Газета “Львівський залізничник” уже розповідала про машиніста моторвагонного депо
Львів Зеновія Самарадака, зокрема про його захоплення бальними
танцями. Днями з’явився новий
інформаційний привід, щоб знову
повернутися до цієї цікавої і незвичної теми. Річ у тім, що група
учасників спортивно-танцювального клубу “Юні зірки” під керівництвом Зеновія Самарадака, який
діє при львівській загальноосвітній
школі №65, нещодавно побувала
з концертною програмою у столиці
Великобританії Лондоні. До участі
в концерті долучився і львівський
дитячий хореографічний колектив “Перлина” під керівництвом
Степана Рибака (ЗОШ №92). До
слова, учасниками цих колективів
є діти залізничників та ветеранів
транспорту.
– Одному колективу поїхати
із концертною програмою в іншу
державу фінансово важко, тому
об’єднуємося з іншими творчими колективами. Так і відбулася
наша спільна з танцювальним
колективом “Перлина” поїздка до
Лондона, – розповідає керівник
спортивно-танцювального клубу
“Юні зірки” Зеновій Самардак. – За
14 років існування нашого клубу
діти різних вікових категорій побували на різноманітних конкурсах
і фестивалях в Македонії, Сербії,
Німеччині. Можливість представити свою творчість у Великобританії
випала вперше. Ця поїздка відбулася на запрошення української
діаспори Лондона. Концертна програма складалася з бальних і народних танців. У постановці бальних номерів мені допомагала моя
помічниця і тренер Юлія Білінська.
Паузи, під час яких учасники концертної програми переодягалися
в інші костюми, були заповнені
іншими концертними номерами.
Довелося і мені разом із Мар’яною
Брунець, мамою учасника нашого
танцювального клубу, затанцювати народний танець під назвою
“Гуцулія”. Власне цей номер був
імпровізацією і став несподіванкою навіть для моїх вихованців.

всі додому із незабутніми враженнями від побаченого. До того ж під
час подорожі Європою діти мали
змогу попрактикуватися у знанні
англійської та німецької мов, думаю, це також стане їм у нагоді.
Я люблю знімати цікаві сюжети на
відеокамеру і вже змонтував півторагодинний відеофільм про нашу
концертну поїздку до Лондона.
– Куди проляже наступний
маршрут вашого колективу?
– Маємо шанси разом з іншим дитячим колективом цього літа знову взяти участь у
Міжнародному дитячому фестивалі-конкурсі в столиці Португалії
– Лісабоні. Тому зараз працюємо над новою концертною
програмою.
Спілкувалася
Оксана ПОДОЛЬСЬКА

– Чи важко Вам, фахівцю із
бальних танців, виконувати абсолютно інший за стилем і характером танець?
– Якщо відверто, то великих
складнощів у виконанні народного танцю не було, – зізнається
Зеновій Йосипович. – Освоювати
науку народного танцю допомагала моя партнерка пані Мар’яна, яка
свого часу займалася народними
танцями. Загалом номер вийшов
гарний, тим паче, що танцювали
ми в автентичних костюмах. Мої
вихованці також спробували себе
у виконанні народних танців разом
із учасниками дитячого хореографічного колективу “Перлина’. Між
танцювальними номерами у концертній програмі звучала українська пісня, яку виконувала львів’янка
Валентина Зробок. Тож в цілому концертна програма вийшла
різножанровою і цікавою.
– Як сприймала виступи
львівських артистів українська
діаспора?
– Глядачами концерту, який

Серед питань, які розглядалися на нещодавньому засіданні
президії дорпрофсожу, були підсумки проведення сезону оздоровлення залізничників та членів їхніх сімей у 2012 році.
– Оздоровчий сезон 2012 року в
пансіонаті “Львівський залізничник”
(м.Судак, АР Крим) розпочався 5
травня, в пансіонаті “Галичина” (смт
Лазурне, Херсонська обл.) – 27 травня. За рішенням президії дорпрофсожу змінено тривалість відпочинку в пансіонаті “Галичина” із 15 до 12
днів, разом із тим збільшено кількість
заїздів із 7 до 9 – розповідає провідний спеціаліст відділу соціального захисту, праці і зарплати

дорпрофсожу Ніна Живко.
– За ініціативи дорпрофсожу,
профкоми підприємств залізниці
придбали для працівників путівки на
базу відпочинку “Прибій” у м.Саки на
загальну суму 806400 грн, що дало
змогу додатково оздоровити 225 залізничників та членів їхніх сімей.
Впродовж літнього періоду,
згідно з постановами дорпрофсожу,
надано 17 безкоштовних путівок для
членів профспілки, які одружилися,

відбувався в одному із парків Лондона на сцені “Victoria
Embankment Gardens” були парафіяни місцевої греко-католицької
церкви. Нам було приємно, що кожен номер глядачі сприймали емоційно, не шкодували оплесків для
артистів. Після концерту до нас
підходили земляки з Тернополя,
Рівного, Івано-Франківська зі своїми дітьми, аби сфотографуватися
разом із нами на згадку і висловити своє захоплення від виступу
українських дітей. Глядачі сказали
нам, що за півтори години, саме
стільки тривала концертна програма, вони немовби побували на
Батьківщині – в Україні.
– Які враження від далекої
подорожі в учасників концертної програми?
– Враження від Лондона у дітей незабутні. Мене також Лондон
вразив і зачарував своєю строгістю в архітектурі, після цього
Європа загалом виглядає не так
вишукано. Крім того, побували
ми в розважальному комплексі

“Європа-парк” у німецькому місті
Франкфурті, де також виступили з
концертною програмою. До того ж
діти мали можливість безкоштовно покататися на різноманітних каруселях. Побували ми і в Парижі,
де милувалися чудовими бульварами, скверами, архітектурою столиці Франції. Тому поверталися

на загальну суму 87626,10 грн.
Загалом за оздоровчий період
на відпочинку в пансіонатах залізниці побувало 6643 залізничники
та члени їхніх сімей (у 2011 році
відпочило та оздоровилося 5957
осіб). Пансіонат “Галичина” прийняв цьогоріч 1175 залізничників, у
“Львівському залізничнику” побувало 5244 осіб.
В осінній період, коли путівки для пенсіонерів надавалися на
пільгових умовах, оздоровлено 480
осіб.
За підсумками сезону не використано 343 путівки, що становить 12% від загальної кількості.
Здебільшого це дороговартісні номери класу “люкс” 2-го і 5-го корпусів.
При цьому профкоми локомотивного депо Чернівці, Чернівецького,
Рівненського та Тернопільського
вокзалів, Чортківської дистанції колії,
Здолбунівської,
Тернопільської,
Чернівецької та Ковельської дистанцій сигналізації і зв’язку, мостобудівельного
поїзда
Стрий,
Рівненської та Івано-Франківської
дистанцій електропостачання, а
також будівельного управління №3
та будівельно-монтажного поїзда

№908 реалізували 100% отриманих
путівок.
У роботі з придбання додаткових путівок на відпочинок на базі
“Прибій” у місті Саки варто відзначити активну роботу голів профкомів пасажирського вагонного депо
Львів, локомтивних депо Львів-Захід
та Здолбунів, будівельно-монтажного поїзда №908 та об’єднаного профкому Львівської дирекції залізничних перевезень.
Добре організували роботу зі
скерування працівників на відпочинок та оздоровлення у період
жовтня-грудня голови профкомів
локомотивного і вагонного депо
Ковель, об’єднаного профкому
Тернопільської та Рівненської дирекцій, інформаційно-обчислювального центру залізниці.
Варто відзначити позитивний
момент, який полягає в тому, що
голови профкомів оперативно і чітко проконтролювали процедуру видачі й заповнення бланків путівок.
Крім того, впродовж цього літнього
періоду в пансіонатах зафіксовано
значно меншу кількість порушень
правил поселення відпочиваючих,
проте варто звернути увагу на низь-

На фото: учасники
концертної програми (зліва
направо) – Андрій Севрук, Мар’яна
Рибак, Тарас Гунько, Юлія Баїк,
Ярослав Камінський, Ірина Рибак,
Мар’ян Ковпак, Ірина Зробок,
Валентина Зробок, Мар’яна
Брунець, Зеновій Самардак, Андрій
Марець, Марта Яцишин, Степан
Рибак, Соломія Мазурик, у нижньому ряду (зліва направо): Любомир
Сенчук, Аня Канторович,
Олексій Брунець;
Мар’яна Брунець та Зеновій
Самардак виконують
танець “Гуцулія”

кий рівень роз’яснювальної роботи
із членами профспілки щодо правил
поселення та перебування відпочиваючих у залізничних пансіонатах,
зокрема в частині перебування у
пансіонаті дітей віком менше п’яти
років.
Президія дорпрофсожу відзначила добру роботу відділу соціального захисту, праці і зарплати, а
також профспілкових організацій
та пансіонатів з організації відпочинку залізничників у 2012 році і
рекомендувала головам об’єднаних
профкомів, теркомів та профкомів
під час проведення наступного сезону оздоровлення та відпочинку
залізничників суворо дотримуватися Положення “Про порядок планування, обліку і видачі путівок у
пансіонати “Галичина” і “Львівський
залізничник”, проводити інструктаж
працівників щодо правил поселення та перебування в пансіонатах із
письмовою відміткою в журналі видачі путівок. Відділу соціального захисту, праці і зарплати дорпрофсожу
до початку наступного оздоровчого
сезону необхідно вивчити питання і
організувати додаткове придбання
путівок в інші оздоровниці.
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