ЗУСТРІЧІ

Минулого тижня з ініціативи профспілкового комітету
в локомотивному депо Львів-Захід з нагоди Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав відбулася
зустріч працівників депо – колишніх воїнів збройних сил
СРСР, на долю яких випало нелегке випробування – участь
у бойових діях в Афганістані. Колишніх воїнів-афганців
не буває, бо війна залишає в душі людини важкий слід на
все життя. Минуло 24 роки з того часу, як 15 лютого 1989
року радянські війська остаточно вийшли з Афганістану.
Серед деповчан є ті, хто залишав Афганістан саме
15 лютого 1989 року.

Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на ПТО Василь Шкрамко
повернувся з Афганістану 15 лю-

того 1989 року. Василь Федорович
розповів, що пішов до армії у жовтні 1987-го, а 22 грудня бойовим

літаком прилетів із Ташкента в
Кабул, щоб нести бойову службу
шофером у спецроті.
– Тільки-но літак приземлився,
мене вразила невесела картина
– усюди пилюка, непривітні гори,
– розповідає Василь Федорович.
– На бензовозі я шоферував рік і
два місяці, упродовж цього часу
тричі доводилося перетинати кордон, бував у Термезі, у Файзабаді
та в інших містах Афганістану. Хоча
мій ЗІЛ перебував під прикриттям
колони, та я усвідомлював, що кожен рейс міг бути останнім. Колона
не раз потрапляла під обстріли!
Василь Федорович був поранений у цій війні, лікувався у госпіталі,
і, дякувати Богу, повернувся додому
живим. У день виведення радянських військ йому випало переганяти
техніку в Карабах, потім – у Баку,
і аж 29-го лютого він повернувся
додому, в Турківський район на
Львівщині. Тоді ж відчув, як сумував за рідними Карпатами. У депо
Василь Федорович влаштувався на
роботу в 1992 році, за цей час став
професіоналом своєї справи, має 5й розряд, успішно трудиться й нині.
Помічника машиніста тепловоза Володимира Волошина після
закінчення Львівського технікуму
залізничного транспорту скерували
на роботу на Свердловську залізницю, в Афганістан його призвали
з Тюмені у 1981 році. Володимир
Михайлович розповів, що служив у
танкових військах, був командиром
танка. Молодим хлопцям нелегко
було пережити втрати армійських
побратимів. На щастя, Володимира
Михайловича оминули серйозні
поранення, проте зазнав контузії.
Разом із Володимиром Волошиним
в Афганістані служили вихідці із
Сибіру та Узбекистану. З одним із

них – узбеком – Володимир Волошин
підтримував дружні стосунки і після
повернення з Афганістану, навіть
зустрічалися у Львові у 90-х роках.

Додому, на рідну Городоччину,
Володимир повернувся напередодні Нового року – 28 грудня 1983-го.
Володимир Волошин повернувся
до локомотивного депо Львів-Захід
помічником машиніста, трудився
у пасажирському та приміському

русі.
– На щастя, наші хлопці повернулися живими з афганських фронтових доріг, хоча не вдалося уникнути поранень і важких психологічних
травм, – зазначив голова профспілкового комітету депо Петро Ручка.
– Воїни-інтернаціоналісти сьогодні
успішно працюють у депо, свого
часу брали активну участь у його
розбудові. У трудовому колективі
вони користуються заслуженою
повагою. Наш спільний обов’язок
– шанувати цих людей, берегти
пам’ять про фронтову молодість
кожного воїна-афганця.
У депо вже стало доброю традицією вшановувати своїх працівників, яким довелося гартуватися
в горнилі страшної афганської війни. Кожен воїн-афганець з нагоди
пам’ятної дати отримав квіти і грошову премію.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото автора та зі сімейного
альбому Володимира Волошина

СПОРТ І ДОЗВІЛЛЯ

Дівочий “почерк” у важкій атлетиці
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а початку лютого цього року в Харкові відбувся чемпіонат України
з пауерліфтингу серед
юніорів, юнаків та дівчат.
У змаганнях узяли участь
понад 150 атлетів з усіх
областей України. Честь
залізниці і Коломийського
ФСК “Локомотив” на представницькому турнірі захищали дві спортсменки – вихованки відомої української
важкоатлетки,
заслуженого майстра спорту Інни
Оробець.
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Серед дівчат у ваговій
категорії до 72 кг виступала
Юлія Оробець, яка з результатом 390 кг за сумою
триборства посіла перше місце і здобула титул
чемпіонки України. Варто
зазначити, що у вправі
“присідання” Юлія встановила рекорд України,
підкоривши штангу вагою
157,5 кг. Крім того, юна
спортсменка виконала норматив кандидата в майстри
спорту України.
Серед юніорок у ва-

говій категорії до 63
кг на всеукраїнському
помості тріумфувала
майстер спорту Віра
Бобошко. Із підсумковим
результатом
432,5 кг коломийська
спортсменка теж завоювала золоту нагороду
і здобула звання чемпіонки країни.
За підсумками цих
змагань сформувалося
коло учасників збірної
України, яка виступатиме на чемпіонаті Європи
серед юнаків та юніорів.
Європейська першість відбудеться у квітні цього року
у столиці Чехії Празі.
Обидві наші спортсменки потрапили до основного
складу збірної і зараз розпочали активну підготовку
до виступу на престижних
змаганнях, щоб гідно представити на європейській
арені Львівську залізницю
та Україну загалом.
Тетяна АНДРУШКО
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Молодь підкорила Плай

ещодавно молоді
спілчани
Львівської дирекції здійснили “тур вихідного
дня” на гірськолижний
курорт “Плай”, що на
Сколівщині. Поїздку
організував об’єднаний
профспілковий комітет
Львівської дирекції залізничних перевезень.
У перший день лютого молоді працівники
дирекції вирушили в
екскурсійну поїздку у
село Плав’я, де знаходиться гірськолижний комплекс “Плай”. Спілчани гуртом
чудово відпочили: набралися бадьорого
духу від цілющого гірського повітря, досхочу покаталися на лижах та сноубордах,
а після розваг смачно поїли та зігрілися
теплим чаєм.
По обіді молодь згуртувалася у дві групи: одні продовжили на лижах торувати
снігові стежки, а інші вирішили підкорити
вершину пішки або на підйомнику. Окрім
того, юнаки та дівчата знайшли масу цікавих та веселих занять у гірськолижному
комплексі.
За веселим дозвіллям швидко збіг час,
почало смеркати, і всі дружним колективом
зібралися біля підніжжя гори Плай, звідки

вирушили до автобуса. Дорогою до Львова
в автобусі лунали веселі історії, жарти та
пісні. Сумувати нікому не довелося.
Учасники поїздки щиро дякують
об’єднаному профспілковому комітету
Львівської дирекції залізничних перевезень і особисто голові об’єднаного профкому Івану Маційовському за організацію цієї
чудової поїздки.
Володимир ЛИТВИН,
член молодіжної ради об’єднаного
профспілкового комітету Львівської
дирекції, студент 2-го курсу Львівського
коледжу транспортної інфраструктури
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