Фестиваль здоров’я та гарного настрою

На березі озера Пісочного
пройшов VIII Фестиваль здоров’я,
який традиційно проводиться
до Дня профспілки залізничників
і транспортних будівельників.
На урочистому відкритті успіхів
у конкурсній боротьбі учасникам
побажали в. о. першого заступника
начальника служби вагонного господарства Ігор Цюцкома, головний
правовий інспектор праці Ради
профспілки на Львівській залізниці Володимир Шрамко, заступник
начальника вагонного депо Ковель
з експлуатації Віктор Пустовий та
голова профкому вагонного депо
Ковель, незмінний організатор
фестивалю Олександр Мартинюк.
Традиційно на фестивалі вручили квитки новоприйнятим членам
профспілки, у такій урочистій атмосфері їх отримали Вікторія Скороход,
Наталія Прокопенко, Богдан Баляс
та Віталій Матвійчук.
Цього року участь у фестивалі
взяли чотири команди вагонного
депо Ковель – ПТО Ковель, ПТО
Ізов, “Транзит” (об’єднана команда лінійних ПТО – Іваничі, Ківерці,
Ягодин, Луцьк, Антонівка), “Еталон”
(працівники АУРу та електромеханічного цеху), команда служби вагонного господарства “СВ” Львів та
команда станції – ДС Ковель.
Упродовж усього фестивального
дня команди змагалися в 11 конкурсах. Результати змагань із міні-футболу стали своєрідною сенсацією
фестивалю. Команда ПТО Ковель,
яка упродовж семи років впевнено
здобувала перше місце в цьому виді
спорту, цього року несподівано поступилася суперникам. Перше місце
здобули футболісти із ПТО Ізов, на
другому – команда “Транзит”. Матч
за третє місце теж не був позбавлений інтриги. Не з’ясувавши упро-
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довж основного часу, хто ж майстерніше володіє шкіряним м’ячем,
команди “СВ” Львів та ПТО Ковель
визначали, хто ж отримає “бронзу” у післяматчевих пенальті. Сили
команд були рівними, навіть після
трьох спроб не вдалося з’ясувати,
яка ж команда посяде третю сходинку. За рішенням судді команди пробивали пенальті до першої невдалої
спроби. У такій напруженій боротьбі
пощастило господарям – із рахунком 4:3 вони перемогли львів’ян.
Команда ПТО Ковель стала кращою
і у змаганнях із пляжного волейболу,
перемігши суперників з “Еталону”
та станції Ковель. Переможцем
гри у шашки стала команда “СВ”
Львів, на другому місці – ДС Ковель.
Кращою команда служби вагонного
господарства була і в змаганнях із
настільного тенісу, залишивши позаду себе команди “Еталон” та ДС
Ковель, які зайняли відповідно 2 і 3
місця. Найвлучнішою на фестивалі
була команда “Транзит”, гравці якої
перемогли у дартсі, за нею – команди ПТО Ковель та ДС Ковель.
У змаганні зі штовхання колоди не
було рівних команді ПТО Ковель,
представник якої Олександр Гром
кинув метрову колоду вагою 30 кг
на 8 м 75 см. Почесне друге місце
в команди станційників. Не менш
видовищно проходили змагання із
армрестлінгу, адже кожен із учасників прагнув не поступитись силою
суперникові. Перше місце виборов
гравець команди “Транзит”, за нею
спортсмени із команд ПТО Ізов та
“СВ” Львів. Найсильнішою командою
на фестивалі стала команда служби
вагонного господарства. У змаганні
із перетягування каната львів’яни
“витягнули” перемогу у команд ПТО
Ковель (2 місце) та ПТО Ізов (3
місце). Відзначилася команда “СВ”

Львів і вокально-хореографічними
здібностями у конкурсі народних
співаків. Свій виступ учасники доповнили оригінальною хореографічною постановкою, за що і одержали
шквал оплесків вболівальників і перше місце в конкурсі. Пісенне “срібло” у команди “Транзит”, а “бронза”
– у співаків із ПТО Ізов. Перемога у
конкурсі капітанів дісталась команді
“Еталон”, на другому та третьому
місці – команди ПТО Ковель та “СВ”
Львів. Найактивнішими на фестивалі
виявилися прихильники команди
“Транзит”, які завоювали для неї додаткові бали у конкурсі вболівальників, на другому місці – вболівальники
“Еталону” та “СВ” Львів, на третьому –
ПТО Ковель.
“Організацію фестивалю вдосконалюємо з кожним роком, – розповів голова профкому вагонного
депо Ковель Олександр Мартинюк.
– Приємно, що відчуваємо підтримку адміністрації – начальник депо
Олексій Богдан та керівники лінійних
ПТО постійно нам допомагають. Не
залишаються осторонь і профгрупорги. Якщо оцінювати спортивну
майстерність команд-учасників, то
зазначу, що вона за роки проведення фестивалю дуже зросла. Знаю,
що працівники активно готуються
до змагань, попередньо з’ясовують,
хто й у яких саме конкурсах братиме
участь, прагнуть якнайкраще себе
проявити”.
Підсумувавши результати усіх
конкурсів, судді оголосили переможців VIII-го Фестивалю здоров’я.
Третє місце із загальною сумою 16
балів здобула об’єднана команда
працівників АУРу та електромеханічного цеху “Еталон”. На другій
сходинці – команда ПТО Ковель із
18-ма балами. Переможцем фестивалю (вперше за історію його проведення) із результатом 20 балів
стала команда служби вагонного
господарства “СВ” Львів. Команди,
які здобули першість у всіх видах
змагань, отримали почесні грамоти,
а переможці – заслужені кубки.
Уже традиційно фестиваль
здоров’я завершився святковою
дискотекою та частуванням гарячим кулішем. Господарі пригостили учасників фестивалю “Кулішем
по-волинськи” – стравою, смакові
якості якої нещодавно визнали найкращими у номінації “Перша страва”
на конкурсі кулінарної майстерності
серед залізничників.
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