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і пам’ятні призи отримали і призери
та кращі гравці змагань. Кубок “За
волю до перемоги” отримав наймолодший футболіст команди моторвагонного депо Коломия Андрій
Кобевко. Кращим гравцем у складі

розряду Василь Гончарук, відповідальний за культмасову роботу,
розповів, що впродовж 42 років
праці у депо завжди бере активну участь у житті підприємства,
у профспілковій та громадській
роботі. Ось і цього разу Василь
Миколайович займався організацією поїздки.
Погода недільного серпневого
дня сприяла гарному відпочинку,
особливо приємно було купатися
у гірській річці, яка славиться чудовими водоспадами. Хоча працівники вагонного депо Коломия із
родинами розмістилися на одному

та Іван Івановичі. Тож власне
цей дует заспівував не лише українські народні пісні, а й сучасні жартівливі, а решта їх охоче
підхоплювали.
Голова профкому вагонного
депо Коломия Руслан Міляр розповів, що минулого року профс-

команди вагонного депо Коломия
став слюсар-ремонтник Юрій
Півторак, а найкращою у команді моторвагонного депо Коломия
заслужено стала Оксана Кобевко.
Крім того, за активність на футбольному полі Оксані Кобевко вручили “Приз глядацьких симпатій”.
Оксана розповіла, що дуже любить спорт, серйозно займається у
Снятині у секції жіночого футболу, і
участь у цьому футбольному матчі
з чоловіками для неї була цікавим і
корисним досвідом.
– Із нагоди Дня профспілки
минулого року у Коломийському
ФСК “Локомотив” відбулася спартакіада з різних видів спорту,
цього року святкування вирішили
провести з виїздом на природу, у
село Шешори, де цілюще карпатське повітря, кришталево чиста
гірська річка Пістинька, – говорить Михайло Пашанюк. – Думаю,
спортивні змагання, відпочинок,
купання у річці сподобалися родинам наших спілчан.
Поки учасники футбольних
змагань відпочивали, спортивні
ігри продовжили інші деповчани.
Член профкому моторвагонного депо Коломия, слюсар з
ремонту рухомого складу 6-го

березі Пістиньки, а працівники
моторвагонного депо Коломия зі
своїми родинами – на іншому, це
не завадило спільному гарному
відпочинку з веселими іграми, дотепними жартами і, звісно, смачними пригощаннями.
До речі, за головну м’ясну страву – шашлики – у моторвагонному
депо Коломия відповідав слюсарремонтник Михайло Іванчук. Це й
не випадково, адже пан Михайло
вважається у депо чудовим кухарем. До влаштування на роботу
в депо він вісім років ходив у далеке плавання і працював корабельним коком. Михайло Іванчук
охоче поділився з читачами
“Львівського залізничника” оригінальним рецептом приготування
смачного шашлику.
– Найкраще вибирати на
шашлик ошийок, який маринують у
кефірі, йогурті, майонезі чи пиві,
при цьому під час приготування
м’ясо постійно потрібно скроплювати мінеральною водою, – наголосив Михайло Іванчук.
Ну, а яке ж свято обходиться без гарної пісні?! Михайло
Пашанюк розповів, що в їхньому
депо колись існував ансамбль,
учасниками якого були Тетяна

пілкове свято працівники депо
святкували у Шацьку, бували й
на озері Пісочне, що на Волині, і
на Тернопільщині – у Ниркові, де
теж є гарні водоспади і чудовий
Дністерський каньйон.
– Приємно, що такі святкування у нас відбуваються разом
із родинами, – говорить Руслан
Миколайович. – Цього разу ми з
радістю погодилися на пропозицію голови профкому моторвагонного депо Михайла
Пашанюка відсвяткувати
День профспілки разом у
Шешорах.
Майстер вагонного
депо Коломия Роман
Якубів розповів, що
впродовж усіх років праці у депо завжди брав
активну участь у різних
спортивних змаганнях, які
проводила профспілка. І
хоча пану Роману нещодавно виповнилося 60,
та він залюбки продовжує
дружбу зі спортом. Цього
разу із родиною приїхав
відпочити і його син, старший майстер з ремонту
обладнання.
... Сонце вже захова-

одинний відпочинок на лоні природи для залізничників Коломиї – найкраще дозвілля. Тому гуртом вирішили не робити винятку і для профспілкового свята
– Дня профспілки залізничників і транспортних будівельників
України. А щоб було цікавіше, вирішили відпочити активно.
Тож 5 серпня на футбольному майданчику в селі Шешори, що
неподалік від міста Косів на Івано-Франківщині, влаштували
фінал футбольного кубка серед профспілкових організацій
моторвагонного та вагонного депо Коломия.
Перед початком турніру голова профкому моторвагонного
депо Коломия Михайло Пашанюк
привітав учасників змагань та всіх
уболівальників зі святом профспілки залізничників і транспортних
будівельників України, побажав
міцного здоров’я, успіхів у роботі
та житті і єдності й сили залізничній профспілці. Варто зазначити,
що учасниками команд на цьому
спортивному святі були і працівники підприємств, і члени їхніх
родин. До складу команд увійшли
і жінки, тому поєдинок обіцяв бути
особливо цікавим. Обидві команди
вийшли на футбольне поле у новій
гарній формі, про яку подбали голови профкомів підприємств.
Очікування численних уболівальників справдилися – матч
був сповнений спортивного азарту, проходив у напруженій, проте коректній боротьбі. Біля воріт
кожної команди виникало багато
гольових ситуацій, було навіть
кілька спірних моментів, за якими пильно стежили бокові судді
Руслан Міляр – голова профкому
вагонного депо Коломия, Роман
Якубів – майстер вагонного депо
Коломия та головний суддя турніру
Михайло Пашанюк.
Найактивнішими вболівальниками були працівники моторвагонного депо Коломия подружжя
Савчуків – бухгалтер Світлана та
машиніст Юрій. Пан Юрій зізнався, що й сам би із задоволенням
зіграв у матчі, якби не та обставина, що тільки зранку повернувся з рейсу. Серед найактивнішої групи підтримки були й діти
залізничників.
Інтрига у матчі зберігалася до
фінального свистка, який врешті
зафіксував мінімальну перевагу команди моторвагонного депо
– 4:3. Головний суддя футбольного
турніру Михайло Пашанюк вручив
переможцям почесний кубок, кубки

лося за вершинами карпатських
гір, а деповчани зі своїми родинами не поспішали до автобусів.
Усі присутні висловлювали слова
подяки головам своїх профспілкових організацій, які подбали про
те, щоб кожен повернувся додому
з гарним настроєм і незабутніми
враженнями про відпочинок. А на
завершення член профкому моторвагонного депо Коломия Василь
Гончарук зачитав написаний
спілчанами вірш:
Є на нашій залізниці
славнозвісна гілка –
Нас підтримує й гуртує
професійна спілка!
Трудовому колективу вона,
наче мати –
Допомогу чи пораду завжди
може дати!
І тому відпочиваєм ми усі
на морі,
Берем участь у футболі
і у волейболі!
Виграємо, здобуваєм
кубки і медалі,
Тож нехай наша профспілка
процвітає й далі!
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