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Бронзову нагороду
привіз важкоатлет львівського ФСК “Локомотив” Ігор
Шимечко з чемпіонату
світу, що відбувся в місті
Гоян (Південна Корея).
Наш штангіст виборов
золоту медаль у ривку,
підкоривши штангу вагою
202 кг. У поштовху Ігор
Шимечко зафіксував спортивний снаряд вагою
225 кг і за сумою двоборства (427 кг) посів третю
сходинку п’єдесталу в найпрестижнішій суперважкій категорії (понад 105 кг).

Продовження на 8 стор.

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО:
“Львівська залізниця започаткувала у Львові
новий вид траспортного забезпечення, який варто
впроваджувати в інших регіонах України”

Личаківське кладовище стало місцем останнього спочинку
для 502 жертв голодомору і репресій 1946-1947 років

П

ершого грудня цього року Львів із робочим візитом відвідала Юлія Тимошенко. У графіку робочої
поїздки Прем’єр-міністра України була ціла низка
заходів, пов’язаних із роботою Львівської залізниці.
Залізничники зустріли поважну гостю гарними соціально важливими виробничими подарунками – пуском оновленого міжрегіонального поїзда підвищеного комфорту
за маршрутом Львів–Рівне–Львів та відправленням у
перший рейс міського рейкового автобуса, який має налагодити регулярне швидке сполучення між спальним
районом Львова (Сихів), центром та промисловою частиною міста (Підзамче).
Продовження на 4 стор.

Минулої суботи, 28 листопада відбулося урочисте жалобне дійство, яким завершилася тривала масштабна робота, котра починалася чотири роки тому
на території Підзамчівської дистанції колії. Цілком
випадково під час прокладення труб на території
дистанції будівельники викопали велику кількість
людських кісток. Масове поховання було ретельно
досліджене із участю експертів та інших працівників правоохоронних органів. У кінцевому підсумку
з’ясувалося, що у двох місцях були масово закопані
502 особи, серед яких і дорослі, і діти. Непростий
шлях від розкопок до масового перепоховання залізниця пройшла достойно, спрямувавши на належне
вшанування пам’яті померлих, загиблих та невинноубієнних необхідні кошти, зусилля залізничних

будівельників та інших служб. І от минулої суботи
у церкві Пресвятої Трійці, що у Львові, архієпископ
Львівський УГКЦ Ігор Возняк разом з іншими священиками відслужив поминальну літургію за невинно
вбитими і померлими від голоду у 1946-1947 роках.
Вшанувати пам’ять невинно вбитих людей прийшли представники влади, керівництво Львівської
залізниці, члени різних громадських організацій і
звичайні городяни. Того дня свій останній спочинок у
криптах, споруджених на Личаківському кладовищі,
віднайшли останки 502 осіб, які, рятуючись від голоду, вирушали до нашого краю зі східних областей
України та Бессарабії в пошуках шматка хліба.
Фоторепортаж із церемоніалу перепоховання
буде опубліковано у наступному номері газети.

