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вяткування Дня Незалежності України зібрало напередодні, 23 серпня, у Палаці
залізничників кращих представників багатотисячного колективу
Львівської залізниці.
Урочистості
з нагоди 21-ї
річниці незалежності України
відкрив голова дорожньої
профспілкової
організації Андрій Се ни шин,
який нагадав присутнім про високу ціну, якою попередні покоління
оплатили омріяну і вистраждану
державну незалежність, яка втілилася в реальну подію 24 серпня
1991 року, започаткувавши нову
еру в історії суверенної незалежної
України.
– Навіть тепер, коли нашій
незалежності
виповнюється
21 рік, перед
нами
стоять
ті ж завдання,
які брали на
себе 24 серпня
1991 року – будувати сильну, заможну, авторитетну, демократичну
українську державу, – звернувся
до присутніх у залі начальник
Львівської залізниці Богдан Піх.
– На цьому шляху не повинно бути
перерв чи зупинок, тільки впевнений поступ вперед
потрібен
нашій державі. Із проголошенням
незалежності Української Держави
Львівська залізниця також розпочала новий етап своєї історії.
Разом із державою залізнична галузь переживала підйоми і спади,
часом було дуже важко, але ми
не втрачали віри у майбутнє, бо
знали, що робимо добру справу як
для українського народу, так і для
колективу нашої залізниці.
Нині ми вступили у період актив-

тралі міцного здоров’я, добра, достатку, сили та щедрої долі, успіхів
у всіх справах і починаннях заради
впевненого поступу незалежної
України, доброту її народу.
За багаторічну сумлінну працю,
особистий вагомий внесок у розвиток транспортної галузі кращі працівники нашої магістралі відзначені
нагородами від Укрзалізниці та

ного реформування залізничного
транспорту України. Зрозуміло, що
все нове і невідоме викликає побоювання і сумніви, а тому змушує
нас уважніше вивчати досвід інших
країн, залучати найкращих фахівців,
максимально концентрувати зусилля для досягнення запланованого
результату. Усі ми на собі відчули
результати змін і новацій – щодня
з’являються нові питання, відповіді
на які шукаємо разом у наших колективах, радимося з Укрзалізницею
та Міністерством інфраструктури
України. З цією метою генеральний
директор Укрзалізниці Володимир
Козак особисто зустрічався цього року з колективами залізниць
і детально інформував, як саме
виглядатиме реформа.
День Незалежності залізничники
зустрічають не з порожніми руками –
цього року ми мали можливість продемонструвати всій Європі та світу,
що готові виконувати найскладніші

роботи і втілювати прогресивні інфраструктурні проекти. Величезний
обсяг робіт виконали наші працівники у підготовці до проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. Фінансова
участь Львівської залізниці у підготовці до проведення Євро-2012 та
впровадження прискореного руху на
напрямку Львів–Красне–Здолбунів
упродовж 2011-2012 років становили майже 700 млн грн. У перспективі
– надзвичайно важлива і складна робота – будівництво нового
Бескидського тунелю, який дозволить значно збільшити пропускну
спроможність на цьому напрямку.
Попереду нові роботи на станціях
і вокзалах з модернізації колії, покращення інфраструктури, підняття
рівня соціальних стандартів.
Незважаючи на економічні “буревії”, спад виробництва і внаслідок
цього зменшення обсягів перевезень, ми підвищуємо працівникам

нашої магістралі заробітну плату,
виконуємо всі зобов’язання за колективним договором. Наші діти щороку відпочивають на Чорноморському
узбережжі, залізничники оздоровлюються в пансіонатах, пенсіонери
отримують кваліфіковану медичну
допомогу, а навчальні заклади готують потрібних залізниці молодих
спеціалістів. Отже, залізниця живе,
працює і розвивається. Сьогодні,
напередодні Дня Незалежності
України, хочу подякувати кожному
залізничнику, вашим рідним за порозуміння і підтримку, за щоденну
працю, за патріотизм і любов до
нашого спільного дому – Львівської
магістралі. Переконаний, що колектив Львівської залізниці має достатньо енергії, творчого потенціалу
та досвіду для ефективної роботи
задля розвитку і процвітання нашої
Батьківщини.
На завершення виступу Богдан
Піх побажав працівникам магіс-
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а стадіоні “Арена Львів” 22
серпня цього року з нагоди Дня
Незалежності України з ініціативи голови Львівської облдержадміністрації Михайла Костюка відбувся
фестиваль оркестрової українсько-патріотичної пісні за участю провідних
військових оркестрів України. Перед
початком фестивалю військові оркестри з Києва, Чернігова, Севастополя,
Вінниці та Львова пройшли маршем вулицями Львова.
Глядачами цього яскравого і неординарного дійства стали і залізничники, адже до
Львова ніколи не приїжджало одразу стільки
духових оркестрів, серед яких військово-музичний центр Сухопутних військ Збройних
сил України (м. Чернігів), центр військовомузичного мистецтва Військово-морських сил
Збройних сил України (м. Севастополь), центр
військово-музичного мистецтва Повітряних
сил Збройних сил України (м. Вінниця), західний територіальний центр військово-музичного мистецтва (м. Львів), зразковий показовий
оркестр Збройних сил України (м. Київ), оркестр Академії сухопутних військ ім. гетьмана
П. Сагайдачного (м. Львів).
Розпочав фестиваль оркестрової української патріотичної пісні зведений оркестр,
до якого увійшли учасники всіх колективів, а
диригував ним начальник військово-музичного
управління Віктор Пащенко. По тому кожен із
духових оркестрів представив свою концертну
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програму. Щедрі аплодисменти подарували
глядачі оркестрам із Чернігова за композицію “Козацькому роду нема переводу” та із
Севастополя – за композицію “І все ж таки
море...” Потішили присутніх і наші земляки –
оркестр Академії сухопутних військ ім. гетьмана Сагайдачного з композицією “Козаченьки”
та західний територіальний центр військово-музичного мистецтва – вокально-хореографічними композиціями на тему пісень
Володимира Івасюка “Рідний край” та “За
Україну, за її волю...”
Зведений хор за участю заслуженої ака-

демічної хорової капели “Трембіта” та заслуженої академічної чоловічої хорової капели
“Дударик”, яким диригував заслужений артист
України Микола Кулик, виконав твір “Під небом
України”. Гучні овації ще довго не змовкали після виконаного лауреатом міжнародних та всеукраїнських конкурсів, заслуженим ансамблем
танцю України “Юність” запального “Гопака”.
Гостями фестивалю були переможець першого
міжнародного конкурсу українського романсу
ім. Квітки Цісик львів’янка Оксана Муха, чоловічий вокальний квартет “Гетьман” (м. Київ) та
чоловічий вокальний октет “Орфей” (м. Львів).

Львівської магістралі.
Урочистості продовжив святковий концерт, який розпочався
піснею “Україна є, Україна буде!”
у виконанні народного ансамблю бандуристок “Чарівні струни”.
Надзвичайно тепло сприймали
глядачі в’язанку українських жартівливих пісень у виконанні ансамблю. Гарний настрій глядачам того
дня подарували народний вокальний гурт “Галичани”, зразковий вокально-хореографічний ансамбль
“Сонечко”, народний ансамбль
бального танцю “Едельвейс”, майстер спорту України, чемпіонка
України з бальних танців Олена
Левицька і технік Івано-Франківської
дистанції колії Богдана Дзурак.
Завершальним акордом концертної програми стала запальна
танцювальна композиція “Родом
ми з Галичини” у виконанні зразкового вокально-хореографічного
ансамблю “Сонечко”.

Родзинкою фестивалю стало “Повстанське
танго”, яке заспівали перші виконавці цієї пісні у незалежній Україні – заслужена артистка
України Марта Шпак та Орест Цимбала під
акомпанемент військових оркестрів. Сюжет пісні краще розумівся завдяки виконавцям танго
– учасникам народного ансамблю бального
танцю “Едельвейс” Палацу залізничників під
керівництвом Олега Левицького. Завітали на
фестиваль й почесні гості – народна артистка України Руслана Лижичко та переможець
телепроекту “Голос країни-2” Павло Табаков.
Відомі на весь світ пісні Володимира Івасюка
“Водограй” та “Червона рута” разом із Павлом
Табаковим співав увесь стадіон. На завершення свого виступу Руслана у пам’ять про Героя
України Бориса Возницького виконала його
улюблену пісню “Дикі танці”.
Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк привітав усіх присутніх
– глядачів та учасників фестивалю – із Днем
Незалежності України і подякував за той неповторний дух та емоції, які панували на
стадіоні того дня.
У рамках проведення фестивалю відбулося урочисте вшанування спортсменів та тренерів Львівщини – учасників XXX Олімпіади в
Лондоні. Михайло Костюк вручив спортсменам
та їхнім наставникам почесні відзнаки, а також
нагородив грамотами жінок зі Львівського обласного благодійного фонду “Солдатські матері – за нову армію”.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото Юрія ЮХНИЦЬКОГО
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