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-1ęllrzejowlr! rntrudnl,ę. ponad 200:

ludz!. W ~wll\%k\i J wzrostem
EJeeeil J,'łlanujl.! s!e lW!łI)lun:enle
!stnl!lnh'!l'lhl n okolo '1'8 pf'Otl. A
lo dht Jedrujowl!i

tl'it:łlS pll'Wl\i~

1I~.

NI tAk"i1.c1>.en!e je~u1U' 1~nfi
UWII.~5 - 7,ar:i:j\d BuJowhl.l'lY w
.rędn:e!owJ!" dnpanuJt! wJasny~
mi mR~z:'fnl!iml, b!nrsml, pl»ea~
mi !Jldadcwym.l. Bówuld

110\16

watny plum.
!l~ le

d:dś

"",.WRr/hl n!Ul

1I:dl!eylioWJB-

Pod H.!!tem Wldnll'lJe lłO pm!p.!-

liÓW. AE..

pod rD1\Wllge ~ym, ktJ)n:y
bed", oslalec~~

(jf'rplowad

BrD.k mlewskai\ daje sl~ lud1dom
w\(:ceJ we In!1.ld alt; Jakd IIrua,

cW(lrowluls& ludt! do tO=[I1H~l\y,
nlucv;y UlIll'illęklo r06z1nłu~, pl'l6kGpuJe dODr\'i 1I:wyelll.~Je". Wcdług
Mojego :danla plent\1,dzo na bu~
aowikh:two ml(!lll~aniDW& nmldy
rozdzlell!l ni>; mllWła. uC:l:f'lIlnlc!III

Weg.

mil Płaza. Ble-rze 11l) :tlotyeh

t/l

godZinę młoc,ki

i' gwiżdże !lOb:..
na wieś. Być mwe w!eś bę<Iz:e
6!ę Płazie kłaniala w pas l pro~
Sila: ,,pame Płaza. daj pan giew
nika, Miop!Y'.\'ląr.alJld, mMzyny,
traktora ... " Ten ror,gam:ęty ehl0
~zle

tall NQ\'\lQelel'i,

równld: x KJelc,

ChP,>l:-!ńR!rn 8-6. woJaJĄCl
"Pl1!e~lńr~cdul, buduj domy!

ul.

łPOlIIOb,

~11e

W

trUte

~ral! 1)M'8()U1!!;Lnle.
lttoo li:
f'ZPR-o~ów
powl~al
Im
)(!s:M;ze na dobitkę:
,,no cóż,
chcj(!lf~cie- walki, to jl( mada"

W kJlka dni p6.t:n.1eJ wybuchła
bQmb ••

to

przecivrnlklem
clo konca lo.\!

ł1.CZętclul"

1:;0Itł;~

wo.t& 1 pro--

-

II JOR"walf.
wlIT.ystk!tth
Wił

jecl

dlll~dllj6w

2.000 Impoll6w -

'J'l, l('ttbl!l

clł\«n!~nte

.to

!)t1:fullII.c'tyll mu
To ml&,t@ winno WF~

wyJo;u lo -

hlndQs0.

2

II)~

I które miar

»II

Ulk"ne1.en!e pat1;l deJutwo.-

I

gT&m

chyba wszyscy

czyt4.ący

te "lo-

waj.

w!",-j5k rłl'r1MV.'Y,

k;),

li.

uw~re naprnc.d.
wlec
~lp' wY1Xlwi~
OIlJmłodsUi,

d

KP pzPR 1 tow. ChaoM

W pl!lhfh-<:."c!e blNtt udtld l
lOka!nyCh patrJotów, np.
któr:ty prl;l.gtIf\, aby .,Pn~

W}'danle rozkazu "WalkJrie" fl't'tez

,.,bywaf(!! j Jedna "bY-Nall!lwĄ nl
rnn!~j 111 .wlę«'j. tyl1tfl Ilry.y~lall

:;!:mrt:~~:~~~ Pd~~~~~ t~n~~l;

tutem, r.!lail T'lfUl10relll, pr1.('p:.<I1.,8z~k1!.nllm!",

mi Hp_
chyłm

AI0- do tego

nie doJtlzle..•

Ctl"'kam,., na tldue. wyntlwl~
hl. Prr.1'pomhtlu'I'lY, te termIn
nat'by!litflla Ich mIja 15 bm" a dn I
wylOf'OWIMtla SM' aparat radle-

mawiał

ani l. tym etłow!ekliil'm,
IInl lt Innymi luditm, $.ltOro MI,urat jednomtronnej, fwt.ywt\j \l~

poWJJl'le!!Q prtez Niemcy terenu Europy dow"l-

dz:!lt

z1'l~llltenl

by

-

Paciura sl!!J' nIe

.,zurinąl"

jut ZSCh. To

kwaJlflkujtl -

mÓwią,

nadaje

~(l

ZSL-ow

C)'.

- Makh6'l" potrwbny jMt
fiole, III Ktwzyckj w PZR~z.e
opoTlujlij, PZPHffO\ło"'CY.

Upór nalWmi.łjll
upór, -W··~:~";;~+i':'
P

wlłltowa

dl.)Chocktl

znający

pr7..e!o±omego. :torlen

",""agę .rt:q;~
M

jt2'~O

wl&dzle-'/",

- Mam nw'tleję, t.e
reI.' prze1Jtanle być .n ..,w,nym
1.wolniony od przysll!gl.
~o prr.e4ooa.t o c~ow04cl

śnie W':.;~~!'"..,~~!~'J,t;.~'~':!!'!;;~~~" •. i':!~---~--.....70,,,1
.S',ul""'.~".~:~~

(''e-nie ltlformawra?
Wiem, jak glupl!) j~t dtl,'n~
olku:towi wycofywać ruę t r<l:t
7Ajęlej poZYCji, p!1iUC IloProof;)W:\
nie, Pt'Zyzna.wHĆ 1I1ł;! do popełn!o..
neltO błędu. I rue żĄdałbym k<go

od lwI. Mludzlkfll.. po

SI.ijw

1I.r~

PQprl-&1t

Dywku$ją·"

ge,nl:>ralcwie,

f, nich nle odm6wfl
W/koMo'a, ehoeby nawet ror.kll.::t kll.Ulł
mll:llz&rować PIT~lwko samemu diahłu.
- R",Kr,)i; '"ki wydać mUlIl jednakie lIam clo~
"Mea. wojsk rezel''Wowyeh - zastrŁegal I!lę «enera! Olbt'leht, - JeWi w it.ar)' Fromm' M"

k!!IU

Swój

mlll\&flą,l.

oowf.,d.;olł

rlzenie l.aplU!ow1·eh oddziałów Weht"\1l&chtu w
iltan bojow@!ło pogotow~1l ilillit'mOwego, .. Rot.kazy
u1upełnJaJ!\ce mllllY tklerowat te oddziel}' na
O(!powied:nJe klernnkl dz!ałań.,
Okręgami wOl<;:kciwymi 1lQ terenie ea1ego oku~

propo~

w gwolch

.$:'~

\'.('Ihk rezerwy do p.tXllegającyen mu dow6d~
Cr>W oKręgów wojskowych O-llnatMJo 'wproW.ll"

tow. Pa·

pm,rpru:tam.

Wttl~

pnyddtllt\ Im m!ul.k.anlp;·'.

DI>-

ly rol!1'1lC'lej w Zwoleniu
klerown!kll Prn'l!atowego Z!ł>fZ~
du Rolnictwa !.ow. J{tl.$z,yckiego

względ~

"".lJ-l~ln!1I, dz!(>wl')tynkl$ JUlfl'l1
dĄtę!16 I~KO. by b'~dflym 11.1-

kół u

ciurę .,.... dotye.hctuow~ preU'l
H z..~Ch. PK ZSL i koL SadlOG
- Majchra, ntmczyele-ln. Zł! ar:k:o

w Niemezl!eh

1'I't!om mlf'u-ludllf!l'm w t!~il!:lrh
WlirUrtkll('h
"",yb!ld(lwa~
blok J

Na tapecie prf<U'.!l

nująna tol!l~O

ohcejęr.remyr.h ni.ewl)l~

sla:

I

Z~,:ln:~;-H*"'tf.~~i:'~l'k';~~~;~~:cl,~~i
~·~o

!'>1'OPO'Zycje pe-!'$ooalifleJ

prz3-"Pl!:dk'llj gdyby wtrM

nlo'!rh
Mllry-

wlęc"."

łady zlir:zł!,du.

um!e1ętmłe-j

l'Y!AM,,j.;ll,' boil:nle w.ojny,

Do 19 mi'1!Jtt br; ,,5kr-ęeono" Vi'
powiecie kozienkk!m 44 kóUoi.
Na ten tC'Ż d!z.Jeń wyJ'.naczo.tW
pierwszy powiatowy Zjazd. Na
l'lCSledzenlu Powiatowej Komi~
dl. Porozumiewawczej, ustala
mę

tt.\>

n'e

Um,c-je
były
Cfl.!onekjego
partU
- td,rowe
Malec. 1

ne - ZSL-owcy n!w chcą
w!d7,!<'t, "Rozwil\zał nasm

'IQ

MHZ)'

n't".'ych !llI rJ.'ltmdnlonyeh

kółek

p.rzedał

~ t'f.yn!ł

t'*"

.a.kcl! t!';j dano kryptonIm. "WalktJ.t'&rI" ....
klr.!>, kt6:,ą to nu:wę nO<$Uy legendame

do p'lrntumlpnill. ,{dy! Wl\.1:>·

kddei<o r. cz!rmk6w rmhlny
j!'!st !M}'. Pon\rwo.1. jl'rln,k dr.i ..-

~,,-jI;

WY •

To nic, te pod konIec artykulu "Nie chodzi D ktelbss-e" ~.
Mlud:;dk wyjaśnia,
te ton:y
spór o nSi$1'.l'l wspólną sprawę zbudowanie na w81
/locjalizmu woln0
go od blędów l wy

P'l'~

~tt<)

z f!lIIoj,-ml<\, Wlclll~ J<"dnak albo nif' b:.l1'l
,l'Idz!nnoej narady. a.lb" tii~ dr)~

tu"",!'I,,, - ltl.:Jm;j.~ nn,~ ( UC1Ie"tn!k plcb!~cytu tadl;i! w DgfJ~
głośni Kieleckiej Polf4kleco Ra-' le przeklu:talcić "F'n 'pirlreez!n:"
dlł; w budowle lI11nJeJuej radlo~) w !nl!ty1.Ucl~ poty('zk-,w/l, te ~"ta~

iw Iym ml>€lj«u wzdy~l\IJ.rny Tnw~
nlet I my w redakCJI, Ą .t. naml

prt:~rowadtan!l

('o1tln:; pp. TO-polskkh

To bylaby p!erw-su pr6po~yclA, pi61'I'C.tka" wybuoowatn lro". t"'Drlllrl\~
ttner:naez:y6
wpływy mt1;~ qlrld.!lck~. ZdarzylI} II!!!! !
.. Prx:epI6reczkl" nu btIlJt'lw~ If\lf'~ 211bawne n!el'",'fozllmiet\!i!. .re!f!~n

,ł!\lly"h. l

flaleiy,

w i l"lcm111wowl')!

\\'lelu

whlyjnyeb lłaej! tU'1Ceb'llnłkuwyt'b
(Kielce, RAdom). ł:\l'lInłł! I Nłlll-

do

wśrM ~#lrr'lI".i 'I'l!e-m.i~kl~ luoooścl wybu ..
chI)" 7.!Im'!O~"ki IlIh tell, !tdyby w
N!eme.ueh
W!'l~owal nlf'p1"tviJde-lskt d"al1t
flOWi-eł.rzny.

'1I~li('h.

dldałem łeJewhlnrów 'l'J1~d1CY

ptmuje;
...........,.
Jędnyrn
ill·~"I'l(Jtowp;~
101ll:\,
mll\~t
I fl91edll (nA

KnA~

I

Iltel!. l pjphll«'y"tu. ~ w!l)c VI""7'ą:1A
w nim m,ln, ud!]gl 1I~(:I.;c-hiIWil.

cd egzffitutywy KP 9~stronlco> a.rtykule.
we- wyjdnl0n!t', w którym j(>Oft wJ.ek".
tylko pookrywa sIę ::
trosce
brnie
te "delEiIlttorn

ko ezlon,kowl@ pi'1!M.H.
Wok6l: rozwIązania k6tk.lll. roI~
nlczC"go w Wenieach bylo duZrobił

nowi o

wy. Zanienbanll' Kielc je,d
!1~ w ealym uaju.

p a c 2: e fi (pod.kr. moje B. Z.)
l tałuje, i.e t.I.lmill!lt zl'ot:um!enia
tych .intencji a!1ykułll otn:ymn!

pońcmehy, «le kupowa!
maszyny l mbił Intere1l. Lud't:e
ę;' Leżtmlcach to Cl)Ujtt,. nie tyl-

do

to krzyk1.L

l!deeydowal1~'m

m!IIJjL "Niech

('e7 - Jnl pM'.etld \)'h~ l11fll('d~
ballyrb mlł'Jseow04r1 ... Alt' bllM·
my N'7.u;dn! - Itaunljmy !1d glo,

,-rze - n~:tywlide proei!'nło~ mnlejn;y dol! mlr.5lkanluwy) I !!ta(lJI,
wo w ohl8unku do IIllael rl'l'4prG~ w proporcji kupol1ów ·nP.: J:lf1O~
(liP. Kit'!('c H).&(k(j lIulHlnów - n!'
PS. Jal!; by to b:.!c dubrll'l 'tfe~
w!!.d~.\lIyeh kupon6w .•• ·'.
iłoJ 1.000 k"PORÓW
nie do!)uuP. Slan!l"ltawj" wtóruje p, gle~ c'tIl.C do lo!;owiI;nht-l& lo~fiw. !'lu~ Al!lWWIl~ wn.y~tkle If! ne~'t:r! ..."

p!enlęn

dl.Owal

na __~~~~el1 prr.ł!'B_ kGml,J'l "P-n.~~

VI"

..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _•• iM cRY Inny

ni~

l

po dold.adnym lIlbadanIu

A oto jNlen.eo praw,",., ~II jak~ p{łirl'lufd"
fl'<klyei"net'c
~!l.nfJ.
t.e l::lec.vdowany "lWi p. SiAllbIA~ 1 przyd'dll"!l~ ihll'i'łłlk do lJłlytkl.l naj~
wy Jllbtn!'iłkJe.j l1I Klelc, ulIca l bud1l:IeJ lłotnebuJD,edmu. pre.ee"'
I M.lłja. ll(i~
rukowIH ....
..... Plenil\du II!I ,.Pn::ep!6rl'lukl"
N-atomlMt p. A't-nryk Rybak u
nalety pucznlM!ll)'6 bezwzII:lędnłe
li'-łl~
na budownIctwo mie,n:kl.nlowe. Starachowic, ul. Boema 111,

ce

n(e I) IO~a('h Jędf"Ze.,loWlklef,lo
Zllnli,du Budowlaneao,

wymJ I

ćle

'{WI ... ".

Jf"(

A

'f':t'eh kilka lu.inycb UWIlIf pod~

Stwl(';!'dr.i~

/1,-

(kielezan1e o!!tlllft/l\vl"

QU....lw plODU l~hn.tclII.iterte KliWM,
A p!..6::!:Ą oni tJlk:

tI'!IIJ!'Wy

od Renerala Olbriehta, któregl> njtmdo1ne poou~
r,'ędl!l tJ!I.k brtrrlzo ffl't(,zll!'!Y'.\'aly kt«iyj generala
'T're-sekowk. Mądry pułkO'W'Ilik pootsflcwH wy~
kj')!·t\·~tttt r'lrzeelw Hitlerowi plany- ameta. Fuh ..
n~r mlllfll'>wlde rtrnkauł Of,Jl'scowae p18f1Y uty~

I

nI( więk&tośe biorących udzla! VI
Po,glut.:MJmy teru mp.1l.atofa
plebl.seyde) )). Janluy Krawczyk. między zWfilennik!lml fele\!o'tzji i
bardzo wl~~ uL Slenk!ęw:l& 111. PJWilluje elę budo'lV'!':!ctwa.
JT1JW!l1(ani{lw~g<)
!u, kMny m!mu:kJllJII<
naprawd!! MĄ na zalcJ:MlII "Pr:tepiÓfeeRJd" (Jednego 'tl'«ztĄ 2: k!lku m\'dlatDw oplakąll)'eh warunkarh m.lt'u~ a dAlej pisze:
rów w Iym ~rorte) . .!-v;! tn p. M.
8łifl.!/tklt'wlez z Jędrzejowa,
skr.
A teru materlllliy budr>wbne'l' kaniowyrh, łll~ 'I't"l!i:1ty,\";y 't:. jl"dl'l~
" ... Nllldy 11 kW(lty ,,61 miliona
- Abslrllhująe Ju:! na.'>et (Id je~ gO !danla, t~ plenll\d:u!' 16 mo"", il wybudowa~ pl~C1 domków f w poe1l:t. 64. l DIn,,:
br~. tylko JutyłkGwlIonł! "li! r2.lltZ,
~(I,
tf' VI' pnwjf'ch~ JI,'!ln.elow~
Dtmmnku do !lo4e! lI'uJĄeyfh w:v~
"Za.el!~!jclł!
btldo""~
n~I~~hl,
~klm ~~ tekfe (
ef'melnle, tli 11 klóreI bedli !nogIl ł!;ouy,tatl bud$wd: dwa w KI .. lt~h l (HI
larl!l\d 'lU'U(,:homil wiutl.1\ WY~ w~z:rfiey. NIechtli! la .<:apomnlanl -Jttdnym w!---Ra-dooo.lu, Olrtro'wftł ł •• l'nej)tó:r~kj'· -w Kl~h~ł\eh.- _N!ech
Ktem~lo
E1'lltJ;f
~bo€
5ea~j'f
tw6rnlę
prefabrykatów _ W1U~
Skady.ku, Po wybudowanIu u4 nianie na nim c'llery, pld iltlm~
krok
ku
cywllllUlt,j1
n~
1'I"'Mekfir
!~ sie uslan(lw!~ nad trllnoporobywdelom,
elollcy n1\ wnlo'f;k IIpeejalfnJ koml'J! "ów, p6i,n!ej wl~el w miar,,! \U')'~
tern iyeMe matt'rll\lów. O!lb~ I'IIt!którym
wyłonionej i
ItBkladqw pn,f'Y w dtlwl'mla wleluntej kwMy Illenld~
terlln!e łatwiej J!Ii dowleł,~ do H?'f - pr1iyp. Mld.)......
jJo""zumleniu II: radami pklado- nil"j. I)b:rllil"!rO ł,rpuj~ n' to KI~l~
6ell! ly~I"~:\' lloiy\'\h. 'W iIIwll.';tkll
Ivm oJpadm ~Sl'tll! nJerl!otowu
U(l1rl, orl:ps.dlll lllln.ll~ ulej lO-Mptldarkl.

tdu'

wrotIJ prlee!w' Hitlwowt 1 ~tąpn do jej
sJlucjt.

ftlhlnle JN't /lf'UllHea. Waj, klalecklll'i nIt! ł)(uladlll an! ftilnlltnrlum.
5nl IIreWI'!'II.tIlr!um dla. d:tlfd !Iroie'lzlumlowe.
domy, 1\ b(d:r.!eSill lublana I po~ budnwa(\ blok mh~nblllnwy. 61) I'rotonyth gru:Ultą. Pf'lf'lInaezl.'nh\
ftlll.dunu ,,1'n:eplórQ>tlkl" na. It'n
N4jbB.rdzlej !mpr.nulll.cy ll.łt po- plerJlln!1. lłr:&~1 W5:lw~'kleh ludli któfel!n pttydtlałv m,ll"'ukan 1'I!IIJ- ~el byłorlby MJrh;:kn!du.;rm
praey 1'I1Ullteł'łi 'A'oJewodrhvl ... ".
bllrdl':Ił':J
1'otn.?bujl';eym bylybJ
pi~rnjl\('Y >ipraw;t 'lt!Ile'Vitjl "PrzeNo
I
jesOC!@
jeden
1100
i! Kiel" równ!ei IOIK!WIUIt! ...
nM
dl/a tltlll'il'll od &pt'llec'teń~
plór!'('Z'k:s" otrzymała od pflU'OW'
;wlnw!e ()brocrme,na budownictwo

!

l

"j

Stll.uf(~rnorl( przYP'U.!i7,cz,!ił, te
ady J)01:Wol..
na to wllrtJiI1kl, H!tle1:' rotpn,w\ ~lt te ilta.tą g&*
Mullej/ł. a na jel mleHee
wprowildzl (Xida~

Szyperlro

wla{lz J~tlraf:jowyk!('b. kMr)'ch",
w 1)«6[a ni" wy~lut'h!l!no, Otll
one:

Jl)wle

nrru:u _

~dJllclu:

zbudo@
w 5' I il Q ~
eJallzmu wolnegn
od
błędÓW
J wy ..
pacteń
etoi W po
htele kozl.nle~
l m t o w. _ ,.f! __Il_J!L~_.:.
..1'Lo_JxLl__ L&___C ___ p.~o w t A ..

wY ... _l1.---4--l'----Llt.400
jUi wlel4''!.
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NUMER

2ł1

SL

piosenkarze amalorzy! Po

Tysiąc projektów
- i nic więcej iN.~,,?,,~~,!~~,c:ł'~"~'~"""J"
·'

lIWIIIlI. 111111111131111
DnIa Hl bm., (l god:e. 15 w ka·
barecie ",R:am:ka" odb~dą
s!ę
wstępne elitnllUlcJe kQnkursu plo.
!lenkar-ek i plo.senkaj.")';Y, ,%{)f;<BnInfzowanego przez W-y;!ział Kul·
tury Prez. MRN. ZlHntere5flWa
n,ych prOdimy 1;1 z.glaszanie ~ję IV
wytej wymiEnionym l'llu l mJe;
5C\1. P!orenką eliminacyjną, obo

ob. Szubara,

W ciĄgu tych u:nśdu tysodn!
"trwama sprawy" IItwlerdzono, te
powiększenie przeszkOlI} n8 Les·
alłI,,~d. W da~tym d.ągu Je$l
,:rleJ :nawet o 2 lotby kruztem Stupalt\ey-m problemem .11.a ma~k
dium N\łtlCzyde1skiegc - zupełnie
nie rozwiąHtje problemu. Dla k!iw!ątkową będzie "Q,le serra". a dokoc:t!Jwym dla ,,~ompetent
klJct:d(!óilęciu
dzieci pracujĄcych
nych" czynników. Na phu tn.€b.:J
(}pron; te!tO kaMy uCle.lltnlk ('li
matek _ w dalszym ciągu nic
mln8cJl ma praWD pn:ygnt()wać im zapl.sać, ±e umają ,Jne potrzedwh~ innI!, downln!(! wyhrane.
bę
ulo:nlwani-a
przedszkola w. będzie mlejEC.[l w pn:e:!l!zkolll,
OrgnnJza-tdrom tyavmy odlcn'· ;śró-dmie!kJu - tylko .\;1zle", oto
Rozgotul
da pn:Yllajn111lej j.ei.hei gwlf!zcty pytanie?
~~:~~~t:
A

a piw;enk;an:om braku t:emy.

pnedultQla na Ll'ŚneJ
nic nie ,!lIracila ni! 6W('j aktu~

I

kt6remu wszyscy

przyklasnęli.
W ogrodzie 1".!ut,l(!,\,\\fym ztl'ljdll

się lO"jzbowy budynek, w k:6
rym obN'nle mies:w:tą lI!ę Kadrl
l Wydział WY1Jl1fiń Prez. WRN,

tlOIll dpiurf!!I ~a'nówl/ 110m />omU(I/'
~~mle~lcw~ą '" ,,$Iow:e
Ludu' \\'
dn_ ~o VJi: 1:>1 Ko:>merl\h <\~.B$:~,\iO

\1"6]
w)b'\k ,(po!)irie
kLemk,
'ktep'e
pr()",~rlr?f1;m
pru, tn~~1
C~~I:'k(\w"ri, I)dpowe pr:~rl Kc'~g,Ltt!l
O'l;r.~a:n~vm prly Prctr<l,um !-.jllN,

"'y!""l~,

w tym e~~~le k'~d,' m:h:!~nl ~\'
przy feJ okujl ml!lr.la ZWUti
ot'lymol l~lebll,nlle ,,-c.w~· ilę z apelem do m't'stl'iIlliiMw
nie pl'>g(l:l'>wla !I10 od ob J fi. po Kie!c, by pogotowie MO w~Y'l'l"at
Budyne'k ten odpowiada w5;>;el~ ~,:.j::~i=u 11l1~~;~n;e .... lo ""t~~~!:~,~~~:: w takIch wYP!I,dkllcb, ndzie Is1oj.
ob~'walelowl
u:deJe
,l~
kim wymogom, jllkj~ stmwla sIę obok k~o.~" na
(;:u n~ ul nie
krzywda.
przy !I)ksliZllc,lI przed:s1'Jkola. A OtINh~5k,rg()
wlęc' w t:;eotrum miasta, \Ol og:·o
'\-\"11<1 Hct~'Hh rh~~! :t.··I:;:~nl cl,'
Apel tUpehlle UZ9!'l'I 'Iniony, hlldzJe, lO Izb jednym slowem turn)' ,,~~ mOR l wplit heuwhq·,;f wiem zbyt C1ęStO z'lanaj~ &lę
slu.'Jznośt
"c,ud()'.'
pO;;O'OWIB .'10 na m'~J're nwan:l!l)' wypadki ·alarmowania PQgO'OW1A
MO w "prawach błah\'ch ~ub zumałar.,a
pelnie nie nalctlwy~h .:10 kompeprzy
tencjJ
mfl!e)l.
najwabl!ejBzc
~.1.=.sZilw e na LeŚ11e na. a18-) 1:;;;!Dwl~ pD'ox",,"~1 ~:t f
~<:;~!Z~t5:1~01~()(J
do 15 bm, To ImIlCzy Ju± za kil· k,~m ~lal)'m ,\10. n~ pl
przy ul. Slenklewkzn 22 :1!~
dawno nP, miara mlej;;ee taka hjwięc co bić...
~re d\~ild~ymt~Z~S~~o~~c~~~~~ :l~)~' "~!~~:;,,nl:,~cc:~~:,:~;~f~~~:,~~~~~;~: ?torla.
Lokatorzy, d[lkwajEr~wanj
Wkrótce Jednak okat.aJe gię te ?iLellOOln b'urek a:1~ nawet jest J 9 mom"~t I~n 1'01\\ trda r.rhl 0-0 mtM~k.anl.9. o nmf!l,łdowym u·
to walka :t,. wLatra~ml, ~dyż cze '1110 vnado-mo dokąd Pf'zenlo_l~p,y,klft! 'd11C'jc~ ." It'-e Iln><u uf f \1 la kladzle Izb, wezwal! mllicJ~ do
j jeszcze w lutym b Wy:ltilll Kwa- są się te bJUrl:l
m"'~)~r'ów k'6r') ulU\mul a"'a~ lnt("Twe>fj",ji, LI\qłtor, m~'':Hkajl\ą
obserWUJe!»!.' narracyjne trdcl! terunkowy pn:ydzJellt hm budy~
Cz-vzl;h ten projekt _ ! flllto-Ilu,n'ka \\ 1~,hl,la~ a r: e~1 ~o"'\( ~R'0 tu dtur.'"j, n'te po:twa~il! lm pl).
przi.'chndtić przel wbuny
wymione za pomocą geome- f nek ReJonowl Lasów, Pa:ń;sjwo- ')tatvwne słowa ,:oJców woje- !,~I~) 11'
etat
jHJ,
u 1"'~ clobno
pokój. Jak się oka?.nh po PHY'
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poszukiwania
nowych
efck~
a
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Bo b"'Z::'~~,''M~~~~~''J:H
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Ą
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równ[.ei koniecw0ść
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~

!
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Sotn!! 8"'!@,h .... um w M ed~'arlct.
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'iPRl!!DA.>.1 d lmfk !f!lnorodmmy ~
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------:..
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~u'
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SPRZ!OAM umocM~ ~~o!mWjl Op~l"
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SPRZEDAM. l~kf\"ll1'ltlr "Aq!;I)", wro·
:1aw. PI. I MAJ~ Tlił, m. II.

INZYNIERA lub 'TECHNłKA ELEKTRYKA Z prukŁyką :1:a~
wodową zatrudnI od uraz Kt1l:LECKIE PRZEDSIĘBtORSTWO WAPNO f!nlon~ b"ll~, budlO w)'llol~t
prldw!! 60, spne4łm pilnie.
OBROTU PRODUKTAMI NAFTOWYMI "CPN" w KI(O!cacl), dMtarcUl W!pl\tllldl Polowy _ ij3~' G!.TeR
IAnio, Smfrkow~ki,
Jtdruj6'11, G!o,
PIec Obrońców Stall.ngradu 10.
1112~R:
błr~ GaJewmk. -1l,IlIit>Wfltt'MlpdlOl', po,
wack!ego l.

GŁOWNEGO KSIĘGOWEGO

wiat OlktHt,

t~!.

n.

'H6 !(
ORDYNATOROW!

Oddtlal!.!

~<)

StplłJI~

dr.

Henrycll MlynH~fyk I dr.

P'Ukl~w!!:l.

Oti«fęCłl.lD

lnhtllę'

!III'

Kleln,h.

tUUU()!ll _____ oru,_

MH'I
~elłtłt\1J

zatrudni PRZEDSIĘBIORSTWO penollfj<)\V1 _ n Wyl«U!lllit 1 1r.,'I.ll
MIEJSKIEGO HANDLU DETALICZNEGO W JĘDRZEJOWIE, łlwq op!ellc nBd rhorym moim !"n
klffil. ,nlrl~tme podtltll()wln!1l ~~l";(h
Werunki pracy i placy do omówienia na miejscu.
llZ9-K - maika. HeiNIl O(ltnj.
INZYŃIERA

z.

8~letnlą praktyką

lub TECHNIKA z li-letnią
lNZYNIERA lub TECH .. OOSPOS:A lub !lomoc domow~ nn'
lychmla~l potr!tłllM n~ slał~ lub dł.)·
MIKA lo a-letnią praktyką na stanowisko kalkulatora
koo't~
Wanlllk! budw d">bl~
t()t'y-n:6w budowlanych. PRA WNlKA, zatrudni natYChmiast ehodl!lcs
DYREKCJA BUDOWY OSIEDLI ROBOTNICZYCH w Klel~ Kielce, O"rooow8 I,m.
ul. Slenk:lewJe:ul Nr 53. ZgłaltaĆ 'sIę do Ref. Pen"
Nr 308,
1131~K

praktyką -.. sptcJałnQść wod.~kan"

091oIllZ0, PRZIE.,. ł'liRG

dni temu, wieczorem.

'ooOlt'iICt)' Nr 3.

Nnnędti

Fabryka

-::-:-===-.,.=__=----~-_---.:!~J3'-J<

W.j.",ódzl<l.
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Powln:oobna Spółfl."ll'lnhl Spożywców w Kielcach,
Kiosk Spożywczy Nr Z2,
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ELEKTRYKA, 9LUSARZA I WYKWALIFIKOWANYCH CUKIERNIKOW zatrudnią KIi1:LECKIE Z AKt.ADY PRZEMYSŁU
PIEKARNICZEGO W KIELCACH, UL, DZIERZY!l'JSK:IEGO 49,
Warunki płacy 1 pracy do om6wlenia na miejscu,

P"",dJJlęlilor.two Handlu Art. Gola.leryjnyml
HL'lITOWNIA W KIELCACH

,
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j

cMiI
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Dnia 14 października, godz, 9
w Kielcach. ul. Mielczarskiego 147,
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w termInie do 15 pa:Mzlt'rnlkR 19$1 r,

/PRZETARG
> pianino m..ki "M'aet:t:ke
> .dapler mały
> adapter szafkowy
> akordeon 'lv:ogtłałldł~
> ....ndolln.
> alt.....
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'lipie, tnt('rwC'n-eja zbyteczna, ZdarzaJ~
~ię nawo! takle w}"P0rlkl, trochę
~'~~:;'~~'i:' Ir()A/::(~~q;CU~~~" l.t\';;/~ nleprawclopL\dobne. Mdlke W1'-yW&
I 'lucr"'ią ~if ,jzi~d I skutek '''ii 10' do dom\.! mil~cj~ - pw,'ód? Nie
,l ,ki, 11: UCI~i(Ju.'Je "It "oe>".\U Pof~"i'<l moźe dać robie rady li !I}~I(ltnjft1
I ')!imbir irk(!p, ~!e "",Ie''l P(J,!/Ug,,/;,1C ~YTH'm urwisem - idea;nym ma'''r "J)",iz!okor.!.·um.' t'wrOlam.L
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DI:INj~l~ wftpifl(ch
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1!Q,'qdn ,;; kfOd'!iri
trI dolma"!!,,, i n!ew!ele pos\t\.lt!{\.Ije. Hywa etat,l (0I0J' bor,jotieJ J'ln,,'/ura Od lir! gem ! tsk, te ni('odp ,wktlli-tl:ny
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dynek pf1.y ul. Ze!A7.!H'J _. nie jf''St
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środek Zdrowia i
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n!~ść do Innego lo;';!!!\!.
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dynku na Śl!~k!('j argum<:?ntowaty wcale logicznie (magazyny,
plwnlce, garn±e).
WydzJaJ
Oświaty
WRN, MRN, członkowie k<Jml<ljl
oświa.ty WRN j
tow. Ohz~wl'ik)
lIt.anęll przed
rJ-e la1« probłe~
mem.
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Suzegółowe

lu,~a1zf€ ~1W1znll. Na

w

~lle t)bsY!Om~~·!~~~;IÓ7~;~Ie~e~j.p~~

~PRZETARG

na wybUdowanie magazynu o kubaiuru 413 m'
a powl~nchlll ut ytkowej U8 mi
w Radomiu, przy ut. Zero ruskiego Nr --tli.
ul. Nowotki 19, IM-\ 211-\11.
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uynna w tr:dJ od ł do
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k:wf
.. 111II) IIdo
,Itk
dó
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tI> n'edlltl~ od
1". od S I~
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kl~M~lII

dą na olt'h ~.utobW\y MKS. Dy·
rok(',ja MKS zas~M:"g* §obiC'
.1ednak, te jeśli. dziś frekwencja
w autobusa.ch nie doplgze, 'I'>'
onł,,_cb nl~tl;'pny('h !k-utohusów
pn.ed WDK jut nie b~dzle.
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Herbuch,

T;rch klclemn, ktńrzy z::unlen:ajl![, dziś i w najbllz!:I'Lych
dniach pójść na Wr!lt~_py KarU·_
-P-,->rny~! nawef--'l-pclnfe inb-tyniego, -aby zobaczyĆ .,sztukl·' :ylkó kto byłby w $latIle prV'd{c~
m'stn:a iluzji. sples-'1.ymy zawla- llać (). tym Wvoz!a! Z1rowia. ]116!lornie, te po 1,alwnc7.enlu pr7Nl· ry nie t.ak łatwo stai jł)go uiyt~'awl{'nla
(!tolo godz., 23.311) kO',lm!klem,
11r?:cd gff,,'.r.ll\'m WnK !"l.dtiW !Je;
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pruli,

Ponąirk

!1 I I;

flit, które prostujetrtJJ. Padek
reprezentuje
malarsfwo
OD·
atrakcyjne, które wymYka .~!e
powtarzam
Wtulkfm
próbom szufladkowania, o- formatnie bardzo
jEst odda!r.ne
od taszyzmu (ta3Z1JZm pachadz! od francuskiego slowr.
che, co ZrH1CZlJ _ plr.mll). W
pewnej Clę~d płócien artysty
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Kl:-.JO LEr:-l!r; film

film

."dł.

1m·
Plo:.rt·

mr.

mistrza Karliniego

Jest to wielkit nteporo:wmle·

"K~Bg\lla"

powodz..enJa

DziŚ ! wyst~p6w

nl!j przez t. d.) malarstwo Pa.
e!aka
nazwano
taszyzmem.

1EATI<

slę

tstniejqc:lch

prqdow
dwudzh:3tego wieku.. Tu.orc~o!!ć Wladll,Jlawa PadakIl nos! na, sohlr.
piętno
naszej ('pokl,
f,p'lJd
bttrz1hOiJch- przemian, rewo/u-

radomskim

motyw g\!ometr]!czneQo rli'.~urtku.
RecenZję analityczną z
1J.'vs-tawIJ lt'lmldcimy w prz!IstlVm numerze
"SI owa TyH
gOd;llu".
OrQO-nizatorom
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MURARZY
DBKAR.ZY

PAtU(IECilARZY

CIESLI

~oUri~tf~Y
ZBROjARZY
87JtL1Ulz1t
fi(1'

I 'Qznwjl
mlf!$(Q

LEKARZA
RENTGENOLOGA
'tdrudnl
PAIl'4STWOWE
VZDROWISKO W BUSKU..ZDROJU. Warunki prac'" 1 płacy

do om6wlenla. ;Mh!lIIzkanłe %ap1il:'Wt'Ilor.u~. Ponadto U~drowlsko i;Q'iw.I;;;:;::--';';:;;:;~~"7.;;;;.
może przyjąć KWALIFIKOWANEGO OGRODNIKA I
GOWEGO.
Oferty nadsytlł6 pod M!'$iem dyrekcji Uz.drow!.&ka
situ .., Zdro-,1u. Tel 22. _.
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