відкласти всі свої справи й побувати на
морі. До товариства з ІОЦ долучилася
й донька Олени Рудницької – Вікторія.
Вперше відправляє до табору в
Лазурне свого 13-річного сина й начальник дорожньої геофізичної станції
Ярослав Городчук. “Так складалося,
що моя донька ні разу не відпочивала
в цьому таборі, а син Тарас відпочивав

у таборах не від залізниці, – говорить
пан Ярослав. – Тож я йому цього року
запропонував поїхати відпочити разом
із дітьми залізничників і він погодився.
Щодо хвилювань за сина, то я спокійний за нього, адже в таборі з дітьми
залишається від дорпрофсожу Іван
Гоцко”.
До Херсона з дітьми їде також голова профкому Ужгородської дистанції
колії Любов Прокоп’як. Цього разу з
Ужгородського вузла приїхало 40 дітей,
які почали займати місця в 20-му вагоні
поїзда Львів-Херсон. Провідниці цього
вагона Дарії Немеровській не звикати
перевозити дітей. Із 26 років праці провідником, десять з них пані Дарія працює на херсонському напрямку, тому
досвіду перевезення таких численних
дитячих “десантів” у неї достатньо.
Четвертий рік серед тих, хто супроводжує дітей до Херсона, Степан
Савуляк з Івано-Франківської дистанції
колії. На перший заїзд до “Чайки” з Івано-
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Франківського вузла їде теж 40 дітей.
…Після оголошення про посадку,
делегації дітей з усіх вузлів разом із супровідниками та працівниками апарату
дорожнього комітету профспілки рушили до своїх вагонів займати свої місця.
Діти з Львівського вузла уважно слухають настанови своїх батьків, останні
вказівки супроводжуючим дає голова

дорпрофсожу Андрій Сенишин. За кілька хвилин до відправлення діти чемно
заходять у вагони… І поїзд рушає, поступово набираючи швидкість. Він, як і
діти, поспішає до моря.
А ми бажаємо дітлахам сонячної погоди, теплого Чорного моря й цікавого
дозвілля.
Після щасливого відправлення 400

дітей до Херсона, заступник завідувача організаційно-кадрового відділу
дорпрофсожу Ярослав Трач так прокоментував цей захід дорпрофсожу:
– Табір “Чайка” в Лазурному цього
року гарно підготовлений. Про це розповіли працівники дорпрофсожу, які попередньо виїжджали до табору. На сьогодні відомо, що харчування цього року,

як ніколи, буде калорійним. Під час поїздки дітей у поїзді керівництво залізниці
оплачує їм вартість постільної білизни:
два комплекти (туди й у зворотному
напрямку) коштують 30 гривень. Кожна
дитина при реєстрації отримала сувенір - жовту хустинку. Другий заїзд
дітей до табору відбудеться 8 липня і
знову, безперечно, від дорпрофсожу
поїдуть посадові особи, відповідальні за організацію відпочинку в таборі.
Планується, що це будуть директор
СДЮШОР “Локомотив” Володимир
Петришин і голова цехкому локомотивного депо Львів Петро Мельник.
Не виключаємо, що хтось з працівників апарату дорпрофсожу виїде
до Лазурного в “Чайку” для повторної
перевірки рівня організації і якості харчування та дозвілля дітей.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото автора та Андрія ВЕЗДЕНКА

