У суботу 2 жовтня в Палаці залізничників відбулася четверта конференція
Львівської обласної організації партії “Відродження”. Основні питання порядку
денного: організація виборчого процесу на виборах 2010 року, затвердження кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі та висування кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах до Львівської обласної ради
VI скликання від партії “Відродження”.
У цей день у залі палацу зібралося чимало залізничників та симпатиків партії
“Відродження”. Під звуки урочистого маршу
юні залізничники внесли до залу Державний
прапор України та стяг партії “Відродження”.
За дорученням політради конференцію відкрив
голова Львівської обласної організації партії,
заступник начальника Львівської залізниці Іван
Груник. У вступному слові Іван Степанович наголосив, що почесним головою та власником
партійного квитка №1 був і залишається Герой
України Георгій Миколайович Кірпа. Пам’ять
колишнього Міністра транспорту і зв’язку
України вшанували хвилиною мовчання, а
службовці першого об’єднаного військового
загону Державної спеціальної служби транспорту поклали квіти до меморіальної дошки
Георгію Кірпі на споруді управління Львівської
залізниці. Після обрання робочої президії,
мандатної, лічильної комісій та секретаріату
конференція розпочала свою роботу.

Ми повинні взяти
на озброєння волю до
перемоги, що була
притаманна Георгію Кірпі
– Декілька днів
тому, ідучи до управління
Львівської
залізниці, я побачив намет із фотографією Георгія
Миколайовича Кірпи,
– зазначив у своєму
виступі голова правління ТЗоВ компанія
“Екоенергія” Павло
Міненко. – Підійшов,
щоб дізнатися, що тут відбувається, а мені
відповідають: “Збираємо підписи на підтримку ініціативи про присвоєння одній із вулиць
Львова імені Героя України Георгія Кірпи”. Я
особисто знав і Георгія Миколайовича, і його
родину. Тому прізвище Кірпа для мене завжди асоціювалося із відновленням та відродженням. Це дійсно так, навіть створена ним
партія має назву “Відродження”. Її програмне
гасло зрозуміле всім, саме його завжди проводив у життя Георгій Кірпа. Декілька днів тому,
я спілкувався зі студентським капеланом із
храму по вулиці Тершаківців, що знаходиться на території Львівської зооветеринарної
академії. Він теж дізнався про збір підписів і
висловив бажання поставити такий же намет
біля Євроготелю, що на вул. Тершаківців. Бо і
Георгій Кірпа, і Богдан Піх неодноразово допомагали церкві. Адже партія “Відродження” - це
партія конкретних справ.
Всі ми знаємо, що церкви біля залізничних
вокзалів у Львові та Києві збудовані за безпосередньої допомоги залізниці. І це правильно,
адже в нас завжди дбали про духовний розвиток. Люди це пам’ятають, розповідають у своїх
сім’ях, і ми повинні обов’язково заручитися
їхньою підтримкою. Те ж саме можна сказати
і про один з мостів у Києів, спорудження якого започатковане Георгієм Кірпою. З ким би
я не спілкувався про Георгія Миколайовича,
скрізь однакова відповідь – якби не він, нічого б не було. Люди звертають особливу увагу
на серйозну дисципліну та відповідальність,
притаманну залізничному господарству і залізничникам. У Георгія Миколайовича завжди
була залізна воля на шляху до досягнення
поставленої мети, і ми повинні взяти це на
озброєння.
До мене надходить інформація про те, що
від інших кандидатів у депутати людям вже
розносять якісь продукторві пакети тощо. Ми
цього робити не будемо. Ми повинні донести
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до виборців інформацію про те, що на сьогодні зроблено залізничниками і що ще робиться.
Це й буде запорукою нашого успіху на майбутніх виборах.

Наше найближче майбутнє
залежатиме від депутатів
місцевих рад
– Чотири роки
тому я стала членом
міської організації
партії “Відродження”.
І це був свідомий
вибір, – наголосила
у своєму виступі директор Самбірської
середньої
школи №10 Любов
Мосійчук. – На моє
переконання
партія “Відродження”, заснована Георгієм
Миколайовичем Кірпою – це саме та партія,
котра здатна не на словах, а на ділі здійснити
кардинальні зміни в суспільстві. У ті роки, коли
Георгій Миколайович очолював Міністерство
транспорту, всі ми були очевидцями великих
позитивних змін, що відбувалися в галузі і, зокрема, на залізниці. Висока стабільна зарплата працівників транспорту, комфортабельні
поїзди і нові красиві вокзали, новозбудовані
сучасні магістралі... Цей перелік можна продовжувати ще довго. Всі ми знаємо неоціненний внесок Георгія Миколайовича у розвиток
освіти, медицини, культури. За роки свого існування наша партія була дієвою та активною
силою в політичному житті України.
Сьогодні дуже відповідальний момент у
житті кожного з нас, у житті партії. Адже від
того, кого ми висунемо кандидатом у депутати
рад усіх рівнів, залежатиме майбутнє наших
сіл та міст, районів області та України в цілому.
Тому звертаюся до всіх вас із закликом, бути
сумлінними, небайдужими, працювати у своїх
округах – іти до людей, вести роз’яснювальну
роботу для перемоги на цих виборах. Ми повинні зберегти цілісність лав партії, примножувати кращі традиції і здобутки, зміцнювати
партійну дисципліну.
Втрати, яких партія зазнала після смерті Георгія Кірпи, стали для всіх нас хорошим
уроком. Саме тому сьогодні треба зробити
все, щоб здобути перемогу на виборах. Тож
дай нам, Боже, для цього сил, енергії, завзяття та ентузіазму.

Наш шлях –
дорога до народу
–
Фактично
сьогодні
в
нас
другий старт у виборчій
кампанії,
– наголосив у своєму виступі доцент
ЛНУ ім. І. Франка.
Ігор Паславський. –
Чотири роки тому ми
мали шанси здобути
непогані результати.
Тоді було виконано дуже велику роботу, ми
впритул наблизилися до трьох відсотків і були
близькими до того, щоб сформувати свою
фракцію в обласній раді. У той час ми мали
потужну парламентську фракцію і фактично
вся увага партії була зосереджена на депутатах українського парламенту.
Нинішні вибори мають ряд особливостей.
Насамперед – змішана виборча система, а це
означає, що кожен із наших кандидатів у депутати мусить проявити себе особисто. У той же
час ми, як організована команда, маємо право

розраховувати на мандат народної довіри в
цьому місті. Всі знають, що головною мрією українців було мати свою державу й бути господарем на своїй землі. У даному випадку мова
іде про нашу з вами галицьку землю. Вибори в
місцеві органи влади – повинні стати торжеством демократії, бо ми з вами маємо право не
тільки обирати, а й бути обраними. Але ми можемо бути обраними лише тоді, коли виявимо
ініціативу, наполегливість та доведемо, що ми
дійсно – кращий вибір для представлення громади в органах місцевого самоврядування.
Наш шлях на найближчий місяць
– дорога до народу. Необхідно проводити
роз’яснювальну роботу про те, що ми дійсно
здатні гідно представляти в місцевих органах
влади громаду.

Результати роботи
команди справжніх
професіоналів вражають
– Сьогодні ми
абсолютно чітко розуміємо завдання, що
стоять перед нами,
– сказав у своєму
зверненні до учасників партійної конференції начальник
Стрийського
вагоноремонтного заводу Петро Мосійчук.
– До виборів залишився всього місяць і від
того, як ми спрацюємо за цей період, буде
залежати як нас сприйме народ, і наскільки
ми зможемо впливати на політику, економіку та рівень життя в тих населених пунктах,
від яких висуваються наші кандидати в депутати. Там, де вже діють депутати від нашої
партії, спостерігаються серйозні позитивні
зрушення. Звичайно, ми не змогли провести
кардинальних змін, та на нас дедалі частіше
звертають увагу в місцевих радах. Часи змінюються. Зокрема, пропонуючи рішення, які
донедавна легко проводили на всіх рівнях,
місцеве чиновництво сьогодні поглядає на
нас з пересторогою, яка ж буде реакція депутатів від нашої партії.
Хочу сказати, що ми маємо широку електоральну базу насамперед тому, що наша
команда не забруднила себе корупційними
схемами та іншим негативом. Сьогодні ми
можемо іти до людей і відверто говорити,
що наші кандидати не мають бізнесу, зв’язку
з криміналом і представляють найфаховішу
частину нашого населення. Народ добре бачить результати нашої роботи і правильно їх
оцінює.
Нам треба позбутися невпевненості щодо
участі у владі. Адже сьогодні в ній у більшості
представлені люди, далекі від виробництва
та господарської діяльності. Вони зажди
займалися бізнесом і дуже легко крокували
життям, а переважна більшість сьогоднішніх
капіталів нажита на купівлі-перепродажу.
Сьогодні вони прагнуть будь-що продовжувати залагоджувати свої справи, перебуваючи
при владі.
Як можна протистояти таким опонентам?! Наведу простий приклад з Луганщини,
де є містечко Попасна. Там знаходиться вагоноремонтний завод, вагонне депо і ряд залізничних підприємств. На минулих виборах
місто очолив начальник вагонного депо, а
директора вагоноремонтного заводу місцева адміністрація була змушена призначити
головою райдержадміністрації. Це аграрний
район, де промисловість слабка, ще й з типовим набором проблем. І ось двоє залізничників, підключивши залізничну команду
професіоналів, зуміли провести всі роботи з
підготовки до зими, обігріти місто, дати раду
дитячим садкам та школам, вирішити нагальні міські проблеми за доволі короткий час.
Не менш цікаві події відбувалися в
районі, який очолив директор вагоноремонтного заводу. За освітою він не аграрій, але
спромігся повирішував проблеми із посівним

матеріалом, якого до цього просто не було,
провів посівну. Треба сказати, що до цього
часу район відставав за всіма показниками,
але ефективна робота команди професіоналів на кілька років забезпечила йому стабільний розвиток, і все це без спеціальних
аграрних знань. Ось вам свідчення того, що
наші люди здатні працювати в будь-яких
умовах та успішно виконувати найважчі завдання. Народ добре пам’ятає тих депутатів,
які сьогодні при владі, які обіцяли своїм виборцям “золоті гори”, але так нічого й не
спромоглися зробити.

Держава, яка не дбає про
молоде покоління,
є приреченою
– Я пишаюся
тим, що в цьому залі
присутні люди, які
без страху готові з
високо піднятою головою нести прапор
засновника нашої
партії Георгія Кірпи
і втілювати в життя
всі його починання,
продовжувати хороші справи, – зазначив у своєму виступі голова Городоцької
районної організації партії “Відродження”
Омелян Дунас. – У 2006 році під час місцевих
виборів ми не мали багато часу, але спромоглися набрати 10% у районній раді. Це дало
нам змогу запропонувати на посаду заступника голови ради свого однопартійця та можливість вирішувати багато нагальних питань.
Сьогодні в Городоцькому районі партія
“Відродження” користується високим авторитетом. Одним із результатів нашої роботи
є не лише те, що ми назвали іменем Георгія
Кірпи вулицю райцентру, а й спромоглися її
належно впорядкувати. Колись наші діти через постійну грязюку ходили по ній до школи в гумових чоботах, сьогодні там завдяки
допомозі керівництва Львівської залізниці є
добре асфальтове покриття такої якості, що
школярі залюбки катаються по ньому на роликах та скейтбордах. А дорослі мешканці з
задоволенням кажуть, що їхня вулиця дійсно
достойна свого високого звання.
За допомоги залізниці було збудовано
міст, який з’єднав два розділених села нашого району. Кожного року в нас проводяться
спортивні турніри, присвячені пам’яті Георгія
Кірпи, тож понад 200 дітей на літній період
активно задіяні у спорті. А тепер пригадайте
телевізійні новини, де раз по раз показують
сюжети про те, як діти падають на уроках
фізкультури, бо замість занять спортом вони
цілими днями сидять за комп’ютерними забавками у клубах. Тому тут доцільно згадати
один із висловів Георгія Миколайовича Кірпи
про те, що держава, яка не дбає про свою молодь, є приреченою.
Сьогодні я практично впевнений, що в
кандидатів у наших виборчих округах є всі
можливості для перемоги на цих виборах.
Найприємніше те, що до нас справді йдуть
люди, які відчувають у собі потенціал для
фахової роботи в органах місцевої влади. Я
вважаю, що депутат районної ради повинен
мешкати в тому населеному пункті, який він
буде представляти.
Треба нарешті переконати наш народ,
що не варто куплятися на різноманітні передвиборчі обіцянки. Нам свого часу вже обіцяли пенсії і газ “у два рази”, тільки люди не
зрозуміли, що саме збільшиться, а що зменшиться. Наша партія демонструє не обіцянки,
а реальні справи, які вже сьогодні робляться.
Тому наше партійне гасло “Служимо Україні
– працюємо для держави” чітко підтверджує
нашу діяльність.
Записав Олександр ГЕРШУНЕНКО
Фото автора

