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им далі відходить в історію Друга світова війна,
тим глибше розкривається титанічний бойовий дух
і подвиг рядових солдатів – головних творців великої Перемоги. У кривавих боях із ворогом брали участь представники всіх національностей колишнього Союзу, зокрема й
українці. Їх зосталося обмаль, тих, що пройшли через жахливий
молох війни. Щороку вони відходять за ті обшири, де давно перебувають їхні полеглі на фронтах однополчани.
На світле й радісне свято дати стояли по коліна у воді, що
Перемоги зі сльозами на очах на залила окопи й траншеї.
При штурмі міста треба було
свою традиційну зустріч прийшли
лише три фронтовики локомотив- форсувати річку Преголю на підного депо Чернівці – колишні робіт- ручних засобах. Наступного дня
ники Іван Беженарь, Іван Олійник есесівські батальйони пішли в
та Василь Циганчук – та десяток контратаку, але рядовий кулеметколишніх машиністів зі статусом ник не розгубився – прицільним
“Ветеран війни трудового фронту”. вогнем він притис до землі вороЇх сердечно привітали начальник гів, а це дало змогу батальйону
депо Іван Гладій та голова профко- радянських бійців увірватись на
му Володимир Рурак. Ветерани околиці Кенігсберга.

ещодавно на львівському
велотреку СКА відбулися
змагання за Кубок України з
олімпійських видів велосипедного
спорту серед чоловіків і жінок, а також чемпіонат України з неолімпійських видів велоспорту серед спортсменів (юніорів та юніорок) віком до
23-х років. Високий статус змагань
засвідчив його представницький рівень та конкуренція у дисциплінах.
Загалом у Львові змагалося понад
160 спортсменів із 18 команд, що
прибули з усіх куточків країни. Серед
велосипедистів, які змагалися за
найвищі місця п’єдесталу, були вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву “Локомотив” Львівської
залізниці.
Найкращий результат серед спортсменів
школи “Локомотив” продемонстрував майстер спорту міжнародного класу Роман
Гладиш (на фото). Роман виборов золоту
нагороду в омніумі – груповій гонці на 140
кіл із 14 проміжними фінішами. Крім того,
спортсмен-залізничник
продемонстрував
найкращий результат у командних перегонах на дистанції 4 км, а в індивідуальному
4-кілометровому заїзді доповнив особистий
медальний залік бронзовою нагородою, замкнувши на фініші трійку призерів.
Тренерський
склад
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“Локомотив” відзначив вдалий виступ на турнірі Юрія Терлюка, який не зумів втрутитися
у боротьбу за нагороди, утім продемонстрував добрий результат у гонці кейрін. Гідну
конкуренцію суперникам в олімпійському
спринті склали юніори “Локомотива” Маркіян
Параняк та Василь Дідковський.
Фото з архіву газети
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з цікавістю послухали розповідь
керівника депо про майбутні перспективи роботи підприємства, про
що свідчить масштабна реконструкція ремонтних цехів: колісного, ТО-3 та ПТОЛ. Оглядаючи цех
ТО-3, ветерани переконалися, що
невдовзі депо справді стане сучасним європейським залізничним
підприємством.
Іван Гладій привітав із 90-річчям кавалера ордена “Бойової
слави”, колишнього помічника машиніста Івана Олійника, вручивши
йому грамоту від начальника залізниці та пам’ятний подарунок від
трудового колективу.
... Не все крізь роки пережитого може пригадати старий солдат.
Добре пам’ятає, що, ідучи на війну, не запитував, куди забирають,
хоча, розумів, що, можливо, це й
буде його остання дорога.
Воював у Прибалтиці, фронт
концентрував війська для штурму Кенігсберга. Як згадує Іван
Олійник, в очікуванні наступу сол-

За відвагу у цьому тяжкому
бою рядовий Іван Олійник отримав
бойовий орден.
Усього випало на війні старому солдату, але чомусь саме цей
випадок закарбувався в пам’яті на
все життя.
Після війни Іван Васильович
працював в депо на паровозах і
тепловозах понад 35 років.
... У тривозі теперішніх днів згасає святкова радість на обличчях
сивочолих ветеранів, що в смертельній борні з ворогом захищали
рідну землю. Вони віддавали своє
життя, втрачали здоров’я в жорстоких боях за свободу Батьківщини,
тому завжди житимуть у нашій
пам’яті та в доброму слові про їхнє
нелегке фронтове життя.
Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ,
м. Чернівці
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начальник депо Іван Гладій вітає
фронтовика Івана Олійника
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