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Віру Кирилівну ГОНЧАРУК

І

ншої такої бібліотеки у нашому
районі нема. Бо у нас вона – науково-технічна, для залізничників. У
просто рому читальному залі науковотехнічної бібліотеки моторвагонного
депо Королево на ошатних полицях по
розділах в алфавітному порядку акуратно розкладені книги. Серед них і технічна література, і художня, а ще словники
та енциклопедії.
– Загальний фонд бібліотеки складає майже
9 тисяч примірників, – розповідає бібліотекар ІІ
категорії Мирослава Дементьєва. – У нас періодично відбуваються виставки книг, особливо технічної літератури. Книгами активно цікавляться
не лише працівники депо, а й залізничники інших
підрозділів і жителі селища Королево. Особливо
молодь, яка навчається. Тож маємо понад 900
постійних читачів.
Завідувачка бібліотекою розповідає, що зараз
подібні установи зазнають серйозних змін – трансформуються із книгозбірень у постачальників
інформації. Адже сьогодні бібліотеки повинні не
лише накопичувати і зберігати, а й розповсюджувати інформацію. Тому залізниця за можливості дбає
про зміцнення матеріально-технічної бази таких установ, поповнення книжкового фонду тощо.
За словами Мирослави Дементьєвої, тільки за
минулий рік тут з’явилося багато нової літератури.
Особливо значну методичну допомогу надає персо-

із 55-річчям!
Добра і любові бажаєм багато,
Хай дім Ваш минає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода!
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе!
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже!

Колектив ВП “Служба колійного господарства” сердечно
вітає начальника ВП “Мостобудівельний поїзд №61”

Володимира Андрійовича ГРЕБІНЯ
нал бібліотеки управління залізниці.
– Професія бібліотекаря дуже давня, і, поза усілякими сумнівами, вона і в майбутньому буде потрібна людям, – продовжує Мирослава Дементьєва,
– бо їх завжди цікавитимуть знання, зосереджені у
книгах і в інших джерелах інформації. Хто занурився у цю атмосферу, той ніколи її не покине, настільки вона є потрібною та цікавою...
Видається символічним, що професійне свято
люди цього благородного фаху святкують у день
поважного християнського свята – Віри, Надії,
Любові і матері їхньої Софії. А тому хочеться побажати їм і всім, хто любить книгу, Віри у власні сили,
Надії на достойне визнання праці кожного, Любові
від найближчих та найрідніших і Мудрості в усіх
життєвих ситуаціях.

із 60-річчям!
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя лише частину –
Попереду багато ще доріг!
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем –
Добра і щастя золота криниця!

Колектив Центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного
обслуговування і рада ветеранів Львівської залізниці щиро вітають колишнього
начальника вагона технічної пропаганди і охорони праці

Анатолія Мефодійовича ОСАДЧУКА
із 70-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!

Вітаємо коханого чоловіка, люблячого батька, доброго сина та брата,
начальника відділення банку №2 Львівської філії АБ “Експрес-Банк”

Алое, батьківщиною якого є Південна
Африка, ще називають столітником, бо в кімнатних умовах ця рослина розквітає раз на сто
років. Як алое потрапило до нас, достеменно
ніхто не знає, та рослина чудово прижилася.
Мабуть, нема домівки, де б не було цього чужоземного “гостя”. Та не кожному вдається за
своє життя побачити квітку алое, що розквітла на вершечку стовбура. Це явище – надзвичайно рідкісне. Тому можна вважати, що із цим
працівникам моторвагонного депо Королево
пощастило – у цеху контрольно-вимірювальних приладів розцвіло алое (на фото).

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №380024 (2008 р.) та приміський квиток ф.4 № 082906 (2009 р.), видані
ВП “Львівський центр механізації колійних робіт”
МЕНДЕЛЮКУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №319230, видане ВП “Станція
Стрий” у 2008 р. БОЙКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №380425 та приміський квиток
ф.4 №031639, видані. ВП “Вокзал ст. Чернівці” у
2009 р. ПЛЕШКАН Є.П.
● Посвідчення ЛВ №294892, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Ковель” у 2007 р.
ЄВТУШКУ А.О.
● Посвідчення ЛВ №206026, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Львів” у 2004 р.
ЛЕВИЦЬКІЙ І.В.
● Посвідчення ЛВ № 322919, видане ВП
“Ужгородська дирекція залізничних перевезень”
у 2008 р. ГРИНИШИН Г.О.
● Посвідчення ЛВ № 328477, видане

Слюсар цеху Золтан Ковчі розповідає: “Не
пам’ятаю вже, хто приніс цю рослину до цеху
(до речі, у цеху є ціла оранжерея різних рослин
і квітів). Я вірю, що квіти розуміють людей. Тому
я з ними розмовляю, а вони тішать мене своєю
красою”.
На диво-квітку до цеху приходять подивитися
багато людей, особливо старшого віку, аби переконатися на власні очі, що алое таки розквітло.
Завітав до нас у гості й знавець квітів Михайло
Громовчук. Михайло Іванович цікаво розповідав
нам про цю дивовижну рослину. Дізналися ми й
про те, що алое – лікувальна рослина, особливо
корисна вона для тих, хто захворів на важкі недуги – туберкульоз та пухлинні захворювання. Алое
ефективно допомагає заживляти рани та опіки.
Ось як потрібно використовувати цю лікарську рослину: вибирають старші листочки
алое, перед їх зрізанням рослину не підливають
упродовж одного-двох тижнів, аби листки добре
наповнилися соком. Обрізані листки перемелюють, змішуючи із домашнім вином, і, як ліки,
приймають щодня малими порціями. У більшості
випадків хвороба відступає.
У мене вдома столітник росте понад 35 років,
та я досі ще жодного разу не бачив, як він зацвітає. І все ж не втрачаю надії побачити, як
розквітне ця рослина й на моєму підвіконні, на
радість усій моїй родині.

ВП “Львівська дистанція колії” у 2007 р.
КЛОНЦАКУ І.М.
● Посвідчення ЛВ № 386406, видане ВП
“Львівська дистанція колії” у 2008 р. КАВКУ Б.С.
● Посвідчення ЛВ № 383518, видане ВП
“Мукачівський загін воєнізованої охорони”
у 2008 р. МАРКОВИЧУ М.В.
● Посвідчення ЛВ №361714, видане ВП “Вокзал
ст. Львів” у 2007 р. ТРИФОНОВІЙ Г.А.
● Посвідчення ЛВ №304627 та приміський квиток
ф.4 № 154393, видані ВП “Вагонне депо Клепарів”
у 2009 р. ПОПІВНІ Г.І.
● Посвідчення ЛВ №398402, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2009 р.
БЖЕЗІНСЬКІЙ О.Ю.
● Службовий квиток ф.3 №057509, виданий
ВП “Підзамчівська дистанція колії” у 2009 р.
ТКАЧИКУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №359298, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Львів” у 2007 р.
ШЕВЧУК Л.І.

Іван КОЗАК,
смт Королево
Фото автора
● Приміський квиток ф.4 № 111313, виданий квитковим бюро ст. Ужгород у 2009 р. ДІДО Ю.М.
● Посвідчення ЛВ № 210944 (2006 р.) та приміський квиток ф.4 № 072022 (2009 р.), видані
ВП “Стрийська дистанція сигналізації та зв’язку”
ЯМПОЛЬСЬКОМУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №320225, видане ВП
“Львівська дирекція залізничних перевезень” у
2007 р. БАБІЮ М.С.
● Приміський квиток ф.4 №072205, виданий ВП
“Станція Дрогобич” у 2009 р. БРОВАРСЬКОМУ
Н.Я.
● Посвідчення ЛВ №356108, видане ВП
“Ужгородська пасажирська вагонна дільниця” у
2008 р. ДЕРКАЧУ С.С.
● Посвідчення ЛВ №344643 та службовий квиток ф.3 №054837, видані ВП “Стрийська дистанція електропостачання” у 2009 р. ЩУПАКУ І.З.
● Посвідчення ЛВ № 340356, видане ВП
“Будівельно-монтажний поїзд №908” у 2007 р.
ПОСПОЛІТАК С.М.

Василя Васильовича КОСТИКА
із 30-річчям!
Бажаєм здоров’я,
добра, довголіття,
Хай вистачить щастя
на ціле століття!
Хай скрізь буде лад:
на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі!
Хай збудеться все, що ти хочеш,
Хай збудеться все, що чекаєш,
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку ти в житті прокладаєш!
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Багатство і радість, наснага,
І шана людська, і повага!
З любов’ю дружина Оксана,
синочок Андрійчик,
батьки Василь, Дарія,
Володимир, Олександра
та рідні

Упродовж 12-18 лютого на більшій частині території Львівської залізниці очікується нестійка волога
погода. У п’ятницю та впродовж вихідних часом опади, переважно у вигляді снігу, мокрого снігу, 12-13 лютого місцями з дощем, на Закарпатті переважно дощ. Місцями можливе налипання мокрого снігу на лінії електропередач та зв’язку,
ожеледь, на дорогах ожеледиця, місцями хуртовини. У горах
зберігатиметься загроза сходу снігових лавин. Вітер південно-східний із переходом у північно-західний – помірний, поривчастий, на Закарпатті 12 лютого – слабкий. Температура
вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла. На Закарпатті вночі близько нуля, вдень 1-6° вище нуля.
У понеділок невеликий сніг. Температура вночі 0-5°, у горах
при проясненнях місцями 6-11°морозу, вдень близько нуля, на
Закарпатті 1-6° тепла. У вівторок-середу час від часу невеликий сніг, вночі та вранці подекуди туман. Вночі стовпчик термометра місцями опуститься до 3-8°, при проясненнях до 10°,
у горах 7-12° морозу, вдень близько нуля. На Закарпатті вночі
1-6° морозу, вдень 1-6°тепла.
Надалі на більшій частині території магістралі невеликі
опади мокрого снігу та дощу, вночі стовпчик термометра
наближатиметься до нуля, вдень 0-5° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
Ужгородський територіальний комітет профспілки висловлює щирі
співчуття правовому інспектору праці Володимиру Миколайовичу Паруні
з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

