17 квітня цього року в Києві відбулася церемонія нагородження переможців
Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка “З Богом у серці!”, який організовано Міжнародною громадською організацією “Фонд імені Георгія Кірпи” та
Українською православною церквою за
підтримки Укрзалізниці.

Cеред майже 200 дітей з різних регіонів України,
які стали призерами конкурсу та перемогли в окремих номінаціях, було 12 юних талантів з різних міст
Західної України.
Серед переможців у категорії від 6 до 7 років
– Ірина Андибур з Дрогобича, перше місце у категорії від 8 до 10 років здобули художні твори львів’ян
Максима Турчина та Павла Мікуша. Другі місця
у категорії від 3 до 5 років посіли Оленка Бутляр зі
Львова та Андрійко Чайковський із села Холодновідка
(Львівська обл.). Другі місця на конкурсі малюнка вибороли Анастасія Маслей зі Львова (категорія від 6 до
7 років), Тая Алєсіч з Дрогобича (від 8 до 10 років).
Почесним третім місцем журі оцінило малюнки дрогобичан Олега Заваринського та Максима Найди (від 6
до 7 років), а також тернополянина Віктора Головачука
(від 11 до 14 років).
Серед учасників конкурсу, яких було відзначено в
окремих номінаціях – Наталочка Саєнко зі Львова. Про
пам’ятну поїздку до столиці України газеті розповіла її
старша сестричка Олександра, яка разом із Наталею
побувала на фінальній гала-виставі у Києві.
– Організатори конкурсу створили справжнє свято
для маленьких талановитих художників зі всієї України,
– розповідає Олександра Саєнко. – Учасникам конкурсу та особам, які супроводжували юних талантів,
безкоштовно надали залізничні квитки. У Києві нашу
делегацію тепло зустріли і розмістили у залі підвищеного комфорту. Біля виходу з вокзалу на нас чекали
автобуси з емблемою фонду. Діти, як справжні зірки,
крокували червоною доріжкою у святкову залу, а там
на них чекало багато приємних несподіванок та сюрпризів: на сцені виступали дитячі творчі колективи,
дітей розважали улюблені казкові герої. Усіх учасників конкурсу та гостей свята щиро привітала голова і
засновник Міжнародної громадської організації “Фонд
імені Георгія Кірпи” Жанна Ігорівна Кірпа.
І от настала хвилююча мить – оголошення та нагородження переможців. Нашій радості не було меж,
коли довідалися, що моя сестричка Наталочка, на
думку авторитетного журі, стала найкращою у номінації “За оригінальність творчого задуму”. У нагороду
вона отримала почесний диплом, мобільний телефон
та чудову м’яку іграшку.

Інженери з організації та нормування праці дистанцій сигналізації
і зв’язку сердечно вітають провідного інженера
ВП “Служба сигналізації і зв’язку”

Світлану Андріївну КОРМЩИКОВУ
із Днем народження!
Хай Вам завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи!
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
Хай доля щедро нагородить Вас
Здоров’ям, щастям, миром і натхненням!
Щоб Ви прожили ще до сотні літ
Під Божим і людським благословенням!

Колектив відділу тарифів служби приміських пасажирських
перевезень вітає начальника відділу тарифів

Тетяну Володимирівну МІРОШКІНУ
із Днем народження!
Бажаєм кохання, гарних подій,
Здійснення задумів, планів і мрій!
Щастя квітучого, злетів найвищих,
Шляхів до мети легких і найближчих!

Чоловік, діти, онуки щиро вітають кохану дружину,
дорогу маму, люблячу бабусю

Очі усіх присутніх у залі дітей світилися радістю та
щастям. За хороший настрій, незабутні враження, за
це чудове свято для маленьких талантів нашої країни
хочемо щиро подякувати організаторам, “Фонду імені
Георгія Кірпи” і особисто Жанні Ігорівні Кірпі. А ще,
користуючись нагодою, хочемо через газету сказати
велике спасибі за допомогу та підтримку Валерієві
Павловичу Кочергіну – чудовому педагогу, керівнику
студії образотворчого мистецтва Будинку естетичного виховання дітей та юнацтва Залізничного району
міста Львова.
А тим часом змагання за головні призи конкурсу
дитячого малюнка “З Богом у серці!” продовжується.
Інтерактивне голосування за кращі дитячі малюнки
триватиме до 17 травня на офіційному сайті фонду
за адресою www.fondkirpa.com.ua, де розміщені репродукції малюнків. За підсумками інтерактивного голосування переможці отримають безкоштовні путівки у
дитячий табір “Артек”.
На фото: юна художниця Наталя Саєнко
поряд із Жанною Ігорівною Кірпою

Владиславу Володимирівну ГЛАДИШЕВУ
Із ювілеєм!
Хай Вам завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
Снаги трудової – без ліку,
Пошани й добра – від людей,
Щасливого й довгого віку
Бажаємо Вам у цей день!

Дружина, діти, внучки Ріта та Оля вітають

Юрія Петровича КОСОВИЧА
із 70-річчям!
Нехай у цей день весняними променями
Вам посміхнуться люди і квіти!
І хай завжди йдуть по життю з Вами
Любов, здоров’я, щастя і мрії!

Адміністрація ВП “Станція Здолбунів”
щиро вітає колишнього голову профкому

Венедикта Васильовича КОНДРАТЮКА
із 60-річчям!

Нещодавно у Львівському музеї вишиваних
ікон та образів отця Дмитра Блажейовського
відбулася прес-конференція із засновником цього музею, найстаршим греко-католицьким священиком, який 70 років віддав служінню Богу
та людям, доктором, істориком Церкви та
України, майстром вишиваних ікон Дмитром
Блажейовським.
Газета “Львівський залізничник” вже розповідала
про музей, у якому розміщено постійно діючу виставку вишиваних ікон отця Блажейовського, де відбуваються виставки майстрів вишивання з усієї України,
та особисто зустрітися з майстром вишиваних ікон не
доводилося, адже отець мешкає в Римі. Уродженець

Лемківщини упродовж сімдесяти років служив Богу,
Церкві та Україні – у Празі, Америці, Канаді, Римі.
Та з 1973 року отець Дмитро Блажейовський почав
займатися науковою роботою. Він є автором 24 наукових праць, 14 збірок розроблених ним узорів ікон
та біблійних сцен. Почавши у 60-річному віці вишивати, отець у своєму доробку нині має 350 вишиваних
ікон та хоругов. Сьогодні його ікони та хоругви можна
побачити в храмах Європи, США, Бразилії, Канади,
Австралії. Ікони св. Юрія Змієборця та Преображення
Господнього, хоругви є і в кафедральному соборі
св. Юра у Львові.
Почесний член Спілки майстрів народного мистецтва України Дмитро Блажейовський має послідовників
вишиваної ікони. Отець вважає, що в кожній українській домівці повинна бути вишита ікона, це збагатить
людину, насамперед, духовно. Приїхавши до Львова,
отець Блажейовський презентував автобіографічну
книгу “Мій життєпис”, у якій багато місця відводиться
вихованню молоді. Отець доктор Блажейовський удостоєний ордена “За заслуги” III cтупеня, нагороджений
багатьма грамотами та дипломами, його життя є добрим прикладом того, як, навіть живучи та працюючи за
кордоном, варто любити і дбати про батьківщину.
Журналістів та шанувальників вишиваних ікон найбільше цікавило питання, як вдається отцю зберегти
у столітньому віці енергію, запал духу, якому можуть
позаздрити молоді люди. Отець відповів: “Кожен день
мені дарований Богом і я мушу щось зробити для Бога
та України”. У свої майже 100 років, отець, крім наукової роботи і вишивання, на своєму балконі вирощує
овочі, зелень, любить сам куховарити... Незважаючи
на свій вік, він сповнений нових творчих задумів та
планів. Нині готується до свого 100-літнього ювілею,
який святкуватиме 21 серпня.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА

Хай кожен день дарує радість,
Нехай про Вас забуде старість!
Здоров’я Вам, любові, сили,
Безмежно світлих небосхилів!
Хай Бог Вас оберігає від біди
Сьогодні, завтра і завжди!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 30 КВІТНЯ – 6 ТРАВНЯ
Упродовж 30 квітня – 6 травня на більшій частині території залізниці очікується тепла, проте
нестійка погода. У п’ятницю без опадів. Температура вночі
5-10° тепла, у горах місцями 2-4°, вдень 19-24° вище нуля.
Упродовж вихідних уночі без опадів, у другій половині дня
у суботу здебільшого на Волині, Львівщині та Рівненщині,
у неділю – на більшій частині території залізниці місцями
короткочасні дощі, грози. Температура вночі 8-13°, вдень
20-25° тепла.
У понеділок-вівторок грозові дощі, подекуди з градом та
шквалистими поривами вітру. Температура вночі 7-12°,
вдень у понеділок 20-25°, на Закарпатті, Івано-Франківщині,
Буковині місцями 26°, під час дощу 16-19° тепла. Надалі на
більшій частині території магістралі утримуватиметься
тепла нестійка погода (переважно у другій половині дня
з короткочасними дощами, грозами, подекуди градом та
шквалами). Температура вночі коливатиметься в межах
9-14°, вдень 19-24°, при проясненнях до 26°, під час дощу
15-20° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
Колектив ВП “Чернівецька дистанція захисних лісонасаджень”
сумує з приводу смерті пенсіонера дистанції, ветерана праці, почесного залізничника
ГЕРАСИМЧУКА Лаврентія Максимовича
та висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.

