ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає ветерана праці, колишню костеляншу
кімнат відпочинку вокзалу станції Коломия

Марію Михайлівну МОСІЙЧУК
із 80-річчям!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

Подруги з центру оперативно-технічного обліку локомотивного депо Львів-Захід – Євгенія, Марія, Мирослава,
Степанія, Віра і Галина – вітають оператора ЕОМ

Любов Володимирівну МАЦЬКО
із 55-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, поважають люди,
А День народження приходить знов і знов!

Колектив фінансово-економічного відділу
ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень”
сердечно вітає начальника відділу

Валентину Олександрівну ГЕРБУ
із Днем народження!
Щастя жінки – бути потрібною,
У житті й на роботі привітною!
Щастя жінки – бути коханою,
Завжди любою і жаданою!
Щастя жінки – здорові діти,
Що життя прикрашають, мов квіти!
Щастя жінки – бути жінкою,
Хоч життя її – терен з барвінком...
Тож дозвольте Вас привітати,
Щастя й любові Вам побажати!

Колектив служби статистики щиро вітає інженера
Тернопільського відділу служби статистики

Наталію Мирославівну ГОЛИК

Колектив служби організації праці, заробітної плати
та структур управління вітає колишнього працівника
служби – провідного інженера з організації
та нормування праці

Олену Йосипівну МЕЛЬНИЧУК
із 75-річчям!
Шлях нелегкий до ювілею
Сплелись в нім тисячі доріг,
А Ви все йшли лише своєю,
Не обираючи легких.
Вершини певної дісталась
Трудом завзятим, нелегким,
Учитись в інших не цуралась,
Ділилась досвідом своїм.
Сьогодні день значний і урочистий,
Знаменна дата, знову ювілей!
Сьогодні він зібрав з усього міста
Хороших друзів й дорогих гостей!

Колектив відділу з організації тендерних
закупівель вітає економіста відділу

Оксану Ігорівну ГРЕЧУХ
із Днем народження!
З Днем народження вітаємо,
Щастя, радості бажаємо!
Не старіти, не хворіти,
Як вогонь завжди горіти!
Жити довго і красиво,
Коханою бути і любити!
На роботі – лише успіху,
Удома – радості і сміху!

Дружина Ярослава, дочки Наталя та Леся вітають
коханого чоловіка, люблячого батька, прекрасну людину

Любомира Мироновича ПАХОЛКА
із 55-річчям!
В цей день ювілейний, святковий
Від щирого серця тебе радо вітаєм
І зичим з нагоди щасливої дати
Здоров’я, любові і щастя багато!
Спасибі за ласку, за твою науку,
Недоспані ночі, турботи, страждання.
Прийми від нас, рідний,
Сьогодні ці щирі вітання.
Ласки від Бога, від людей – добра
На многії, многії, многії літа!

із Днем народження!
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
Й побільше творчих Вам натхнень,
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожен день!

Колектив служби статистики щиро вітає начальника
Ужгородського відділу – заступника начальника служби
статистики з ревізійної роботи

Іштвана Ладиславовича БОЧКАЯ
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!

Дружина Анна, донечка Вікторія, батьки Світлана і
Василь, брат Руслан з дружиною Тетяною, племінники
Валерія і Артем, тесть Анатолій і теща Валентина
щиро вітають коханого чоловіка, люблячого татуся,
турботливого сина, дорогого брата, хорошого дядька і
уважного зятя – чергового по станції Сарни

Валерія Васильовича МУЗИЧУКА
із 30-річчям!
Ти черговий від Бога, поїздам даєш дорогу
на день і ніч, і знову, знову
на пульті маршрут готуєш!..
Але сьогодні день значний і урочистий –
Знаменна дата, ювілей! Сьогодні ти зібрав
у себе хороших друзів й дорогих гостей!
Прийми від нас щирі побажання
Здоров’я й щастя в цей святковий день.
Щоб впевнено йшов до своєї мети,
Щоб все, що задумав, зумів досягти,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії і щасливії літа.

Батько Володимир, мати Марія, брат Володимир з
дружиною Оксаною і донечкою Марією, сестра Надія
з чоловіком Юрієм, донечкою Мартусею і синочком
Віталієм вітають дорогого сина, доброго, чуйного і
люблячого брата, кума і хресного татка

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції залізничних
перевезень вітає з ювілеєм ветеранів праці дирекції
із 90-річчям!

Володимира Петровича КУРИЛА
Ганну Григорівну БІЛИК
Ольгу Михайлівну МЕЛЕШКО
із 60-річчям!

Любов Климентіївну БЕРДИЧЕНКО
Марію Степанівну СЕНЕЙКО
Життя прожить – не поле перейти,
І Ваше йде не легкими шляхами,
То хай Вам Бог дарує многая літ,
Здоров’я, миру й довго залишатись з нами!

Рада ветеранів війни та праці локомотивного депо
Здолбунів вітає з ювілеєм ветеранів
із 90-річчям!

Дмитра Мануїловича СЕЛЕЦЬКОГО
із 70-річчям!

Віталія Григоровича МАКАРОВА
Марію Павлівну СВИРИДЮК
Ярослава Адамовича ГОПАНЧУКА
Зичимо ще літ багато,
Радості, ні крихточки біди,
Щоб життя для Вас було, як свято,
Й дарувало посмішку завжди!
ПОДЯКА

Щиро дякую за турботу
та професіоналізм
У редакцію надійшов лист-подяка від пенсіонерки Марії
Леонтіївни Федоляк, у якому автор висловлює подяку медичному персоналу Клінічної лікарні Львівської залізниці:
“Щиро дякую завідувачу інфарктного відділення Наталії
Мазур, молодшій медичній сестрі палати інтенсивної терапії
інфарктного відділення Катерині Лопушанській та молодшій
медичній сестрі по догляду за хворими інфарктного відділення Галині Горин за їхню увагу, чуйність, доброзичливість,
професіоналізм та надання допомоги у скрутну годину”.
З повагою Марія Леонтіївна Федоляк та її родина
ТВОРЧІСТЬ ЧИТАЧІВ

Василя Володимировича СТРАХОЦЬКОГО
із Днем народження!
Бажаєм, щоб щастя тобі усміхалося,
Життя текло без зла,
Лише гарне все з тобою залишалося,
Усе погане йшло у небуття!
Нехай завжди тебе ждуть теплі слова,
І серце від болю ніколи не плаче,
Хай кругом іде голова
Від щастя, любові й удачі!

Керівництво та профспілковий комітет вагонного депо
Ужгород вітають колишнього майстра пункту
технічного обслуговування вагонів Батьово

Бейла Бейловича МОЛНАРА
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!
ОГОЛОШЕННЯ

1 вересня 2013 р. о 11.00 год. біля центрального входу головного вокзалу Львів відбудеться зустріч випускників групи 13 ДСП 1981 року Львівського технічного
училища №52.
Контактні тел.: 0969122793 – Андрій Пастухевич,
0988360177 – Любов Кіт.
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” має
потребу в укомплектуванні вакантних посад:
• прибиральник службових приміщень Будинку науки і
техніки (РОКС) – 3 штатні одиниці;
• прибиральник території Будинку науки і техніки (РОКС)
– 2 штатні одиниці.
Прийом працівників на вакантні посади проводитиметься
за рахунок переведення з інших підрозділів залізниці.
За інформацією звертатися за телефонами 6-31-20, 6-31-21.

“Про тебе, Україно,
ми мріяли віками”
Про тебе, Україно, ми мріяли віками,
Щоб ти сьогодні вільною цвіла!
За тебе патріоти гинули з піснями,
Щоб ти безхмарною і сильною була!
Спасибі вам, століть герої наші,
За вашу мужність, і відвагу, й силу!
Освячені в боях звитяги ваші
Від зазіхань на землю серцю милу!
Хай слава і шана ніколи не згине,
Вкарбована в пам’ять навіки-віків!
Ви – нації гордість, хай піснею лине
Ваш приклад нащадкам прийдешніх часів!
Степан Володимирович НІЛОВ, пенсіонер-залізничник,
Львівська область, Мостиський район

