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Актуально

Тернопільський район може стати потужним
центром підготовки біатлоністів в Україні
Не встигли ми оговтатися від звитяг нашого земляка — чемпіона зимових Паралімпійських
ігор 2018 у Пхьончхані Тараса Радя, як Тернопільщина знову прославилася на весь світ.
Цього разу — завдяки перемогам наших земляків на Чемпіонаті світу з біатлону, що відбувся у шведському Естерсунді.
27-річний спортсмен із с. Острів Дмитро Підручний став першим чемпіоном світу з біатлону серед чоловіків української збірної, а 24-річна Анастасія Меркушина з Підгороднього у
складі жіночої збірної здобула бронзу.

Дмитро і Анастасія разом зі
своїми тренерами і юними вихованцями школи біатлону завітали
в середу, 27 березня, на засідання
колегії Тернопільської районної
державної адміністрації. Зал вітав
їх теплими і тривалими оплесками, а народний депутат Тарас
Юрик, голова Тернопільської
РДА Олександр Похилий і голова Тернопільської районної ради
Андрій Галайко вручили їм грамоти, цінні подарунки (наручні
годинники з символікою району) і грошові премії. Зокрема,
Анастасія Меркушина отримала
сертифікат на 25 тис. грн, а Дмитро Підручний — сертифікат на
50 тис. грн від районної ради й
адміністрації та ще один на таку
ж суму від Острівської сільської
ради, який вручив сільський голова Богдан Піщатін.
«Сьогодні дякую всім тим, хто
допомагав мені на шляху до цієї

перемоги, перш за все сім'ї, родині.
Також вдячний тренерам — людям,
які вкладали в мене час і зусилля.
Пишаюся тим, що я острівчанин і
представляю своє село, весь Тернопільський район на світовій арені»,
— сказав Дмитро після вручення
подарунків.
«Естафета, в якій я здобула перемогу, — сказала Анастасія Меркушина, — це чотири людини, які
біжать під прапором України, тому
це не лише наша перемога, а й перемога всієї країни. Дякую всім за
підтримку і вітання».
Керівники району висловили
слова подяки спортсменам та
їх тренерам за щоденну копітку
роботу, побажали не зупинятися
на досягнутому, а й надалі прославляти свій район, область та
Україну на спортивній арені.
«За останні чотири роки Тернопільщина зробила великий крок

у розвитку спорту та відновленні
спортивної інфраструктури. Тому
що ці чотири роки — це реконструйовані спортзали, збудовані футбольні поля зі штучним покриттям,
масштабні проекти із будівництва
спортивних комплексів, — сказав
Олександр Похилий. — Велику
ставку робимо на спорт. Тому що
спорт – це також виховання. Сьогодні в залі присутні юні вихованці
школи біатлону, і я вірю, що серед
них теж є майбутні чемпіони. Але
ми мусимо їм допомогти в досягненні успіху, створити для цього
належні умови.
Тернопільщина може стати
потужним центром підготовки біатлоністів України. Днями
навчально-спортивна біатлонна база в Підгородньому, що
була на балансі Тернопільського
ОФСТ «Колос», перейшла у державну власність і відтепер перебуватиме в підпорядкуванні

управління Міністерства молоді та спорту. Це вселяє надію, що
будуть створені кращі умови для
підготовки резерву національної
збірної команди з біатлону та розвитку зимових видів спорту загалом. Адже нинішня база фізично й
морально застаріла.
Щодо лижної бази в селі Острів, де свої перші кроки в спорті
зробили сотні майбутніх майстрів, в тому числі два капітани
збірної України з біатлону —
олімпійська чемпіонка Олена
Підгрушна та Дмитро Підручний,
то сьогодні ми спільно з Андрієм
Васильовичем дали доручення
сільському голові Богдану Піщатіну стосовно підготовки правоустановчих документів для прийняття бази на баланс сільської

ради. Це дасть нам можливість
спільними зусиллями на умовах
співфінансування реконструювати приміщення бази».
До слова, Богдан Петрович свого
часу теж займався лижним спортом
і на цій базі виріс. Десять років був
у збірній України та виконав норматив майстра спорту Радянського
Союзу, тож йому, як нікому, болить
той жалюгідний стан, в якому наразі перебуває лижна база. «У нашому
селі розташований єдиний у районі
басейн. Там, як і на базі, вже 27 років
ніхто нічого не робив. Усе замокло
і занепало, однак ми хочемо відновити його. Сьогодні слід розуміти,
що потрібно вкладати ресурси і зусилля у розвиток спорту», — сказав
Острівський сільський голова.

Знати, вміти, допомогти!

На базі КНП Тернопільської районної ради «Тернопільська центральна районна лікарня» відбувся семінар для вчителів, які викладають предмет
«Захист Вітчизни» (медико-санітарна підготовка) та медичних сестер загальноосвітніх шкіл I-III ст. району і об’єднаних громад з питань надання
першої допомоги потерпілим в екстрених умовах. Зокрема, йшлося про основні принципи надання першої допомоги, серцево-легеневу реанімацію, допомогу при ранах і кровотечах, іммобілізацію переломів, транспортування тощо.
Семінар організований районною організацією Товариства Червоного Хреста та відділом освіти районної державної адміністрації.
У заході взяли участь голова Тернопільської районної
ради Андрій Галайко, в. о. головного лікаря центральної
районної лікарні Іван Михайлович Трач, керівник школи першої допомоги при обласній організації Товариства Червоного Хреста Олексій Шийка.

Звертаючись до учасників семінару, голова районної ради Андрій Галайко наголосив, що кожен із
нас може стати учасником чи свідком різних кризових подій — стихійного лиха, збройного конфлікту,
техногенної катастрофи, автодорожньої пригоди
тощо. «І ось у таких випадках потрібні люди, які
вміють і знають, як надати першу допомогу потерпілому, адже від правильності і своєчасності дій залежить життя людини. Пам’ятайте, що ваші знання
і знання учнів, яких ви вчите, у разі виникнення
надзвичайних ситуацій можуть врятувати не одне
життя. Ніхто не знає, що чекає нас завтра, адже історія людства доводить, що глобальні катастрофи були
завжди. Нам же треба вміти убезпечити себе і рідних
від небезпеки. Бажаю всім, аби лихо обходило нас стороною, а навички надання першої допомоги ви використовували лише під час тренувань, а не в реальному житті. Я
вірю в те, що, оволодівши такими знаннями, ви станете
активними волонтерами районної організації Товариства
Червоного Хреста з навчання населення основам надання
першої допомоги потерпілим в екстремальних умовах», —
сказав Андрій Васильович.
Іван Михайлович Трач закликав учасників семінару
серйозно поставитися до занять і передати отримані
знання і навички своїм учням. «Хто, як не ми, повинні
вчити нашу молодь, адже це — наше майбутнє, їм будувати Україну», — зауважив Іван Михайлович. Також він
розповів про роботу волонтерів під час Революції Гідності
у Києві.
Навчання учасників семінару проводила завідувачка
підстанцією №3 центру екстреної допомоги та медицини катастроф Ганна Пелешок — лікар вищої категорії,

волонтер районної організації Товариства Червоного
Хреста. Під час проведення
семінару учасники отримали
як теоретичні знання з питань першої допомоги, так
і на практиці мали можливість відпрацювати отримані знання. Ганна Богданівна
звертала основну увагу на
використання підручних засобів під час надання допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях.
З питань профілактики ВІЛ/СНІДу виступила районний лікар-інфекціоніст Ольга Стець. Вона акцентувала,
як убезпечитися під час надання допомоги потерпілим,
хворим на ВІЛ/СНІД.
Підбиваючи підсумки семінару, голова районної організації Товариства Червоного Хреста Ольга Нижник
наголосила, що зі збільшенням чисельності ДТП, природних стихій і непередбачуваних ситуацій такі семінаритренінги, метою яких є підготовка немедичних працівників до реагування на надзвичайні ситуації, дуже важливі.
Крім того, це крок до впровадження європейського досвіду, де подібні курси та тренінги стали обов’язковими серед
представників владних структур, підприємств та установ.
Адже, як показує світова практика, саме ці знання нерідко
рятують життя постраждалого. Потерпілими можуть бути
окремі люди, сім’ї, цілі громади.
На завершення семінару всі учасники отримали методичну літературу.

