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Спорт допомагає долати труднощі,
йти до мети і здобувати Перемогу

Так вважає Євген Пілюгін, машиніст електровозу залізничного
цеху Покровського ГЗК, спортивний активіст, дієвий член ПМГУ та
учасник профспілкових робітничих спартакіад всіх рівнів.
У спортивну хвилю Євген поринув у другому класі школи: саме
тоді у хлопчика виникло бажання спробувати свої сили в футболі.
Батьки не заперечували. Після п’ятого класу до футболу додався
баскетбол. З того часу азарт, прагнення до нових перемог і щоденні тренування, котрі були у задоволення, стали звичним способом
життя нашого героя.
Вступаючи до Автотранспортного технікуму Дніпропетровської гірничої академії на спеціальність «Організація, управління, автоматизація перевезень на автомобільному транспорті», юнак
вже мав упевнені навички у двох ігрових видах спорту та І дорослий розряд з баскетболу. У роки
студентства продовжував розвивати свій потенціал, був у складі команди-переможниці змагань з
футболу серед технічних навчальних закладів міста. Зізнається, що така активність і свого роду
популярність допомагали йому в навчанні.
Спортивне загартування стало Євгену в нагоді і в дорослому житті. Як не дивно, саме воно
сприяло працевлаштуванню на Покровський ГЗК. Про талановитого спортсмена дізнався голова
профорганізації ПМГУ залізничного цеху Ігор Воронкін (ця людина завжди підтримує спортивний
рух, на власному прикладі демонструє його важливе значення у повсякденному та виробничому
житті) і запропонував молодому фахівцю долучитися до колективу підрозділу.
Розпочинав Євген Пілюгін помічником слюсаря в депо. З роками удосконалював свою майстерність, здобував нові знання та суміжні професії, крокуючи до омріяної посади машиніста електровозу. У 2020 році, завдяки наполегливій праці та наявній вакансії, досяг поставленої мети.
За 13 років на комбінаті відзначився і в спорті. Увійшовши до складу цехової команди, «закрив»
всі динамічні види спорту. Баскетбол і футбол з такими колегами, як Дмитро Швець (начальник цеху),
Андрій Маковецький, Артем Шевельов та іншими – це завжди цікава гра і загроза для суперників.
Прихід Євгена як раз збігся з формуванням сильного спортивного осередку залізничників. Вони – завжди
на п’єдесталі пошани в робітничій спартакіаді підприємства, минулого року вибороли «золото».
Звісно, чоловіка з такими здібностями не міг не помітити найбільший шанувальник та утримувач спортивних традицій на комбінаті – голова первинки ПМГУ Євген Запускалов. Відтоді наш герой – у складі збірної Покровського ГЗК з міні-футболу та баскетболу, яка, зокрема, захищає честь
підприємства в обласному та всеукраїнському турах робітничої спартакіади металургів і гірників
під егідою ПМГУ. І ще одна мрія спортсмена збулась – його запросили в основний склад міського
футбольного клубу «Авангард» в якості голкіпера.
Євген Пілюгін вважає, що все в його житті склалося найкращим чином саме завдяки спорту. Він
каже: «І у важкий воєнний час тренування мені допомагають: зміцнюють стресостійкість, розван
тажують психологічну напругу, дають можливість відпочити емоційно. Зараз це дуже важливо,
адже ми, працівники тилу, маємо викладатися на всі 100%, тримаючи економічний фронт і допомагаючи армії виборювати нашу перемогу».
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