кати її у табір, а цього року все ж
зважився, за що Юля йому дуже
вдячна. Дівчинка чула про дитячий
центр у Лазурному багато схвальних відгуків і налаштована брати
участь чи не у всіх конкурсах, які
там відбуватимуться.
А Оля Карпунець, Наталя
Ярмолюк та Ангеліна Зайчук, батьки яких працюють у Рівненській
дирекції залізничних перевезень,
розповіли, що у попередні роки
завжди брали активну участь у
командних змаганнях і часто перемагали.
... Після оголошення про початок посадки у поїзд Львів-Херсон
діти з батьками рушили до вагонів.

(Закінчення. Поч. на 1 стор.)

За кілька годин до відправлення потяга у військовому залі
Львівського вокзалу працівники дорожнього профспілкового комітету
почали реєстрацію дітей. Медичні
працівники Клінічної лікарні залізниці оглянули дітей, перевірили у
них наявність медичних довідок.
Перед початком подорожі кореспондент “Львівського залізничника” запитала дітей про їхні сподівання на майбутній відпочинок на
Чорному морі.
Десятирічна Оленка Халус,
батьки якої працюють в інформаційно-обчислювальному
центрі
залізниці, до дитячого табору їде
вперше. “Дуже хвилююся, адже
це буде моя перша поїздка без
батьків, – розповіла дівчинка. – У
табір їде також моя однокласниця
Андріана, тому не буду почуватися
самотньою”. Оленка, тулячись до
мами, пообіцяла, що часто телефонуватиме батькам, аби вони не
хвилювалися за неї.
Уперше до табору вирушає
й Юрко Рудай, якого проводжали мама та бабуся. Хлопець у
таборі мріє навчитися плавати
та подружитися з багатьма ровесниками. Бабуся Людмила
Богданівна зазначила, що хоча
й сумуватиме за онуком, та зі
спокійним серцем відправляє дитину на відпочинок, адже дорожня
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“Львівському залізничнику” розповіла завідувач фінансового відділу дорпрофсожу Стефанія Семак:
– Цього разу у перший заїзд поїхало 244 дитини. Зі Львова ми від-

лого року завдяки гарним знанням
англійської мови виграли путівки і
цього року безкоштовно поїдуть до
“Чайки”.
Оскільки “Чайка” набула ста-

профспілкова організація залізниці дбає про безпечність дитячого
перебування у “Чайці”.
Працівник Львівської дистанції
колії Ігор Кравчак проводжав до
“Чайки” 12-річну донечку Надійку,
з якою на море їде і її двоюрідний

Провідник другого вагона Микола
Фіца допомагав найменшим пасажирам зайти у вагон. Микола
Васильович працює провідником 38
років і з таким досвідом знає підхід
до кожного пасажира, зокрема й до
дітей: “Звичайно, поки діти сядуть

правили дітей, батьки яких працюють на Львівському та Рівненському
вузлах. Рівненські діти, які приїхали
вранці, поснідали та пообідали у
ресторані Львівського вокзалу. Діти
з Бродів, що приїхали перед обідом, також пообідали у ресторані.

тусу санаторію, діти зможуть за
призначенням лікарів відвідувати
масажі, інгаляції, проходити фізіотерапевтичні процедури. За потреби одержуватимуть лікування
за допомогою сиваських грязей,
кисневих коктейлів тощо. Усі діти

братик Ростислав Николишин.
Плавати дівчинка навчилася у
шкільному басейні, а також у
карпатських річках, до яких часто
їздить із татом. Тепер свою вправність у плаванні Надійка перевірить на морі.
Батько 12-річної Юлії Кіприн
Тарас Борисович – працівник
Бродівської дистанції колії – приїхав до Львова, щоб особисто провести до поїзда донечку. Дівчинка
розповіла, що минулими роками
батько не наважувався відпус-

по своїх місцях, познайомляться
між собою, трохи буде гамірно, але
надвечір буде спокійніше, а потім
усі ляжуть спати”.
У кожному вагоні разом із
дітьми до Херсона їдуть супроводжуючі, які дбають про порядок під
час поїздки.
В одному з купе радіє початку відпочинку дівчаче товариство зі Судової Вишні – Андріана
Винарчик, Христина Полянська,
Христина
Головчак,
Ірина
Полянська. Дівчата не вперше
їдуть відпочивати, тому чергова
по залу офіційних делегацій вокзалу Віра Полянська, проводжаючи
свою доню, вже не хвилюється, а
навпаки – задоволена, що залізниця та профспілка дбають про дітей
залізничників, і вдячна за їхній відпочинок на березі моря.
Про попередні поїздки своєї
15-річної доньки Андріани розповіла і Галина Винарчик, чергова по
станції Мостиська. Своїми позитивними враженнями Андріана
одного разу поділилася навіть із
телевізійними журналістами.
Про
організацію
заїзду

Решта дітей з Івано-Франківського,
Коломийського та Чернівецького
вузлів сіли у херсонський поїзд
у Тернополі. Про доїзд дітей до
Тернополя також подбала профспілкова організація залізниці.
На другу зміну до “Чайки” поїде більше дітей. Багатьох дітей
зацікавила програма вивчення англійської мови “Літо з англійською”,
яку проводять волонтери з корпусу
миру США. Дітям цікаві ігри, конкурси, спілкування англійською
мовою. П’ятеро наших дітей мину-

із задоволенням смакують фіточаї. Минулого року для наших
дітей організовували екскурсію в
дельфінарій у Скадовську, а також
виїзди на хутори Херсонщини, де
дітлахів катали на конях, навчали
ліпити з глини посуд. Організацією
дозвілля займається керівництво
центру. Сподіваємося, що й цього
року наші діти будуть задоволені
відпочинком.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА,
Олена РЕПЕЦЬКА
Фото Оксани ПОДОЛЬСЬКОЇ

