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Магнітні бурі слід очікувати 24, 25, 27, 28, 29 березня. Радимо в ці дні
більше часу проводити на свіжому повітрі. Бережіть здоров’я!

Дорога Подруго!
Ювілеї приходять несподівано –
шелестять лиш життя сторінки.                                             
Тільки Бог знає, 
скільки кому з нас відміряно 

й куди плинуть наші думки.
За вікном знов весна 
переможно всміхається, 

пелюстками заносить 
проблем всіх сліди.

Чуєш, Подруго, 
як вона Тебе просить:

Ти знаходь в собі сили і далі іди.
Через море неспокою, будні натруджені,
З легким серцем ступай і живи.
Хай любов’ю людей буде серце наповнене,
а Господь береже Тебе від біди!

16

З повагою - друзі-філологи.

21 березня відзначався Міжна-
родний день лісів. У цей сонячний,
теплий, по-справжньому весняний
день учні 9 класу Крупецького нвк
разом із класним керівником
В.В.Келюхом та педагогом-органі-
затором В.Д.Мельник взяли участь
в акції «Майбутнє лісу в твоїх
руках», висадивши 0,5га лісу.

Учасників акції зустріли праців-
ники лісництва у 26 кварталі.
Перед початком роботи лісничий
Крупецького лісництва Сергій
Анатолійович Смичок провів  май-
стер-клас із садіння лісу, розповів,
як користуватися мечем Колесова,
як садити сіянець, щоб не пошко-
дити коріння, на якій відстані роз-
саджувати малесенькі деревця. 

Веселий настрій та корисна ро-
бота на свіжому повітрі згуртували
природолюбів, подарувавши по-
зитивні емоції й можливість влас-
норуч зробити добру справу.

Напевне, хто своїми руками
садив дерева – має назавжди при-
виті розуміння, повагу і любов до
рідної природи, шану до праці лі-
сівників. 

На завершення Сергій Анатолі-
йович  щиро подякував за допо-
могу, небайдуже ставлення до
природи та пригостив учнів соло-
дощами.

Тетяна БЕРЕЖНА, директор НВК.

ПЕРЕХОДИМО 
НА ЛІТНІЙ ЧАС!

Шановні славутчани, не забудь-
те перевести свої годинники в ніч
з 25 на 26 березня на годину впе-
ред. Не проспіть і будьте здорові! 

Наша люба мамуся, бабуся Жанна 
Миколаївна НІКОЛАЙЧУК із Лисичого 

17 березня святкувала свій день народження.

З любов’ю - сини, невістки, внуки.

День народження – 
день особливий,

він дарований 
Богом навік.

Хай він буде прекрасним, щасливим 
і дарує тепло многих літ!
Хай Господь береже Вас в здоров’ї 
і примножує щастя й любов.
Хай у кожнім дні, в кожнім слові 
будуть щирість, повага й добро!

З повагою – колектив Ганнопільського нвк.

Міська рада ветеранів та організація ветера-
нів ЗОШ №6 м.Славута щиро вітають учасника
Великої Вітчизняної війни, ветерана праці з
50-річним стажем Василя Петровича 
ГОРЯІНОВА з 90-літнім ювілеєм (24.03) 
та бажають йому довголіття, наснаги і здоров’я.

Ваші роки – то Ваш скарб,
їм ціни немає.                                                                        

Кожен рік багато варт,
всі про це ми знаєм.

Вашу мудрість знаєм ми, 
цінимо Ваш досвід.
Шани Вас поміж людьми 

і поваги досить.
Тож прийміть уклін від нас,

Щирі слова вітання
та найкращі побажання.

Шановну Віру Ростиславівну 
РОМАНЧУК із Гориці вітаємо з 60-річчям.

Шановну Галину Андронівну 
КОРСУН із Хвощівки вітаємо 

з 50-річчям (26.03).

Бажаєм доріг, що устелені цвітом,                                     
Здоров’я міцного зимою і літом.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Господь із неба щастя посилає.
Хай буде здоров’я міцне, як граніт,
На многая, многая літ!

27 березня святкуватиме ювілей вчи-

телька фізики Ганнопільського навчально-

виховного комплексу Любов Дмитрівна
РОМАНЮК.

Ваш ювілей – то мудрості пора.
Хай буде вдосталь і в житті, і в домі                                
Здоров’я, щастя, злагоди, тепла,
Добробуту та щирої любові!
Хай доля дарує довгого віку,
Відпустить здоров’я міцного й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата
Й багато в ній буде любові й тепла.
Хай радість приносить кожна година,
Від горя рятує молитва свята,
Хай Бог посилає спокою й миру
На многії, довгі й благії літа!

З повагою – педагогічний колектив Горицького нвк.

Шановну Віру Ростиславівну РОМАНЧУК щиро ві-

таємо з 60-літнім ювілеєм!

Старше і мале – всі покоління
Просимо в Бога здоров’я, благословіння
Нашій найкращій у світі матусі,
Вічно турботливій, ніжній бабусі.
Вдячні довіку за щирість і ласку,
Пісню, молитву і сонячну казку.
Нині даруєм із радістю квіти,
Ми Вам бажаємо многії літа!
І скажем спасибі за щире тепло,
За людяність і за безмежне добро.
За те, що зростили, за хліб на столі –
Спасибі, рідненька, й уклін до землі!

З повагою – 
Ганна Сафронівна,

Ганна Сергіївна,
Раїса Зотівна.

Дорогу Надію Василівну КРАВЧУК
зі Славути вітаємо з 80-річчям.

Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад.
А нам не віриться сьогодні,
Що Тобі вже – вісімдесят!
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку – щастя і пісень.

Прийми вітання найщиріші
В цей світлий 

ювілейний день!

З повагою – 
сім’я Петрушиних.

Чоловіки, перед тим, як назвать
жінку зайчиком, подумайте, чи ви-
стачить у вас капусти.

«На прохання даішника віддати права я ска-
зав: «Не можу, це - подарунок».

«Загубив гаманець із зарплатою. Дуже прошу,
якщо хтось знайде, не сміятися».

Час – гроші. Тому і лікує!

Іронічні думки

• • •

• • •

• • •

Ліс – дитячими руками 

До уваги читачів!
Скриньки редакції газети «ТП» для оголошень 

на купонах знаходяться в приміщеннях: автовок-
залу, пошти, поліклініки, районної бібліотеки (2-й
поверх), магазину «Стас», супермаркету «Вопак».

Редакція газети працює щоденно з 9 по 18год.
(крім суботи і неділі). Обідня перерва - з 13 по 14год. 


