Я КЩО

Гарні дівки і парубки
Всі були ї,м раді —хто
хороші заходили в ауди дарував гроші, хто при
торії — щедрували, з
гощав солодощами, а
Новим роком вітали. Це студенти показували зуби
— учасники художньої
і плескали в долоні.
самодіяльності інституту.
Фото С. Лісового.

В РЕК ТОРАТІ
Ц Важливе
повідом
лення зробив
ректор,
академік Б. І. Мокін: на
Президії Академії інже
нерних наук України від
булися
вибори дійсних
членів цієї академії. Ни
ми Стали ще два пред
ставники нашого інститу
ту: професори О. П. Стахов та М. А. Філинюк, з
чихм їх щцро поздорови
ли друзі і колеги.
Готуються
до обран
ня дійсними
членами
АІ НУ на конкурсній ос
нові ще кілька провідних
науковців ВПІ — І. В.
Кузьмін, В. С. Осадчий,
A. О. Жуков,
М. Ф.
Друкований, В. Я. Суп’ян,
С. Й. Ткаченко,
B. П. Кожемяко, Г. А.
Корчинський, С. М. Злепко, в члени-кореспонденти Академії
гірни
чих наук України А. Ф.
Пономарчук. та М. А.
Клименко.
И Схвалена запропо
нована
ректором нова
структура
факультетів
)
______

ВПІ. Подробиці — після
затвердження цього доку
мента вченою радою.
І У зв’язку зі скоро
ченням
управлінського
апарату скасовано поса
ди: проректора по на
уковій роботі, директора
технопарку
«Вінниця;
проректора по
СКТБ
«Модуль»; об’єднано по
сади проректора по нав
чальній і виховній робо
ті, проректора по міжна
родних зв’язках в поса
ду проректора по вихов
ній роботі
і міжнарод
них зв’язках.
Ш На црохання керів
ництва Вінницької авто
кефальної церкви,
на
дісланого ректору інстититуту, народному депу
тату України Б. І. Мокіну, ректорат дав згоду
передати служителям це
ркви меблі, які не потріб
ні інституту
для пода
льшого використання, а
також допомогти грішми
в розмірі 5 тисяч карбо
ванців.

Науково-дослідна
частина ВПІ повідомляє:
В 1992_му році законодавством Украї
ни передбачені пільги по договірних ро
ботах, що виконуються в НДЧ
вищих
навчальних закладів.
Підрахунки від фонду заробітної плати
в фонд соціального страхування склада
тимуть: в НДЧ-37 процентів, в інших ор
ганізаціях — 61 процент.
Вищі навчальні заклади звільняються
від податків на доходи і додану вартість.
В інших, госпрозрахункових організаціях
ці податки відповідно складатимуть: 21
процент від доходу (приблизно 40 про
центів від прибутку) і 28 процентів на
додану вартість.

подивитися згори на те, що в ньому
робиться, то
враження
складається одне — хаос
та й годі: тисячі комах ру
хаються в різних напрям
ках, щось волочать,
пере
лазять одне через одне, бі
готня, сум’ яття.
Але це тільки
здається
так — у мурах, як і в ба
гатьох інших комах,
усе
має один смисл — забезпе
чити благополуччя.
вижи
вання всього рою.
А тепер поглянемо
на^
людський, так би мовити{
мурашник, на
спільність,
члени якого керуються не
інстинктом, а вищою фор
мою
дійства — розумом.
Там теж вистачає метушні,
трудів, хаотичної
мозаїки
рухів. Але нема головного
— злагоди і
доброчинства
для всієї спільности.
Най
частіше буває навпаки
—
одна або кілька осіб мюжуть таке зробити, що нія
ка стихія чи епідемія
не
принесуть. Перечислити та
кі катаклізми хай навіть за
останнє століття — справа
марудна. Не будемо знову
витягти на «лобне
місце»
історії Сталіна з його сат
рапами, «загіпнотизованого»
Брежнєва, інших диктаторів,
діяння і настанови
яких
привели до винищення цілик
народів, отруєння
землі,
флори і фауни.
Це
не
обов’язково і не завжди мав
бути партійно - державний
мопс, чи войовничий гене
рал з шаблюкою наголо. Д о
сить і маленького концелярського жучка, щоб з «Іскри»
розгорілося
всепожираюче
полум’я.
Десь у
металургійному
главку чи тресті, як наяву
бачу такого собі другоряд
ного начальника — хай це
буде головний економіст чи
головний плановик, який аби
показати свою нобхідність,
день-у-день шукає аби чи
мось
відзначатись — зро
бити вигоду одній
частині
людей за рахунок іншої. І
ось на його столі народжу
ється проект - рекоменда
ція у десять разів
підви
щити вартість
вироблюва
ного його
підприємством
металопрокату. Обгрунтуванння завжди знайдеться: мо
дернізація обладнання,
со
ціальні потреби тощо.
Не
за рахунок підвищення про
дуктивності праці,
якості
продукції, організаційних за
ходів, а внаслідок створен
ня труднощів іншим. І ось
уже конче потрібна
суміж
никам продукція втричі або
й більше дорожчає. Що за
лишається робити тим,
хто
ї ї використовує,
приміром,
комбайнобудівникам? У сті
льки ж разів, а може і біль
ше підвищити вартість сво
їх виробів, приміром,
зер
нозбирального
-'комбайна
«Дон», який уже стає
не
тихим, а скаженим і золо. тим.
На селі, де він конче по
трібний, хапаються за го
лови. Щоб купити
такий
комбайн, треба або прода
ти все збіжжя, або... І пі
шло: торба борошна
стає
дорожчою за костюм,
би
чок прагне наздогнати в ціні
автомобіль,
зморшокбурячок змагається з кни
гою чи твором живопису. А
над усім запановує
Інфля
ція, дефіцит, черги і злоба.

Той же головний економіст,
чи плановик останніми сло
вами клянуть уряд,
парла
мент, президента, всіх
і
вся тільки не себе — пер
шоджерела біди.
І так в усьому в різних
варіантах, ось такий
він
людський мурашник.
—
кожен тягне у свою
нішу
своїм способом — несуни,
рекетири, злодії, хабарники,
розподілювачі. А з
ними
ідеологи, політикани, ті, що
скажемо, рвуться до влади,
засліплюючи і
обдурюючи
кого тільки можуть облудливими гаслами і обіцянка
ми. Чи вдасться
здоровим
силам, які все-таки є і роб
лять людську спільноту ро
зумнішою і вищою, ніж у
мурах, навести порядок
у
своїх рядах?

Настав новий рі* — сьо
мий з початку Перебудови
нашого занедбаного життябуття, перебудови того убо
гого мислення і тої згубної
моралі, які перетворили ве
ликі маси людей- в однокліткових істот, байдужих до
всього, крім особистого хо
лодильника,
персонального
«жигуля» і власної дачі.
Прокляті капіталісти
за
бугром, мабуть залишаться
такими ж
нахабними
—
день-у-день
завалюватимуть
ринок товарами і продукта
ми, самі багатітимуть і ін
шим перепон не чинитимуть.
А в нас, «на одній шос
тій» на що чекати?
Поки-що дальшого злету
цін і дальшого
зростання
хаосу в нашому великому і
рідному мурашнику.
Дивна
річ, в природі навіть в най
більшій тісноті комахи, зди
бавшись на вузькій стежи
ні і не маючи змоги розми
нутись .переповзають
по
спинах і не хапаються
за
автомати Калашникова
чи
градобійні гармати,
щоб
змести стрічного з поля зо
ру. І не тому, що у них не
ма своєї національної гва
рдії, чи бойовиків, а тому,
що живуть терплячіше, ніж
люди, які прагнуть якомога
більше розмежовуватись, ніж
об’єднатись,
відгородитись,
обставитись парканами, за
слонами. Можна сказати, по
ловина національного дохо
ду іде у людей на створен
ня кордонів, митниць, купо
нів і талонів, паспортів
і
перепусток, а
запитання:
«Наші чи ваші? мої
чи
твої?», — стали головними
в усякого роду анкетах
і
опитуваннях. І
найбільше
тут стараються, ділять людей на масті і сорти ті, хто
плуга не волочить, молота
близько не бачив, а тільки
до трибун рветься — полі
тикани.
— Сільки їх зараз роз

велося на нашій злиденній
землі? — Полчища незліче
нні. Коли б таке сталося у
тому ж таки
мурашнику,
вулику, чи курнику — за
гинули б рої, птаство,
бо
замість меду, яєць чи ін
шого продукту там би (роди
лись програми і концепції,
заяви і маніфести.
Скільки треба
людям
партій, щоб належним
чи
ном працював
заводський
верстат чи поросилась діло
ва свиноматка? Виявляється
і сотні малувато, адже їх
безліч: демократична і со
ціалістична, ліберальна і ре
спубліканська, селянська
і
ще бог зна скільки. А коро
ви знижують надої, а
в
магазинах і миші вже
не
водяться.
Та найстрашніше в
ін
шому. Хай би обмежували
ся одними деклараціями
і
дискусіями. То ж ні, відстлявшись словесно, вони бе
руться за зброю. Он у Тбі
лісі —
справжня
війна,
причому стріляють не гру
зин в осетина, а брат в
брата.
Чия це робота? А тих же
політиканів, уражених хро;нічною амбіцією,
жадобою
володарювати над іншими.
Гаразд, підемо на компро
міс, дамо їм владу, припус
тімо, в найкращому...
му
рашнику. Ніну
Андреєзу
оберемо генеральним секре
тарем неокомуністичної па
ртії, її ідейному брату Травкіну дамо корону імпера
тора над усіма
комахами.
Армію очолять
полковники
Алксніс з Петрушенком, за
соби масової інформації-*»
спонсор вільнюського «омону» Невзоров, а національну
політику — бойовики з «Па
м’яті». Хочете знати, що з
цього вийде? Всі
мурахи
стали б «тиграми Таміл
і
Лами» та й з ’їли б
одне
одного, бо замість
того,
щоб спільно творити добро,
підтримувати життя, були б
залучені в політичну боро
тьбу, референдуми, знище
ння інакомислячих, як кла
су.
На щастя, на світі
не
все так погано
створено,
закони природи,
людський
геній відторгнуть противне і
негідне. Ось уже
грядуть
зміни на краще: вступають в
дію економічні закони, кон
фронтація поступається мі
сцем співробітництву і вза
єморозумінню, на арену де
ржавної влади
приходять
більш розсудилві діячі
—
Кравчук, Назарбаєв, Акаев,
Снєгур... Якась, хай ще блі
да і невиразна, але зоря на
д ії сходить над нашою У к
раїною, .адже зумів її на
род переступити через всі
ідейні розбіжності і об’єдна
тися в боротьбі за незалеж
ність і суверенність. Навіть
з колишнім . компартійцем,
якого переважна більшість ви
борців обрала президентом,
знаходять тепер спільну мо
ву демократи і республікан
ці. ліберали і рухівці, вчо
рашні комуністи.
Значить: ми на вірному
шляху, вільна Україна шви
дше інших колишніх сою з
них республік прийде
до
мети, покінчить з хаосом і
побудує справді демократи
чну, правову
багату дер
жаву?

А, НОВІНСЬКИЙ.

Наш календар

„Незалежний"
січень
Перший
місяць року
— найсуворіший і один
з найтриваліших. Але з
нього починається відлік
нового відрізку життя,
нових діянь і надій.
У цю пору нема буян
ня живильних соків, цві
тіння.
Спить
земля,
сплять ріки і ліси. Зате
менше й хворобливих ви
разок на землі — згуб
них нітратів, чорних от
руйних стоків, екологіч
них катастроф, вчинених
людьми. Здається, що то
богу стало соромно за
нас, і він товстою білою
ковдрою вкрив цростори.

Але січень теж з ха
рактером — ВІН П О - своє
му незалежний: захоче
так закрутить хуртовина
ми і заметілями, так уш
парить морозами, що, у
ці часи повальної неста
чі всього аж до сірників
і теплої води в трубах
парового опалення, ми за
бігаємо,
як цуцики від
холоднечі.
А захоче січень — по
жаліє, заплаче відлига-ми, на хвильку пригріє
промінчиком
ласкавого
сонця.
Тільки б знати,
що краще: ота його су
ворість, чи іМ’ягкість, яка
тільки розбещує, робить
нас лінивими.
Хай місяць перший бу
де таким, який дасть у
першу чергу перепочинок
натрудженій землі, щоб
родила і розквітала, а
нас, людей, навчить ці
нувати тецло і ласку, гар
тує до завзятої праці і
нових випробувань, які
попереду!
І. СТАВЧУК,

стор.
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Якщо треба
на курорт

ЗА СТІНАМИ ГУРТОЖИТКІВ

Докорінне
підвищення Тів з гуртожитків № 4 ,5 , 1, ної ради. Розроблено і заПрофспілка
працівників
якості підготовки спеціаліст які запрошують в гості до тверджено широкий план за
інституту передала
до ре
тіє
потребує
предметного себе міських дівчат.
ходів щодо поліпшення стадакції список путівок,
які
поліпшення роботи
адмініЗначно змінилась струк- новища, яким, зокрема, пенадійшли до ВПІ,
для са
страції та громадських орга- тура дозвілля студентів, ко- редбачено підвищити
роль
наторно-курортного лікуван
нізацій факультетів
у гур- трі. мешкають
в гуртожит- та відповідальність
'заступня у першому півріччі ни
тожитках, подальшого
по- ках. Різко зменшилася кі- ників деканів,
комендантів
нішнього
року.
Щедрість,
кращання
соціально-побу- лькість
тих,
що бажають та студрад гуртожитків, доправда, не дуже велика —
тових
умов
проживання, займатися спортом, відвіду- могтися персональної відпотільки 22 путівки. І ці
бі,льш масштабної,
послі- вати театр, лекції, диспути, відальності за організацію і
ни — дай боже! Але,
як
довної
та цілеспрямованої В той же час помітний по- дотримання
внутрішнього
то
мовиться,
і на цьому
участі
факультетів
у вирі- тяг до легких розваг, відпо- розпорядку,
спасибі.
шенні
проблем
студентсь- чинку під гуркіт посилюваПередбачається налагодити
Отже,
куди можна по
кого
побуту. Чів, що створює ненормальні чітку
систему пропускнодатись, якщо маєте гроші І
Перевірки,
аналіз стану умови для навчання і здо- го режиму
і контролю за
Вже багато років на ка ка з Куби Нюрка І Макаса- потребу в лікуванні!?
організаційної
та виховної рового дозвілля, як сусідів внутрішнім розпорядком
у федрі російської та
співали
укра- раджав з Монголії
Хвороби
нирок і сечо
роботи, соціально-побутових ПО гуртожитку, так і ж,иль- вечірні години,
для
чого їнської мов працює
інтер- на російській мові. "їх вис- водів можна
підлікувати в
умов у гуртожитках, бесі- ЦІВ
сусідніх будинків.
В підвищити
вимогливість до клуб «Голуба планета Зем- тупи підготувала
викладач Сатанові Тернопільської об
ди з студентами показали, гуртожитках N° 1, 4, 5. до чергових вахтерів, активізу ля». Доброю традицією ін- кафедри І. Г. Василькова.
ласті в санаторії «Збруч» з
ймо в цілому поставлені пи- До того ‘ ж процвітає пияцт- вати діяльність
студентсь- терклубу стало
Багато цікавого було . на 16 січня (вартість
проведення
путівки
тання перебувають
в полі во.
кого активу і членів опера- вечорів
інтернаціональної вечорі. Яка зима чекає нас 655 крб.), там же
з 1 бе
зору ректорату, деканатів та
Суттєві недоліки
мають тивних загонів,
визначивши дружби, різних
тематичних у нинішньому році? Які зи резня
(636 крб.),
курорт
громадських
організацій, місце
в санітарно-гігієніч- інструкціями їхні обов’язки; вечорів.
мові прикмети ви
знаєте? Трускавець (сан. «Алмаз») з
Проте слід відзначити,
що йому стані, гуртожитків N° 1, організувати діяльність стуОдна з таких зустрічей від- Які події року вам запам’я
11 березня
(656); хвороби
заходи факультетів щодо по- 2, 4, 5. Допускаються гру- дентського активу
і членів булась напередодні
Нового талися найбільше? Чого
ви органів
травлення курорт
ліпшання стану в гуртожит- 61 порушення як з боку об- оперативних заговів, визна- року в клубі третього
гур- чекаєте в році 1992-му?
Моршин (сан. «Рассвет») з
ках реалізуються вкрай по- слуговуючого персоналу, так чивши
інструкціями
їхні тожитку.
Впродовж вечора кожен,
11 лютого (533), в Трускаввільно. Безтурботність,
не- і з
боку студентів. Місця обов’язки; організувати бехто був у залі, міг привіта ці (сан.
«С Новьім годом! Новьім
«Каштан») з
11
дбале ставлення до вирішен- загального
користування зумовне щоденне чергуван счастьем! Праздник радости ти зі святом кожну,
навіть травня (656), (сан. «Янтар»)
ня проблем розвитку інфра- прибираються невчасно і не- Ня студентів на вахті з обо- для всех! Пусть звучат под незнайому, людину. А допо з 21 травня (656),
курорт
структури студентських гур- якісно, не проводиться сис- в’язковою реєстрацією і за- зтим сводом песни музика магав це зробити
новоріч Сойми (сан. «Варховина» з
гожитків,
безконтрольність тематично дє’зинфєкціія сто- писом у журналі
випадків и смех!» — такими словами ний листоноша (студент
1 22
червня
(607),
курорт
з боку адміністрації та гро- лів, підлог, нерегулярно ви- порушення розпорядку; за- розпочали новорічний вечір курсу з Гвінеї Садіо Ссе- Великий Фонтан
(сан. їм.
мадських організацій факу- носяться
харчові
відходи, кріпити
відповідальних
за Д ід Мороз (в
його
ролі Дібе).
Горького) з 11 травня (656),
льтетів
за станом справ надто в гуртожитках N° 1 та поверхи, секції
та кімнати студент II курсу Мустафа з
Одне слово, вечір вдався. курорт Єсентуки (сан. «Ав
призвели до зниження ком- № 2. Все це зумовлює за- загального
користування, Лівану) і Снігуронька
(сту Хочеться подякувати .викла рора») з 16 лютого
(656);
форту, посилення безладдя, харащеність, бруд, випари, Докорінно змінити ставлен- дентка і І курсу Уянга
найактив хвороби органів кровообігу
з дачам, які взяли
певної втрати функціональ- неприємні запахи. Не веду- ня до випадків
розкрадан- Монголії).
нішу участь у його
підго
Немирів (сан.
«Аван
ної ролі гуртожитків у сис- ться санітарні журнали', ко- ня державного і особистого
Тут можна було побачити товці. Це І. Мельник, Т. Бе- гард») з 26 березня (472),
темі, навчально - виховного мєнданти не мають спеціа- майна,
пияцтва,
продажу виступи студентів з
Г. Іванець, з 25 травня (492), з 3 черв
бага лая, А. Хмель,
процесу.
Після
введення льних книг обліку порушень, горілчаних та винних напоїв тьох країн
А. Горчин- ня
світу
(Ліберії, О. Красавцева,
(676), з 24 червня,
з
студентського самоуправлін- зауважень, пропозицій.
Не у гуртожитках, навести по- Гвінеї, Гани, Турції,
Куби, ська, О. Абрамчук, В. Кор- 25
червня (492),
курорт
ня, яке так і не стало ре- ведеться контроль за поряд- рядок у використанні ф е к Монголії, Лівану та інших). женко, А. Бачек, В. Аипов- Алушта (сан. «Слава») з 1
альною дієвою силою, різко ком та гігієною в житлових тронагрівальних приладів,
Студенти Закіос Пейн з Л і ська.
червня (492), курорт Арка
знизився
рівень виховної кімнатах,
О. КРУКОВСЬКА,
Гани
ді я, (сан. «Україна») з
4
Лабораторії соціологічних берії та Клеменс із
роботи з боку професорсьОсобливу тривогу ВИКЛИНа
знімку:
фрагменти травня (743); захворювання
пісню
досліджень доручено вияви -виконали новорічну
ко-викладацького складу.
кають
грубі порушення
в
свята.
кістково - м’язової системи
ти головні проблеми
сту на англійській мові. СтудентСамостійність
сту^оад користуванні
електроенер— курорт
Хмільник
(сан.
дентського побуту,
пробле
здебільшого
проявляється тією (гуртожитки № 4, 5.)
«Хмільник»)
з 4
лютого
ми духовного
та культур
лише в питаннях
заселен- Освітлювальні мережі в кім(675), з 11 травня
(722).
ного життя.
ня та створення
пільгових натах неспроможні витримукуррот Синяк (сан. «Синяк»)
Будуть
вжиті
заходи
умов для членів студради і вати потужні
навантаженз 11 березня (656); хворо
перебудоїхніх товаришів. Цим і по- ня електронагрівальних при- щодо докорінної
би органів
руху, нервової
яснюються
щорічні пеіресе- ладів, прасок, плиток,
хо- ви виховно'і роботи в гуртосистеми, органів дихання- —
лення студентів
з кімнати подільників, телевізорів то- ж ^тках з урахуванням
су— курорт Хмільник
(бальв кімнату. Оформлення чле- Що. Це може призвести до часни* умов суспільно-істонеолікарня)
з 29 березня
нів студрради
на
посади повного знищення освітлю- 'Річного процесу. Плануєть(860);
захворювання орга<помічників
вихователів ні- вальних мереж гуртожитків. ся підключити
до цього
нів дихання — курорт Саки
скільки не поліпшило, як то- Крім того є ризик виникнен- насамперед викладачів суспі(сан. «Саки»)
з 11 червня
го очікували, стану вихов- ня пожеж, як це уже було в льних кафедр і кафедр фа472); захворювання
шкіри
ної роботи.
гуртожитку N° 1. До такого культету
фундаментальних
—
курорт
«П ’ятигорськ
Вкрай
погано
налагод- ж фіналу призводить курін- та інженерно - практичних
(сан. «Лісова поляна»)
з
жено
пропускний
режим, ня де попало, в тому числі Дисциплін. Д ля кож ної ка16 лютого (697 крб.).
й
у
кімнатах
(гуртожиток
ФеАРи
визначається
відпоВнаслідок
безвідповідаль
ності вахтерів та відсутнос № 2). При цьому, завдяки ВіДний день тижня для пронадто
«діловим» ведення в гуртожитках конті чергових студентів у гур деяким
по- сультацій, бесід,
дискусій,
тожитки без перешкод за студентам на окремих
ходять сторонні люди. Давно верхах гуртожитків № 1 , 5 , лекцій, круглих столів.
забули про те, що в гурто 6 вже нема протипожежних
Під
контроль
беруться
житках було правилом
ви шлангів.
заходи клубів
молоді при
Науковими
дослідженняДвадцять років тому на звичайні прогулянки на сві
вішувати на дверях
кімнат
Електрики
не встигають гуртожитках,
забороняється
вперше жому повітрі, ходьба з до
таблички з прізвищами меїль міняти лампочки
і плафо- влаштування платних
вечо- ми доведено, що найнижча ша головна збірна
та
му до місця
роботи, ри
канців.
ни,
склярі
— вставляти рів для сторонніх колективів. фізична активність припадає завоювала кубки міста
А навіщо?
При такому шибки у вікна. Нещадно ла- В недіючих учбових кімна- на середину січня. І саме в області з футболу. Вам, до- балка., полювання тощо. До
товариші,
надається мовлено, що заняття будьбезладді
студради
мають маються стільці, столи, ша- тах створюватимуться спор- цей час люди найбільше хво- роті
між зни- можливість знову зустріти- якими фізичними
вправами
піростір
для маніпулюван- фи, ліжка...
тивні кімнати, кімнати мате- ріють, тому що
женням захисних можливос- ся з провідними
правцям,и
тривалістю 20 хвилин буде
ня, а адміністрації
значно
...Широка
розмова про рі й дитини,
а обладнання
тей людського організму та того часу — нині відомими прирівняно до символічного
важче вести контроль.
стан роботи фекультетів
у їх і устаткування
візьмуть
ке- показника «Кілометр
здо
В результаті часто-густо студентських
гуртожитках на себе відповідні кафедри, фізичною активністю людей вченими, викладачами,
сторонні люди
зостаються відбулася незадовго до но
Поселення
в гуртожитки існує прямий зв’язок. Тому, рівниками виробництва, та- ров’я». Кожен повинен осо
згідно з меморандумом про кими, як В. О. Поджаренко, бисто вести щоденний об
на ніч, крадуть речі, особ- вого року на черговому за- буде, проводитись під конвзаєморозуміння
та прин- Е. М. Грушко, Ф . М. Ма- лік навантажень
протягом
ливо в іноземних
студєн сіданні
інститутської
вче- тролем деканату.
ципами співробітництва в га- лярчук,
В. М. Буяльський, всього тижня,
лузі спорту з 19 по 25 січ- А. П. Якимчук, В. М. ОлежНа жаль,
цей тиждень
ня 1992 року, виголошеним кін, В. В. Шановський. Б. В. здоров’я, заочні змагання з
Канадою та Україною, про- Ткачук та багато інших.
канадцями
співпадають
з
вадитимуться заочні змагайДосвіду ветеранів проти- екзаменаційною сесією в іння «Спорт для всіх». Він- стоятимуть молодість та оа- ституті, що ставить
нас в
ниця отримала почесне пра- мовідданість нинішньої збір- гірші умови, порівняно з ін
во позмагатись
з
містом ної, яка
загартувалася
на шими вузами, де строки се
Ріджайне... У зв’язку з цим спортивних
майданчиках' сії інші. Тому звертаємось
Вінницька міська
Рада на- В’єтнаму, Польщі,
до
професорсько-виклада
родних депутатів
ухвалила
На цей же
час
припа- цького складу, до всіх сту
Наші предки з мініма
рішення — провести міський дають змагання з волейбо- дентів та співробітників
з
льним набором знарядь
конкурс на кращу організа- лу
та настільного
тенісу проханням
взяти
активну
праці, у повній злагоді
цію масових
фікультурних спартакіади «Бадьорість та участь у цих заходах: підз природою, вивіреним
оздсровчих заходів під де- здоров’я серед
викладачів вищити свою фізичну активпобутом
і язичницьким
візом «Спорт — для всіх» та співробітників вузу».
ність,
більше бувати
на
обрядом зберегли
себе,
серед учбових закладів, труКрім спортивних заходів, свіжому повітрі, менше ко
як націю, від асиміляції
дових колективів, шкіл.
будуть проведені і оздоров- ристуватися міським
транрізкошерсних завойовни
Розроблені
заходи, які чі. Приміром, змагання
з спортом, ходити в інститут
ків.
будуть проведені протягом рухової активності не став- пішки.
Це допоможе підОсь таке відчуття пій
цього контрольного тижня і лять за мету досягнення ви- вищити ваше*
самопочуття,
мав
у собі, завітавши
з студентами та праців та теорії культури нашо- пали люди. Тисячу літ в нашому інституті. Серед соких результатів. Головне бадьорість, сприятиме повитравлювалась з свідо. них: розиграш кубка першо- завдання — підвищити фі- ліпшенню здоров’я. У наниками ВПІ до Вінниць го інституту.
Цікава оповідь скінчи, мості подолян повага до курсників з футболу та на- зичні навантаження на ор- шому інституті народилось
кого краєзнавчого музею
в
на виставку «Символіка лась пізно увечері, коли природи і сьогоднішні на стільного тенісу, з масового ганізм, що сприяє зміцнен- багато різних починань
Поділля», де гідом для надворі вже світили ліх- ші тяжкі часи теж є ре оздоровчого бігу, а також ню здоров’я, підвищує стій- цьому плані. Даівайте ж і
нас" був Юрій Костянти- таРі. Поряд темною гро- зультатом усохлої гілки — спартакіада гуртожитків, кість до захворювань. В до «тижня здоров’я» постанович Савчук, організа- мадою нависав костьол, цього вчення,
3 цікавістю очікується
зу- залік іде будь-яка
фізична вимось з усією відповідальстріч
ветеранів та збірної активність
—
виконання ністю і розумінням.
тор цієї експозиції, ви- в маленькі двері якого
кладач з кафедри історії невиразнимитінями ,пір~
Степан ЛІСОВИЙ.
ВПІ з футболу.
вправ ранкової
гімнастики,
Я. КУЛИК,

ВЕСЕЛЕ НОВОРІЧЧЯ

СПОРТ ПРОТИ ГРИ П У

Діамантові
грані
язичництва

