Хорошій грі передувала добра
підготовка. Команда провела кілька тренувань у боулінг-клубі. Крім
того, за словами голови профкому
Львівського локомотиворемонтного заводу Михайла Стасківа, двічі
на рік їхнє підприємство проводить внутрішньозаводські турніри
з гри у боулінг – на свято Миколая і
до 8 Березня, у яких окремо змагаються чоловічі та жіночі команди.
Загалом на заводі заняття спортом
– дуже поширений і популярний
вид дозвілля. Крім боулінгу, працівники охоче беруть участь у турнірах із міні-футболу. Щоправда,
поки що турніри відбуваються на
орендованому майданчику, про-
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а мажорній ноті завершила календар обласних спортивних змагань 2013 року збірна профспілкової організації
залізничників і транспортних будівельників України. На
XXIV обласній Спартакіаді серед колективів профспілкових організацій наша команда вперше за кілька попередніх років виборола перемогу у загальному заліку. Увесь турнірний шлях, який
складався зі змагань у семи видах спорту, минув в умовах високої
конкуренції. Про це свідчить хоча б той факт, що звання абсолютного чемніона профспілкової спартакіади учасники визначали у впертій боротьбі на заключному етапі турніру.
А головний приз спартакіади ремонтного заводу Степан Світлик
команди розіграли 22 листопада “забронював” право виступу на
цього року у змаганнях із боулін- першій доріжці, а згодом резульгу, які відбулися в боулінг-клубі тат у 689 балів, який показали
“Острава”. Честь і велика відпові- залізничники, став недосяжним
дальність поставити переможну для жодної з команд-суперниць.
крапку у тривалому спортивно- А основну конкуренцію залізничму марафоні випала команді никам склали працівники нафтоЛьвівського локомотиворемон- газової промисловості. До речі, під
тного заводу, яка змагалася за час урочистої церемонії вручення
першість зі спортивними колекти- медалей нафтовики визнали, що
вами ще дев’яти профспілкових гра залізничників цьогоріч справді
організацій.
була сильною.
До слова, того дня залізничПісля гри Степан Світлик розникам судилося бути першими повів кореспонденту газети, що
в усьому. Під час жеребкування насамперед налаштував команду
капітан команди, інструктор з фіз- на спокійну та впевнену гру без огкультури Львівського локомотиво- ляду на підсумковий результат.

те планують перейти на власний,
який уже будується.
Як розповів один з організаторів профспілкової спартакіади,
голова Львівської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства “Україна” Роман
Шиманський, цього року у програму змагань включили такі види
спорту, як міні-футбол, настільний теніс, легку атлетику, туризм,
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ього року на святкові зустрічі із Чудотворцем, які
традиційно
організовує
для чемних діточок залізничників
дорожня профспілкова організація, завітає 11 тисяч юних глядачів зі Львівщини, Буковини, ІваноФранківщини, Волині, Рівненщини
та Закарпаття. Театралізоване
дійство пройде зі 16 по 18 та з
20 по 23 грудня у палаці залізничників. Загалом відбудеться
25 сеансів вистави.

Залізничники формують для маленьких пасажирів додаткові поїзди.
Найчисельніша делегація завітає у гості
до святого Миколая з Рівненської дирек-
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шахи, шашки та боулінг. Загалом
участь у всіх етапах змагань узяло 18 команд профспілкових організацій. Команда залізничників
увійшла до числа тих колективів,
які не пропустили жодного виду
змагань і, за словами Романа
Шиманського, продемонструвала
стабільно високі результати впродовж усієї спартакіади. Зокрема
залізничникам не було рівних у
змаганнях зі шахів, міні-футболу
та боулінгу, за крок від п’єдесталу
наші спілчани зупинилися у турнірі з туризму, посіли третю сходинку п’єдесталу у шашкових
баталіях, четверте і п’яте місця

відповідно залізничники здобули
у змаганнях з легкої атлетики та
настільного тенісу.
– Щодо інтриги спартакіади, то
вона вже традиційно кілька років
поспіль зводиться до впертого
суперництва між постійними фаворитами турніру – залізничниками, працівниками нафтогазової і
вугільної промисловостей, представниками
агропромислового

ції залізничних перевезень. Для дітлахів,
які приїдуть до Львова здалеку, будуть
організовані гарячі обіди у ресторані вокзалу станції Львів. Організатори свята
подбають не лише про комфорт, а й про
безпеку. Групи дітей у подорожах та дорогою до палацу залізничників супроводжуватимуть працівники апарату дорожнього
комітету профспілки, голови профкомів
залізничних підрозділів, медики, стрільці
воєнізованої охорони та транспортні правоохоронці.
Над організацією дитячого свята
нині активно працює і творчий колектив
Будинку науки і техніки Львівської дирекції залізничних перевезень. Фойє палацу
залізничників от-от прикрасять казкові
інсталяції, засяє барвами святкова сце-

комплексу, а також працівниками
освіти. У цих галузях фізкультурно-оздоровчий напрямок роботи
організований найкраще, – наголосив Роман Шиманський. – Тому,
хоча залізничники впродовж кількох років не займали першого місця на спартакіаді, нині їхня перемога стала цілком виправданою.
Друге і третє місця у загальному
заліку, яке посіли профспілкові
команди працівників нафтогазової просмисловості та вугільної
промисловості, теж стали для цих
команд заслуженими.
Роман Шиманський зауважив, що головний акцент змагань
організатори роблять на олімпійському принципі, за яким головне не перемога, а участь. Тому
спортивна програма складається
з доступних та популярних видів,
у яких кожен працівник може
спробувати свої сили. Крім того,
такі змагання популяризують здоровий спосіб життя, заохочують
працівників займатися спортом,
а підприємства – дбати про розвиток відповідної інфраструктури.
Адже зусилля та кошти, вкладені
у зміцнення здоров’я працівника,
це інвестиція у підвищення продуктивності його праці.
Наступного року відбудеться
ювілейна ХXV Спартакіада серед
колективів профспілкових організацій. Організатори змагань сподіваються, що її рівень та представництво будуть іще вищими, адже
планують включити у програму
змагань нові види спорту – волейбол і плавання.
Лілія ХОМИШИНЕЦЬ
Фото автора
та з архіву газети

на. Директор Будинку науки і техніки
Львівської дирекції Наталія Некрилова не
стала розкривати всіх секретів майбутнього видовища, зауваживши, що на дітей
чекає веселе і яскраве театралізоване
дійство. За словами Наталії Миколаївни,
сюжет вистави буде побудований за казковими мотивами, авторські тексти будуть
покладені на популярні музичні композиції, виконані у новому аранжуванні. У
казкових пригодах візьмуть участь заслужена артистка України Ольга Гапа, модерн-балет “Життя”, модерн-балет “Рокс”,
зразковий вокально-хореографічний ансамбль “Сонечко”.
Для діточок приготували не лише
яскраве театралізоване дійство, а й традиційні солодкі подаруночки.

