#ВД2022 #ПрофспілкаЦеМи

Профком Покровського ГЗК
привітав ветеранів

Попри страшні події, які зараз відбуваються на території України, профком ПМГУ
Покровського гірничо-збагачувального комбінату не зрадив давній добрій традиції у
травні обов’язково вітати ветеранів Другої
Світової війни – героїв, які багато років тому
надлюдськими зусиллями виборювали для
нас життя під мирним небом.

Напередодні пам’ятної дати – Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, голова первинки Євген Запускалов та його заступник Юрій Чепінський вирушили додому
до трьох видатних людей – Павла Єфремовича Мігуліна, Василя Івановича Мороза та
Михайла Федоровича Сіліна. Авжеж, йшли
не з порожніми руками: кожному привезли
символічний букет червоних гвоздик, а також
грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень.
Дуже шкода, що Павло Єфремович Мігулін, якому 94 роки, важко хворіє, і особисто
прийняти поздоровлення не зміг. Подарунки
для нього передали його дочці Ларисі.

95-річний Василь Іванович Мороз нині,
через прикре падіння та отриманий унаслідок цього важкий перелом, прикутий до
ліжка. Але чоловік із військовим загартуванням не здається, займається на спеціально зробленому дітьми тренажері і планує
обов’язково підвестись. Тож серед адресованих йому побажань головним було – найшвидшого одужання.
Найстарший ветеран Покрова – 97-літній
Михайло Федорович Сілін – тримає шик. Він
вийшов до гостей у піджаку, на якому гордо
виблискували заслужені нагороди: медалі
«За бойові заслуги», «За оборону Кавказу»,
«За перемогу над Німеччиною», Орден Віт
чизняної війни, Орден «За мужність», а також низка ювілейних.

Спілкування було цікавим і теплим. Але
як би профспілкові лідери не намагалися
відвертати розмову від російсько-українсь
кої війни, що триває зараз, Михайло Федорович все одно не міг про неї промовчати –
бо невимовно болить, голосно кричить його
серце…
Хто б міг подумати, що гордість за величну перемогу минулого у 2022 році перекриватиме біль сучасної війни. Для ветеранів
вона стала особливо підступним та болісним ударом. Але ми дуже просимо цих героїчних людей триматися. Дякуємо за їхній
подвиг та віримо, що наступного року вони
знов прийматимуть привітання – під мирним
небом України!
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