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Делегація залізничників побувала у центрі Львова, де спільною
молитвою біля скульптури Діви
Марії склала подяку Богородиці
за покровительство і допомогу
в усіх добрих справах, а також
урочистою ходою прийшла до
пам’ятника Тарасові Шевченку. До
підніжжя пам’ятника Кобзарю поклали вінок, а залізничники на знак
пошани низько вклонилися образу
незламного борця за волю і добру

індустріального розвитку, і знову
непростий період становлення
на зорі незалежності України. Та
впродовж усього цього шляху залізниця зберегла і свято шанує
головну традицію – повагу до людини праці, до кожного залізничника, який віддав магістралі частину
свого життя, який і зараз чесно й
сумлінно виконує свої професійні
обов’язки, забезпечуючи безперервний перевізний процес вантажів
та пасажирів.

долю українського народу.
Щороку з нагоди професійного свята керівництво залізниці та
дорпрофсожу проводить зустрічі
з колишніми начальниками служб
та структурних підрозділів, які
нині перебувають на заслуженому
відпочинку. Привітали ветеранів
залізничного транспорту із Днем
залізничника начальник залізниці
Богдан Піх, голова дорпрофсожу
Андрій Сенишин, заступники начальника магістралі Олександр
Єфіменко, Зіновій Заньків та
Мирон Дацко.
– За понад півторастолітню історію наша залізниця переживала
різні періоди, – зазначив Богдан
Піх. – Це і страшні руйнівні війни,
і нелегкі роки повоєнної відбудови
господарства, і період стрімкого

Шановні ветерани, я хочу подякувати вам за жертовну працю
на благо залізниці та галузі в цілому, за ту науку, яка нині стає у
нагоді нам – вашим учням і колегам. Бажаю усім міцного здоров’я
і сподіваюся на майбутні зустрічі.
Основна цінність таких заходів полягає у тому, що ми маємо добру
нагоду поспілкуватися, обмінятися
міркуваннями з приводу сучасного
стану та майбутнього магістралі.
Підбиваючи підсумки року, що
минув від професійного свята, бачимо, що рік був доволі непростий.
Хоча за десять місяців роботи у
2013 році нам удалося досягти
об’ємів відправлених вантажів на
рівні аналогічного періоду минулого року, збереглася негативна
тенденція до скорочення обсягів

транзитних вантажів. Попри це, ми
робимо все можливе, щоб зберегти кадровий потенціал, систему
і принципи роботи. Намагаємося
зберегти нашу відомчу медицину,
вдосконалюємо її за допомогою
співпраці з Лікарняною касою та
страховою компанією, знаходимо
шляхи для того, щоб допомагати
нашим працівникам і пенсіонерам.
Начальник Львівської залізниці поінформував ветеранів і про
масштабні інфраструктурні про-

екти, які реалізовуються нині на
Львівській залізниці. Найбільший
із них щонайменше за попередні
20 років – це будівництво нового
Бескидського тунелю. А ще залізниця, як основний перевізник, задіяна у підготовці до проведення
в Україні у 2015 році чемпіонату
Європи з баскетболу та планує
роботу в рамках перспективного
проекту, що з’явився за ініціативи
Президента України і передбачає
розбудову спортивної інфраструк-

тури з метою подання заявки на
проведення в Україні зимових
Олімпійських ігор 2022 року.
Богдан Піх висловив побажання, щоб ветерани і надалі
цікавилися справами залізниці, брали активну участь у житті
колективів, ділилися своїм досвідом. У свою чергу ветерани
побажали молодшим колегам оптимізму і впевненості у подоланні
всіх труднощів, які виникають у
непростий час змін.
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