Оздоровчий центр “Чайка” відкрив свої двері для дітей
львівських залізничників. Понад 400 дітлахів в останній
день червня вирушили до смт Лазурного Херсонської області, де на березі Чорного моря вони проведуть наступні два тижні.

Першими на Львівський вокзал поїздом Львів-Чернівці приїхали діти із Івано-Франківського,
Коломийського та Чернівецького
залізничних вузлів. Згодом спеціально призначений рейковий автобус привіз маленьких пасажирів,
які проживають на Сарненському,
Рівненському та Здолбунівському
вузлах. Для цих двох груп дітей,
які найдовше перебували в дорозі,
було організовано харчування в
ресторані вокзалу. Окремим ваго-

4

ном у складі поїзда Ковель-Львів
приїхали ковельчани. Оскільки часу
на харчування у третьої групи не
залишилося, їм видали в дорогу
сухі пайки.
Львівська група відпочивальників традиційно проходила реєстрацію та інструктаж у військовому
залі вокзалу, де їх оглянули медики. Варто зазначити, що в кожному
вагоні з дітьми, які прямували до
Львова зі всієї залізниці, чергував
медичний працівник.

Завдяки злагодженим діям працівників апарату дорпрофсожу, кожен із яких був закріплений за окремою групою дітей, посадка у вагони
пройшла швидко і дисципліновано.
На станції Тернопіль дружна дитяча компанія херсонського поїзда
поповнилася групою дітей-залізничників із Тернопільського вузла.
Загалом супроводжували дітей на
відпочинок 19 голів профкомів, лікар, двоє медсестер та два працівники воєнізованої охорони.
“Відпочинок та оздоровлення
дітей залізничників – один із основних напрямків роботи дорожнього
комітету профспілки, – зазначив
перший заступник голови дорпрофсожу Олег Тхір. – Оздоровчий
центр “Чайка” у смт Лазурному
традиційно приваблює дітей можливістю гарно засмагнути, набратися сил на морському узбережжі
теплого Чорного моря на весь рік
– до наступного літнього сезону. Не
пригадую, щоб хтось із дітей повернувся розчарованим – впевнений,
що і через два тижні, коли ми зустрічатимемо цих дітлахів, побачимо
їхні усміхнені й задоволені обличчя.
Хто хоч раз побував на морі у такому великому і дружному товаристві,
неодмінно захоче ще раз поїхати, а
ті, хто вирушив уперше, жалкують
лише за тим, що дні відпочинку так
швидко минули”.
Своїми сподіваннями про майбутній відпочинок перед відправленням поїзда поділились з редакцією маленькі пасажири одного з
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купе. 15-річна львів’янка Аня Роса
їде у “Чайку” вперше. Розповідає,
деякий час тому батько пообіцяв
їй, що цього року вона поїде на відпочинок, і свого слова дотримав.
Розповіді про цікавий відпочинок у
“Чайці” дівчинка чула від багатьох
шкільних друзів, тож тепер дуже хочеться все побачити на власні очі.
Разом із Анею теж вперше їде і її
молодший 12-річний брат Василь.
Хлопець каже, що однокласникам,
які вже були в “Чайці”, дуже сподобалися організовані там ігри та
турніри. До дебютантів морського
відпочинку в оздоровчому центрі
“Чайка” належить і 10-річна Таня
Сосновська. Їй про Чорне море розповідав старший брат, який раніше
кілька разів бував там на відпо-

чинку. Із “Чайки” хлопець завжди
повертався в захваті від конкурсів,
ігор та туристичних походів. Таня
сподівається, що і їй сподобається, каже, плавати вміє, тому купатися буде не страшно. Докладно
розповісти своїм сусідам по купе
про відпочинок у Лазурному може
Сергій Щербак, який побував у
“Чайці” минулого року. Спогадів у
нього теж чимало, однак найбільше
сподобалося організація та святкування Дня Нептуна.
Другий заїзд дітлахів вирушить
у “Чайку” зі Львова 13 липня. До
нього уже зараз активно готуються
400 дітей залізничників.
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