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Уважаемые работники
библиотечной сферы Мостовского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем библиотек, праздником тех, кто
любит книгу и чтение!
Во все времена книги были источником знаний, они просвещают, учат мудрости, искусству, делают нас духовно богаче и красивее. Приобщаться к ним человек начинает
в школьные годы. И библиотекарь зачастую
становится наставником, координатором,
навигатором в большом мире литературы.
В библиотеках города и района трудятся
приверженцы своего дела, люди, преданные
профессии, с широкой душой и большим желанием приобщать людей к историческому и
культурному наследию. Вы храните мудрость
нации, ее летопись и опыт, тем самым обеспечивая живую связь поколений. Вам присущи
талант, творчество и индивидуальность.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в библиотеках всегда будет
много читателей, любящих и ценящих книги!
Мостовский районный
Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов

К сведению населения
17 сентября 2014 года с 11.00 до 13.00 часов
в административном здании государственного предприятия «Мостовская сельхозтехника» по адресу: г. Мосты, ул.
Зелёная, 91, будет проводиться приём граждан по личным
вопросам председателем Мостовского
районного Совета депутатов

ТАБАЛА Валерием Ивановичем.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 3-36-37.

№70 (8780)

субота,
13 верасня 2014 года

Цана 1800 руб.

Работа эта такая...
Совсем-совсем непростая
Свыше сорока лет трудится в сельском хозяйстве Владимир Николаевич
Шульгач, из них 20 -- руководителем сельхозкооператива в Больших
Озёрках. Его фамилия занесена в Книгу славы Мостовского района.
Юбилейная дата -- хороший повод рассказать
об одном из старейших
руководителей сельхозпредприятий нашего
района. Владимир Николаевич Шульгач начал
трудовую деятельность в
сельском хозяйстве колхоза «Красный партизан»
в должности зоотехника-селекционера. После
службы в армии трудился
на разных должностях:
главным зоотехником,
заместителем председателя, председателем
колхоза «Щара», ныне
сельскохозяйственный
производственный коператив «Озеранский».
12 августа 2014 года исполнилось 20 лет, как В.
Н. Шульгач работает в
должности председателя
кооператива. С этой датой его тепло поздравили работники хозяйства.
(Начало.
Продолжение
на 2-й стр.)

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

газета выдаецца з 1945 года

В. Н. ШУЛЬГАЧА (слева) поздравляет с юбилеем А. И. ПЧОЛЬНИК.

27 сентября -- праздник
города Мосты
В рамках мероприятий, посвящённых
празднованию Дню города, будут организованы ярмарки:
на рынке Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества (г. Мосты, ул. 40
лет БССР) по реализации сельхозпродукции с 8.00 до 11.00 часов;
в районе стадиона «Неман» по продаже
продовольственных и непродовольственных товаров, продукции общественного
питания с 11.00 до 20.00 часов.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Под эгидой райисполкома пройдут в нашем городе праздничные мероприятия, посвящённые
Дню города. Это событие обещает быть, как всегда, ярким, насыщенным и запоминающимся.
Мос-товчан и гостей нашего райцентра ждут различные выставки, конкурсы, игры и соревнования. Работники культуры уже готовят концертную программу, чтобы преподнести Мостам и его
жителям свой музыкальный подарок. Готовятся к празднику сельчане, промышленные предприятия, торговля. Планируется, что в празднествах примут участие иностранные делегации.
Сейчас главное -- хорошо подготовиться к празднику, навести порядок на улицах, площадях, в
скверах нашего города.
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Ім шчыра апладзіравалі жыхары Галубоў і доўга
не адпускалі са сцэны ў Курылавічах. Іх выступленне ўпрыгожыла свята дажынак у Вялікай
Рагозніцы, а ў Парфёнавічах многія спецыяльна
бралі выхадны, каб трапіць на канцэрт.
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культуры. У яго склад на Вячаславаўна Валчкевіч – мастацкі кіраўўна
– дырэктар СДК, Аксана Базыльчык – акампаніятар, Наталля Івана
мясСДК, Ірына Самсонаў на Пятрова, Галіна Віктараўна Іванова –
Сарока, Раіса Віктараў ай творчасці і добрых песень.
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Алена Іосіфаўна Фясь

Свята ў Парфёнавічах
шчыра і сардэчна
Цёпла пацавіцкіх ча
сё ле та ў Ку ры ла вічраўніц сцэны сустракалі
з ка нц эр тн ай пр аграх , дз е ян ы вы ст уп ілі
Шмат удзельнікаў са ам ай “Д об ры ве ча р” .
бралі дажынкі ў Вялік
Рагозніцы, дзе былі ўш
ай
анаваны лепшыя хлебаробы жніва.
-- З асаблівым прыў
арганізоўвалі свята ў знятым настроем мы
расказвае Аксана Вячавёсцы Парфёнавічы, -Ган ак ст ар ог а кл уб аславаўна Валчкевіч.
сцэнай для артыстаў з ст аў ім пр ав іза ва на й
размясціліся мясцовыяПацавіч. Навокал ладна
спяшаліся на вясковае жыхары, многія з якіх
руцэ і стульчыкам – свята з кіёчкам у адной
жыхары, што працуюу другой. Маладзейшыя
ць на малочнатаварным
комплексе, заранёў узя
лі сабе на гэты дзень
выхадны.
Прыкладам для мало
дшых пакаленняў тут
з’яўляюцца сямейныя
па
зго дз е пр аж ыл і ра за ры, што ў ладзе ды
Ігнацьеўна і Уладзімір м па ўв ек а. Гэт а Ні на
Міхайлаўна і Іван ВасілПятровіч Зайцы, Яўгенія
ьевіч Якубікі.
До ўг і ве к – 85 га до
Ан то на ўн а Ш от. Ра зм ў – пр аж ыл а Ні на
так Аляксандр Мікала ян ял і во сь мы дз ес яАл як са нд ра ўн а Як евіч Дараховіч і Ядвіга
лічыльніку Яўгеніі Міхауб ік. На жы цц ёв ым
Аляксандравіча Новік йлаўны Якубік і Міхаіла
паспелі зрабіць за пра – па 75 гадоў. Многае
Уладзімір Пятровіч Заяцажытыя сем дзесяткаў
Се ва сц ья но віч . Ш ля і Валянціна Аляксееўна
Уладзіслава Станіславх у 60 гад оў пр ай шл а
іх прагучалі добрыя аўна Седляр. Для ўсіх
песні і шчырыя слов
віншаванняў.
ы
Ёсць у Парфёнавічах
і
юн
ыя жыхары – гэта
Андрэй Струг, Дар’я Ка
-- М ы ве ль мі ўд зязак і Настасся Пруская.
па др ых то ўц ы і ар ган чн ы за да па мо гу ў
му паштальёну Наталіза цы і св ята мя сц ов асям’і Прускіх, -- выка лі Аляксееўне Струг і
Вячаславаўна. – Асабзала ўдзячнасць Аксана
адзначыць падтрымк ліва нам бы хацелася
і просьб з боку кіраўу нашых творчых ідэй
Міцкевіча. Вялікі дзякніцтва СВК імя Адама
гаспадаркі Дз. В. Крэм уй асабіста старшыні
ко за разуменне і дапа
могу.
У цяперашні час “Чар
аў
тайм-аут, каб ужо на ча ніцы” узялі невялікі
здзівіць, зачараваць і рговым канцэрце зноў
творчасці новых прых“захапіць” у палон сваёй
ільнікаў.
Н.ШЭЎЧЫК

Фота прадстаўлена Пацавіцкім СДК
Фотакалаж А. ТАМАШУК

У Галубах, дзе пушча

Духоўнасць

К

Абмеркаваць любімыя творы разам
з Л. І. РЭЙШАЛЬ маюць магчымасць
мясцовыя жыхаркі Н. І. СЕВЯРТОКА,
С. М. БОБРЫК, Я. С. ЦУРКАН.

цікавасцю і дапытлівасцю
гартаючы маляўнічыя
старонкі пазнавальных энцыклапедый і павучальных
казак.
-- Дзеці ў нас хоць і малыя,
але чытаць любяць. Напрыклад, Насця Валюшка і Ягор
Навіцкі чытаюць хутка і свядома. Бібліятэку мы часта
наведваем. Пасля рабяты
расказваюць аб прачытаным і абменьваюцца кнігамі
з аднакласнікамі, -- адзначае Іна Сямёнаўна.
екалькі хвілін
чакаем,
пакуль бібліятэкар
запоўніць фармуляры сваіх
юных чытачоў, як дзверы
зноў адчыняюцца.
-- Добры дзень! –
зазвінела прымным званочкам у бібліятэцы.
-- Добры дзень, Вікторыя,
рада цябе бачыць.
-- Гэта адна з нашых самых актыўных чытачак, -знаёміць нас з дзяўчынкай
Лілія Іосіфаўна і адначасова дэманструе яе фармуляр з дзесяткамі запісаў
і дадаткова падшытымі
старонкамі.
– Столькі ўжо прачытала,
што і запісваць няма куды,
-- не ў папрок, а з радасцю
падкрэслівае загадчыца.
-- Вельмі люблю чытаць
казкі А.С. Пушкіна, Г.К Андэрсена, рускія і беларускія
народныя казкі, некаторыя
кнігі, самыя любімыя, па
некалькі разоў перачытваю, -- шчыра прызнаецца пяцікласніца Вікторыя
Лаўрова. – На мінулых
канікулах я амаль кож-

У верасні жыхароў
аграгарадка Пацавічы
чакае шмат цікавых і
забаўляльных мерапрыемстваў,
запланаваных работнікамі мясцовага Дома культуры.
Гэта -- гульні на свежым паветры
для дзяцей і конкурсна-забаўляльная
праграма «Дочкі-матулі». Жаночы клуб з аднайменнай назвай
вакальнай групы «Чараўніцы»
запросіць яго ўдзельнікаў
на чарговае пасяджэнне,
якое будзе прысвечана
Святу бульбы.
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нага краю.
Лілія Іосіфаўна знаёміць
нас з выставай “Агонь
духоўнасці, завешчаны
продкамі” (дарэчы, назву
выткала К.В. Басінская) і
дэманструе “Летапіс вёсак Гудзевіцкай зямлі”, падрыхтаваны да конкурсу
сумесна бібліятэкарамі,
членамі аматарскага
аб’яднання, супрацоўнікамі
Гудзевіцкага літаратурнакраязнаўчага музея і
настаўнікамі мясцовай
гімназіі. Прыгожае аздабленне летапіс “прыдбаў” у
раённай бібліятэцы.
о ц ь
н а ш а
суразмоўца і не
любіць выхваляцца, бо па натуры чалавек вельмі сціплы, але
адначасова і ўважлівы
да людзей, прыветлівы
і працавіты, мы ўсё ж
даведаліся, што Гудзевіцкая
бібліятэка – адна з лепшых на Мастоўшчыне.
У 2011 годзе яна была
прызнана пераможцам спаборніцтва сярод
бібліятэк раёна. Неаднаразова загадчыца Л.І. Рэйшаль была ўзнагароджана
за паспяховую работу
па ўкараненню новых
бібліятэчных тэхналогій
і форм абслугоўвання
чытачоў, а сёлета стала фіналісткай раённага
конкурсу “Жанчына года”
у намінацыі “За ўклад у
духоўнае адраджэнне”.
-- Аднаму справіцца з
усімі справамі і дасягнуць
поспеху не пад сілу, -- разважае Лілія Іосіфаўна, -- а
вось удваіх, разам з маёй
памочніцай, бібліятэкарам
Наталляй Іванаўнай
Трайг е л ь – ч ал аве кам
энергічным, ініцыятыўным
і вельмі лёгкім на пад’ём
– мы многае можам
рэалізаваць, і робім гэта.
Значную метадычную
дапамогу нам аказваюць
кіраўніцтва і калектыў раённай бібліятэкі, парадамі і
асабістым удзелам – калегібібліятэкары.
арыстаючыся момантам, хочацца
павіншаваць усіх
з прафесійным святам
– Днём бібліятэк – якое
мы будзем адзначаць
15 верасня, і пажадаць
з гэтай нагоды моцнага
здароўя, дабрабыту, ладу і
ўзаемаразумення ў сем’ях,
адданасці сваёй прафесіі,
плёну, натхнення і творчага
настрою! Няхай свята стане
адлікам новых працоўных
поспехаў, рэалізаваных ідэй
і прыемных сюрпрызаў.
Да гэтых шчырых слоў у
адрас бібліятэкараў далучаемся і мы, журналісты,
а таксама ўсе чытачы
бібліятэк Мастоўшчыны.

Х

Аб родным краі, навуцы і тэхніцы
знойдзем звесткі
ў бібліятэцы

Н

У тэму

Зара над Нёманам
Другакласнікам
Гу д з е в і ц к а й г і м н а з і і з
н а с та ў н і ц а й І . С . К У Р БАТ цікава ў мясцовай
бібліятэцы.

ажуць, што інтэрнэт
і тэлевізар паступова выцясняюць кнігу.
Можа быць, яно і так, але
толькі не ў Гудзевічах, дзе
давялося нядаўна пабываць.
У мясцовай бібліятэцы, што
нямала здзівіла, мы сустрэлі
шмат наведвальнікаў. Прычым, гэта і дзеці, якія з захапленнем знаёміліся з
навінкамі друкаванага слова, і сталыя жыхары аграгарадка, што ў цішыні чытальнай залы зацікаўлена
абмяркоўвалі прачытанае.
…Толькі мы з загадчыцай
бібліятэкі Ліліяй Іосіфаўнай
Рэйшаль пачалі размову, як
у памяшканне шумнай гурбой зайшлі другакласнікі
мясцовай гімназіі разам
са сваёй настаўніцай Інай
Сямёнаўнай Курбат. Быццам тыя вераб’і, разбегліся
яны па дзіцячым пакоі
чытальні, з непадробнай

шуміць. ..

-- Мінулы жнівень вы
новыя цікавыя сустрэч даўся багатым на творчыя знаходкі і
вае мастацкі кіраўнік ы з жыхарамі нашага раёна, -- расказАксана Вячаславаўна Пацавіцкага сельскага Дома культуры
ў Галубах, дзе мы ладзВалчкевіч. – Сардэчна нас сустракалі
селенага пункта, былоілі свята вёскі. Пра жыхароў гэтага нашматлікіх намінацыях, га цэнтра сельсавета, мы расказвалі ў
а на памяць аб сустрэч
і сувеніры.
ы дарылі кветкі
Юбілеі сумеснага жы
става, каб успомніць цця – гэта заўсёды цудоўная падкаштоўнасці – каханнбылое і нагадаць моладзі пра вечныя
е, дабрыню, цярпенне
паць і дараваць. Залато
, уменне састуВалчкевіч, рубінавае е вяселле сёлета адсвяткавала сям’я
ныя юбілеі сумеснага – сем’і Філідовіч і Сончык. СярэбраШапялевічы і Буталев жыцця адзначылі Крупіцы, Гедрэвічы,
ічы. Прыемна, што ёс
і моладзь, гуляюцца вяс
ць яшчэ у Галубах
ладыя сем’і Біліда і Гай еллі. У гэтым годзе “нарадзіліся” мада
Не былі забыты на св ш.
Вялікай Айчыннай вайняце ветэраны, якія прайшлі дарогамі
адданай працай прыб ы, і працаўнікі тыла, што сваёй самазараз жыве толькі Валяліжалі перамогу. Праўда, з іх у вёсцы
Адна з намінацый бы нціна Іванаўна Гедрэвіч.
з нагоды 80-гадовага ла прысвечана юбілярам. Віншаванні
Будзіловіч, 70-гадоваюбілею прымала Марыя Юльянаўна
га – Яніна Іосіфаўна
фоне іх гадоў яшчэ зус
Валчкевіч. На
Генадзь Мармыш, Ал ім “юнымі” выглядаюць 50-гадовыя
яксандр Валчкевіч, Мі
Ганна Леанідаўна Мойс
хаіл Валчкевіч,
– дырэктар мясцовай а і Тамара Канстанцінаўна Хвайніцкая
адпачынак Міхаіл Уладшколы. Сёлета пайшоў на заслужаны
харкай Галубоў з’яўляе зіміравіч Серада. А самай юнай жыДзве гадзіны ў навакоцца Таццяна Валенцюкевіч.
смех, настройваючы ллі гэтай вёскі гучалі песні, музыка,
яе жыхароў на дабро,
лад і згоду.

день библиотек

13 верасня 2014 г.

ны дзень прыходзіла ў
бібліятэку, іншы раз і свайго браціка Арцёма брала з
сабой. Ён толькі пайшоў у
першы клас, чытаць пакуль
не ўмее, дык я яму сама
чытаю. У нас і дома шмат
літаратуры, ды і, увогуле,
для мяне самы лепшы падарунак – гэта кніга.
Выбраўшы чарговы твор,
Віка акуратным почыркам
ставіць подпіс у фармуляры і развітваецца, а Лілія
Іосіфаўна “дамалёўвае”
партрэт нашай юнай і такой сур’ёзнай субяседніцы:
-- Віка на “выдатна” вучыцца ў школе, шмат чаго
ведае, з ёй цікава пагутарыць не толькі равеснікам,
але і дарослым.
Што і казаць, добры
прыклад для малодшага
браціка, які толькі пачынае
сваё знаёмства і з краінай
ведаў, і з царствам добрых
і разумных сяброў – кніг.
арэчы, Гудзевіцкая
бібліятэка налічвае
больш за 16 тысяч
экзэмпляраў дакументаў,
куды ўваходзяць кнігі,
часопісы, газеты і электронныя выданні. У зону
абслугоўвання ўстановы
ўваходзяць 16 вёсак – тэрыторыя Гудзевіцкага сельскага Савета.
ернымі сябрамі
бібліятэкі
на
працягу многіх
гадоў з’яўляюцца яе пастанныя чытачы -- Ала
Рыгораўна Волкава,
Зінаіда Аляксандраўна
Н і к а л а е н к а , Ул а д з і м і р
Лаўрэнцьевіч Барэйша,

Д

В

Ці ведаеце вы, як пахнуць кнігі? Загадчыца Гудзевіцкай бібліятэкі – цэнтра нацыянальнай культуры -- Лілія Іосіфаўна Рэйшаль пераканана, што гэта своеасаблівы
пах нечага новага і нязведанага, які бярэ
цябе ў палон на ўсё жыццё, гэта пах ведаў,
прыгожага трапнага слова, мудрай думкі і
самога жыцця – такога рознага і цікавага.

На
дапамогу
а к т ы ў н а й ч ы та ч цы, пяцікласніцы
Вікторыі ЛАЎРОВАЙ
заўсёды прыходзіць
загадчыца бібліятэкі
Л. І. РЭЙШАЛЬ.

Вацлава Сігізмундаўна Бобрык, Яўген Іванавіч Сівук,
Ульян Аляксандравіч Рашанок, Тамара Аляксееўна
Уладзіміроўская, Даніэля
Эдуардаўна Рахмацілаева,
Наталля Васільеўна
Асцюкевіч, Святлана
Віктараўна Солтан і многіямногія іншыя. Ды і ці ж
можна пералічыць усіх, калі
ў мінулым годзе бібліятэку
наведала 1400 чытачоў,
улічваючы абанемент і чытальную залу.
жо не першы год у
бібліятэцы дзейнічае
а м а т а р с к а е
аб’яднанне для школьнікаў
“Крынічка”, а дадатак да
назвы – цэнтр нацыяльнай
культуры – абавязвае да
работы па адраджэнню і
захаванню спадчыны род-

К

Н.ШЭЎЧЫК
Фота С. ЗВЯРОВІЧА

У

Будзе што пачытаць Марыне СТАНІЛКА, Дар’і СВЯЙКО, Дар’і ТРАЦЯК .
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Зара над Нёманам

ДОРОГОГО
И ЛЮБИМОГО
НАШЕГО МУЖА,
ПАПОЧКУ
И ДЕДУШКУ
ИВАНА
РАДИОНОВИЧА
БЕЗМЕН
от всей души
поздравляем
с юбилеем!

Пусть возраст будет
над тобой не властен,
Желаем огромного
человеческого счастья,
ДОРОГУЮ
И ЛЮБИМУЮ
ВАЛЕНТИНУ
ПЕТРОВНУ ВЕНСКУЮ

поздравляем с юбилеем!

Две пятерки встали рядомПолучился юбилей,
Но печалиться не надо,
Улыбнись ты веселей.
В юбилейный
день рожденья

в конце номера

А также света,
тепла, доброты
И чтобы всегда
воплощались мечты!
Шестьдесят -- это опыт
и молодость вместе,
Шестьдесят -это мудрость
и крепость руки,
Желаем здоровья
на долгий твой век,
Спасибо тебе,
наш родной человек!
С любовью жена,
дочь Татьяна,
зять Александр,
внуки Надежда
и Антон
Шлем свое мы
поздравленье:
Быть веселой,
справедливой,
Жизнерадостной,
счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили,
И на всё б тебя хватило.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких
и родных.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть
В кругу друзей, родных,
знакомых,
Назло годам,
чтоб не стареть!
Дочери, зятья,
сваты и внук

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ МОРГУНОВ!
Поздравляю тебя с юбилеем!
Хочу поздравить мужа
сегодня своего,
Тебе, родной, желаю
сегодня одного:
Чтоб был всегда здоровым,
А дальше всё придёт,
Счастливым будешь снова,
И пусть всегда везёт!
Твоя жена

Поздравляем с 85-летием
нашу любимую
зинаиду ивановну терешко!
Годам ушедшим не вернуться,
И неспроста о них грустят,
Вот не успели оглянуться,
А за плечами ... 85!
Ваш опыт жизненный, богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня поздравляем Вас!
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поёт слова:
«Мои года -- моё богатство».
С любовью правнук Артём,
внук Андрей, Ирина
ДОРОГАЯ
НИНА ДМИТРИЕВНА ПАВЛЮЧУК!
С юбилеем поздравляем!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего нужней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Валя, Вера и их семьи
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ДОРОГИЕ НАШИ РОДИТЕЛИ,
БАБУШКА И ДЕДУШКА
ЛИЛИЯ ИВАНОВНА И
КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ
РОЛЕЙНИКИ!
Поздравляем вас со славным золотым юбилеем -- 50-летием совместной жизни!
Дорогие родители наши,
Поздравляем мы вас от души!
Год за годом вы вместе и вместе
К золотой свадьбе пришли!
Счастья вам мы желаем без края,
Улыбаться почаще, добра!
И здоровья вам крепкого тоже,
Чтоб всегда собиралась семья!
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, веселья, долгих лет,
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст!
С любовью дети, зятья, невестки,
внуки, правнуки
ДОРОГАЯ НАША МАМОЧКА И БАБУШКА
ЗИНАИДА ИВАНОВНА ТЕРЕШКО!
От всего сердца поздравляем тебя с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать 100 лет тебе!
С любовью дочь, зять, внуки и правнуки

УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ФИЛИППОВА!
Коллектив работников Мостовского сельисполкома искренне поздравляет Вас с юбилеем!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И будет жизнь чудесной, лёгкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки.
Пусть каждый день удачу Вам несёт
И будет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждёт!
Любви! Успехов! Счастья! С днём рождения!

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
МУЖ, ПАПОЧКА
ЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ ПОЛУБЯТКО!
Прими поздравления в честь юбилея!
Папуля -- просто молодец,
Не только муж, он и отец,
Хороший брат, надёжный друг,
Поможет, если что-то вдруг.
Мы как за каменной стеной,
Родной наш, за тобой.
Мы выпьем за удачу,
Мы выпьем за мечты,
За всё, чего добился
За это время ты!
Тобою мы гордимся
И скажем: «Пятьдесят -Всего лишь половина,
Пусть ангелы хранят!
Пускай ведут по жизни,
Здоровье берегут,
А грустные все мысли
Подальше отведут!»
С любовью жена Светлана, дочь Татьяна,
родные
УВАЖАЕМЫЙ
Андрей борисович мандик!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет ещё прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И пусть здоровье, счастье
Будут бесконечными!
Коллектив работников Мостовского РОВД
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ДОРОГАЯ НАША
И ЛЮБИМАЯ
МАМОЧКА, ТЁЩА
И БАБУШКА
ЛАРИСА
НИКОЛАЕВНА
МАСЛЕНИК!

Нет на земле дороже
и роднее
Той женщины,
что мамой все зовут,
Она всегда теплом
своим согреет,
Придёт на помощь,
как надёжный друг.
Судить и спорить
никогда не станет,
Ведь на ошибках
учимся мы все,
А, главное, любить
не перестанет,
Спасибо, мамочка,
за это всё тебе.

За то, что жизнь
однажды подарила,
Сносила шалости,
капризы все любя,
Смотреть на мир
с улыбкой научила,
Мы искренне
благодарим тебя.
Пусть жизнь твою
ничто не омрачает:
Ни хмурый день,
ни тяжкий груз забот,
Обходят стороной
невзгоды и печали,
Пусть лето ясное
в душе твоей живёт!
Твой день рожденья
для нас -отличный случай,
Чтоб светлые слова
тебе сказать,
На свете не бывает
мамы лучше,
И во Вселенной лучше
мамы не сыскать!
Любящие тебя дети
и внуки

ДорОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ЛАВРИШИК!
Сердечно поздравляем тебя с 50-летием!
Папуля -- просто молодец,
Не только муж, он и отец,
Хороший дед, надёжный друг,
Поможет, если что-то вдруг.
Мы как за каменной стеной,
Родной наш, за тобой.
Мы выпьем за удачу,
Мы выпьем за мечты,
За всё, чего добился
За это время ты!
Тобою мы гордимся
И скажем: «Пятьдесят -Всего лишь половина, пусть ангелы хранят!
Пускай ведут по жизни, здоровье берегут,
А грустные все мысли подальше отведут!»
Жена, дочери, зятья, внуки
УВАЖАЕМАЯ
ЛЮДМила ивановна ефимчик!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пожелать хотим мы от души,
Чтоб дела любые удавались,
Чтоб всегда была счастливой жизнь
И мечты прекрасные сбывались.
Радости, здоровья, долгих лет,
Пусть во всём удача помогает,
И на всё, что хочется успеть,
Времени и сил всегда хватает!
Коллектив работников Куриловичского д/с-СШ

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ ЖЕНА,
МАМОЧКА, СВЕКРОВЬ,
СЕСТРИЧКА и БАБУШКА
ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА ЗАЙЦЕВА!
От всего сердца поздравляем тебя
с юбилеем!
Пусть счастье станет солнышком лучистым,
Морской волною, небом голубым,
И будет каждый день - красивым, чистым,
И будет каждый миг -- неповторим.
И в этой жизни, как в красивой сказке,
Пусть наяву сбываются мечты
И душу греет свет любви и ласки,
Большой удачи, счастья, доброты!
Желаем здоровья, достатка,
Заботы детей, любви внуков!
Пусть каждый день дарит тебе радость,
Удача плывёт прямо в руки!
Любящие тебя муж, сыновья,
невестки, сестра, внуки Егор, Артём,
Матвей, Илья и Кирюша
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