Ті спогади, то серця вічний біль
Вже тридцять років
В снах страшних, крізь стогін,
Рятуючи крихкий, тендітний світ,
З останніх сил тримають оборону
Відважні воїни афганських лихоліть.
15 лютого - день, який нічим не позначений в жодному календарі. Але
він особливий. Цього дня відійшла в історію брудна, неоголошена війна.
Ось уже 30 років минуло з того часу, а події Афганістану залишаються
живим болем для багатьох солдат та офіцерів, які пройшли це пекло. За
кожним воїном-афганцем - своя доля, свій життєвий подвиг, свій крок у
безсмертя. І ця сторінка історії завжди буде нагадувати про страшні й дуже
небезпечні виверти долі, коли вірність присязі змусила молодих людей
захищати інтереси своєї країни далеко за її рубежами.
Через пекло гарячих афганських пісків пройшли і наші односельчани:
Сергій Володимирович Власюк, Микола Михайлович Покотілов, Олександр
Володимирович Оніщук, Віктор Євгенович Велігурський, Олександр Адамович Стасюк. У страхітливому полум'ї війни ці хлопці пізнали ціну життя.
Вони йшли туди не за орденами і медалями, вони свято вірили, що
виконують свій інтернаціональний обов'язок, вони вірили, що несуть
визволення народу Афганістану, вірили, що йдуть не воювати, а захищати.
З нагоди 30-річчя виводу військ з Афганістану соснівчани зібралися в
будинку дитячої та юнацької творчості, щоб вшанувати пам'ять тих, хто
воював в афганських ущелинах, та поклонитись тим, хто прийшов з війни
живим, хоча і з пораненою душею. Зі словами вітання та шани звернувся до
присутніх селищний голова Микола Володимирович Кот. Він висловив щиру
подяку героям-землякам за подвиг і відданість. Побажав ветеранам добра і
миру, міцного здоров'я та злагоди на довгі літа. Зі щирими вітаннями
звернувся до воїнів-інтернаціоналістів начальник відділу молоді та спорту
Березнівської РДА Василь Йосипович Ящук, який висловив глибоку шану та
повагу мужності і самовідданості воїнам, побажав ветеранам довгого і
щасливого життєвого шляху.
Про історію тієї далекої війни повідали присутнім ведучі заходу Ганна
Геращенко, Микола Жигадло та Анастасія Веремчук в композиції «Ті
спогади - то вічний серця біль". Свої музичні вітання дарували ветеранам
Оксана Рудик, Ганна Геращенко, брати Олексій та Микола Максимчуки. Зі
щемом в серці слухали присутні пісню "Я тебе ненавиджу, війна" у
виконанні Вікторії Оніщук та Дениса Орлова.

За сприяння відділу молоді та спорту Березнівської РДА та Соснівської
селищної ради бібліотека провела шаховий турнір, приурочений 30-й річниці
виводу військ з Афганістану. Відкрив урочистий турнір голова районної
федерації шахів Олександр Васильович Протасевич, який і ознайомив
учасників з правилами гри. Згідно з попередньою реєстрацією в шахових
баталіях взяли участь 12 учасників. Турнір проходив за олімпійською
системою. В напруженій боротьбі І місце другий рік поспіль посів Тарас
Лещук - учасник бойових дій на Сході України; II місце виборов Юрій
Капранчук - учень Соснівського професійного ліцею; III місце заслужено
дісталось Олександру Оніщуку - ветерану афганської війни. Призери турніру
були нагороджені почесними грамотами, кубками та подарунками від відділу
молоді та спорту Березнівської РДА і Соснівської селищної ради.
Організатори висловлюють подяку директору Соснівського будинку дитячої
та юнацької творчості Зінаїді Олександрівні Чикалюк за надане комфортне
приміщення для проведення турніру.
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