ПОДІЯ

ПРИВІТАННЯ

Ветерани вшанували
пам’ять про
народного Міністра

ШАНОВНІ ЗАЛІЗНИЧНИКИ!
Щиро вітаємо Вас з наступаючим Новим 2012 роком та Різдвом
Христовим!
Бажаємо кожній родині сімейного добробуту, радісних дитячих усмішок, здоров’я, любові, миру і процвітання! Нехай Новий рік увійде до
Вашої оселі добрим і радісним, принесе злагоду і достаток, натхнення
на нові вагові здобутки.
Віншую Вас, господарі, при Вашій родині,
нехай добро буде з Вами і щастя віднині!
Нехай смуток Ваш і горе спливуть за водою,
щоб ніколи не стрічались зі слізьми й бідою!
Щоб в доброму здоров’ї хоч сто літ прожити,
собі й дітям красну долю в Бога заслужити!
Успіхів, нових звершень та здійснення найзаповітніших мрій!

Покладанням квітів до
барельєфа, який встановлено
на будинку дирекції у Рівному,
колектив ветеранів праці
Рівненської дирекції залізничних перевезень вшанував
світлу пам’ять Героя України,
Міністра транспорту і зв’язку
України, колишнього начальника Рівненського відділку
залізничних перевезень
Георгія Миколайовича Кірпи.

Начальник Ужгородської
дирекції залізничних перевезень
Василь НОДЬ

ШАНОВНІ ЗАЛІЗНИЧНИКИ!

ТВОРЧІСТЬ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ

До Нового року
Рік проминув, залиш про нього пам’ять,
Сховай його в альбом своїх світлин,
В огні надій, де все погане палять,
Залиш всі неприємності хвилин.
Зустрінь цей Новий рік привітно і щасливо,
І стань новим, як з чистого листка,
І ти побачиш новорічне диво,
Яке подасть тобі невидима рука.
Зроби добро і не чекай відплати,
Стань волонтером, хоч на п’ять хвилин,
Навчись усім навколо вибачати,
Нехай засвітиться любов’ю кожен дім.
Із Новим роком! – привітай всіх щиро,
Здивуй цей світ, щоб знав, що ти в нім є,
В здоров’ї, в радості, в достатку, в Божім мирі
Хай зійде сонце новорічнеє твоє.

Від щирого серця вітаю Вас із наступаючим Новим 2012 роком та
Різдвом Христовим!
Зичу Вам міцного здоров’я, творчих натхнень, здійснення ваших
професійних планів, особистих бажань та усіх мрій та задумів.
Нехай Різдво та Новий рік принесуть Вам тільки добробут, благополуччя, родинне тепло та злагоду, щирих друзів та партнерів,
шани та любові від рідних та близьких Вам людей, щасливих та
яскравих подій і усього самого найкращого!
Голова Закарпатської обласної організації партії “Відродження”
Ярослав АФТАНАС

Організація ветеранів управління Львівської залізниці вітає пенсіонерів
із 90-річчям!

Антоніну Василівну ШКОДІНУ
із 80-річчям!

Ганну Іванівну ГАЛЯНТ
із 70-річчям!

Анну Іванівну МІСЬОНГ
Нехай рясні дощі несуть для Вас здоров’я,
Проміння сонячне торкає за вуста,
Нехай онуки зігрівають Вас любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя!

До Святого Вечора

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції
залізничних перевезень вітає ветеранів праці дирекції
із 80-річчям!

Блаженна мить, блаженний вечір, день,
Коли у яслах, у простій стаєнці
Дзвонили дзвониками Ангели – “дзень-дзелень”
Народженій малесенькій дитинці.

Марію Павлівну РУСЬКУ
Фроню Іванівну КОМАРНИЦЬКУ
Марію Дмитрівну ГРИНИК
Ольгу Іванівну МАСЕЛКО

Ісус лежав, сповитий в пеленках,
І гріли його подихом звірята,
Царі вклякли у щирих молитвах,
Всміхалася щаслива Божа Мати.

із 70-річчям!

Це – Божий Син прийшов на грішний світ,
Учити нас любити і страждати,
Він зло диявола всім серцем переміг,
З ним Дух Святий, Отець і Божа Мати.

Катерину Петрівну МИГАЛЬ
Теклю Олексіївну БЕНЬКО
із 60-річчям!

Ісусик є! Він в кожному із нас,
Лишень не всім дано святу любов відчути,
Учімся вже, бо швидко плине час,
Христос родився, щоби з нами бути!

Павла Степановича БАБЮКА
Ганну Петрівну АНДРІЙКО

ПОДЯКА

Низький уклін і щира подяка лікарям
Шановна редакціє газети
“Львівський залізничник”!
Звертається до Вас ветеран залізничного транспорту, почесний залізничник, який понад 40 років
пропрацював на Рівненському відділку Львівської
залізниці.
Хочу торкнутися проблем медицини, а точніше
– Рівненської залізничної лікарні. У березні 2012
року наша лікарня буде відзначати 40-річчя з дня
заснування. Але лікарня потребує уваги та допомоги з боку керівництва залізниці.
Як пацієнт і як залізничник я добре знайомий з
її діяльністю. Тому висловлюю слова щирої подяки усьому її персоналу – людям в білих халатах.
Колектив цього закладу – справжні професіонали,
чуйні і добрі люди, готові завжди прийти на допомогу. Особливу подяку хочу висловити молодшому
медичному персоналу, який, незважаючи на важкі

Голова Ужгородського
територіального комітету профспілки
Ярослав АФТАНАС

умови роботи, завжди з любов’ю ставиться до нас
– хворих.
Я користуюся послугами нашої лікарні з моменту її існування. Бували різні випадки: профогляди,
лікування, в тому числі чотири операції різної важкості.
Зупинюся лише на одному випадку. Цього року,
в листопаді, мені довелося перенести складну
операцію. Пропозиції були різні – обласна лікарня,
шпиталь, онкологічна лікарня в Києві. Та залізнична лікарня – найрідніша. Операція пройшла успішно, за що велика подяка нашим лікарям.
Це лише один приклад. А таких відданих своїй
нелегкій справі людей в білих халатах у нашій лікарні більшість. Усім їм низький земний уклін.
В. ЗАГЛАДКІН, член ради ветеранів
Рівненської дирекції залізничних перевезень

Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!

Рада ветеранів Рівненської дирекції залізничних
перевезень вітає ветеранів праці
із 90-річчям!

Ганну Григорівну ОВЧИННІКОВУ
із 70-річчям!

Євгенію Іванівну ТИВОНЮК
Катерину Степанівну МАЦЕЮК
Валентину Яківну КОВАЛЬ
із 60-річчям!

Емілію Стефанівну ГУР’ЯНОВУ
Валентину Григорівну КРУПЕНЮ
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!

