У дітей залізничників Львівської магістралі і, зокрема, Рівненської дирекції залізничних перевезень влітку не
виникає питання, де провести канікули, оздоровитися,
набратися нових сил і вражень перед початком нового
навчального року. Звичайно, у дитячому оздоровчому таборі “Експрес”, що розташований у мальовничому селищі
Олександрія, неподалік обласного центру. Є такі хлопчики
і дівчатка, які постійно приїздять до табору відпочити,
поспілкуватися з друзями, дізнатися про щось нове, адже
збираються в “Експресі” цілими дружніми компаніями.

Персонал табору добре підготувався до зустрічі дитячого

“десанту”. Кошти, які виділила
дорожня профспілкова організація, використані для оновлення
та ремонту приміщень. Повністю
замінено стільці в їдальні, меблі
у фойє адмінкорпусу та спальних
корпусах, Відремонтовано систему водопостачання в адмінкорпусі,
для цеху харчування придбано
холодильник, спеціальні ванни та
оновлено фасад спального корпусу №2. До роботи з оновлення та
впорядкування приміщень табору
і довкілля були залучені практично всі залізничні організації
Здолбунівського та Рівненського
залізничних вузлів. Всі працювали
активно, з ентузіазмом, бо знали,
що готують нормальні умови для
відпочинку своїх дітей та дітей ко-

Вчені Мюнхенського університету ім. Вольфганга
Гете дослідили, що школярі, які проводять свій літній
відпочинок у дитячих оздоровчих закладах, упродовж
навчального року демонструють на 57% краще засвоєння та проходження шкільної програми. Окрім того, за час,
проведений у таборах, діти повертаються змужнілими,
засмаглими, змінюються їхні риси характеру, а так званий перехідний період відбувається з меншими психологічними проблемами і для батьків, і для дітлахів.

Про особливості цьогорічного
дитячого оздоровлення ми запитали в голови цехового комітету
локомотивного депо Львів Петра
Мельника, який супроводжував
дітлахів на відпочинок: “У роботу
з дітьми потрібно вкладати душу,

– розповідає Петро Іванович. –
Дуже цікаво спостерігати за тим,
як змінюються діти! Багатьох із
них я знаю вже не перший рік, і
не дивно, адже ті, хто приїжджає
в “Чайку”, неодмінно повертаються сюди. Їдуть за враженнями,

лег-залізничників.
Як і в попередні роки, діти
оцінюють культурну програму
найвищими схвальними балами.
Для відпочиваючих в “Експресі”

проблема – не в тому, чим себе
зайняти на дозвіллі, а в тому, як
встигнути всюди побувати і взяти безпосередню участь, адже
фактично щодня проводиться до

трьох пізнавально-розважальних
заходів. Це і спортивні змагання,
і театралізовані дійства, і дискотеки, і різноманітні конкурси.
Світлана СТАНЕВИЧ

ласкавим сонцем та друзями,
серед яких і всі ми – команда дорослих, що дбають про комфортні та безпечні умови для наших
маленьких гостей. Організація
свят та вечорів, мабуть, один із
найзахоплюючих процесів, у якому бере участь кожна дитина. У
такі моменти розумієш – Україна
справді має таланти, і ці таланти
– наші діти. Дитяча творчість та
уява – безмежна, у дітлахів є чому
повчитись. Культурно-масові заходи вчать дітвору працювати в
команді, спільно шукати шляхи
виконання завдань, розуміти себе
та інших”.
Щороку “Чайка” приймає 800
дітей на відпочинок. Юні гості
підпорядковуються заздалегідь
визначеному графіку: о 8:00
підйом, о 8:30 зарядка, о 9:00 сніданок. Найочікуванішим для них є
підвечірок, після якого розпочинаються різноманітні ігри, естафети,
вечори та звичайно ж, дискотека,
щоправда, триває вона не до ранку, але дітлахи можуть вдосталь
потанцювати.
Багато дітей залізничників, які
вже не вперше гостюють у “Чайці”,
мріють набути залізничного фаху.
“Моя мама працює провідницею
і я теж хочу працювати на залізниці, перейму в мами досвід,
– розповіла Вікторія Заблоцька.
– Робота цікава, хоча й зі своїми

труднощами, та все ж потрібно
продовжувати сімейну справу”.
Приємно здивувало і те, що
багато діток ознайомлені з роботою дорпрофсожу нашої залізниці, а ті хто не знав, що означає
дивне слово, вигукували: “Так це
ж на квиточках було написано!”
Очевидно, що профспілковій роботі бути і тривати!
Окрему
подяку
висловлюємо медичному персоналу,
який супроводжував діток, а
саме: О. В Пилип’як, І. В. Хміль,
Г. Н. Степановій, начальнику поїзда Г. М. Луцик – і загалом усім,
хто був причетний до організації
дитячого оздоровлення в “Чайці”,

всім, хто небайдужий до виховання молодого покоління.
Разом зі святковим багаттям,
що за традицією символізує закриття відпочинкового сезону в
“Чайці”, догоряє і ще одне літо:
багате на події, враження та емоції... А наступного року “Чайка”
знову гостинно прийме нових
та старих друзів і на узбережжі
Чорного моря знову пролунає:
“Чайка” – це “супер”, “Чайка”
– це “клас”, “Чайка” – це все, що
об’єднує нас!!!
Марта КОЧЕРГА,
спеціаліст дорожнього
комітету профспілки

