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У

червні на залізниці традиційно розпочинається
дитяча оздоровча кампанія. Найшвидше, 9 червня,
відкриє свої двері для дітей залізничників табір “Трембіта” у
с. Циганівці на Закарпатті, перша зміна дітлахів в “Експресі”
у с. Олександрія Рівненської
області оселиться 14 червня.
Зміни триватимуть 14 днів.
За словами завідувача фінансового відділу дорпрофсожу
Стефанії Семак, табори готуються до нового сезону, їхні працівники докладають всіх зусиль
для того, щоб організувати відпочинок дітей цікавим, корисним і
безпечним.
Для дітей, які мають проблеми
зі здоров’ям, дорожня профспілкова організація закуповуватиме
путівки в дитячий спеціалізований санаторій “Джерело”, що у
Трускавці. У санаторії оздоровлюватимуть дітей із захворюваннями
нирок та сечовивідних шляхів, органів травлення, обміну речовин.
“Новинку” для дітей львівсь-

Фото з архіву газети

ких залізничників цього року запропонує табір “Чайка”. На першу
зміну, яка розпочнеться 4 липня,
адміністрація закладу пропонує
програму “Гармонія”, розроблену
з урахуванням вікових особливостей дитини. Це система поєднаних між собою програм, яка
сприяє становленню самостійної, творчої, соціально активної

Нещодавно у російському місті
Сочі відбувся ІІІ Міжнародний молодіжний форум профспілок залізничників країн СНД і Балтії. Про свої
враження від поїздки газеті розповів
учасник форуму від профорганізації Львівської залізниці – голова
Молодіжної ради дорожньої профспілкової організації Артем Корольков.
– На форум, що проходив 16-18 квітня, приїхали молоді профспілкові лідери з
України, Росії, Казахстану, Білорусі, Естонії,
Вірменії. Українська делегація складалася
з десяти осіб. Такий захід відбувається що
два роки, попередній у 2010 році проходив в
Одесі. У перший день кожна делегація презентувала профспілку своєї країни. На другий
день відбулося урочисте відкриття форуму.
Присутніх привітав генеральний секретар
Міжнародної конфедерації профспілок залізничників Геннадій Косолапов, зазначивши, що профспілки усіх країн співдружності
особливу увагу у своїй роботі звертають на
проблеми молоді.
Цікаво було працювати в групах, у кожній
з них були представники всіх країн-учасниць.
Я потрапив у групу, що працювала над темою
“Роль молоді в розвитку співпраці профспілок
залізничників країн СНД і Балтії”. Кожна група
готувала проект резолюції форуму, потім його
представляли на загальний розгляд, обговорювали проблемні питання. Запам’яталася
участь у діловій грі “Криза”. Учасники групи
мали змоделювати ситуацію: на новоствореному підприємстві створити первинну профспілкову організацію, що відстояла б інтереси
людей, яких через фінансову кризу керівниц-
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дитини, орієнтованої на загальнолюдські цінності та здоровий
спосіб життя. Серед напрямків,
які порушуватимуть у програмі,
– “Громадянин-патріот” (виховання любові до своєї держави, до
свого краю, поважного ставлення
до культури, традицій, звичаїв,
історичного минулого); “Атлант”
(популяризація занять фізичною

тво установи почало скорочувати.
У своїй доповіді на секції я розповів колегам з інших країн про роботу з молоддю нашої
профспілкової організації. Цікавими та пізнавальними були розповіді колег з інших країн.
Після завершення офіційних заходів організатори влаштували нам екскурсію олімпійськими об’єктами. Робота там триває
постійно, біля новозбудованої інфраструктури ще багато будівельної техніки. Здивував
новий суміщений транспортний вузол.
Дістатися до місця проведення майбутньої
Олімпіади можна всіма видами наземного
транспорту. Вийшовши з терміналу летовища, відразу сідаєш у потяг і їдеш до місця
проведення змагань. Залізниця і автомобільна дорога проходять паралельно. Побували
ми й у двох олімпійських селищах, медіа-центрі, побачили місце проведення майбутніх
змагань із хокею, керлінгу, фігурного катання,
а у горах – траси для бобслею, гірськолижного спорту. Цього року у Сочі на новозбудованих об’єктах вже пройшли тестові змагання,
які засвідчили готовність інфраструктури до
проведення Олімпіади.
У завершальний день на форумі прийняли 6 резолюцій, у яких зокрема йдеться про
потребу розвитку міжнародного партнерства,
проектних ініціатив молоді, механізму мотивації молодіжного профспілкового членства,
інноваційних підходів до роботи з молоддю.
Серед пріоритетів для профспілок країн СНД
та Балтії – сформувати нове покоління спеціалістів, які володіють лідерськими якостями,
високим рівнем корпоративної етики і культури, навиками організаційної і управлінської роботи, професійною і соціальною відповідальністю та різносторонньою ерудицією.

культурою і спортом, форГрафік заїздів до дитячих
мування навичок здорового
оздоровниць
влітку 2012 року
способу життя); “Природа
і ми” (виховання береж“Джерело”
13. 06. – 30. 06.
ливого ставлення до природи); “Закон і підліток”
м. Трускавець 02. 07. – 19. 07.
(шанобливе ставлення до
законів держави, правова освіта); “Спілкування”
“Чайка”
04. 07. – 17. 07.
(формування навичок безсмт Лазурне 18. 07. – 31. 07.
конфліктного спілкування,
забезпечення психологічного комфорту дитини у
“Експрес”
14. 06. – 27. 06.
тимчасовому колективі).
Із дітьми працюватимуть
с. Олександрія 01. 07. – 14. 07.
кваліфіковані педагоги, вожаті, вихователі, майстри
17. 07. – 30. 07.
гурткової роботи, фахівці
02. 08. – 15. 08.
зі спорту. Упродовж зміни
у “Чайці” проводитимуть
спортивні олімпіади, ма“Трембіта”
09. 06. – 22. 06.
сові свята, організують перегляд театральних шоу,
с. Циганівці
24. 06. – 07. 07.
кінофільмів, мультфіль09. 07. – 22. 07.
мів, пішохідні екскурсії,
туристичні ігри і змагання,
24. 07. – 06. 08.
гурткову роботу, танцювальні вечори відпочинку.
Дітлахів, які приїдуть до лярних в Англії гольфу та крикету,
“Чайки” на другу зміну, що розпоч- особливостями гри в американсьнеться 18 липня, чекає програма кий футбол, волейбол, фрізбі.
“Літо з англійською”. Для них пра- За рекомендаціями лікарів діти
цюватимуть педагоги англійської можуть пройти в “Чайці” курс
мови, студенти Бериславського лікування, у центрі працюють
педагогічного коледжу та інших кабінети лікувального масажу,
навчальних закладів разом із во- лікувальної фізкультури, функціолонтерами корпусу Миру США. нальної діагностики, грязелікувальАнгломовне середовище дасть ня, інгаляторій, фізіотерапевтичне
змогу дітям краще вивчити цю відділення.
мову. Під час роботи в гуртках
З усіма запитаннями про оррозповідатимуть про культуру ганізацію цьогорічного дитячого
та традиції англомовних країн відпочинку та для замовлення
– Великобританії, США, Канади. путівок батьки-залізничники моНа спортивних заняттях діти оз- жуть звертатися у профспілкові
найомляться із правилами попу- комітети своїх підрозділів.

Наприкінці березня у Сарнах на
Рівненщині відбулися зональні змагання Кубка району з волейболу. До
боротьби за цей трофей зголосилося 16 команд. Серед них і гурт залізничників – команда “Магістраль”, за
яку виступають у різних спортивних
змаганнях працівники Сарненської
дистанції колії.
На турнірі за жеребом усіх учасників поділили на чотири групи, з яких по
дві найкращі команди виходили у фінал.
Сарненські колійники впевнено подолали
груповий турнір, посівши перше місце у
кваліфікації. І от на початку квітня відбулися фінальні змагання, які викликали
значний інтерес серед глядачів. Тож не
дивно, що спортивний зал Сарненського
педагогічного коледжу був заповнений
уболівальниками, які з нетерпінням очікували на вирішальний матч. Інтриги
йому додав і той факт, що на майданчику
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зустрічалися команди,
рівні за грою та стилем,
які сповідують видовищний волейбол.
У підсумку цікавого
поєдинку завдяки наполегливості та цілеспрямованості переможцями стали волейболісти
“Магістралі”, які вчергове вибороли звання володаря Кубка району у
сезоні 2011-2012 років.
Спортивні досягнення сарненських колійників не є випадковими.
Про гідний представницький рівень команди дбає профспілковий комітет дистанції, який закуповує
спортивну форму, м’ячі, виділяє кошти
на харчування волейболістів під час змагань. Свою майстерність волейболісти
“Магістралі” гартують під керівництвом начальника дільниці Володимира Денисюка
(на фото – у верхньому ряді крайній
справа). У складі команди виступають
і його сини – бригадир колії Олександр
Денисюк (на фото – у нижньому ряді другий справа), який є капітаном команди,
та інженер з охорони праці Володимир
Денисюк (на фото – у нижньому ряді
крайній справа). Серед гравців команди –
колійні майстри Віталій Дебелий та Юрій
Сидорчук, монтери колії Сергій Денисюк
та Іван Яковець.
Раїса ХАРКОВЕЦЬ, голова профкому
Сарненської дистанції колії

9 травня 2012 р.

