львів
КАРЦЕВОЇ Ганни Іванівни.
Вона запам’ятається нам як активна, допитлива, чуйна і талановита людина, яка уміло передавала свої життєві спостереження в
цікавих оповіданнях, а ще не лише цікавилась
народною медициною, а й застосовувала її
на практиці та залюбки ділилась цим досвідом і знаннями з іншими людьми, зокрема,
на сторінках нашої газети. Висловлюємо щирі
співчуття рідним та близьким Ганни Іванівни.

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!

Мар’яну Петрівну КОЧМАР
із Днем народження!
У день твого ювілею
Тебе віншуєм як лілею,
Розквітлу, милу і привітну,
Нехай життя й надалі квітне,
Щоби здоров’я прибувало,
А радість дім не покидала!
Хай 30 років не поріг,
А лиш початок нових втіх!

Колектив ВП “Рівненська дистанція
електропостачання” щиро вітає начальника дистанції

Сергія Миколайовича БЕХА
Колектив служби статистики щиро
вітає ревізора служби

із Днем народження!

Колектив ВП “Господарська служба” щиро вітає столяра

Бориса Ярославовича
ОСИПА
із 60-річчям!
Бажаємо удачі, тепла і добра,
Щоб всі негаразди згоріли до тла!
Щоб жити – 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!

із 50-річчям!
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 ВП “Служба електропостачання” щиро вітає
начальника ВП “Рівненська дистанція електропостачання”

Сергія Миколайовича
БЕХА
із 50-річчям!

Колектив внутрішнього цеху пасажирського вагонного
депо Львів щиро вітає слюсаря цього цеху

Юрія Васильовича СЕНЧИШАКА
із 50-річчям!
З ювілеєм шлем своє вітання:
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще – усі найкращі побажання
На многих, многих, довгих літ!
Хай Господь усюди з Вами буде,
А Божа Матір бере під свій покров,
Хай Вас шанують й поважають люди,
А День народження приходить знов і знов!

Колектив станції Скнилів щиро вітає складача поїздів

Івана Теодоровича НЕНЧУКА
із заслуженим виходом на пенсію!
Відходять роки – не біда,
В природі не завжди цвітіння!
Немало віддано труда,
Здоров’я, сил, душі горіння!
І в нагороду за свій труд,
За розум, вміння і терпіння
Хай буде щастя і добро,
І завжди Божеє благословіння!

ЛЬВІВСЬКИЙ ФІЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНИЙ КЛУБ “ЛОКОМОТИВ”

запрошує всіх бажаючих до активних занять фізичною культурою і спортом. До ваших послуг: зал ігрових видів
спорту, тренажерний зал для чоловіків,
тренажерний зал для жінок, відкритий
міні-футбольний майданчик, зал для настільного тенісу, зал для шейпінгу, зал
важкої атлетики.
Наша адреса:
м. Львів, вул. Федьковича, 30
(район Привокзального ринку).
Тел. для довідок: 226-37-39.
Керівництво Львівської дирекції залізничних
перевезень, колективи відділу перевезень та
станції Красне сумують з приводу смерті чергового по станції Красне
ВОЗНЯКА Володимира Івановича
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким
покійного.

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Завжди Вам стелиться в житті!

Колектив служби статистики щиро вітає
старшого ревізора служби

Юрія Йосиповича
ЮРЧАКА
із Днем народження!
Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми!
До успіху хай Вас ведуть всі дороги –
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!

