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вященний вогонь – символ миру, злагоди, спокою та любові, який за велінням
Господнім щороку спалахує у церкві Різдва
Христового у Вифлеємі, за давньою традицією
силами паломників та волонтерів розходиться
різними видами сполучення в усі куточки світу.
Починаючи з минулого року, він мандрує і поїздами Львівської залізниці, які сполучають Галичину
зі столицею України – Києвом. Торік напередодні
Нового року пластуни з Івано-Франківська вперше
принесли вифлеємський вогонь миру на вокзал і передали його поїзній бригаді. Цього року вдруге відбулася урочиста церемонія передачі вифлеємського
вогню залізничникам.
Дев’ятнадцятого грудня у день вшанування святого Миколая Чудотворця на пероні вокзалу в ІваноФранківську знову зібралися місцеві пластуни. Лампадки
з вогнем миру вони передали начальнику поїзда Миколі
Библику та всім провідникам, які обслуговують потяг
№144/143 на маршруті Івано-Франківськ–Львів–Київ.
Микола Библик розповів, що урочиста церемонія на
вокзалі стала для нього та всієї поїзної бригади великою
несподіванкою, тим більше приємною, що того дня християни вшановували святого Миколая. За його словами,
ця подія додала всім працівникам та пасажирам рейсу
особливого настрою. Священний вогонь побував у столиці, а нині благодатний вогник палахкотить у господі
Миколи Библика та в домівках його колег і не згасне аж
до завершення різдвяних свят.
Організатори акції обрали залізничників, враховуючи те, що багато працівників магістралі зустрічатимуть
Різдво не в родинному колі, а в дорозі чи під час виконання інших професійних обов’язків. Тож хай вифлеємський
вогонь принесе тепло і затишок у серцях залізничників,
які у святкову пору перебуватимуть далеко від сім’ї та
рідного дому.

П

ереконана, що яскраві враження про зустріч із Чудотворцем
залишилися не лише у дітей
залізничників, які нещодавно побували
на казковій феєрії у Палаці залізничників, а й у молоді, яка вже працює на
залізниці, адже дорожня профспілкова
організація ось уже 15-й рік поспіль
організовує святкове дійство з нагоди
вшанування святого Миколая.
Продовжуючи цю добру традицію,
залізничники постійно дбають про
удосконалення організації свята, тож
із року в рік збільшується кількість маленьких глядачів, які мають можливість
особисто зустрітися із Чудотворцем, що
велично виходить на сцену у кульмінації
кожної вистави.
Одними з перших цього року із
Чудотворцем зустрілися у Палаці залізничників діти залізничників із під-

Шановні колеги-залізничники!

приємств Ковельського вузла і лінійних
підрозділів. Того дня потяг Ковель–
Львів привіз до Львова на виставу 307
дітей. У дорозі юних пасажирів супроводжували профспілкові активісти,
стрільці воєнізованої охорони, медики,
а на вокзалі у Львові маленьких гостей
зустріли працівники апарату дорожнього комітету профспілки та голови
профкомів підрозділів Львівського вузла. Перед виставою малих глядачів
та супроводжуючих осіб нагодували у
ресторані вокзалу станції Львів смачним обідом. Після цього діти колоною
організовано рушили до Палацу залізничників. Про безпеку недовгої пішої
прогулянки подбали стрільці воєнізованої охорони та працівники транспортної міліції.
(Закінчення на 4-5 стор.)

Напередодні улюблених у народі новорічно-різдвяних свят укотре маємо нагоду озирнутися на
рік, що минає, оцінити зроблене, запланувати нові
проекти. 2013 рік для Львівської залізниці ознаменувався важливими подіями, результати яких
цінуватимуть і прийдешні покоління. Розбудова
Бескидського тунелю і зведення житла для залізничників, модернізація колії і реконструкція вокзалів та
станцій, соціальна і профспілкова робота – ось чим
запам’ятається нам цей час.
У вирі щоденної праці ми з вами прожили непростий рік, насичений працею, клопотами, труднощами, пошуком шляхів вирішення проблем, пов’язаних зі
спадом обсягів транзитних перевезень. Працьовитий
і професійний колектив магістралі доклав зусиль для
залучення нових вантажовідправників, ефективного
використання наявного рухомого складу, комфортних
перевезень пасажирів, утримання в належному стані
усієї залізничної інфраструктури. Попри відсутність
підтримки з боку держави у питаннях оновлення рухомого складу, залізниця забезпечила перевезення пасажирів і вантажів, виконала всі соціальні зобов’язання
як перед колективом, так і перед нашими партнерами та пасажирами. Ми залишаємося провідним
платником податків, сплативши впродовж року до
державного та місцевого бюджетів і єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне страхування понад
1,6 млрд. грн. Цього року залізничникам двічі підвищували тарифні ставки та посадові оклади, а середньомісячна заробітна платня зросла до рівня 2012 року
на 5,9%. Віримо, що у прийдешньому році така тенденція буде збережена.
Львівська залізниця щодня поглиблює співпрацю
із закордонними залізничними компаніями, адже ми
межуємо зі шістьма європейськими країнами, і ця
професійна інтеграція не дає нам чекати підписання договору про співпрацю з Європейським Союзом
склавши руки, як чекають чарівної палички, за помахом якої зміняться умови чи принципи роботи магістралі. Поки Україна на етапі підготовки, кожен на
своєму робочому місці має працювати, аби держава
і залізнична галузь доєдналися до європейської спільноти рівноправними партнерами. Сподіваємося, що
Новий рік принесе нам здійснення наших спільних
мрій, подарує мир, злагоду і любов, завітає у кожну
оселю з добром, радістю і достатком.
Дорогі друзі! Із нагоди свят зичимо кожному з вас
насамперед міцного здоров’я, щастя, успіхів і нових
звершень. Нехай 2014 рік згідно з графіком прибуде на
вашу станцію з вагоном оптимізму, ентузіазму, гарного настрою, нехай привезе цистерну добробуту і
благополуччя, піввагон удачі та професійних здобутків! Нехай спалахи новорічних феєрверків запалять
кожне серце добром, любов’ю та ніжністю, а тепло
різдвяних зустрічей у родинному колі зігріває кожен
ваш день!
З Новим роком, друзі! З Різдвом Христовим!
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