ПРО ГОЛОВНЕ

К

луби пари, веселий гомін схвильованої і водночас зачарованої
публіки, дзвін залізних коліс і гучний гудок паровоза, від якого
аж мурахи забігали тілом – ймовірно, саме така атмосфера панувала 4 листопада 1861 року на пероні новозбудованого залізничного
двірця у Львові, куди першим рейсом із Відня через Краків і Перемишль
прибув поїзд “Ярослав”. Рівно 150 років по тому в цю унікальну атмосферу поринули сучасники цієї події – залізничники і гості свята – півторастолітнього ювілею Львівської залізниці!
Ця поважна дата закарбувалася в історичному календарі як подія всеукраїнського та міжнародного, багатонаціонального та полікультурного масштабу, адже на
свято до львівських залізничників завітали колеги з усіх залізниць України, керівництво Укрзалізниці та Міністерства інфраструктури, представники збройних сил
та правоохоронних органів на транспорті, загартовані спільною працею надійні
партнери закордонних транспортних компаній, очільники місцевого самоврядування, представники духовенства різних конфесій.
Відкриваючи урочисту академію, начальник Львівської залізниці Богдан Піх
наголосив, що більшого внеску, ніж цей перший паровоз, який уособлює початок
та розвиток залізничного транспорту, в об’єднання країн, народів, міст і родин не
зробив ніхто. “Ярослав” долав кілометр за кілометром, залишаючи по собі станції,
вокзали, депо, створювалися нові робочі місця, пожвавлювалася економіка регіонів. Богдан Петрович подякував усім, хто розділив із залізничниками урочисті
миті свята, побажав міцного здоров’я, щастя, добробуту, наснаги і сил для подальшої плідної праці.
До святкових привітань долучився Михайло Костюк – голова Львівської обласної державної адміністрації, залізничник за фахом і по духу. Михайло Дмитрович
щиро подякував за запрошення і акцентував увагу присутніх на тому, що завдяки залізничному сполученню наші громадяни та гості України мають можливість
комфортно подорожувати, тісніше спілкуватися, а залізні артерії, якими ритмічно
курсують народногосподарські вантажі, живлять економіку країни.
На завершення урочистої частини господар свята – начальник Львівської залізниці Богдан Піх, та почесний гість – голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Костюк відкрили меморіальну дошку, встановлену на споруді
вокзалу, на честь 150-річчя від початку функціонування Львівської залізниці.
У бронзових рядках тексту закарбована непересічна історична подія, яка
4 листопада 2011 року поклала початок новітній історії розвитку Львівської залізниці та усіх магістралей України.

