Напередодні Дня профспілки залізничників і транспортних будівельників України на вокзалі станції Ужгород та на
стадіоні “Локомотив” у Чопі на Закарпатті традиційно відбуваються спортивно-масові заходи, присвячені світлій пам’яті
Героя України, колишнього Міністра транспорту і зв’язку
України Г.М. Кірпи.
Цього року 10-й міжнародний турнір пам’яті Героя України
Г.М. Кірпи відбудеться 3 серпня. За численними побажаннями
залізничників, оргкомітет з організації турніру прийняв рішення
проводити, крім уже традиційних видів спорту – міні-футболу
та шахів, також і змагання з настільного тенісу та нардів.
У турнірі візьмуть участь спортивні команди відокремлених залізничних підрозділів Закарпаття, усіх дирекцій
Львівської залізниці, інших залізниць, команди органів місцевої влади, а також залізничники Угорщини та Словаччини.
Мітинг, присвячений пам’яті Георгія Кірпи, відбудеться на вокзалі станції Ужгород 3 серпня о 9 год. 15
хв., о 9 год. 30 хв. спортивні змагання розпочнуться турніром із шахів. У Чопі на стадіоні “Локомотив” о 10 годині
– урочисте відкриття меморіалу, змагання з міні-футболу,
настільного тенісу та нардів.
Ужгородський терком профспілки та голови первинних
профспілкових організацій закарпатського регіону вітають
усіх спілчан із Днем профспілки залізничників і транспортних
будівельників України та запрошують на святкові заходи.
ЛІКАРНЯНА КАСА ІНФОРМУЄ
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о Дня народження Героя України, Міністра транспорту та зв’язку України Георгія Кірпи у Львові на
площі перед головним залізничним вокзалом за підтримки Міжнародної громадської організації “Фонд імені
Г.М. Кірпи” та Львівської залізниці відбувся командний
чемпіонат силачів Центральної Європи пам’яті Георгія
Кірпи. Організувала чемпіонат Федерація найсильніших
атлетів України і перетягування каната, почесним президентом якої був і залишається Георгій Кірпа.

... Учасники та гості турніру вшанували пам’ять Георгія Кірпи
символічним гудком тепловоза. До портрета Народного Міністра
урочисто поклали кошик квітів від Львівської залізниці. На екрані
промайнули епізоди професійного шляху Георгія Кірпи, його трудові здобутки.
Привітали учасників турніру голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шемчук, міський голова Львова Андрій Садовий,
начальник Львівської залізниці Богдан Піх, президент Федерації
найсильніших атлетів України і перетягування каната, заслужений
тренер СРСР, України, заслужений працівник фізичної культури і
спорту України Володимир Кіба.
“Ми пам’ятаємо Георгія Кірпу, який багато зробив для залізничної галузі і для України, – зазначив начальник Львівської залізниці
Богдан Піх. – Щороку на честь його Дня народження організовуємо
спортивні змагання та конкурси. Тож щиро вітаю із сьогоднішнім
спортивним святом усіх його учасників і бажаю перемоги найсильнішій команді”. Президент Фонду ім. Г.М. Кірпи Анатолій Палюх зачитав вітання учасникам змагань від Жанни Ігорівни Кірпи.
За звання найсильнішої нації у Центральній Європі боролися
чотири команди – збірні Білорусі, Польщі, Словаччини та України.
Честь нашої держави захищали дебютант збірної Сергій Топалов,
переможець фіналу Ліги чемпіонів-2010, рекордсмен турніру
Арнольда Шварцнеггера Сергій Романчук та капітан команди, переможець численних міжнародних змагань, найсильніший богатир
України, володар Кубка світу Костянтин Ільїн.
Продовження на 4-6 стор.

15 липня відбулося чергове засідання правління Лікарняної
каси. На засіданні правління підбило підсумки роботи за перше
півріччя 2013 р., розглянуло питання використання медичного
обладнання, яке Лікарняна каса придбала цього року, стан укладання договорів на медичні дослідження, оплати вартісних
виробів медичного призначення, справи із компенсації витрат,
а також обмеження понадлімітних витрат.
(Закінчення на 7 стор.)

Минулої п’ятниці працівники управління залізниці взяли
участь у панахиді за колишнім
начальником Львівської залізниці, Міністром транспорту
та зв’язку України, Героєм
України
Георгієм
Кірпою.
Вшанування світлої пам’яті
Народного Міністра відбулося
напередодні дня народження
Георгія Кірпи. Панахиду відслужив отець Стефан з церкви
св. Андрія.
До меморіальної дошки при
вході в управління залізниці лягли
квіти від керівництва залізниці, від
Міжнародної громадської організації “Фонд імені Г.М. Кірпи” та від
Федерації найсильніших атлетів
України і перетягування каната.
Начальник залізниці Богдан Піх
подякував усім присутнім за повагу
до пам’яті Георгія Миколайовича
Кірпи і особливо підкреслив, що з
Георгієм Миколайовичем пов’язано
чимало яскравих і масштабних
подій в історії Львівської залізниці,
залізничної та транспортної галузей України.
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