Керівництво залізниці і президія дорпрофсожу визначили переможця в трудовому суперництві серед колективів
товарних контор за підсумками роботи
у першому кварталі 2009 року. Почесне
звання найкращої отримала товарна контора станції Ямниця. На цій станції проти
усіх закономірностей економічно-фінансової кризи обсяги робіт не зменшуються, а
навпаки – збільшуються. До того ж тут на
високому рівні обслуговування користувачів транспортних послуг, дотримання
швидкості та термінів доставки вантажів.

Ц

ими днями Палац залізничників, який львів’яни ще називають Роксом, святкує 70-річчя. Увесь час тут вирує творче
життя аматорських колективів, у
більшості з яких – діти залізничників. Із 1999-го року Будинок науки і техніки локомотивного депо
Львів-Захід, саме так офіційно тепер називається цей заклад, вважається одним із кращих палаців
західного регіону України.
Як засвідчують архівні документи, у 1928 році для забезпечення процесу спорудження у Львові
по вулиці Кентшинського (нині
Федьковича) будинку профспілки
залізничників (саме так називався нинішній Палац залізничників)

було обрано Комітет із будівництва. Остаточний проект споруди
було погоджено у 1932 році, але
будівельні роботи розпочалися
раніше – у 1929-му. На конкурсній
основі підряд на будівництво виборола львівська будівельна фірма
“Г.Заремба і С-ка”. Архітектурне
опрацювання проекту здійснив
архітектор Ромуальд Мюллер,
технічне опрацювання – інженербудівельник Єжи Нехай. А у березні
1938 року роботи зі спорудження
будинку були завершені. У цьому
ж будинку знаходився кінотеатр
“ROXY”, власниками якого були П.
Шелєр і Л. Шехт. Відомо, що цей
будинок споруджувався за кошти
залізничників і підпорядковував-

ся профспілці Львівської залізниці. Директорами Роксу свого часу
були Альберт Аратюнов, згодом
Андрій Марчук, а з 1983 року ним керує Наталія Некрилова. Існує кілька версій походження назви “Рокс”.
Можливо, гучна слава найбільшого
на той час у світі нью-йоркського кінотеатру на 2 тисячі місць
стала поштовхом до створення у
будинку кінотеатру “Рокси”. Згодом остання буква загубилася, і
Клуб залізничників серед львів’ян
так і залишився Роксом. За іншою
версією, це своєрідне розшифрування абревіатури РОКС – робітниче об’єднання колійових спілчан.
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