ПРИВІТАННЯ

Редакція газети “Львівський залізничник” щиро вітає
ветерана транспорту, колишнього першого заступника
начальника залізниці, багаторічного наставника газети
та її активного автора, почесного залізничника

Колектив Дорожньої нормативно-дослідної станції з
праці щиро вітає провідного інженера

Леоніда Феофановича ТКАЧУКА

із Днем народження!

із Днем народження!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щедрої долі, наснаги
та натхнення, успіхів і здобутків у всіх справах, родинного тепла, вірних друзів і довгих років життя. Хай
щира людська шана буде Вам подякою за багаторічну
сумлінну працю, за професійну та життєву мудрість,
за вогонь серця, відданий транспорту.
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Щоб повнилась до краю день за днем
Добром і щастям золота криниця!
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Колектив служби статистики щиро вітає
інженера Ужгородського відділу служби статистики

Марію Юріївну ФЕДЬКОВИЧ

Ірину Львівну ВАСІЛЬЄВУ
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ!

Колектив Першої служби вітає старшого
інспектора відділу режиму

Людмилу Вікторівну ЗІНОВ’ЄВУ
із Днем народження!
Прийміть наші найтепліші привітання з
нагоди Дня народження!
Щиро бажаємо міцного здоров’я,
натхнення і наснаги для здійснення
всього задуманого на довгі-довгі роки, щастя, сімейного благополуччя, успіхів, миру
та злагоди, удачі, задоволення, любові та
кохання, творчих перемог!

начальника Рівненського відділу служби статистики

Колектив ВП “Дорожня стоматологічна поліклініка
станції Львів” вітає лікаря стоматолога-ортопеда

Валерія Володимировича МОСІЙЧУКА

Ярослава Григоровича СУЛТАНА

із Днем народження!
З Днем народження щиро вітаємо,
Щастя і здоров’я ми Вам бажаємо!
Хай сміється доля, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі!
Нехай Вас щастя, як дощ, обливає,
Нехай Вас радість завжди зустрічає!
Нехай Вас любить, хто милий душі,
Цього ми бажаємо Вам від душі!

Колектив Львівського заводу залізобетонних
конструкцій вітає головного інженера

Михайла Андрійовича ТРУХАНА
із 60-річчям!
Добрий майстер у роботі
І порадник у житті,
Ви розрадите в скорботі,
Не забудете в біді,
Порадієте на святі,
Не останній – за столом,
І на дружбу Ви багаті,
До людей Ви – лиш з добром!
З святом Вас віта сьогодні
Весь наш дружній колектив,
Працьовиті, гарні, мужні
Будьте Ви! І повні сил!

із 60-річчям!
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя,
Лише добром для доброї людини!
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіх в нашім колективі,
Живіть в добрі і радості завжди,
Та будьте все життя щасливі!

Рідні та друзі від щирого серця вітають люблячого сина,
дорогого брата, золотого внука, слюсаря-ремонтника
локомотивного депо Львів, слухача центру професійного
розвитку персоналу Львівської залізниці

Тараса Володимировича ОЛІЯРНИКА
із 20-річчям!
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії!
Реклама

ТВОРЧІСТЬ ЧИТАЧІВ

Заметені вулиці снігом,
Сміливо прямує юрба,
І в тихім повітрі мінливім
Вже скоро настане весна!
І люди почнуть всіх вітати
З початком нової пори,
Пташки будуть радо співати
І співом оживлять ліси!
На вулицю вийде гуляти
Маленька смішна дітвора,
У барви почне одягати
Усе чарівниця-весна!
Маргарита БОНДАРЧУК,
учениця 7-В класу ССЗШ №2 м. Львова

Друзі та колеги з профкому щиро вітають
інженера відділу поточного утримання і постачання
Інформаційно-обчислювального центру

Ларису Іванівну КУІМОВУ
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!

Рада ветеранів моторвагонного депо
Львів вітає колишнього мийника-прибиральника

Катерину Максимівну ЛУПІЙ
із 60-річчям!
Хай кожен день дарує радість,
Нехай про Вас забуде старість.
Здоров’я Вам, любові, сили,
Безмежно світлих небосхилів!
Хай Бог Вас оберігає від біди
Сьогодні, завтра і завжди!

Колектив станції Хирів Львівської дирекції залізничних
перевезень вітає чергового по станції

Михайла Михайловича ШЕРЕМЕТУ
із 60-річчям!
Бажаєм Вам, щоб кожне привітання
Було успішно втілене в життя!
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий
Й не знали Ви тяжких турбот!

Батьки Євген та Дарія, дружина, діти, брат Андрій зі
сім’єю, сестра Марія зі сім’єю, похресниця Мар’яна з
чоловіком Тарасом щиро вітають люблячого сина, коханого
чоловіка, прекрасного батька, доброго брата, людину з
великим серцем і відкритою душею, начальника дистанційної майстерні ВП “Львівська механізована дистанція
навантажувально-розвантажувальних робіт”

Юрія Євгеновича АНДРУШКА
із 40-річчям!
Крок за кроком, рік за роком, а Тобі вже 40 років!
... Наче вчора у селі бігав босий по стерні,
Пас корів, ходив до школи, активістом був футболу.
То щасливі були роки, без значних турбот, мороки.
Наче вчора все було, пролетіло, прогуло...
Крок за кроком час пройшов, сороковий рік прийшов!
Тому в день щасливий всі ми бажаєм від душі,
Щоб здоровий був завжди, не знав горя і біди,
Був щасливий із своєю родиною усією!

Регіональна Рада ветеранів війни і праці ІваноФранківської дирекції залізничних перевезень вітає
колишнього чергового по відділку залізниці

Миколу Юрійовича ГАРВАСЮКА
із 85-річчям, яке він святкуватиме 17 березня!
У Вас сьогодні славна дата,
Яка залишить в серці слід,
Дозвольте щиро привітати
І побажати довгих літ!
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього немилі всі інші діла,
В здоров’ї – багатство, радість і сила,
І більшого щастя на світі нема!
Зичимо достатку, любові і тепла від друзів,
Поваги від людей, добра,
Многая і благая Вам літа!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
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