У

дитячому оздоровчому таборі “Експрес”, що в селищі
Олександрія на Рівненщині, відпочинковий сезон для
дітей розпочався 14 червня, а 17 липня стартувала
третя зміна. За традицією урочисто відкривають зміну на
третій день, після чого увечері відбувається святковий концерт, запалюється вогнище і розпочинається дискотека. Як
розповіли вихователі, у день відкриття зміни в “Експресі” завжди сонячно.

– Упродовж двох заїздів у таборі відпочили і оздоровилися 257
дітей. На жаль, на третій заїзд до
табору приїхало 87 дітей, – розповідає директор табору Олександр
Лоєвський. – Недостатня заповненість дітьми спостерігається
цього літа і в інших таборах. Ті
діти, які приїхали до нас вперше,
не пошкодують про це. Серед “експресівців” є такі, що приїжджають
до нас із року в рік, нерідко за літо
відпочивають по два-три рази.
Це – гарний показник роботи наших вихователів, обслуговуючого
персоналу. Вихователі – молоді,
здебільшого це студенти вищих
навчальних закладів Рівненщини,
є такі, що працюють вже кілька
років поспіль. Упродовж п’яти років
культурно-масову роботу для дітей
організовує актор Рівненського академічного українського музичнодраматичного театру Юрій Ширко.
Харчування у таборі шестиразове.
Ймовірно, не всі діти вдома отримують таке калорійне харчування.
Щодня організовуємо для дітей по
три цікавих спортивних, пізнавально-розважальних заходи. У попередній заїзд від спеки дітей рятував
басейн, працюватиме він і тепер.
Загалом кожна дитина у нашому
таборі, крім оздоровлення, зможе
розкрити свої творчі можливості,
знайти друзів і обов’язково захоче
ще приїхати до нас.
Олександр Вікторович розповів,
що у кімнатах корпусу “Сонячний”
замінені ліжка, тумбочки, у туалетах зроблено євроремонт, тепер
тут нова сантехніка, цілодобово є
гаряча вода. На жаль, через брак
коштів таких позитивних змін в

іншому корпусі поки що немає.
Директор табору вдячний працівникам залізничних підрозділів
Рівненської дирекції залізничних
перевезень, які щорічно долучаються до малярських, штукатурних
робіт у рамках підготовки дитячого
табору до відкриття.
– Це – вагонне, моторвагонне
депо Здолбунів, особливо активно щороку і цього року такі роботи
проводить вокзал станції Рівне,
– говорить Олександр Лоєвський.
– Територія табору – 4,5 гектара
– охайна, трава скошена, на клумбах розцвіли різнобарвні квіти.
Особливо корисне для дітей цілюще повітря поміж хвойних дерев,
що на території табору.
Заступник директора табору з
виховної роботи Анна Лоєвська із
захопленням розповіла про старанних вихователів.
– Цієї зміни з дітьми у трьох загонах працюватимуть шестеро молодих вихователів, – говорить Анна
Лоєвська. – Другий заїзд був найчисельнішим – у нас відпочивало 152
дитини. Переконана, що три загони
цього заїзду не будуть сумувати,
тому що культурно-пізнавальна
програма буде такою ж насиченою
і цікавою, як і в попередні заїзди.
Серед улюблених дитячих конкурсів
– “Твої таланти, Україно”, “Кохання з
першого погляду”, “Острів скарбів”,

“Малюнок на асфальті”, “Ключі від
форту “Експрес” та багато інших. У
конкурсі “Ключі від форту “Експрес”
діти ознайомлюються із територією
табору, виявляючи при цьому кмітливість і швидкість.
У другий день заїзду для дітей
провели навчання із виготовлення

ляльки-мотанки. У холі адміністративного корпусу ці роботи можна
побачити на оформленому стенді,
кожна дитина отримає за них призи, а після завершення зміни зможе забрати їх додому. На наступних конкурсах діти своїми руками
творитимуть неповторні вироби з
різних матеріалів, малюватимуть
картини. Всі заходи, що проводяться у таборі, заохочують дітей
до активної участі у культурно-масових заходах. Ми прагнемо, щоб
кожна дитина повірила у себе і в
свої сили, відчула, що вона здібна,
талановита, і її тут люблять.
Про вихователів, які стараються до кожної дитини знайти свій
особливий підхід, залюбки розповіла старший вихователь із 8річним стажем роботи в “Експресі”
Руслана Боровська. За її словами,
якщо вихователі у таборі здебільшого з Рівного, то вперше до табору приїхала студентка Львівського
училища культури і мистецтв
Ірина Фурдас.
До дитячого табору вперше

приїхала і семикласниця Олена
Година зі Здолбунова зі своєю товаришкою Богданою Криницькою,
яка сюди завітала вдруге. Віра
Герман із Луцька також вперше
приїхала до табору і вже першого
дня заїзду разом із рівненчанкою
Настею Радченко чергувала на
контрольному пункті пропуску. До
слова, територія табору закрита, і
без дозволу директора покинути її
не може ніхто.
Більшість дітей – не вперше
в “Експресі”. Сьомий раз поспіль
відпочиває тут Любава Ковальчук,
Часто приїжджає в табір і 16-річний
Артем Сергієнко з Рівного. Сергій

Єлизавета розповіла, що займається на Рівненській дитячій залізниці,
особливо любить працювати під
час літньої виробничої практики і
мріє стати залізничницею, зокрема черговою по станції. Дівчина
особливо любить конкурси, у яких
потрібно проявити вокальні здібності, та вона жодного разу не наважувалася взяти участь у конкурсі
“Міс табору”. Можливо, цього року
Єлизавета таки спробує...
Кожен день у таборі розпочинається фізичною зарядкою, яка
цього року супроводжується музикою. Для дітей організовують
змагання із волейболу, футболу,
настільного тенісу, шахів. Одразу
після урочистого відкриття третьої
зміни на спортивному полі відбувся
дружній матч між командою вихованців табору (вихователі назвали
їх піонерами) та командою вихователів. Коли погода спекотна, дітям
пропонують прогулянку до джерела, яке розташоване неподалік табору у лісі. У таборі можна досхочу
плавати в басейні.
Культмасовик табору Юрій
Ширко, який проводив на літній
сцені репетицію святкового концерту, зазначив, що проведення таких

розповів, що почувається у таборі, як
вдома, завжди зустрічає тут давніх друзів
і щоразу знаходить
нових. Серед конкурсів найбільше полюбляє “Містер
табору”, і це не дивно, бо він щоразу у ньому перемагає. Хлопець
артистичний, займався майже
всіма видами танців. Артем уже
зараз впевнений, що приїде сюди і
наступного літа.
Не менш активна учасниця різних конкурсів у таборі – Єлизавета
Петрук, мама якої працює на станції Рівне. Дівчині найбільше до
вподоби конкурс “Ромашка”, який
розкриває артистичні здібності.

масових заходів спрямоване насамперед на те, щоб діти повірили
в себе, проявили свої творчі здібності. “Чи віддали б свою дитину в
цей табір?” – запитую у нього. “Під
час відпустки неодноразово працював у різних дитячих таборах, та ось
уже кілька років із задоволенням
працюю в “Експресі” і свою дитину
віддав би у цей табір, – зазначив
Юрій Ширко. – Вихователі постійно оновлюють та вдосконалюють
конкурси, різні розважально-пізнавальні заходи, дбають, щоб вони не
повторюватися. І якщо діти з року в
рік приїжджають до “Експресу” то
це таки про щось говорить!..”
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