У

же кілька років поспіль під час
шкільних канікул у райцентрі
Городок, що поблизу Львова, під
патронатом Міжнародної громадської організації “Фонд імені Г.М. Кірпи” проходить
дитячий футбольний турнір, присвячений
пам’яті Героя України, Міністра транспорту та зв’язку – Генерального директора
Укрзалізниці Георгія Кірпи. Ці змагання з
року в рік набирають більшої популярності
– розширюється географія турніру та його
представницький рівень. Цього року участь
у змаганнях, які розпочалися на початку
червня, узяли понад 200 юних спортсменів,
які у складі 20 футбольних команд змагалися за перемогу у трьох вікових категоріях.
Нещодавно у Городку на стадіоні
“Колос” відбулися урочистості, на яких
підбили підсумки півторамісячного дитячого футбольного марафону – організатори
змагань відзначили переможців та призерів, нагородили кращих спортсменів, а
численні вболівальники вшанували юних
футболістів гучними оваціями.
Замайорів над спортивною ареною національний стяг. Приємно було дивитися,
як юні учасники змагань, що вишикувалися стрункою шеренгою, із блиском в очах,
поклавши руку на серце, виконують Гімн
України. Із вітальним словом до присутніх
звернувся ініціатор турніру – голова наглядової ради МГО “Фонд імені Г.М. Кірпи”, депутат Городоцької районної ради Омелян
Дунас. Він розповів юним спортсменам про
життєвий і професійний шлях видатного
залізничника, громадського і державного
діяча Георгія Кірпи і закликав молодь брати приклад із людини, яка присвятила своє
життя інтересам громади та держави.
Із добрими спортивними результатами учасників змагань привітав почесний
гість турніру, президент МГО “Фонд імені
Г.М. Кірпи” Анатолій Палюх. Міцного
здоров’я, доброго настрою та спортивного гарту юним футболістам побажали
міський голова Городка Микола Савка, заступник голови Городоцької районної ради
Володимир Більовський та голова обласної
федерації футболу Ярослав Грисьо.
Настав хвилюючий момент – нагородження переможців та призерів футбольного турніру пам’яті Георгія Кірпи. Упевнений,
що почесні кубки, медалі та дипломи займуть особливе місце на домашніх полицях
учасників змагань, а яскраві спогади про
турнір залишаться у пам’яті на все життя. А наймолодшим учасникам змагань та
кращому гравцю турніру президент МГО
“Фонд імені Г.М. Кірпи” Анатолій Палюх
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вручив цінні подарунки – мобільні телефони та фотоапарат. На завершення Анатолій
Палюх щиро подякував усім організаторам
спортивного меморіалу, ентузіастам футболу, які активно долучилися до його проведення, і вручив високу відзнаку – орден
“За віру та службу” І ступеня – натхненнику
проведення дитячих футбольних змагань у
Городку Омелянові Дунасу.
– Цей турнір уже п’ятнадцятий за рахун-
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ком, враховуючи, що взимку ми проводимо
дитячі змагання пам’яті Георгія Кірпи з футзалу, – зауважив у коментарі “Львівському
залізничнику” голова наглядової ради МГО
“Фонд імені Г.М. Кірпи” Омелян Дунас. –
Приємно відзначити, що за час проведення
дитячі змагання, які починалися на районному рівні, не лише набули міжрайонного, а
й всеукраїнського статусу. Адже цього року
у складі кількох команд змагалися дітлахи з
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Донецька, Запоріжжя та інших міст, які приїхали відвідати під час канікул своїх дідусів
та бабусь. Ми не випадково обрали форму
дитячих змагань на вшанування пам’яті
Георгія Кірпи, адже свого часу Георгій
Миколайович приділяв велику увагу патріотичному та спортивному вихованню молоді
і наголошував, що держава, яка не дбає
про підростаюче покоління, є приречена.
– Омеляне Михайловичу, що пов’язує
Городоччину із Георгієм Кірпою?
– Георгій Миколайович зробив великий
внесок у розвиток нашого міста та району.
За його ініціативи та безпосередньої підтримки тут збудовано чи капітально відремонтовано багато об’єктів промислової та
соціальної інфраструктури. Серед них – загальноосвітня школа №5, багато освітніх
закладів забезпечені необхідним спорядженням, у тому числі спортивним, тощо.
– На дитячий футбольний турнір
пам’яті Г.М. Кірпи теж покладено певну
соціальну функцію?
– Звичайно, насамперед цей захід покликаний у період тривалого дозвілля залучити якомога більшу кількість дітей до активних занять спортом, відволікти молодь
від байдужого і часом доволі небезпечного
впливу вулиці, захистити від шкідливих звичок, серед яких нині і бездумне байдикування біля монітора комп’ютера.
– Чи важко нині організовувати такі
турніри?
– Кількома словами можу сказати, що
це нелегко. Але завдяки Міжнародній громадській організації “Фонд імені Г.М. Кірпи”,
особистій ініціативі чудової, енергійної
жінки, засновника фонду Жанни Ігорівни
Кірпи ми маємо можливість проводити такі
змагання, залучати дітей до спорту, пропагувати здоровий спосіб життя серед нашої
молоді.
– Чи є сподівання, що саме такі дитячі турніри даватимуть путівку в життя
новим футбольним зіркам?..
– Ми щиро на це сподіваємося. Можу
лише додати, що за час проведення наших
змагань чимало його перших учасників уже
подорослішали і нині набираються досвіду
в аматорських колективах та професійних
футбольних командах. Дитинство – чудовий час мрій. Упевнений, що більшість
хлопчаків, які цього року брали участь у
змаганнях, подумки уявляють себе відомими спортсменами, тож приємно, що такі
турніри бодай на крок наближають дітей до
здійснення їхніх заповітних мрій.
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