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адзвичайно цікавими і веселими
видалися минулі вихідні для молодих залізничників з відокремлених
підрозділів, розташованих на теренах
Рівненської дирекції залізничних перевезень. З нагоди Дня молоді на базі відпочинку залізничників, що знаходиться в
мальовничому куточку Полісся, на березі
озера Пісочне (поблизу Ковеля Волинської
області), організували І Молодіжний фестиваль Рівненського територіального комітету профспілки. Участь у заході взяли молодіжні колективи станцій Рівне, Здолбунів
та Ковель, апарату Рівненської дирекції,
медпрацівники Рівненської та Ковельської
залізничних лікарень, рівненської дистанції
водопостачання та вагонного експлуатаційного депо Ковель. Аби молодь спілкувалася
не лише між собою, а й переймала життєвий
і професійний досвід старших колег, у якості
поважних гостей на молодіжний фестиваль
запросили ветеранів Рівненської дирекції
залізничних перевезень.
Три дні, із 28-го по 30-те червня, вісімдесят молодих залізничників насолоджувалися красою місцевої природи. Цілюще
повітря, чисте озеро, невимовна краса
хвойного лісу, а ще – пізнавальні екскурсії,
активний відпочинок і цікава розважальна
програма – прекрасні умови для святкового
відпочинку.
Екскурсійний маршрут розпочався
першого дня о сьомій ранку. Учасники
фестивалю мали можливість ознайоми-

тися із першою столицею короля Данила
– Луцьком, більше дізнатися про його історію, помилуватися архітектурою, відчути
неповторну атмосферу старовинного міста. Другою цікавою зупинкою став музейсадиба видатної української поетеси Лесі
Українки, що у селі Колодяжне на Волині.
Кінцева зупинка – база відпочинку на березі Пісочного.
Відкриваючи фестиваль, провідний спеціаліст дорпрофсожу, голова молодіжної
ради профспілкової організації Львівської
залізниці Артем Корольков від імені голови дорожньої профспілкової організації
Андрія Сенишина привітав усіх учасників зі

святом молоді, побажав міцного здоров’я,
гарного настрою та незабутніх вражень від
відпочинку.
Продовжили свято спортивні змагання
з дартсу та волейболу, у яких взяли участь
шість команд, а завершила програму першого дня фестивалю молодіжна дискотека. Два наступні дні традиційно розпочиналися ранковою руханкою. А спортивну
програму довершили командні змагання
з міні-футболу, настільного тенісу, шашок,
а також козацькі забави, де молодь визначала найкращих із перетягування канату, штовхання колоди та армрестлінгу.
Учасники змагань активно боролися за пе-

ремогу та почесні кубки. Крім того, молодь
змагалася за першість у конкурсі караоке
та пісні й танцю.
У коментарі “Львівському залізничнику”
Артем Корольков висловив задоволення
рівнем організації та проведення заходу:
– Тішить, що у ці святкові дні молодь
Рівненського теркому профспілки мала
можливість справді повноцінно відпочити.
Ще більше приємно, що цю надзвичайно
позитивну та теплу атмосферу учасники
значною мірою створили самі: не зовсім
літню погоду цілком компенсували гарним
настроєм, дотепними жартами, цікавим
спілкуванням.
На фестивалі панували позитивні
емоції, молодіжний форум став чудовим
приводом для відпочинку, дав можливість
знайти нових друзів, поспілкуватися у
колі колег, відчути себе важливою частиною великого колективу. Із найліричніших
спогадів молоді залізничники відзначили
суботній вечір біля багаття з піснями під гітару. І хоча погода дещо підвела, ані дощ,
ані прохолода не завадили поціновувачам
гострих відчуттів купатися в озері.
Молоді залізничники висловили керівництву дорожньої профспілкової організації, Рівненському теркому профспілки
щиру подяку за чудове свято і сподівання,
що такі заходи будуть і в майбутньому.
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