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syn niepodleglej pieśni
Kied)' tralrh~'znego \\'!"'1.eśnla. l!.l39

roku 1I1,l1Ury 'Uz.

II C'1~ hinJ.ących. ale Ju:t wkTótce obryzga.ny"h blot;m j.
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. . .7.1owlil'ka w
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Zabierając «łos

pWrw5xym umft<f7luny wyrl.rt.h$ z.god, na
rnll.guYI'l<iwan!e br(>rtl awnMllwcJ
1\11- natn:ym terytorium I
Inlmlo-
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diw!eldetn. Mowca wyru;U oplte IrudM Je!lt G4 tlll&U f.ająe
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w0.-oie wynnlni pi)'Clsków baU·
IItye:Ul)'d't trednlcgo UJIII~gu".

rotlr.aj<3

Idei. Jednakie nalet". pl"Wttudlll-

Następnie
pramler
norwelld WIU! Ją u.wlłł:nJe IXId kątem wldteula NATO prn"!trzcga polilyk!
1.1: na. terytorhun NorwegII nie ~twlefd:r.U. te nałH:Y II: talą uw.~ ut" k(lr:i\.Y1icł, JaklIII mote prąn.leit
zn.ajdGWu dt oboo dl)' gil M'1.pałJ"!,f1l! propozytje ulwo- Idd polu.lJu.
dopół:J Norwegl. NO 1tO- run!. w EUNlvk< stref, "e.loN
NlUtllPwe Gerłuu:'dsen w!llw.:r.al
na pqin:ebl) solidarności pa611tw
1:/u\lekowlI,n\\ lub Z!liłrou wo wemUltaqmwwd",
Gerhartb:en wyjUnJ" te 11.04- U(l:bodnh:~b. usłn:*cI 1111) 'ednak.
na ataklem't. Gerbał'dsen podkrdIU nlt8~ępnle 'll" M\'lskiem: Cl\PdA takiej Ilt.rerr IIU,la ~Ię ie .,SAnlll ,.$ulldarnall:lS nIe ,test wy"Nie widzimy idneJ fuJI. aby pnedmlotmn dyllkttdł w wieIII SŁm.fUUiJlłt'll!r. ... Nat~i1 takie' pro·
poUh'kl! ł~ unlenhle. l"onadt(l !lIt Krajach. W Norwewll kOttl:flJ.'Ida wadził aktywm;. I kOJ1.11lrukb·wna
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CI"iOnYt"b

w

lat.a~h

1945_6

wysyłał

z!)"

do~
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Pilkro!ona.ml br.V!j'jskit"j «BC,
pal!.tyk ten z!oiyl o.~w!.!!:ic7.f'!lla,
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klarMję
klerownlcZ\'eh
kól

NATO lla telllat rzekomej IItotte .!rony ZSRR.
8t'flVi.e.rddl on, te u'l.broJenie
t'l.6l11tw ueh6dnłdl w bron ni(j~
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pn:llkn;ialcen!cm
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~l!:~i::~ł~~l~:g~np:autworze~

sty l nO
premiera Bułganlna
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!'Iao! nad:deJę. te ~k6j mnie być
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j.JMly. Podl{re~l!l on kDn!ccznosć

Kiedy kraJem wfitrząsa!y strajki, powstanIa. . . hlot»llde !
bezrobocie, Broniewski oddał !Owe piór!) na Wllug! walrl'ąo
c:yrh komunlst6w. Nie będąc r.am cl'Jonklem parti.i. sW UlW!>'MI w I'lcf"wszych Jej ~zerellach:
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nic ł'l9wego

Flota

U~4

•• Mada na pf:tel'ltnenl d7JeJ6w". wykonanego pn.ez
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n{cz't),1!c1t ''nllll"zej wy/,wórtlL
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lnrdveyny I lIi.eratun', HYll!an1Y
uole medalo Wf. ~czyl laurea.-
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król
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Ne.. zdjęciu: laureaci z flauroWMłuR Info-l"1nllcjl
IndyJ- d3ml (od lewej) Cl':('n Nlng~Y\\Il':
.klch kół miarodajnych, pre~ (rbll3"k& - Chiny), Oantel buvd
ml@r Nehru om6w! odpOWiedź. (m(ldycyna _ Wloeh:n.
'fIlUng
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ksandq, Todd _ «rh!!mla _ W.
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_~_
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Je<l.t rok UJ3t), Broniewski, w munUul"7.e zwykll'g!l kRpl·
'alia, 11 kn.yiem Virtuti t\llllt1l.n na pleniach, w~druje na
wschód mlj1l.uy PP'.e:;; $WOifh (Inwnyt:b wwa.r:tY!I7.y broni, 11
Generall!lkltul wętykaml. umyl.ająeych ne. dUKOn!lyrh Mer·
cedcs!l.('n. Pnem.lf'1"'l.a. w tnlnl('nk!ch butach Europę I A!.J4l
gromadząc

w swoim tOl'nt~trll' strofy jl'd.ne f- MJbard!l.leJ
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w~ruf}:tają,cl'()h

DELm PAP. - Odpl:lWledi
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rdmową pieśulą wszy,;Lkie.h
llokrr.ywd:wnych. DynamkI.M
"Zagłębie Dąbrouskle" pf"l.eooawJIl groinymi slowarni reWQo
lucyjnego por.ty: ,$zybie m!lf7.<\cy j demny, o'l:y.l('S1.! ~
M.iMz gadał, Im gn!('W - Jak węgiel _ kamienny, Whldu
"clrJ {Ńcnn! - na dól! Kryzys w dężkim przemy§ll', 1I1aa
górn!ltów g!odtwre, Ich twaru nleprawomyślne-, leh (\ijo
my - a,ntYllanltwowe? Węglr-l dObywa Zaglę!>le. Zaglębl~
dobywa 'm!erc, ro gniew, muja piesni, najglębleJ Vo' terNl
ziem! lIt: wwierć",

o

rzyń"ki

zdaniem miarodajnych kół indyjskich

Anglelsl§a da.ma 11 .xvm w. łI'pogll\da ~ ile1~...probafą. na:
ltawalera trąut!Uilkłego z XVII w. n1tł..il.\C mu widum:nie za.
.ił!go l&ltfnUnwanle do kleUdJ\l. Co to J~t? Nlcldety nie
f.«oolłlkrh.', 'Ole film, lecz fiaRthcnTrJitFfC8"ujl\ne«o pokazu twd

de

masakry ~

wśród

Agencja No~
podah) obszerne

PEKIN PAP -

wych Chin

wśród

na. pllMu ukrwawlonym, pw>tym.
PQzoot.ał cleń, 00 Iiwi2-t mi 7alnyl,

I!tres:tczenJe przemówIenie. mln
n pru1litwa.mi Rapackiego
wygłoszonego
w

~"aw;;k\t'g(}

Ten w!eI"lłt •• 01> WW&r't'$'!w.y broni" - to cbM',eal bujnwy
smely, który od tej clnviH b.ędrle wiernym 1Iy1tr-m wa]~J
j l'1!epOOl,,&,I~J pldnl. Konfl,Sibtltł& wten:M. następuje w lł2ll
raku - w'rolu) ma.jowego r.a.machu: r.hyt wlelkit ~!\ 1l1UIj~
do ÓWrT.e\loycn wydarJ.<>n I zhyt wlellu la.dunek pOE'tycklł.'"
1;0 dynamlttl, Podobny lo":,,spIJlka w trzy 1st .. potem "Komun~ Paryl'ik,,", klórcj ocal!dc lumik! niby re\\'oluryJn!1, blbUę ptr.eeba\VuJa. c:1Jonkowle RPP.
Broniewski Mrahlll na tycie ja.ko ddermlka.n: i UumlU$
["owleśd Aleksego Tolst.oja, Gogola. Dostojewskiego, p.oez~
Je~ienill.a.. Ma.jakow.r.kiego mnożą, z roku nil. rok dj}rJlIl~k
pl'<;l>na. Z C7As('m ~bler7,e file tego lln~Jo s~~ćdz\l's!ąt li).
mów. Alt' karMĄ literackiej twóf<-'"l.6śd jest Jego w!Mnll,
POc:l'.ja.

:

Nlt'TO pl111'1UJf'" się poW1:~~('1e de
cyzji w sprawie wyp0.t;a7RT1la
kn,j."w b,olw. a"'"ty~do,o w ;

Umlede umłerlt.e na fronia.rh,
umll'cle z.dGb~'·Vi'ać Belweder.
It'ez 'W 'EWydęskl WRSZ !iph'w ~Ię wplątał
ten krzyk. 00 pn.ez kraty ~jr,: pl"'l'.edlYt.

Brytania), A. eMnU! .,- Ułteratura - FrancJ.t.),
Fot - CAF

lyc:!!I).I'J:
'"\\I
Syn podbitego na.rodu, syn nlepudleg!eJ plt!Śltl. o
u:vm ł Jak mam śpIewać, gdy dom mój - tulny I
ąU.u..cza'l

.Jak cwlg l.mr.etmy,yl

nię wI'"Łe(łlel'l

ojom;y!liwJ prwm plel'{ii. a moja. dłm't ·jest ••
be-zbronn~

?.leml

".N'""U_

Je8t 7.lenda ojezyda..
Ciełmą dziab,. Daleka ojC'.tYUla wota.. S)-'t1 nll.\flodlt;ld
ph-Ihal, wlN'ny ką!dego dnIa !>\\'olm l,J1"1.ekonanlom fewilla:·
... yJnym I pn.trłot)'cztł('mu wezwaniu, ""raf.a dn PolIIki: ~Nł
!)Ótft(ley JMl 1!l.w.ulony dom, 1}(;d~le _ wolność, prawo I pl1i'
ca, czas ująć w dłonie plug, plói:'Q 110m, (:Za,5 dom budowat,
(lUi4

wrMM".

Poezja. jego, :f.Wiąl.ana nlerO'lerwalnie ot całym tycie!!!
na.rodu.. jego WT.lotaml I klęllkli!.ml, nad1!:lejami I rd~u'1..aroWW'
l\hun1. poezja., w kt6reJ bohatemhi rytm splóU sle 7. rruęldd'
m.I, Uryc~ymI ukołaml (I pn.edr,lwneJ obra.zowoiid I t)\(l("

slow&.. ~zjll bogata w Wlobllw~ rymy l rytmy, JM! ~,
{'.o nie daje ~J4ć obojętnłłl obok niej ł.adnemu ~etnłlttl"
wl I ,łe&U'lMl dlugo b,.dde nlewo!Jć przynJe p6kolel1ill> tlą"
lelnlkśw JeBO włerJIz,:v.
ADRIAN CZERMIJQSKI .

I'~-------=--------

'w's:h:%je

mlralowi Wrlte.

serum

dla zwalczania

raka?

My?

b,-

ttW,

pl.

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

http://sbc.wbp.kielce.pl

sQsiad6w

AK

WAM, SE

libHo.

nj~

:!:<lin~

n",)'~h

.,.

Inldnn~c~

t~

kłoM

1~d;-n~~

n.

\l "MIi'1",oj[,

Ml\ -- D"IRll 0111102 brnć'n~

i t>~,nych

JIlRZY GUIBOCKI

IV)

,)' -dm'rrllkttrz"" przy po±e I kort! rll't~"(I b,łAII'~~i~f.:W~, n! •• prJ
"'lJn;«o dlld!1 i b!edów WJrobł()n,'~"
_ --octPf'jWi-Ad.. 1Qffi ,'" "':. n,~d"wn)_~_h lłl .•_~h Jt 1~i pf!l'lI!~
!('rn, fi"-d;",,,,~;w,~~~ lit h~.,L'l
pol"kfl-('"zef;kim na· r>!'-J kM<pln.-J .ytu.cjl '" CH'c~pdf)
lo mnie Hię hodnle wn<)1 JN!yt11~ W pfud";ol~n")'t11 pru
J, niż my, mf"lclt" "')~;ł lo "1)r"'ta~"I.

TRUD.NE PROBLEMY

C.7.ę~tQ Sl~_

J il~O

Ul-I'

nnSllli, nie m(l\-;.'i'lc już ()
inaczej lum p-rzebit'Wl1a

r
i dn:·

!en~rwnel!<)
nowoc%('~r.t-go,

p~ń~lwa

r0!n~l

kI

h<;,,.17i~ W p"~r.C'lP'gńl'WCh
kn!j"dl 1;Ił~tI!Plj.\Ą('n:
.

clflt

~Ob'2

tej chwl1i tjJfuaCję Ul Płd.
ur.tnill!, c111 utrzllmujt w

f(';!n!ł

m(';CV wniosek budowy ItOwt:po k01"Jtn Wiblll. M i:ll~

m"!~

~~o:: t~~mf~~:~c:n([

teini\(. pyL!ml,-,m ,Jltk
wam se IIbHo", II polskl wi!<l
1 h~f~,7.0WB~!{'m w moj~l
rnalt'ń
,l,,{') Will!7'eC1C"e, Jedziem-v dnkl

dukrję

. I wtenv,!

r'nf)~l()waK'--'m

ku do rolni 1!1:\~, ,J;'~nt' j('~t, } ••
juz! gdybv 'll~ tC' n;;l[\~nw{'i;~ ~"';rHi'

z.. .1 zwalnra
ldl.lemy .1C~l("7{· pi'!, : rlal'i,i ~"(',iHlisIH'nwi ni{' brl.,lw
.
Maml'. ink wy: mowy o l:ildm p07inrnif' 7\T c\
1ill!e)k\ N'.1więk!l',Y' jaki lh!~ oh'fTwulnflv \V CSR
wzrost produkcji \Ol Prz('d wo,i,'lll hyło tam r<.:iwni.-·)
porównaniu z ro- tw"Tob,--.c!p, kI/we nslągm~to ~w,-d
A więc mlJsle1!~mr ~zczyt lic?bĄ 920HIO ludzi w ro·
, kolosalny wy_ ku 1(1:1:1, NI1 tf'n nin\'i('II,i in',,;
wiekowe lo duw
W podnnyrh p!'7P7e
zacofanie" zllnled, mnie tnbel),nC'h wl'rtJinin ~ię w
sanacj! oraz znl~z cz('("hn~łr)\.\'~t:;ki('i ~!f)~podnn"r r0),
JMne jest, Ż~, 1!l53_ Jf'~1 :0 j;lkbv rok n17:hroku nil. rok bę- f mu, 7Al7.n[1(')'11 się w nim wvbitprocentowaL I ny WZr'o~t ~fXl;i:ydf1, j,'\khv zwnlmoglem z
catY'n nienie km,JIl m1r7.(~mv.~t(lwi('ni;1"
I
:r.apewn,ć wtedy t,.,7. na w .. \ ?woln:l)fw 10m
dz!ennlknrzy () tym, p{) tl~p,')'d1lr:Jcl.:\nirl. I!. w ty{"ll
'mtlowymi krokam! gpótdl1erlin{'n, IU6re !':!ę ut:-?,,dor;:~mjnć, Zresztą mały \\'vbitni(' 7.Oi"tl1ły
jJndn!ebardzo, wRka~ sionf' dn;,h,'1\1 nf}radwnkn\\"e
·""h"lo"""" nam w
Po:>;w0lę ~oble ;<:I\rN)rn(JlI!{"ipnmaga popr:>:f'Z wać jl.'~?:(,7.e jcdnn tl1belke, f)hr[1
kolwlek wspól lUjąCą jak wiciklepo W"~j'i,,,
zykhd m\lJli('P~rnv rln1wnH('. 0:0 jall
wygl"dnl w7,rmt pror'll1keil n,l
jf'dnegf) !T1ie.~7.kllń(,1l w PQSZC"l\.'-1

l

b'njłlch.

góJnych

a_I!!!W.!

!~~: i~~!

n

proponował

011 t. rnif'l~cn

\\',/_

W'dx!

(,pt'(mlzrnu motEmy d:d~ z pn~
gO{[1l :ipnU'zet lln ~7.i.e!~ iutn::oj'
~,·~,'m· '. ~,"n',.~,:,·','.,),~ W
ohkl~,.~:."u".·· R"o·".bZ'~:
,,~ ..o
'"~
'"
dowilJlimy przl~r!w~l, : ldtJjt.'nw
qf)ci,dizm, pnrtia Krzepnie, mlC
no \17.~·m[d1\c stcr: rnBmy ~yc7.l:w
wych 1 pntr,7.l1Vl.'h pn'Ylilc!ot Mo
,emv, spo!<oini(' prowadzić swo--je l:h1do ClC:!f, natomiflst l.a~
'd. rO~l. cZI;
C7.t'd1(~~IGWIl~jl, t.o
~pokf)IH, opanOW~lnl!l, k10re tam
ZaZ{!ro~zc7ę,

I(lii

na wS7.ystkiego k~zcze ólislaJ
ple zrobi. S[\dzę, ic dwa ln~il
mU~7Ą llpl)mąć nim się »pól ..
uzle1cy ns dobre ro:tr\lszah,
naliczą ~""lem 1)\"Bcownć, Nie hl>
.. ',
...
d~ jut cytowal HCJ.b, u-le wh~~
nle w oparciu o clech()~If)\Vacką

f~kw~.liom"v.!

n!,

'~('

.

kl'>. kl<lr~ ni"" na ~"h(~. Id: II~ p.nu
pod()h.~ Ił", 1111, w Ptada ", i,ym!g.
\I'f)"t~ n. ml~!'t, Ą łl1ó)ra p~" n. !~n
but f>",~ I1At \'1'IOm i'-Hnt 'If w~l:
tH, !(Ilk~ kfY'ill.l1 f Inną bl~lil'lę· (>",
1

I~'

)'«\

• fl~' l'·

~~h,{\,t

5umlcrmoś'::l.

wol!ł

lo

't)·-!'I.o

kilk~

do hi,:,

h:\~u'

,1miJ!Hgl,

~1~~lrY;ll1e

Jab:!

\udt!~kł
kUf'IIJt.,

te prn.. n;~. n~ao ~I~ li n~l "I~
się nie- 1!1r(,w 'lj(ll'l"~1J tnhf~l~m

wflki, uC'ulwmld.

pOUPd"'ł7nt tru1~
.t:I'iUaclL ___ ni~GdOOwJJ:)(ln!('f)! _ r.<-,,:u~mr!ll

rMn~ l~klt

"11;"" do] m.,wlo,ó'o;\

l/'f"1f

l\:le wolno nmn

N'e

?byt prac'lwlcl. bruk Im tf'l. lu- ni •. ~O~ Pi tu p~!n: ~A!'. ",ho"'al~",
do pmry, A pr7.er:e:1. wiado- llod .l~dl~n!~ w~l\"k \l"ol~l!m. Clt!~i
~o. :i:e naw~t rmJleps7(l mngzy~ lłł thal",,'., l..dworn HO tm~6<I, ubr'f1'

7tllH.'7.nle ):)Odnlo."ln, Albo w nle~
(,d rAZU !lIra \\'(id?, 7",~dl·O{Z,'I.~ k\órYCA wYJ"!tldlwrh uln:ymllla
rowoi('ż
WH~k~7.{'1
1)hOWi~I1.1{,,-

:5,'.6_

u,hło !I-I~. ~ll"l~rnir

l)"!'l,

-I. !I~irł
pAtl.
tb w hda
J~d~n
1)luln. 111 dru\!'t. 111 trr~-Im wh1 11'1'"
m~wy, I '1/ n .. 'ulym pd!')rYTU, %')'1

';ię, I"fldnwac I ~m;l(t\ nil' [r7.;:1-:In

l~i'l

P-["ZI~I'''' mnie palno.

-

piił' si{,' IHm Inł, ql"n'.;:~np(~ ~t.1IY~ly!;;ę ątw!enlzę,
(I\lŻO jall tl n;J~. l.e nby b'lW',ć {Jukel8 żywno~d, urm

1'ł11-t'),-~
jq,; "'l'"
1'11': 111:',
1"1' ''I',
....-.-------..----.....- - - . - .
'--"-"--'----~:--"--'
2;5 11~7
:y, \11
,:r, n~
~Vl "
iM 6."11
n :'ir
11 1;1
:'~1 'H~l

,.N<lw(''', Po I

f'?ę~t()Wflnl'

'~'II uh!",

n!f.'

"'~c'd

el',_

~n-\fl.k"wlI.ly
nns~e

l<'!

p~(lrk,

Pt.a.::e

a

prty-

I

Pla~Et'!!'Ut

na

w!ira:I'!!~

d,L"

Podkorpncht.

tumc.Huem

uchu:-arll

,.!n{H1W1!l:tIIJf

Mt~

Ttl.ttra Ro!nlrttra do Hlbł!'t~
pl{,C'2l'tliG l dOSH:m:.tPlla w
ttrm!n!t do dnia: 3J. Xu,

1957 r I(lS!~P'.:'lVth f)fUł1.IÓW
Hote! 1.;:00 ha M t.erł~

Ul

Mch

NAJ8Lr~'

poloioltlJch

ZEJ. TarnolH'uPu, d/o pi't:t~
prowadultltt a,kelt wywlll.M
ł

C2e1tlowej

pl'tetiett!~~

c,uf', Jakie ObtiWllfd
!ter ma

w

Mlftt~

8prawle IN>

tej

WtlgiP

Zdj<,'Cw nadkładu Wy!wDuje .się
przy pOIlWC~ kopar€k kr<ljnwtl-gu p!!l·h(){Il:e)1.ia :mn sp,·chaczy.
kt,)n~ d"bu.(' <lilją ~"bit' ra!l~
'l
p!a<iiuem, przykrywa)l\c;/ln llui.e
"larkL Na {xJIITywce r.grvH1IHIl:l11,~my

tu,

d{)Dtat~'aonll

a

mloda

«rr.».

wujo!!

tbtć

6pr •. ','-

UI.!og4l tlpano··

l~p!.el

t>p€r(łwa,nle

~~l\S&~J~~~' ~l:.,l~~a w~;~~~ ';'y:;;i·"~~;;';o;:;"~·:·, ,;;d,
eląc U~I "Uljętego I odwlerjonego nadkladu, l'Jl-!{cznlE- prz\!wY1;,szaJąc!'go zadanJa
planowI',

Transport

nadkładu

na haldt;

od~

sią w pnlowle przy pomo!rnr~~porl;()roweJ, w po ..
In-wl-e t.aś wywrotkami clągnio
oymi !ol,ntnu!yv:a,tn! apaHnowy ..
mi. z,. 2 do J lat, gdy ..k,rp~!m:"

bywa

cy tu';my

weJd1.l,e w str.'lę. ~kb8lYCfi ·~l(ji.,
na ol\ .• n wilii sk,etQ'-IIane b'_:dą

wi(i!);:e nOW';Clf'Sne hla.~zyny do
r.biefurtia nadklBdu,· kt<ire do-

.tarczy nam

Nujtr\JclrllE'j~zym

za)!ad!lJ~lli-l'ln

j-eBl woda, a w7,r.llirlni~ oou6l)('Jli"
wyrGb!1'1118. gilrnkt~f.lo, I la Cl_<:ŚĆ
prac prowa<lwn"
)(';;t pay u ..
tyc!u wll!~dwej :~hnikl, 4;odnie t prDjcklamJ. Pompujemy
wodę 1~ zltY;;\

,

ku

P~,ę
,:>..,~.

PYTANIE:'

NIl.ul/m

tvi!l~(l1lO

podstfH.!MWe-

tlll7odnierda,

mi(l!lo1l!ici~

DP!e-k~

_

«

11Ild

tdrriwiem gnrnU::01l' t zClopa
irzenie leh IV tllwnoM. Wla

damo nam, t~ np. pdnomnc
r.Hd~m dl) tM(,mn!:muamia
,

tWdZOTU- ~n·

_'lprl1w()\"(l\1ia

l1!1ornrpo
pnu
Om:RYWKOWEJ

1(!'1i~

zdam

l1i ....!ov! wfatciw!@ "OZ'
1Il Pll1S1!ctnle dwa

!ll!"fn

Czechosłowacja.

kr~"',,,' ·dn<hH. T.~)" d(,dm~ w"d~ p'"
ki';~\u, JAk J~ .i~ I Ivm 'l<''1'''!~im
'
,
w

naw~t

Ustl'~\.rk

gdy

k~lku

t

TnrMbfrł'pu.,

jeKt€m, przy pomocy ir,l-dk6w
tr-:hmn:lych, calkowt<cie "r:!pn..
Wl8-dHJllcych po\r~('bom l warun.kom gool<Jgkwym,

P-'lplt'ff).

rn!ll11ę. Lfl;):ę Pij w«gon!e l S"lUkom "lapA lek. W j ... dnyrn r. prze-rh:!aMw Jed7.le jllkl~ ~tl'!r~:>:V f9~
cet, grUbAWY, OC7.lrll mu blys.~
PodnJ.l'! mI \lgn!a I c!em7.}'

~Ię WVC7.UW[l.

/,,1 ""
\\' kg

Wv1wr.rnl

~?\V: Sł.l1;('oie

slo<;(l",-

prlPfIl1'-.;If)w:\ W

ODPOWIEDZ;

t W jl1

pjt'rw,~rej
odkrywce uót lIiaJ;lt!
w Pla"'>C~1;nle poC' Sanńnrnienem
pr~W"dl.one są
tgoonie % pro-

l·:~:g:::; ~~~;~~ro~, ~~)~t~~ !~~:

,~.:

Mo

PY'r ANIE. Jok Mhthh,r.
,two, gelll:ta1nv Inwutof
bUdowy ZagłębIa, ocenia:' w

("zf'~kl

.to ~('~t

o:jPOWI~l

tomjeno11t

hld!1oj~

2 okCllle

a

ri')-

miq.t::ow@ tr/tl

!ET{'ll(Jll'ę

ti,u
1L'~1

I)

ta""r~r.tyt"J,

te

prZNł!'d1ić

kdka pytA n

N i\ n~7r·:nr. KllP,s pob\'-

gl()~nrn!

borl1\k"H~

n:lar~
naszych m<.ltllwojr:i
t~hI'\J('7.ny{'h oraz, te w lwJatku
It t)'m f1l~ td<l!lIno opllnow~ć

0" lm, Br!)nl~lawa TlI.bĄnn: \\'1ce-nin:&\ra pf~mY<ilu r.h~mIC1~

tu me~o w gl"J~cll1łt' u ~a
s!/Hill
'rn:{'ba
wrGcn~

r-l0m~k!f'i

m!
!

wl-edr.lm parkiem miU\zynowym

twgo ~ pl'N.b~

~

PYTAN/};: Poac!(ls lHll!tH

Mle.iytym stnj)nlu wod)'.~ó-nt.
WQ~lera W~ do krlltt':ftl-c.,.-.okOffjlIń.r'
ndkrywkowq - "l,.;\i'n'x':ilHm't, ,!!:ą

.Tpr,t('11'. prz('k,--,n;lnv, h'

w,,·

kjór-t

n!e(/o pobVIU u: PIr:seclmi!1
SpOllw/n!l 3f~ t krv/tlr! ~nil~

w

bN Wielkiej l<ospodFir-

hRrmO!1t)l;lrIlOlU,

l

1'(\111/1'1 wl.ir.-..b:l'nla

nnrlwhilllń5kl~J.

na

pr1em,'!:;lrl\V~i<:'"

stacji fcoanlc:en ... l.

I

df)lm!~

pOWall'i<e trIJdnDkl,
te M!ogll
P:.M(,C.Zn.:I na~, dysponuj1l' :mp-!»o

Stuk, stuk, ~t\!k, - dudnia k,.,.
In "rychlika" Pt~l$!I\-War'l1!ftwn
Jestem Mm w prr.edtJl'll1!!, NI!

ti111E'lkR., Win.'\ć ,Z c,.,eChnSlowar.i<l .nie pni.źnnWdll
j!!'mpr"l
rozW .... ltl I1d roku 194~, Pr:l:e~do dwa
I
. "
\f'!'!O
był" po! raza P{]o\\{]\la swoin
P:'.)-

Ilili

tlowi", ,Zil~t~bl!l S~arko\\'('Wl

w

i.eWb~~~~~':\~<~~ij~~n~;o~~~ĄJl~~

•

I

w~t-:'r

P1NW,'~<, tony ~l!lrkl,

knpTln\\)rl)J "nń)rI71~]f
nrDnIlKr'V\oc'C'h w C?P"f-J.--,<!ow".
ril impM! ~\'\"l'''~r\ b.;rl?'(' 111.:'1'
11"',alI11 7 rn:w nfl m",

wy;;lll

l Iym ,,\~M.ni"l'l!~ w ~)p-!I;~
cnwaniu d"',um~n~iH:i' "()OW~d'1~
-,1rrr' m'C'nt'nr'--- -w·,,'hrnll.l'ij~

!.ku

ny ba~:!;nl'l.' ~l0d1!.i w81;ell,ie
p'l'I:."ZYnóm!.n':·pnrtil, fzn, u I
Rwlnta nau!;:r)w<'l!o PI'~~ Dtl.•

~~I~~r'm()d~~I;:,,~r~~~t~~~..,~~~~

rni::;"~

w

K{el~{,'tYl

Spohx:{CtIlJtwn

wh:9milll~

cham cZl1ego)

Min!1! rok ~vy!ęż()nel pr8;cy RÓ,~
nIlw'>.' w P:w;!'<:mie pod Sanno-

na

bunrn'injetwn

wsi. Nit> m .... t.na wyob'·1l7.lc

polu(:nlOWt>"

pnr>mv~ll1

I

,

i l'iwzej kullk"lrwal.l' Z I,,{'h
to wwv~t!,kh powodów ~i1d"e,
ze doboe ~Ię !'tRlo, it Clef'ho~k
waci" nie zre7)'!lnOw::>l<l :1: In-

rln),,'.!'; hvlll r11~~71ł' (I <I proc. od
IN!O C"tC7Vlu
J"l,eH nl~ nr~yj.
mierny prnrj"kdę 1, rhku Iq'l'! la
rr!7wńl

'.

ma raltlil przt>d p~erWS1i\
~;l wojn;;, Srnę!C!k l8
1V1,,~ny,;1
kaw!llkirtn r.ieml, la
koniem
7
la olcowi _ną je.~t tam mnipj",..1'

1-10 ~q~ianll n~il1f.(nąl ~wój ~lczvt
w rokll 1\129 ~' 1~,17 ;-oku pro-

1I,n, In

:'--las\ępną <p{!c;.m'ą.

l_Y)e,

przemysłll

strem

1damern je5t to, te wi{'~ et:e·
('"ho~lowatk!l. .... W_7.[(! do ~póld.r.\'~l·
c1.oscI t wy:i:~7.('Ęo pn,dom\l ~Q
~podarC7!.'gn t ku!lurn]o{'co

n-osel..~,

mi -, miaHa r?'('{'pf1s1"w'lrkie I
\\-io~ki
Pr7{'d wojn~
rri7.wr',j
nr'!~7.l'gf)

(Wywiad z Inż. II. hbanom,

I

b~'. tlOt:I'C7QC{' Nkl11'erltlf!j Repu, t ciągata r t:ietn! maksimum 'jej chlap rmJS\ odczuć bo n'e
bhkl Fed(>\-~lr1(':L kr<l.lu, klli~v I moz:lIwo~!'I,
_Powodów
wId:',.; m\l ~i~ l~rj r:ri'\C'.!;e fl~eo

C!lllJe.... w
......."·.y..SkU$la.<:h !I sporo, Wyludnienie wsl z mtt)WWI kapltahstycmeJ prą}:- d~i€.i:y, brnk ptlffiOI:Y l: o~kod-- ----jK?W----rnas;>:ynoWY<:h, co ues,tą
,_ Pali t,\c, na n!c],~?re . Osll\r.ril~ ! !Hę zaw~-ze Jest zgo,lne 1. pol:tylq
CliJ, Clt'{.hos!{)WaC;1
l,ga:nlfl!a I panstwu, no j to oczekiwanie
mnie.. t.iHll.Ima. w!Rśllle role
na ~p6Jd1.leJnlę t;;kże nie l.<i.;hp,1'."1, )<UltUf11f\ w!e
?~! o~c, a ~mę\ek, !lIt', !ednoueil. ('(I. do robjenia niezbędnYch
w
[11",~\n, 110 I 11<'~·
OIM: ji'lk wl-'glflda ~pfawa, W nie I, ~)()Iwrlna rBr!o~c TI)
~ą kwtd.vm go~pndar~k:e
Inwrsl,Y'
rj"rlnkm kUl'\tJr.7.Y;_ rnTl1Ż)ll}"m wywl)(lt_le będę nr!l'"
pn:~'cl(,'< n,1~ze p['rsp~kl)'wy. U+ l'jl., ~owe ~pó!dzieh~ie
p.ro::hkraI ~ię na s\IIIY!itYce ~e hóde! męcwn,V by! lla~~ nnród, Rat'lę cyjne laś, które ro~ną dziś i~ll,
r1':(.·('h()~ł()w1l.cldch, która H('S~tl miala dZlew<:'l,yna 1. "r dlllkl""j ~n;-yby po deszczu l
pocVjt;;u
V
bi'ml:w prry1!'!)",l dó moich o~obl· hls\orlil była dla MS .'iUl'nWI\ wltcej kosztu,ją, niż dają. Now\
~t:vC'h ~po.q\\·ze;.l;el~, Fllktó'!rn
j.est matlH\, AlI) prZCCH,,! ooz hur:'a ~póldl.le1cy nie są poc<:ątkowo
bo:sporn,Vlll. t.e C1.e"hiJs!owacj;.;
mials jut pt7.Nl wojną ~llnlej~iv
nd nas7.!?!,:D prŁernyd, t.e fabryll:i
nte 1.nstaly r\l1 o~6ł znlszczon~ w
o"Ikrl?r;ie Wojny. tAk jak nIe b,,:"
om uc\('rplllly ofl pod ... kńw wy·
o,vlRnych l rH'!wldc?n, lub 1. zienrlf'nw~1\l

STRONA Ił

audowi/!

kopnitli
ch!rurg

,

Al~ ~Ie starł IItl~
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101. _L:ll

__

J.g

ma. Z prl):i:ne~n ! Salnmon n!~

_,nH~t!\lar,

wan!l'm

z!odr.\t'j<:tw! kan!t"}w'l

:

Ici~'

C7,c,';n;O:.:,~łO;·tt:~~.~~~~:r:~~::~~W;,~~~~~~~[~~~~.~~~:~~,,"~ł:'~~~~;~~~~~-

dopelmać.
TN.t'ba
by!o-i-OZbtiO~ dego
n<'l~. Każdy
z nas i)f)trM~'
potęi:nemu
rlll.leJt' .. 'l)'zcba
_by!.,)
NflS7flt. oJclyzna
potn:nbu)e
kato] W$cji.
i tu -..Dziętti
spccylika

\\"ywnć~r.r(lboc!e( odbudowy\.vsć, Ilkwirl'J buje O.l<:r.y7.ny, Pobkl
w~ć
M WR!. Or1.v· Taka J~st pnl\vda.
wiście ni1jdotkllw!l1,(.'

roelnillśmy w

p.,

omyłki
1"01n<;j

polHyc~

~~~!I{f]. ~ rl~e z~tft' ~hlOPb ~ię·
,

pl'

mógł, jeżeli
mian

lJ

1.8

me
ę lje
nie dostanIe w Ul-

owa

żywno!ie

Artykol<Jw
przemysłowych, tnallZyn. r»wl':rów, motocykli, cementu, il:eglv,
ubrań ltd. D:dękl ut.drowlenlu

WmI

d\'sku~j!

I.udowcj

~;;~;~";;;';i~,."',

Maszyn

~ospodarkn

więc, moźe &łagodzić bóle
cłOWe oowt'iłO tyda na
tego tt':t fon.uje się tam'
dzielc%oU
produkcyjną.

:"'_.:.,. ··.:"'··'~1l1j:·~~~~1" w~p<ilrt{'~"

wit.hka

P')k'p,~"Rnj"m \\'a"tHlI~ów wH·
nv,'h w tloiu, F.Wł't'!!\lllhl'1., ~r",'7.
IM :la!r>kip.J I'l'lVl:r>:l<)~d, ,iJr)';~łot.~I"I\e Wi,<ly m(nlre\:!v nfl. r-"lu

7.

WHI'~lk!ł fbl\'.'~'hn'ł

J st
e

tlA'tlJry

~k/),

je~Z0 innA lope<'yflka, MIanowi llom!!'!11!lł ~Ił ect)'wittJf !lll)imi w!~~·
n'!" de ta, że 'toowu dr,.l(!kJ pnl.omy- !lym! do>ci-ekJn!ilul'li Ihd, Illuw:.'klł

pomyki rolnej w opardu o zbu ,zego RIl~ladfl pr7.eźyw/i okt'CI'i
dcweny
przemysł mot.t'm}'' mWIoPI'1:eł(lm{lw~',
f('WO!UcyJm'.
Nie
kro k
m to nie odbić
sIę ni!. wv~
t Im cUlUde ocr..ćkłwsć j'JOpril dejnolidi, Chłop! IndywJdulłllll,
\vy Uliopatrr.enlli. Pozwolę i!lobll! " IItn(jow!ą on! pn:eC!e:!; jflilzcze
równie:! "wród~ uwagę na Ucz- dość znaczny procent, nIe- w~..

~łoWł

l'U!In sąsiad mote
j!!ti1'H !tt!)i, kir. l$pił>j
de-p.rre<i
t!ttlnl)tl'li« luh 1t!~
on
, 1 po~:~ot!:"::I~.w~~~;'t~~!~~I()r'lmwJe
klłd!lf~1 ł1,
UlI wC~~hl"i!!'fwttlt
t(;Chrt

ll~d~le nie

~ ml'l:ę; j!ol!mltów~l!
moju lpmtnehn(ft,

WG ł masl'!Ynowo, A
bard:t:o 'oW1J!!le. W

lub tI!Up~!flU

.I, (ł,

tA

url(~\"r·:mie:nil.! ;1(. P·~.~pinjąl;1.~)t
l:lói s:i\t~d 1JW!fp!l1nwh p{> I kl'-

~~~mWi~~~:l,~ .:"\.'l.~ł!~~~)~~ ~'f!)h~'!~~
~k~1n 12 miHVńllw

plJ!rw8zq
placó!,(.'kq
w

Jut

tego rodzaju
Krakowie -

można' PfttJJ:t1,1Jr.tctnł. te sia o
nie ;ię 0!1- rDumle.: u koł q

i

uczciwego

ktiltw'alntljo

kupOWll!1in,
Sklep' JlamDob1illuoo,wll, rml m

Dl~"o

II:P;Z(!.

pr%tlJłł.ltrUu!ldem

tlę,

Jak.' .cOObllWłt .B1ł tu kuptlQ,
l..tu;f:I41 prl::liłh:tjq pned, pól~
kand,

-mu$1t . ct(tŃ

.ił,' ,witbrać

mn

!oble

!'utmyt/('ć

tOWtlr, nil!:

tUMku, tleku. ani p(m'~

'3"nt

Jedno ~
pfWn!! 'pa~
trząc na j/klep aamochalupoWy od stron.y kOluWtH"nia, i~ jnit on ucleh:~Ńldeniem udogodn!e». ja/de handd ,mo~
te pnllnię.5C konslllljl1l1t(jw1i

:te ,łlal/ow! 0)1 postęp
w!lhoJc#, handlu,

,Ui -ciI~

tlirkhmnt"

hmH' n~, sprR~
wc ad ,'lhwny dllr,kc$, MkO,

wejic' łt-~"l1;ołnn •. Kolejki po
k(1StYc.zk-ł:,n~.li,ł~"..ą, Cef'f'YIlo,!l(lł

która trj imprezie vMrOltlde,
P~ude WHlIslklm MIlD boi
Klę mewka. które trlOż!!' byc
Ul tyl1l typIe ~prz('doill r;pl1~
wolin mwe pnCZ' kon.mm~n~

"Ha 8al~ wchQtld
tlJfkO tS",1ll'olt __ ~)Q jtM lv!ko
ts, k08tykóI.c A bpl kO~l[ikl:l

kupna jejft ;:, !ł~·0M. jakiś spo~
86b
ceU'bft()tlJIH~Y,
Ji!duvm
.tI1ł~Wj!m __ W8a~o -to razem
fUł2t1W(I. -'11 C'liwłUzQck han,~

dht,,,

Popl;ltnlllł/

Mil; Tli bowiem

tI.lvf!Ultm ml~

JqcYCh', a flit od plmI0nelu.,
Pomimo sy.~~€m!l !!1~!er ktHt~
trolrlvtlh zdarTO ~If h;:Il.llilJJ)t

często, te kllp~!jqclI 2tl1n!lll1!
'do koszjJc.eka wlotu coi dl)

Idt.Ul1flf, Ct1l teczkI, I j"otl'lle
manko, które z ko!el "f'zutlł~
je" ,1,11 zarobki
personelu
Dla przllk!adu: \.II ll.~!ormtl:-I!!
remolu?itt kófllTolnv Wllktl:i/ł
w ,.SAMNtt" I.ZOO zł mIllIkI!,
kUire tumol!)' ,pOt-rqClIl1tt 1: -"utobków _obsh'UI. Pertonel jest
zOllnaa!óWfl1t1l '/Ul 3 p!'f'C. od
ouro!!t, więc jakolf jest te

zni~M te polqcenia
ł no ciągle ryzyko tlę ~od.ti,

stniiie

ł
uc:cJwc§d u:
pł~i'u.l!łtllm rtędzie od kttpltm ~~łli:IłMB.t1J jednak, że ,,s~M~

kliltl.l'1l

..-w______

~~

)!)li7

sIarkowa

w

ton na

alu Jl:potvwcugo

""lepów
Tr.tłbo

1ę

nafdY do

«I.IWllIob,duyoWt/ch.

opinfę

,t.ttn.ile t!l

pou1;WjqCq,

~~~

____

~

__--w

Ctil

!yknwlJl
li)
pr~V koprJld slorld
jr.tt rrfollll! (ekarty Kide i

S1HtdOml~r.w. PodfJtJn!e-, j(l.
.H

ni!! (,Iorzej,

i

w()pafr~(,!1lg

uwtlnkuje

żywnobĆ

w

fubv!ia I}!alowka, or(lk JUlie·

pie(~2YW~, tm:d/in, tnl"~
kOJ. Jakit; tt t!.l'!!p:ku .t Jym

%("10

lIlC~!!nlu ,łnua.1M"'O ln~

Mj

Wl's!ora pod adrnem '" Itrt~
nowych wiadt (mam
mUłU P-rul/dlllm. Powl,,'6-,1
we} Koal.! Narodowej wS!Hldomlim.:u)?

ODPOWIEDZ)
V1rJOlllil:zowanym

na kopalni

w PiMecznJe

je lekan; nie f:U:!$(tirl!\ją~y IIdpb-

wloe-dnleJ prakl}'~f. 1-W!iłtanei . .t~

łlP(>~jlttką kuplI.hii g!arkow(!'j,

ale

20tlO wagonami PKP rllda lo pnt'elel

ODPOWIEDŹ:

Wlnl'i!j
kHkcndde n01.CyCh
pfnc!1tl1tk ttqo tupu?'
Wictml'llh!el" hcltldl1l ''W\!WH
nętrmegQ
Mlleckl
nllp!sne
w
k.ri(dll!
pam!qfk01Uj
,'sAM~fl", te prtvn/o,ić hall."

foku,

Obvwtlt.el Mln/liter l1H-'Że odpo\oil1'd,il'ć
num ,r ill/dm
procendl? jr,ą!
r!'ll!ny na
prtyklad ten pl1n"t IIdn!,{l~
lU, kf6rlJ mówi, ją Ul fll~
tllch 1958-1960 pru: stacjr:
Sn)!domierz będZie przeu.!o-

oorót, jak sklep lwV1dll (I
vbsltJdr.e zIoionej t os6b .lI,

li)
"SAM~l~" 31ę !plp!lje!' Cli
zl1!o!'m bardziej ~lę CIp/nec:
utr:q,mVwllC
dalej
jtdvnV
skltp
~&rm;j()bdugoWl!,' eZlI
paUlolat do i'lIclu
p~j,ma,.

,~:Mk;L

budowle koptl!n! IIpo"Wodujq
nlebawtm otłehy!enłu to Itr
minach realizacji ucl!1L'alll
Rady Min!strów ~, dnIa 16

3qe 8 osób· perJlQn(!'!tt, potra~
fi nsJqgnqć miesIęcznie laki
01lljpD1!ujqcll
palnym aSOf a
fllm('n!r.m spotllwc~ym Illn«
nIe z wódkami, Ale Ul to ;!lk

lon

PYl'/łN)E; l'rudnos!'i prtll

łltupnlo

oddil' nit, rilQ· ladu,
dawc6w iml.• ko'€J~k,

,
!

dz!ennJhrzfj~ t,ywnoM w dootnt~cznej

)1

brnNlsklm! stw!erd%ilem, i.e ,jednak powa:l:nie
niedomaga li n;':11. I'OJnjctwo. l
rhyba m~~.Iem racje, Czechoąl()-o
w8cja JUl: przed wojną lmporh>wala i;ywnoś1'!, Obecnie nl:li(~..
miast

Iłowi
dz.lękI ł,~~::;:;:I~:~';':;;;~;:!;;:;.~;;;::~~::::
wł, kraj' ten • mo:len,

ruda

li:

pll.!rwlJ1.B: kQP.(ll!tIlli
ZOO-liDO Ilinr!n w Polsce. Lf.fklil'te- ta~o-
brloocy oraz jHJr.rone! t01'ganl~
roku jJ)iłl} wwnn~gl) nieuavJIlt; ł\mb:'J1A:,~

HQśc!

dobę?

no

Pi&.'i('Czna bedt.ir.

pr1.{'~

wntOllil tlo prr.cro-bu lll!': JUż
w$prnnnial{'on rltJ llikhI.rI-ń.w w
Ol{f)rtcku. W "twlą-tku l. lym '\(0-

dum

,wyklItują

duw

:t;ol!lmle~

nie ctl<ł potrzeb oQweg(j

b.

dn.'i?,k"lnlą

Gl!!.

/i

e~t6d~

M!nL5Ii.!r~

nłee1.ńe l~l p~l!}\~tn,~6Wlln!e ;;11\~j! Sllnt1nmll'tl
d<l jl"Zy,jmoWll-

BtWf) :1011)11 l'IU:trjU\, Aby prtygOn
tOWlll':
"dpow!~nkh t!pm,j&lf~

nIl! w«pffmnlll.Mj Hoki ru,ty, Ta
ilo(:c' rudy b~dl!e w tym lkreili~
t Pla.wczna w:(d.obywa,na.

6tóW lekan;y dla j::lOttleb pn:,f.;
mYlllu, glat'Kllw<"jgO,
.

Pnkllł.tlY Akok
tudv wląt.e I!j~

klalh,l prN'!tóbcr.cgo
lu IImrkow<l!ł<'l

Sprawy bytQw~, ,1\ s«!r.eg\1~

wyd"mdu
bud'lwl! . ~a# uwpalrwnl<'!

W.
%

j

!"MYlbil1ą~

w MQ{;hnW1f1

()M

górnJ\:M!$ą,
więl~t!ttl

nowego
wymaga

o-!;J:D.dka
B\/illlj: I
UWIgt'

nit ~(!ĄyCM7.R~'

bnk i'll.rnObtlei\U, Zai)lll.flle wy- wla\lt lertn"",}"e.h, .Oi::kniw~ illę:
hlld{]w/l:łi~

\t!~o

k~biMtu

rolm tOIU j('J!l trudne ł

:In
b>";,17.1:·

w,.mll~Rl ... "Ni kJerM\'rl!dwa bu·
1nWY MIt~ wyk.rt1'\llwt6w 'i"l~'M'~
gólnNtó
vINli!l!{U.
I!ptllwnf'~"
PtzYIl:rl-fOWanlll budowy OrAł: Ilt"j
órgan!zac,jl. Przeclua)!!;Ol' /i(t:
dee:vr:fł!' IW -sprliWiol!' lakah:llaejl
kombInIlit\! cfa.t \)ewnę fil r.wlllł~

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

hrak

wędlin)

ml~l!.,

M iIlwltl!:..,

UlT(!bkf tclm!J"Ilkriw ki}plllnl ! 'bud,:,%'nldwH oci:ektiHI
na !!l-WIH';- \t' Ę14':-! hll'ldltrW<&J 1»wja!u,

IIllmtt
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N'ajwjększą booolącz:ką
m.!e~lk/J;ńc61.V

całe
mJa.s!ecz;ko
korzysta z dwóch
tylko studzien L
pob1iskiej
rzecz,..
ki. Wszelkie :ch

daji:e

Iy U!.Vlme na

czym,

ru~

Mieszkańcy

da~

CHULIGANI
MIESZKANIOWI
".

/i iedz:j~nka w .POWiec:le kle
'J leckim t.nana Jest z tego, 1
bm np. na Zagórskiej, na Zc"om s:tkalne] kosztuje ,ok, póftora t~"
li znajd\Jją Slę ~utaJ b:l-!
nlepamlęLnych lat
starania
spe!ZIl.li, starali się, piskiego, czy na SzYdlów\;\J
,~llj,ca d. Tzn, ofiarowane ob:- >tale zlota I,amle'l'ila 'twaneg~ i
lIaJ!, Stworzy!! :ns
Chuligt10i tluką dat ';wk! OIt:waVl:owl nowe mJcslkgnko o
,1opniklem ·hutniczym, W daw-i
wc-t kpołea.ny kodachach, lamią śwlezD la5ad:w-1 wlen:chn! 50 m kw
nych czasach byla tu w)"doby-:
mj tet budowy wone drzewka, ObrF&ują hlotem I' )~kieś 75 lys, 1.1, Ho.:ne,
dociIU:ÓW,
który
kalem ~wieio wymalO'.\'ane śdn oprezenlowaw~zy ~('clJ1:,,,
wantl nawr:t miedź; stąd też nnz
zebra! 10 tys, U,
ny domów: zar;Jr.czys1:cza.lą licho teldwi tnki ,,?l'obluZg".
Za ZygmunOst.atnio
władze
dy j pIwmce, zflmH~OlaJąc Je w jeszcze na sl",bie Iw~zty Jego ~t:l ta Stanc'go bito IV Mit:dzlance
mi(!j~kle owzymasklady śmieci i w ,ubik!l('h~,
lej ek5ploajacJ~, W ,~>tlad,,:,Y,ch monety, tzw, "miedllakl'; .. ,
Iy na ten cel 100
Można tylko podziwiać dobrq, K()sztów wchodzą fH1jprZeroz~1C)
ty s, 7.1, Zapm;e)\:~
wolę i optymjlm administra~ji,: Pl' pndatkl, oplacanie admmlDzi~ ON Mledllance rr.!edzl ,1.)
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wyklinuje siedzenia do ciągoika
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Redaktora depeszowego

J'

'Zgłoszenia z p~daniem kwalifikacji-j propono~a~
nych' Ws.ł'Unków należy przesyłać pod adres: "Kurier
Szczeciński" - Biuro Ogłoszeń, Szczecin, Pl Hołdu
Pruskiego 8

II

nowego typu na amortyzatorach.
Cena 1 kompletu wraz z poduszkam.I wynosi 1.651 :d.
POUl tym oferujemy -
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·wykonawstwo
rozmiarów orazwulkanb:acji
opon do $ 91
jak również wszelk!ch prac

wchodzących VI'

zakr~5

robót ŚJtLo;a.l'sko~spawalnfclo~t(lkarskjch
Roboty wykonujemy z własnego materiału - solidnie, szyhko i tanio.
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23 GR1;DNIA H/57 R. O GO- ..
DZINIE 16 w W, P. H. M. w Klelcach, przy uL Chęcińsklej : '
Nr 14. C'!'nm

wywoławcza wadium
35.000 zł. w

Przystępujący do pr1:etugu :dotą
Ogi~dat motnli codziennIe

3.MO :d,

wysokoścJ

:": :.

(pod wytej podanym adre~m),

IN Wyd. Prasowym
"SltOWO umu"
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od godziny 'I do 15

Biuro Reklam

JEDNOROCZNA PAŃSTWOWA SZKOŁA ROLNICZA
BOGUMILKU
p-ta Lel6w, pow. Wloszc:wWQ, it. kol. Konl«pol

Pracy
Wyrobów Dru wn yr: b I Metalowych

.uD-"" . .

l~ap._::Iyd_!,H:i

w!nnl_ posiadał::
kItli s-żkOfy - pc,-a:Ha"i,./owt'l.
17-24 lat,
dwuletnią
prektylt!1 w gospodar~twle rodzic6w,
spółdzielni produkcyjn~i lub p, G, R,
Kandydat (ka) ubiegający się o pt1.yjęc!e win!en (a) pn:emłać:
ukOi1CUiri~-7

wIek -
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DyreKcja ~elBcklch laKladów 6aStfonomicznycn

ulica Kościuszki 35
G~łBd.ać

do dnia 31 stycznia
pod wyiej podanym adresem.

__

na -

EV~~q@1

ł ~~E!ÓDZKI ZARZĄD ŁĄCZNOSCI • KIELCE

~

NA OKR.ES LETNI 1958.

300 ton lodu 6fIIOUJlIf"olltne flO

I

ł
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PRACOWNICY POSZUKIWANI
Gm!nr.ych Sp6łdz!elnt "Samapomoe
Chłopska" Ząbkowic'\'! Slo, woj. wrocławskie, zatrudni z dnll!ID
L l. 1958 r, KIEROWNIKA
rsitladu handlu PZGS:- ~:,:ma'
gane wyższe wykształcenie eitonomlczne ! 3 lata prutYKI pą
stanowisk;! kiercwnic1.ym wzgl. śrE'dnle l 5 lai praktyk:,
GŁOWEGO KSIĘGOWEGO zakładu handlu PZGS - kwalifikacje jait wytej.
Pcwlatowy

Ludu"

Powlad/lmilU'llY Wflzy;tkle lUli !31ucje i urzędy. te Biuro Re-

klam I Orlosr.en ,.słowa Lud II" (Kleke, ul. teromsldego !'l,
tel, ł8:58) prt:vJmuJe takie z,ul1ówlenla na. reklamy radiowe
dla Ekspozytury PoIakiego Badl.. w Kiele<M:h.

1423~k

przepustkę "'wj''''j
wyd.lU'lĄ

lm. H,.",
M nazwialro
Sl!yoy 15.

j

pr.t.t!z
ZPO
w
O.',"w,u
Pr-tydat>:!k,

,ww.słll.wa

Związek

INSTRGKTORA RACHUNKOWO~Cr PZGS,
2 GŁOWNYCH KSIĘGOWYCH GMINNYCH SPOt.DZIELNI.
2 KIEROWNIKOW ZAKLADOW handlu Grnlflrt;iCn Sp.M-

~4.lUI!.iI..6..uJI"4AU..u.4U.4.U.u.U.J..U.t.A.U."4,4·"·$"·$.U.~U.AA

legitymaf'ję

v:

1

Ogłoszeń

Biura Reklam

uSłowa

~aclek ŚIII·'ąlol. znych

Oferty w zamknlętych kopertach naleźy składnI'! de dn:a
27 grudnIa 1957 r.
Dyrekcji Kle'lecklch Zakładów Ga~
, !!tronomlcznych w Kielcach, uL Głowackiego Nr 2. 14M.mi(

i'

KOMUNIKAT

aby nie czekać długo przy nadawaniu paczek,
ponieważ na terenie miasta Kielc jest tylko
jeden urząd .poczto'WY.

tJNIEwA1<NrAM

I

prz.ctsrg - - -

'L'ŁOŻENIE l ZABEZPIECZENIE TROCINAMI
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ogłasza

WYRĄE

szkolne

nadawanie

R

ZWQZKE

Egzamin wstępny odbęd~ie się 14 stycznia, a nauka !'Ot~
pocznie sIę '1-5 5t.i'czn~a 1958 r. Nauka Jest bezpłatna.
tJc:mlowle (ce) mIeszkaĆ będą w Interna ci<\'. Stypendium na
wy:1:ywienj~ otnymywać będą, tylko uczniowl(! (Cf:) wykllzu~
jący .sIę dobryml postępami w nauce,
H07~K

E • IImehlelszł
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w K!elCi'ich

6) św!ao('dwo, (l stanie majątkowym l!'1:ldzk6w.
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.
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GłuchohZ!I.

1) podanie
2) i,yciorys
"3) metrykę
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Sp6łdzielnia

!I)'!IlIa!§ll!.<lM ;{UJlpfllS~
w czasIe do 10 styct;nia 1958 r.
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osiowe l promieniowe wszystkich typów
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Warunki do (lm6wlen~a z Zarządem P. Z. G. g,
na sBy o pE'lr.ych kwal!fikacjach,

R~flektujemY

wyłącznie
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KANDYDATA rlll stanowisko instruktora produkcji ogrodnl·
czej pm~.1.ukuje od zaraz Rej. Spóldz.telnla Ogrodnic:ro~PgZCzr.lar·
ska w Garbatce, pow. Ko)!!entt:e. Wymagana znajomość braj)·
'i:y ogroonkzo • warzywnej oraz praktyka, Warunki pracy I p!~"
ey do ,omÓWienia" R(;!lckland \':Innl
przesyłać
zgłonemil
pisemne nil; tldres Spółdzielni j. w. z podaniem kwalifilnl,c,\!
j dotychczasowej praktykI,
1432<-K
Jędn:ejow!lka Wytwórnia Tytoniu Prwemyslnwego - OśrG"
dek Dośwllłdł.'Ullny w SkrQniowie. OGLASZA PU8UCZNĄ
SPItZEDAZ Je(b:u::~ k:rQwy maśd czarno-białej, lat ,D, wywkomleeznej, Sprzedai !trf.lwy 0dbędzie się w dniu IO.XII.
1957 r. na targoy.'isku w Jęd)'~ejowk,
1417·K
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TECHNIKA NORMOWANIA l wykszta!cenlem recho!cznyn1 l
co najmniej 3~letnią praktyk!!., nn Ilw.nowhiko technika norm r
wania, zatrudni od 1 stycznll\ 1958 r, MIEJSKIE PRZEDStĘ·
FllORSTWO REMON1'OWO-BUDOWLANE 'W STARACHOWICACH.
Warun!d placy wg siatki pls(: w budownictwie.

1405-1{

PROGRAM LOKALNY

.' 'lll,oo p;..,g.~~m .udyc/l lokalnych. ~i>'
mimika!}' 11 łO Klfledd d:tI~lln;k rg.
dl<lwy. 17 &) Wywt~.d ~ N~e... WKf.G

ril t~lt\ pj~r.6w
f*r,,'!tkl)~'Jetn)'ch
f!)t'Wtl!1l
I(id~c
~.ly[ny.
lll,~ MtltykR. 1B.20 F~lI~!"n

mg,. , !3!sdwela!.:jem

n1'5urds Smj)hw~k!~o pl. ,,0
b.fth !.OOI.tritll<:h",

~:w·

DWÓCH lN:t:'IlNIEROW ODU<:WN!KÓW z praktyl<;q. lEON'.r
00 TECHNiKA NORMOWANIA. JEDNEGO. KOSUł:NJlANTA
STRAty POZARNEJ 1..a1.najom knego 1. zagadnieniami .p"O.P.L,
mtl'udniq ZAKŁADY MECRAN ICZNE I O[n.. E'WN1A ŻELAZA
"BlALOGON" w Białogollle ki Kielc.
Warunki płacy l pracy do om ówlenia

z Kielc autobusem MPK Nr 1,

na

miejscu,

DoJad
lS87-K

. RednguJt K()I\;e;!um
Adr-ea Ri!drtkcH: "Klelca,' !li, 'lef'l)ms!tle!ttt fi
w, Radomiu. ul Wltolda:l __ tej S'7 ...'lfl 0r1rl.,.If11 w. O~trnwl"lI
ł8-«t, Celty ogIOsz;eÓ: ogłoszenia drobne II z.łote ta d ..wu. Cena prelilJ"

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
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