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Щ

ороку 27 грудня залізничники
вшановують
пам’ять Георгія Кірпи.
Цьогоріч минуло вісім років, як
трагічно обірвалася непроста і
звитяжна життєва колія Георгія
Миколайовича Кірпи. Із року в рік
для залізничників, усіх працівників транспортної галузі ця сумна
дата є днем скорботи і світлої
пам’яті про непересічну людину,
справжнього професіонала, державного діяча, Героя України.

ники управління та Львівської дирекції,
ветерани транспорту, представники Львівського осередку ГО “Міжнародний фонд
ім. Г.М. Кірпи”.
У своєму виступі начальник залізниці
Богдан Піх підкреслив, що багатьом присутнім на роковинах Георгій Миколайович був
наставником, порадником, колегою і другом,
тож саме для них 27 грудня назавжди став
днем скорботи. Богдан Піх наголосив, що
світлу пам’ять про Георгія Миколайовича

шанують не лише рідні і соратники, яким поталанило працювати з ним пліч-о-пліч, а й
мільйони українців, котрі пам’ятають стрімкий розвиток усіх видів транспорту в Україні,
оновлення транспортної інфраструктури,
коли галузь очолював Георгій Кірпа. На
згадку про Георгія Кірпу залишилися збережені залізничниками донині комфортні умови оновлених станцій та вокзалів, житлові
будинки, зведені залізничними будівельниками, просторі класи шкіл побудованих чи

відремонтованих коштом залізниці, храми,
збудовані за сприяння залізничної громади.
На завершення зустрічі Богдан Піх подякував залізничникам та душпастирям
за щиру спільну молитву і закликав колег
до сумлінної праці, яка, серед іншого, теж
є виявом поваги до пам’яті про Георгія
Миколайовича Кірпу.
Андрій ВЕЗДЕНКО
Фото Ігоря ПАРАЩАКА

Ця сумна пам’ятна дата зібрала 27
грудня 2012 року залізничників та ветеранів
транспорту біля управління Львівської залізниці на мітинг-реквієм. Учасники мітингу
поклали квіти до барельєфа Георгія Кірпи
– колишнього начальника Львівської залізниці, генерального директора Укрзалізниці
та Міністра транспорту і зв’язку України.
Щирою молитвою та теплими спогадами
присутні вшанували пам’ять про видатного
керівника, який передчасно відійшов у вічність, проте залишив вагомий слід на землі
численними добрими справами.
Віддали шану Герою України керівники
Львівської залізниці та дорожньої профспілкової організації, очільники Львівської
обласної державної адміністрації, праців-

Cвятий Миколай

Різдво Христове

Знову святий Миколай вирушив у путь,
Бо вкраїнські дітки подарунків ждуть!
Він смачні гостинці для усіх малят
Кладе біля ліжечка, поки вони сплять.
Лісами, полями іде Миколай,
З молитвою, щиро на нього чекай!
Всі тихо шепочуть “Отче наш” йому,
Всі дружно стрічають свято й зиму.
Щоб здорові були і мудрі зростали,
Святий Миколай до усіх поспішає.
На автомобілі, і на тепловозі
В сніги чи в морози він завжди в дорозі!
Попросим у нього долі й процвітання,
Хай здійсняться наші хороші бажання.
Попросим у нього добра залізниці,
Бо всім Миколая вітати годиться!

Хай у душі у кожного із нас
Різдвом засяє зірка Вифлеємська!
З народженням Ісуса, друзі, вас!
Зі святом найвеличнішим, вселенським!
В стаєнці – сіно, а на нім – Дитя,
Що простяга маленькі рученята,
Народженням освячене життя,
Що виколисує Пречиста Божа Мати.
В хатині – стіл, на нім 12 страв,
Кутя й узвар знов пахнуть незабутньо,
Хтось десь колядку щиро заспівав –
Про трьох царів, які несуть дарунки.
Ісусе, любий, в яслах – благодать
Ти розливаєш по усьому світі,
Благослови цей день, цю ніч, цей час,
Благослови батьків, дітей, всіх нас,
І хай Твоя Зоря нам вічно світить!

Новий рік
Хай Новий рік потисне руку вам,
Хай стане братом й добрим другом.
Хай з ниточки лляної полотно
Для вас сплете удачлива Фортуна.
Хай несподіванки від добрих сподівань
Приходять в хату так, як звані гості.
Хай збудеться хоча б одне з бажань,
Шампанське виграє, лунають тости.
І хай лелеки прилітають навесні,
За благодать любові в Бога просим,
Хай у душі звучать такі пісні,
Які на крилах Ангели приносять.

Тетяна ІВАНОВИЧ,
працівниця моторвагонного депо Коломия
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