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Колядуймо, українці,
Бога прославляймо
Та святою колядою
Злидні проганяймо!
Завітайте із вертепом
У кожну хатину,
Застеляйте, господарі,
Білу скатертину!
Щоб добро селилось в хаті –
До всіх завітайте.
Будьте, люди, всі щасливі,
Серця щирі майте!
Світи, зіронько Різдвяна,
Щоб кутя вам вдалась!
Щоб нарешті Україна
Із колін піднялась!
Петро ГОЙДА,
машиніст м. Тернопіль

Апарат безпеки руху інформує

З

устріч Нового року, Різдвяних свят у
кожного з нас пов’язана зі своїми звичками та традиціями. Для багатьох – це,
насамперед, поїздка до батьківського дому та
святкування у родинному колі, інші – традиційно мандрують у гості до знайомих та друзів,
а поціновувачі активного зимового відпочинку незмінно віддають перевагу сніжно-білим
Карпатам. Найзручніший і найдешевший спосіб
добратися до обраного місця святкування – подорож залізницею. Тому не дивно, що серед
основних напрямків, які користувалися найбільшим попитом у пасажирів, були закарпатський та івано-франківський.
За словами заступника начальника служби
пасажирського господарства Миколи Козака,
на період новорічно-різдвяних свят від 25
грудня 2009 року до 11 січня 2010 року через
Львівську залізницю курсувало 27 додаткових
пасажирських поїздів (у тому числі 5 поїздів
формування Львівської залізниці). Зокрема,
були призначені додаткові поїзди сполученням Київ–Львів, Дніпропетровськ–Львів,
Одеса–Львів, Херсон–Львів, Москва–Львів,
Київ–Івано-Франківськ, Київ–Ужгород, Київ–
Чоп, Москва–Чоп, Сімферополь–Ужгород,
Одеса–Ужгород, Харків–Ужгород. Ці поїзди виконали 137 рейсів. В ужгородському напрямку
додаткові поїзди було призначено на 82 рейси,
в івано-франківському – на 20 рейсів.

Закінчення на 8 стор.

Минулого вівторка в управління
Львівської залізниці завітала коляда. Святковий настрій залізничникам дарував народний ансамбль
бандуристок “Чарівні струни”
Палацу культури залізничників під
керівництвом лауреата обласної
премії ім. Станіслава Людкевича
Ірини Содомори. Українські колядки у багатоголоссі професійних виконавців зачаровували кожного, хто
ставав учасником цього прекрасного святкового дійства. Бадьорили
дух і гарні віншування, побажання
міцного здоров’я, радості, щастя
та достатку. Побутує в народі така
прикмета, що саме у різдвяну пору
разом із колядниками до хати заходить мир, злагода і добробут та
оселяються тут на увесь рік, аж до
наступного Різдва. Дай, Боже, щоб
так було і в нашому домі.

Нещодавно ми розповідали читачам про
надзвичайний випадок, який трапився поблизу залізничного переїзду, що розташований на
339 км перегону Переспа-Голоби Рівненської
дирекції залізничних перевезень. Тоді водій
вантажівки ДАФ із причепом не впорався з
керуванням, пошкодив низку залізничних
об’єктів і буквально зніс із фундаменту будівлю поста чергового. Схожий випадок трапився 11 січня цього року на переїзді, що на
81 км (пк 2) перегону Боднарів-Ценжів ІваноФранківської дирекції. На щастя, цього разу
обійшлося без серйозних руйнувань, адже в
переїзд “не вписалася” легкова “Хонда”.
Водій автомобіля, 29-річний львів’янин
Богдан Захаревич, побачив підняті поперечини
шлагбаума, що сигналізували про відсутність
поїзда, і, мабуть, вирішив “з вітерцем” гайнути
через переїзд, проте, очевидно, не звернув уваги
на слизьку поверхню дороги. Некерована автівка
зіткнулася зі станиною шлагбаума і сповзла під
укіс, а станину нахилило під кутом 45 градусів до
дороги.
На щастя, травм та серйозних матеріальних
збитків у цьому випадку вдалося уникнути. Проте
залізничників непокоїть необачність водіїв автотранспорту під час наближення до залізничних
переїздів – зони підвищеної небезпеки.
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