Колектив відокремленого підрозділу
“Служба сигналізації і зв’язку” вітає начальника служби

Романа Євгеновича ЗАЛІЗНЯКА

із Днем народження
55-річчя – не просто свято,
Це – здобутки всіх років!
Тож хай у Вас їх буде ще багато
Щоб здійснилися задуми всі!
Хай буде цей день незабутнім, прекрасним,
А небо завжди буде чистим і ясним!
Хай сонечко сяє промінням ласкавим,
Життя буде довгим, щасливим, яскравим!
Щоб було у ньому багато любові,
Щоб зустрічі були веселі й чудові!
Щоб всі шанували Вас і цінили,
Щоб очі від щастя, як зорі, горіли!

Колектив залізничної станції Куликів вітає
товарного касира станції

Любов Мирославівну ЯБЛОНСЬКУ
з 30-річчям

Хай проліском ніжним життя твоє квітне,
Буяє весною в житті теплота,
Здоров’я зміцніє і радість розквітне,
Повік не згасає людська доброта!
Нехай пісні всі милозвучні
Для тебе лунають знов і знов,
Хай в серці будуть нерозлучні
Добро, надія, віра і любов!

(Закінчення. Поч. на 1 стор.)
“Львівська залізниця виготовила 502 домовини, перепоховання відбудеться наступного
року в криптах на Личаківському
цвинтарі, – зазначив голова
Львівської обласної історикопросвітницької правової організації імені В. Стуса “Меморіал”
Ігор Гринів. – Однак наша організація виступає проти перепоховання без належного
оприлюднення цієї трагедії. Ми
вважаємо, що треба створити
документальний фільм про цю
трагедію, видати інформаційний буклет, адже йдеться про
злочин тогочасного режиму.
Знайдені поховання – це останки людей, яких голод 1946-1947
рр. привів у Західну Україну зі
Сходу України та з Бессарабії”.
За словами начальника
залізниці Михайла Мостового,
влада, яка доводить людей
до голодомору, до геноциду,
приречена на забуття і ганьбу:
“Дуже шкода, але так склалося, що місцем останніх подій
життя для сотень людей стала
територія станції Підзамче. Тут
було знайдено останки 502 осіб,
серед них підлітки і діти, які у
важкий голодний рік, організований владою, знайшли тут свій
кінець. Сумно і важко сьогодні
говорити про той час і ті події. На
жаль, територія залізниці стала
останнім життєвим прихистком не тільки тут, на Підзамче.
Зараз триває робота на станції Стрілки Старосамбірського

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №343226, видане ВП
“Бродівська дистанція колії” у 2008 р.
ТИМЧИШИНУ І.Г.
● Посвідчення ЛВ №359168 (2007 р.) та приміський квиток ф.4 №152619 (2009 р.), видані ВП
“Пасажирське вагонне депо Львів” МАУДЗІ М.М.
● Приміський квиток ф.4 №030650 (2009 р.)
та посвідчення ЛРЗ №003959, видані ВАТ
“Львівський локомотиворемонтний завод”
ГОРОДЕЦЬКІЙ І.Р.
● Посвідчення ЛВ №005617, видане квитковим
бюро ст. Львів у 2008 р. СЕМАКУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №345037 (2007 р.) та приміський квиток ф.4 №154033 (2009 р.), видані
ДЗ “Клінічна лікарня ДТГО “Львівська залізниця” ТИБІНЦІ Л.С.
● Посвідчення ЛВ №360363 (2008 р.) та приміський квиток ф.4 №152519 (2009 р.), видані ВП
“Пасажирське вагонне депо Львів” ДУЧУ Л.С.
● Посвідчення ЛВ №364842, видане ВП “ІваноФранківський загін воєнізованої охорони” у
2007 р. ТРИЗУБУ І.С.

району, де теж свого часу “плідно” попрацювали органи НКВС,
знищивши велику кількість людей з навколишніх сіл та вояків
УПА. Там перепоховано 139
осіб, завершуються роботи з
будівництва саркофагу, каплички і пам’ятника.
Сьогодні ж тут, на Підзамче,
ми повинні по-християнськи
поставитися до реквієму і віддати данину пам’яті невинним
жертвам”.
Як зазначив міський голова
Львова Андрій Садовий, війна
є незавершеною, поки не поховані останки тих людей, хто
віддав своє життя за волю та
за державу: “Я не знаю, чи є
інший народ, інша нація, яких
би так знищували впродовж
століть. І наш сьогоднішній
обов’язок – гідно їх вшанувати. Керуючись християнською
мораллю, Львівська залізниця ініціювала добру справу
– вшанування пам’яті жертв
тоталітарного режиму. Низький
уклін усім, хто розуміє, наскільки важливою для нашої нації є
наша пам’ять”.
Поділився власними спогадами про криваве минуле
на реквіємі політв’язень Петро
Франко: “У 1946 році у Львові
справді було страхіття. Хлібина
коштувала 150-300 рублів.
Пам’ятаю такий випадок: прийшов я зі школи, а хлопці мені
кажуть: “Ходи з нами, подивимося на головний двірець, там
є багато мертвих людей. Ми

● Приміський квиток ф.4, виданий Львівським
технікумом залізничного транспорту у 2008 р.
ПРИСЯЖНЮКУ А.М..
● Посвідчення КА №401897,видане ВП
“1-й загін воєнізованої охорони “ у 2008 р.
КАЧМАРУ В.Г.
● Посвідчення ЛВ №354935, видане ВП
“Станція Львів” у 2008 р.ЄЛАГІНУ Д.О.
● Приміський квиток ф.4 №005630, виданий квитковим бюро ст.Львів у 2009 р.
БОГДАНУ А.А.
● Приміський квиток ф.4 №006143, виданий квитковим бюро ст.Львів у 2008 р.
НЕХОРОШЕВІЙ Ю.П.
● Посвідчення ЛВ №290776 (2008 р.) та приміський квиток ф.4 №007503 (2009 р.), видані
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” БАБІЮ В.І.
● Посвідчення ЛВ №271252, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2006 р.
ТРАМСІ В.Г.
● Студентський квиток №05367368, видане
Львівською філією Дніпропетровського національного університету ім. В.Лазаряна у

побігли тоді, і справді, головний
вокзал був оточений міліцією,
нікого не пускали, але ми, діти,
якось пролізли, і всередині
побачили страхіття – лежали
мертві люди, їхні тіла були повикручувані… Їх було приблизно 15-17 осіб. Коли ми запитали, хто ці люди, нам відповіли,
що це американські шпигуни, а
від своїх батьків ми вже довідалися, що це люди, які шукали
тут порятунку від голоду.
Сьогодні, дивлячись на
цю меморіальну дошку, я
твердо вірю, що кожен, хто
від’їжджатиме звідси на захід
чи на схід, промовить “Отче
наш” на пам’ять про невинно
убієнних”.
Начальник
залізниці
Михайло Мостовий разом із
міським головою Львова Андрієм
Садовим урочисто відкрили меморіальну дошку. Пам’ятний
знак освятив священик, разом
із присутніми помолившись за
душі невинно вбитих людей.
“Схили голову в скорботному
мовчанні” – напис на меморіальній дошці відтепер закликатиме
кожного, хто їхатиме зі станції
Підзамче в далеку дорогу або
повертатиметься з неї, на хвилинку зупинитись, замислитись,
помолитись, усвідомити страшний тягар злочинів тоталітаризму, щоб таке більше ніколи не
повторилося в майбутньому.
Галина КВАС
Фото Юрія ЮХНИЦЬКОГО

2006 р., та приміський квиток ф.4 №005642,
виданий квитковим бюро ст.Львів у 2008 р.
ЗАЩИКУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №402983, видане ВП
“Львівська дистанція захисних лісонасаджень” у 2009 р., та службовий квиток
ф.3 №057546, виданий квитковим бюро
ст.Львів у 2009 р. ЛЮБУНЮ І.М.
● Посвідчення ЛВ №299641, виданеВП “Станція
Ковель” АНТОНЮКУ В.Є.
● Посвідчення ЛВ №328095, ВП “Локомотивне
депо Здолбунів” у 2008 р. САНДЕРУ А.А.
● Посвідчення ЛВ №318386, видане ВП “Станція Дрогобич” у
2008
р.МЕЛЬНИКОВІЙ Н.В.
● Посввідчення ЛВ №375344, видане ВП
“Колійна машинна станція №123” у 2008 р.
МАЙКУ В.Л.
● Торговий патент ТПБ №537248, виданий ЛПІ м.Івано-Франківська 12.06.09 р.
ПРОДИНИЧУ І.В.
● Посвідчення №375900 та форму №055352,
видані ВП №Енергозбут” ФРІЗІ О.І.

Колектив відокремленого підрозділу “Служба сигналізації
і зв’язку” вітає начальника відокремленого підрозділу
“Сарненська дистанція сигналізації і зв’язку”

Віктора Костянтиновича КУЗЬМИЧА
із 55-річчям

На струнах жовтень пісню підбира,
А ми сьогодні з щирістю й любов’ю
Бажаєм довгих років і добра,
Багато радості та доброго здоров’я!
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Любов, натхнення та наснага
І шана людська та повага!

Трудовий колектив та профспілковий комітет станції
Рава-Руська щиро вітає начальника станції

Тараса Миколайовича ЛУПІЯ
з 30-річчям

Від усього серця Вам бажаєм
Здоров’я, затишку, тепла!
Хай гарний настрій розквітає,
Щоб в серці молодість жила!
Бажаєм Вам снаги і сили,
Щоб був щасливий кожен день,
Щоб до 100 років Ви раділи
Вітанням люблячих людей!

З 1 по 31 жовтня 2009 року на території обслуговування ЛВ
на ст. Львів проводиться місячник добровільної здачі зброї,
боєприпасів, спеціальних засобів та вибухових матеріалів.
Громадяни, котрі упродовж жовтня 2009 року звернуться в
ЛВ на ст. Львів за адресою м. Львів, вул. Чернівецька, 2 із заявою про добровільну видачу зброї, боєприпасів, спецзасобів
та вибухових речовин, які зберігають без законних на те підстав,
будуть звільнені від кримінальної та адміністративної відповідальності.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 2-8 ЖОВТНЯ
Впродовж 2-8 жовтня на території Львівської залізниці переважатиме суха та помірно тепла погода. У п’ятницю вночі та
вранці невеликий та помірний дощ, вдень переважно без опадів.
Температура вночі 4-9°, вдень 11-16°, на Закарпатті 15-20° тепла.
У суботу-неділю без істотних опадів. Температура вночі 2-7°, вдень у суботу 13-18°, у неділю дещо потеплішає.
Сухо буде і в понеділок, температура вночі дещо підвищиться на
Волині, та Рівненщині. Вдень стовпчик термометра коливатиметься
в межах 15-20°, в Прикарпатських областях місцями 21-23° вище нуля.
У вівторок місцями невеликі дощі, без істотної зміни температурного режиму. У середу похолоднішає, особливо вночі – до 0-5° тепла, на поверхні
грунту (в горах і в повітрі) приморозки 0-2°. Вдень 10-15°, на Закарпатті
13-18° тепла.
Надалі очікуємо потепління, що супроводжуватиметься невеликим
дощем. Температура вночі до 5-10°, вдень 14-19°, у Прикарпатських
областях місцями 20-23°тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
Керівництво відокремленого підрозділу “Львівська дирекція залізничних перевезень” та адміністрація і колектив станції Самбір сумують з приводу смерті
колишнього начальника вокзалу Самбір
ЄФРЕМЕНКА Миколи Івановича
і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покійного.

