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же стало доброю традицією в експлуатаційному
вагонному депо Ковель проводити з нагоди відзначення Дня профспілки залізничників і транспортних
будівельників Фестиваль здоров’я, насичений різноманітними спортивними баталіями та конкурсами самодіяльності.
Цього року на березі озера Пісочного пройшов десятий –
ювілейний Фестиваль здоров’я.
працівників
ПТО
Під час урочистого відкриття команда
успіхів у змаганнях учасникам по- Здолбунів (уперше брала участь),
бажали начальник експлуатаційно- команди ПТО Ковель, ПТО

го вагонного депо Віктор Пустовий,
голова профспілкового комітету
Олександр Мартинюк, заступники начальника депо Анатолій
Грабовець, Володимир Бейда,
голова молодіжної ради Юрій
Крисюк. Під звуки Державного
Гімну та гімну профспілки залізничників і транспортних будівельників
капітани команд урочисто підняли
державний та прапор профспілок залізничників і транспортних
будівельників України. Надіслав
вітання учасникам профспілкового
свята голова дорожнього комітету
профспілки Андрій Сенишин.
Традиційно на фестивалі вручають профспілкові квитки молодим працівникам – випускникам
галузевих закладів. Цього разу
квитки отримали Андрій Іллюх та
Сергій Хаїнський.
Спритніших та сильніших
з-поміж себе на фестивалі визначали 4 команди з найвіддаленіших куточків Волинської та
Рівненської областей. Зокрема
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Ізов, “Магістраль” (працівники
лінійних ПТО – Ягодин, Ківерці,
Іваничі, апарату управління та
електромеханічного цеху).
Спортивна майстерність учасників Фестивалю здоров’я щороку
вдосконалюється. Працівники активно готуються до змагань, щоб
згодом продемонструвати високі
результати. Молодь активно долучається до профспілкового життя, до здорового способу життя,
формує свій світогляд.
Спортивні змагання розпочалися турніром із міні-футболу. У
першому півфіналі тільки наприкінці другого тайму багаторічний
переможець у цьому виді спорту
– команда ПТО Ковель – схилила шальки терезів на свою сторону і перемогла “Магістраль” з
рахунком 4:1. Запекла боротьба
точилася у другому півфіналі поміж командами ПТО Здолбунів
та Ізов. Перемагаючи з рахунком
3:1, працівники ПТО Здолбунів
надто рано повірили в перемогу

і могли поплатитися за таку самовпевненість, бо за дві хвилини
рахунок став рівним. Тільки ціною
неймовірних зусиль на доданій
арбітром хвилині працівники ПТО
Здолбунів вирвали перемогу. У
поєдинку за третє призове місце
представники ПТО Ізов перемогли з рахунком 2:0 команду
“Магістраль”. Фінальний двобій то-

чився між командами ПТО Ковель
і Здолбунів. Команда ПТО Ковель
повела в рахунку – 2:0, і здавалось, переможець уже відомий.
Однак після серії прикрих помилок
ковельців команда ПТО Здолбунів
зрівняла рахунок, а в серії пенальті здобула перемогу.
У змаганнях із волейболу
фіналістами стали колективи з
Ковеля та Здолбунова. Упевнену
перемогу здобули багаторазові
переможці спартакіади серед підприємств вагонного господарства
та призери спартакіади Львівської
залізниці – представники команди
ПТО Ковель.
У змаганнях зі шашок переміг заступник начальника депо
Володимир Бейда. Змагання з
дартсу виграв представник команди “Магістраль” Андрій Ромах.
Напружено пройшли змагання
з настільного тенісу, які виграв
представник ПТО Здолбунів
Віталій Кукурік.
Неабиякий інтерес вболівальники виявили до змагання зі штовхання колоди та перетягування
каната. Ідея проведення змагань
зі штовхання колоди (довжиною 1
метр і вагою 35 кілограмів) запозичена у наших предків – запорізьких козаків. Найкраще цю вправу
виконав голова молодіжної ради
депо, представник команди ПТО
Ковель Юрій Крисюк, який кинув
колоду на 9 м 12 см. У змаганні
з перетягування каната сильну
волю до перемоги та командний
дух продемонструвала команда ПТО Здолбунів, яка “витягла”
заслужене І місце. У змаганні
з армрестлінгу не було рівних
представникові ПТО Здолбунів

Миколі Василюку.
Після силових конкурсів естафету фестивалю продовжили
розважальні. Шквал оплесків
за свої вокально-хореографічні
здібності отримали учасники конкурсу народних співаків та тан-

цювального конкурсу. Журі було
важко визначити переможця
та призерів конкурсів, тому довелося обрати найталановитіших за гучністю оплесків їхніх
уболівальників.
Найгучнішими
виявилися вболівальники наймалочисельнішої команди прикордонного ПТО Ізов, яка й перемогла у
двох конкурсах.
Підбивши підсумки у загальному заліку, журі оголосило переможця та призерів фестивалю.
Третє місце посіла команда ПТО
Ізов, на другій сходинці п’єдесталу
– команда ПТО Ковель, а переможцями стали дебютанти змагань – команда ПТО Здолбунів,
яка й здобула перехідний кубок.
Усі призери отримали почесні грамоти, дипломи та призи.
Після завершення спортивних
перипетій усіх учасників змагань
почастували рибною юшкою та
справжнім козацьким кулішем.
Фестиваль продовжився ритмічними акордами святкової дискотеки. Під звуки козацького маршу
та гучні оплески наприкінці вечора вітали переможців фестивалю
– команду ПТО Здолбунів.
Олександр МАРТИНЮК,
голова профкому експлуатаційного
вагонного депо Ковель

Ми, представники профспілкових комітетів Львівської залізниці, які супроводжували на відпочинок у дитячий оздоровчий центр
“Чайка” дітей зі шести областей західного регіону, висловлюємо щирі
слова вдячності колективу Бериславського педагогічного коледжу,
який забезпечив насичену програму, що поєднувала відпочинок та
навчання англійської мови. Ігрова форма застосування англійської
мови викликала інтерес в дітей, збагатила їхній світогляд. Вільне
володіння іноземною мовою додасть дітям життєвої впевненості,
забезпечить їм гідне місце в суспільстві.
Відзначимо активність та високий рівень відповідальності педагогічного колективу, який зумів створити групу однодумців-вожатих
упродовж усієї зміни, створив абсолютно нові форми роботи з дітьми
у програмі “Літо з англійською”. Під час програми кожен викладач
мав можливість втілити свою навчальну ідею, передати дітям знання та здібності.
Особливі слова вдячності висловлюємо наставнику групи
викладачів – Наталії Середі, викладачам Ж. Кайдаш, О. Лаппі та Є.
Роговій, самовідданість і професіоналізм яких зробили відпочинок
324 дітей зі Львівської залізниці в дитячому таборі “Чайка” незабутньо цікавим, колоритним, багатим на приємні мистецькі несподіванки. Дітям надовго запам’ятається такий відпочинок, який для них
організувала дорожня профспілкова організація.
Щиро дякуємо колективу викладачів-ентузіастів Бериславського
педагогічного коледжу за навчання наших дітей англійської мови.
Роман МОРДА, голова первинної профспілкової організації
моторвагонного депо Львів, Андрій СУПРУНОВИЧ, голова первинної
профспілкової організації Львівської дистанції зв’язку,
Володимир ПЕТРИШИН, голова профкому дорожнього
фізкультурно-спортивного клубу “Локомотив”

