“Веселі канікули”
із залізницею

У

Львівська залізниця активно долучилася до благодійних акцій, приурочених до Дня захисту дітей,
який увесь світ відзначає щороку 1 червня. Зокрема
молодіжна рада дорожньої профспілкової організації
з нагоди свята організувала дітям веселу забаву на
дитячій залізниці у Львові.

дитячих оздоровчих закладах залізничної галузі у 2013 році планується
оздоровити близько 23 тис. дітей.
Цього літа на підприємствах залізничного транспорту України для відпочинку та
оздоровлення дітей планується задіяти
24 дитячі заклади.
За інформацією прес-центру Укрзалізниці, в оздоровницях відпочиватимуть діти працівників галузі, серед
яких діти-сироти, інваліди, діти з малозабезпечених та
багатодітних сімей, діти, батьки яких загинули внаслідок
нещасних випадків на виробництві або під час виконання
службових обов’язків, а також ті, що проживають у зонах
радіоактивного забруднення.
Як повідомила керівник фінансового відділу дорожньої
профспілкової організації Львівської залізниці Степанія
Семак, до сезону дитячого відпочинку та оздоровлення на Львівській магістралі підготувалися дві оздоровниці: “Експрес” у с. Олександрія Рівненської області та
“Трембіта” у Циганівцях Закарпатської області. Загалом за
період відпочинку ці заклади мають можливість прийняти
понад 800 дітей. Варто зауважити, що в ці та інші дитячі
оздоровниці закупив путівки Фонд соціального страхування із тимчасової втрати працездатності. Тож залізничникам, які бажають скерувати дітей на відпочинок та оздоровлення, необхідно звернутися з відповідними заявами
у комісії Фонду соціального страхування та профспілкові
комітети своїх підрозділів.
За словами Степанії Семак, ще близько 600 дітлахів
залізнична профспілка традиційно планує оздоровити у
санаторії “Чайка”, що в смт. Лазурному на Херсонщині.

За інформацією прес-центру залізниці, діти проїхалися
“Вітерцем”, слухали музику і танцювали, а також взяли участь
у конкурсі малюнку на асфальті. Цей та інші заходи відбулися
у рамках акції “Веселі канікули”, організованої міським Центром
для сім’ї, дітей та молоді.

Подвиг ветеранів
у пам’яті не гасне
Упродовж травня цього року за період проведення
акції “Ми пам’ятаємо” з безкоштовного перевезення
інвалідів (I-III груп) та учасників Великої Вітчизняної
війни, яка була присвячена 68-й річниці Великої
Перемоги, у вагонах першого класу усіх поїздів
Інтерсіті+ здійснили поїздки 206 інвалідів, 143 учасники Великої Вітчизняної війни та 13 осіб супроводу.

Докладну інформацію з приводу терміну, вартості
чи умов поїздки дітей на відпочинок можна отримати у
профспілкових комітетах залізничних підрозділів.
Продовження теми на 4 стор.

Наприкінці травня у Харкові
відбувся IX Всеукраїнський зліт
юних залізничників, на якому
делегати від восьми дитячих
залізниць України – Львівської,
Луцької, Рівненської, Київської,
Запорізької, Дніпропетровської,
Донецької та Харківської – демонстрували свої знання та
вміння у конкурсі професійної
майстерності.

Як розповів начальник Львівської
дитячої залізниці Дмитро Венгер,
захід пройшов традиційно на високому рівні – зустріч учасників, відеопрезентація кожної дитячої залізниці, екскурсії містом, крім того,
учасники зльоту відвідали місцевий
дельфінарій.
– У складі команди було 15 юних
залізничників, яких супроводжували
начальник дитячої залізниці та майстер виробничого навчання, – розповідає Дмитро Венгер. – Спеціально
до зльоту ми за допомогою фахівців
Центру науково-технічної інформації
та бібліотечно-бібліографічного об-

Упродовж акції з 1 по 31 травня інваліди (I-III груп) та учасники Великої Вітчизняної війни мали можливість здійснити необмежену кількість безкоштовних поїздок у вагонах першого
класу поїздів Інтерсіті+ та безкоштовно на шляху прямування
отримати продуктові набори і чай. Особам, які супроводжували
інвалідів та учасників війни (не більше 1-ї особи), надавалася
50-відсоткова знижка на проїзд.

слуговування підготували відеоролик
про діяльність дитячої залізниці. Наші
вихованці добре підготувалися до
конкурсу професійної майстерності
і не поступалися колегам з інших залізниць. Можливо, гостьовий фактор
та хвилювання не дозволили зайняти
призові місця у конкурсі. У підсумку
команда Львівської дитячої залізниці
посіла 4-те загальнокомандне місце.
Цікаво, що цього року тестові завдання юні залізничники проходили
не лише на комп’ютерах, а й на планшетах. Жодних незручностей для конкурсантів це не спричинило. Журі конкурсу, до складу якого увійшли фахівці
Головного управління кадрової та соціальної політики Укрзалізниці, представники профспілкової організації
залізничників і начальники відділів перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрових служб залізниць, враховувало й додаткові показники: якщо двоє
юних залізничників демонстрували
однаковий за балами результат, перемагав той, хто впорався із завданням
швидше. Зазначу, що тестові питання
були непрості, у деяких випадках на

одне запитання були правильними дві
відповіді, а дитина вагалася – не знала, яку ж відповідь із двох вибрати.
Попри це, із Харкова усі поверталися з хорошим настроєм та позитивними враженнями. Наші юні
залізничники зауважили, що й надалі
вдосконалюватимуть свою майстерність та здобуватимуть нові знання із
залізничної справи, щоб наступного
року продемонструвати на зльоті кращі результати.
Нагадаємо, що нині на дитячих
залізницях триває літній сезон перевезень, під час якого юні залізничники проходять виробничу практику.
Зокрема Львівська дитяча залізниця запрошує всіх охочих проїхатися
Стрийським парком у п’ятницю та суботу із 12:00 до 16:30 год., а в неділю
– із 11:30 до 17:00 год. Вартість квитків становить 6 гривень – для дорослих пасажирів і 3 гривні – для дітей.
У Луцьку та Рівному дитячі залізниці
працюють щосуботи та щонеділі, а
також у святкові дні. Ціна квитка на подорож 5 гривень – для дорослих та 3
гривні – для дітей.

