СХИЛІМО ГОЛОВИ
ПЕРЕД ПОДВИГОМ ВЕТЕРАНІВ
Проходять роки, десятиліття, і все більше
віддаляється від нас дата 9 травня 1945 року, все
менше посивілих ветеранів ми зустрічаємо в цей
день на скорботних заходах, присвячених пам’яті
тих, хто поклав своє життя за нашу свободу,
наше життя і наше майбутнє. Непідвладний час
забирає людей, залишаючи прийдешнім поколінням спогади про їхнє буремне життя, їхні подвиги,
їхній героїзм. Схилімо ж голови, вшануймо хвилиною мовчання світлу пам’ять ветеранів війни, що
відійшли у вічність.
Нелегка доля випала й тим, хто після війни
відбудовував зруйноване господарство, зокрема і
залізничну галузь. Знищене колійне господарство,
зруйновані вокзали і депо – на плечі залізничників
ліг важкий тягар відбудови всього, що так важко
було напрацьоване роками і в одну мить знищене
ворогом.
Дорогі ветерани! Щиросердечно вітаємо вас із
цією нелегкою, важко здобутою і тому безцінною
для нас Перемогою. Доземно вклоняємося вам за
мужність і честь, героїзм і самопожертву, патріотизм і відданість громадянському обов’язку.
Бажаємо вам, дорогі ветерани, міцного здоров’я,
бадьорого духу, мирного неба над головою і незгасного тепла у серцях! Нехай небесні захисники
– Господь Бог і Матір Божа – подарують вам свою
любов, ласку, благословення та довгі роки життя!
Богдан ПІХ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

Шановні залізничники!
Дорогі ветерани!
Сердечно вітаю вас із Днем Перемоги! Нам,
сучасникам, важко навіть уявити радість та
щастя, які принесла з собою перша мирна весна.
Справжнє історичне значення цієї події ми змогли
оцінити лише з часом. Десятиліття миру в Європі,
свобода та незалежність багатьох народів – за
все це було сплачено кров’ю наших батьків, дідів
та прадідів. Свою героїчну місію під час Великої
Вітчизняної війни виконали і працівники залізничної галузі.
Нині в залізничній сім’ї понад 235 тисяч ветеранів і наш священний обов’язок – оточити
їх турботою та увагою не тільки у свята, а й у
будні. Ветерани сьогодні отримують матеріальну допомогу, путівки для санаторно-курортного
лікування, забезпечуються засобами пересування та реабілітації. Звичайно, наша сьогоднішня
турбота про вас, дорогі ветерани – це лише мала
частка того, що ми хочемо й повинні зробити.
Шановні ветерани-залізничники, вам ми
зобов’язані всім – життям, гідністю та щастям
наших дітей. Від імені всіх працівників галузі дозвольте висловити вам вдячність за мужність,
відвагу й самовідданість. Живіть довго, залишаючись для нас прикладом честі та мужності.
У цей світлий день бажаю вам, дорогі ветерани, і вашим близьким міцного здоров’я, тепла та
любові від друзів і рідних!
З повагою та найкращими побажаннями
Володимир КОЗАК,
генеральний директор Укрзалізниці
ПРО ГОЛОВНЕ

В

одному з попередніх номерів газета інформувала читачів про успішний виступ
на чемпіонаті Європи з важкої атлетики,
який проходив у Казані (Російська Федерація) інструктора-методиста СДЮСШОР “Локомотив”
Львівської залізниці Ігоря Шимечка. Нагадаємо,
що наш атлет у престижній суперважкій ваговій
категорії (понад 105 кг) здобув золоту нагороду
у ривку і титул срібного призера чемпіонату
за сумою двоборства. “Львівський залізничник”
вирішив докладніше поцікавитися у спортсмена враженнями від минулих змагань, планами на
майбутні старти і складовими його спортивного успіху.
Символічно, що наша розмова з Ігорем
Шимечком про перемоги спортивні відбулася напередодні святкування річниці великої Перемоги
у Другій світовій війні.
Незважаючи на короткий проміжок часу, який ми-

нув після виснажливих і відповідальних змагань, я
був приємно здивований, зустрівши Ігоря Шимечка
в атлетичному залі спорткомплексу дорожнього ФСК
“Локомотив”. Ігор якраз завершував тренування і охоче погодився поспілкуватися.
– Ігоре, ти лише нещодавно повернувся з
офіційних змагань і вже займаєшся у тренувальному залі. А може краще трохи відпочити після
психологічних і фізичних навантажень?
– Насамперед не варто забувати, що я професіонал своєї справи. Звичайно, я маю можливість трохи
відпочити, але цей відпочинок потрібно теж проводити активно. Тому я не полишаю тренування у залі.
Мушу постійно підтримувати спортивну форму бодай
мінімальними тренувальними навантаженнями. Не за
горами чемпіонат світу, небагато часу залишилося до
Олімпіади-2012, тому зараз важливо внести деякі корективи в підготовку, залікувати травми і повноцінно
готуватися до світової першості.
Продовження на 4 стор.

Пишаємося вашою
доблестю, ветерани!
Славні наші ветерани! Сердечно вітаю вас і
всіх спілчан із Днем великої Перемоги!
Час невблаганно йде вперед, але ваш подвиг залишиться навічно у серцях нащадків.
Схиляємо голови на пам’ять про тих, хто поклав життя за наше мирне сьогодення.
Доземний уклін усім колишнім фронтовикам
та працівникам тилу, вдовам і дітям загиблих
солдатів, усім, хто боровся з окупантами і відбудовував країну, залізничну галузь у нелегкі повоєнні
роки. Внесок залізничників у здобуття Перемоги
– неоціненний...
Зичу вам, дорогі наші, міцного здоров’я, доброго і мирного довголіття!
Вадим ТКАЧОВ,
голова Федерації профспілок транспортників України,
голова профспілки залізничників
і транспортних будівельників України

