Jak~'~domo.

Bre~-

n!ew .:a1 n. cz"le Datt~lno'
nadawe; dele~acil Z.SRll. która ,m:ebvwabi z o!icl:!lną wi-

zyta w' Mon~o!.k!el Republice
Ludowei. zaś Aleksaneer Szelepin, przewodniczył delell_d!
radzieckie\. która odwtea.r,
Demokratyczna Republik. ·~kt·

namu.

'CzJ je.zczeiedep,
kład v No.laa ,

I Pierwszy eement 1r ma..~
IWstyezniu .... ,2h",OO CooldinBdef'D
GMINY 'w Nowinach już ponoć, jak dotychC7a. ..NowiI:y", oczywiście dzięki znako- .
mitej jąkoścl ,lóż kamienia.
wapiennego.
Ewentualne rozt>O<'zęcle bud ..
wy nastąpiłoby w roku 1968.
J. G.

Nowa szkoła

E.Ochab
przyjął
ł

prezesa
sekretarza PAN

Przewodniczcacy Rady Pań
stwa Edward Ochab przyjął
17 bm. w ,Belwederze
Pol.kleJ Akademii
prof. dr Janusza

Równocześnie podolsano pler
ml~dz:v obu k.raiami umo-

MUl

wę

koo~eracyjną w dziedzinie
0IZeanyslu
mototvzacyjqf~O.
Przewiduje ona wlataoh 1966-

1970 wzajemną dost!lwe .odpowjednlch zesj)Olów f części niez
do Produkcji au\obu"
8ów l aam9i'ho:l6w clęurowych
.wVtWlln:anych .orzet;"r~".ly
będnych

motorv?8ovine Pols!rI i

l.

.1

we.lr~·1 ~~f:~~~~ł~::'

Jalllrl

stutki p_zl

?,mi r\'1
od
prl,t'rl ĄdU~f)mQ

lu.

SprawcĄ

0 •••• 1 olę mąt·
.kl.j _ lhnrYk
) llQ llok@allill itll" P'fil}W.
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.. C't:,. PO,...tł" " jakl' tpoł6h
po~ " ....,.""........"d.,saJ_otm
wdĄł łubtał "

kO»kunle'

'.t:

III

~l••

zar6wno nug Pn
f.dni••
tet wszystkie taU.'\dy
póWlatow. T?P-R w katdej chwtl!

J.łu.k

dobrĄ

radą....

ł

(jt!powl~dnl

.ekstówyml t mu..
Porutdto w KleJ('ach w
dnłu Ił, .t,,(mł. o godz, 18 odbę
ml

1M.tetiAlam.ł

2Yć21lylłlł.

d.7ht' .11 trmvn14t w KlublO Ru~
dbwlanyeh) ,potkanie g piosłmką
fsdz1tek.fł. SpotkanI.
poprowadal
red. Miro,łew NlrJurtltt. Magn ...
tnfnn. nalft:0W'!ł!9 n'erenf. rad~Ił!'C

kich pto8:~uiek. Odpowiedni komen-

tar:
•

ł

m.

Na bk• .dez~nł •• 'kto "

ublł,

hut rok" W",'.I kontutU

II Ucz:ennlea liceum

c'ł'--'4i'go 'IN
Trnpi&ur

ogólnoks-7~al

Chęcinach

Ełtbt~tłl

-

indywidualnie. • zesfJ-:)w
ło'Wo - duet mMkt z. Fabryki Na~
r7.~d2t Rolniezych w Kunowie. Lau
;~atka

wróciła

właśnie

2;

wyelecz

:'i do Zwldku Redt1e-cklego. Wy_
(ect.ka l$. był. gł6wn" nagrod.

e:lmlnaejl woJ!JW6da:klch. Podobnie
7:'"9I>it" łeat w tYm. foku: n& RWy..

ciuce równie! czeka wyclf1czka do
?SRR,

.. Mam •• 4łłeJę. te nł. łłędtle
dJuco~ VII tym roku ufn..
kouu,... Jut ataCl
l,:e 1IIJęk......
C!c!~ała

tf'r'CłOWamt

II Tak. wJem ftlJ., t. baMv.t po
',,>a):n f•

prt:YliotoWUJIł

slft do kon ..

h!!'su członkowi. Hspoł6w lIrty..
Ftycznych: WOlt.l Klubu Budow1.~
[,veh.

7A:interesoW.ńht

2nt

dołć

Skandal polityczny

IIJn'ItOATLIIC'I Wili MY84
II "ZONIII

.1~"':1:~r!r:J~u .;:r~!!:.:S~zt~

we Francji

poiWlfłCOnł •• t.attcanGmu ",talent.
kalendarH IJt:lpr.s na tok 1... orali
rOllrywell 4r"*11\0.

oprłi'aowanlu

w t'0W'ł'tY'm. enłłfl uwddteu
rr,y to }'''a~eJl ~SłoWa ,,\&<11.\"'.

('('te,

nit.;:t%1J:::t,/~'::k1':"~~ 1.!>Ot11atU"'".

1 "go pOs••n JJałl, .. pr....m,. ".
Jp! tera. al eumłucJ. wol.w'"

klen

łIIJ Atot ocmyWet., przypominam
18 lut1łgo o #04a. 11 w Klubie 8y,..
elowl.nych.

IJJęto

dl6cb IfO:nycll lIIorderca
~~

. . .W,U

014,
N... ad'.. , ,....". l-U4U"ł

c., pl.

Wczora.j

Z łnlclatvwy

Idelec-

P"cI.",. ".lotnlego ",,,,,,,,hu

k6w I woj,kowych, x.kl będzl"
IQ'
1Io1""'Y I legI)
IIv" No mJI ....10<1"",,, Iylko ty
I.., t..
o,ml! 9en"",1
który O!llo,11 d ..kklm<J.
lojcl<1Okl wobec legolnego rzq
4~. ,lonqł no mlł.. uw, led ...
f<llnegc> ""du woj.kowegG, W
przMn6wiGniu wygJononym prze,
Mdlo "twlcCClył, t. ,zewię,uo

pr..,..'_

"q-

1,,,,,,1. dow,,"""

. .lłJ

..

etAlia"adu t.

~1~':iP:~':t!.:;~'w. -:r;::t,;l:i::'

ktorzy b~4 typował tl.jtrafnl~j

orukuJ. n.,rodY łllczneJ warto..
ki,,) KomeRdY ChoruWi ZHP łel
ok.... Iy•• IL MWJlIO$ I ..T.",.
odbyła. ,lę konferencla 1>1'l1li0- po", kt6re
mp6loraanł",olll
WII 11 U<itlalom przed.Plawlclell
plallJ/ląl1l
iedłlllcjh ..Dzkmnll!;a IAldow,,go", "G10i0U PrIl'CY", jelew4tzjl I
..Iil~ IAlllu", Z IIlc)woyml
klerun!ktlllll dUfłł~ Qarcer-

r...
4,.

*,nu ("... 't""""HI. I.b po prosiu """ord_o ..I<tlu ""lity.

OlU'Otłe6w

łIIIlel W bletącYilI

nal

ze,br",,~b

roku

r.apo'Z-

dzleMlka!'7.Y ClIkóm&lldonta kieleckIej
CllIlr"",,1 7JłP - Illemulaw

.tęlliCa

Musiał.

W dyaiklwll4 m;ug6Jnt" duło
młelloca I)Oiwlęeono oroblemom
lIWIlIUllYin z Drowad7.oną mECZ

harcerz" kampa.n!ę " "włęt •

zakładami

pracv",

TUZ

W ,,"'ole:n'. '""kcii dOIr<:hc",·
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'ft.,,_14ul. II"''''

.""oh

l00o.1ecia

sttiw!6 obraz w.p6!e"'_C 1111
hlstoTIICZ"" dziej.
ElCIAŁBYM

Wam !'Tzed

j
l<

mi.
wyBaćm,ga
w
8 km od. Radosnla
Jest to obiekt na
n",voe_n1. wznles!ooy
Jednego roku. Pr.
p61 hektar.' ziemi pOd
•zklem pozwala prowad:dć produkcJę nowaliJl>k
na ..eroką
.kalę, Przykład S.ćmagl mu.;,1 zdopingować radom,klc,h
cgrodn!k6w do un()"IN{)CzeŚ4lienła
swych obiektów. Rolnik • Za-

_____u.______

lewl/!7L Nad mla.t.m,'" IItI fund",z.. RozbudowOM %O.t41&
WZgÓTZU "Znlerienicl"..;. .fer- IBtn!eiąca ju.#; od dawna '4b'1I
CZI/ w IIwbo kurIU"" w któ- kG ma8%11n do sZlI.cia "Polna:u ,
rl/m; wedlug Ie~ndl/. .pocZl/- otakte zbudawana coZkowlcle
1.!>aJq zwloki chana tataTIkiego, "Polna 2". Spo§.ód nowo wl/Z . tego kurhanu rozciąga .ię bUdow" nllch z,,"!ad6'D wysuwa
wldak na leiqcl/ u ,tóp calll ;ą się 1'0 czolo Zakladl/ Im.

poi_kich miast.. ŃI.
ono ani wielkie. ani też
przemySIowe. Nie jest to także
jakU zna nil oŚTodek kultu.
rolnu. Co w nim zaciekawia? PrzemulI,
J.gO dzieje i dzlelldzlrie!.zlI.
Jego poloźeni4ł ....; n4' "krańcu"
R..czl/PO.poliuj. Jego ludz!.
-ofiaTnl, dobTzlI orl1cnlzator:1I
ktllTzl/pTzl/wróclll żllet. mlaslu
!'Towi. I;marlemu. .Mla.tu; kM
re liczU' N>ięcej niż 1000 latl
Staf'li, pocllllll/ rlln.k. ,tare
Rozpoicle.a .ię po obubrz.- kamieniczki' podcieniami. wl.
g4ch Sanu.
Stara'nowa
częl6 .,... na że koiciel"" I bani. cerkIewb_gu,
M •. ~••%tld murów. talomy .ta
. 'tl/chdacllów. Z klębowllk4 .ta
ej< wl/suwa .Ię na .wschóti .,..bT
"1/ wqż torów

do Hurko-M,dl/

ki, ostatnie; .taf.# (lTanltzne;
.. ~SRR. Hurk4-M.dllka WTaz
z nie/tbl/t odleglą Zmowicq. to
jeden z "a;w/ęk8zych ; naino
woczeinle;"l/ch 'portów Iqdo-'

wych -

pTzel4dunkowa .tacia

gigant••
X/edll .chodzlmll ku miastu,
.polród drzew wychyla .Ię bTa

ma wjazdowa Itarego·

,R

ADO~lSKIEJ

Og'odnlczeJ

Sp6łdzlelnl

przybyło

o-

o::tatn:o 8 nowych kontra ..
h.n\ÓW nowallJ.k. O 11. w ub.
roku

.,kontraktowall Ich

~amKu

i

dwie. okrągle ba.ztll. Obecny,
• ':,:e!tełall'oWY ksztalt· ,tomku na·
dal ml<'w 1680 rOku'ml11dy Wio.'
.ki atcnitękt Gal.oz,o. Jl.pp/an~
~Zamek obec.ny zbudowano na
miejscu Iltarego. gotllckiego, za
lożonego przez Kazim/erza Wiei
kfego. ZTe.ztą ;u.#; od X wiek ..
(sq n4- to naukowe, 4rcheol-o ...
glcZM' dOlDOdll) I.tnlalo w tl/m
mlei.cu drewniane gro<lzł.ko I
( to 'łDIdoCA<III. dut. • okuale,
.koTo· 1301"1"", Smtall/ !'Tze%Imawal w nim wraa " calą
l1»oj4 dTlltylU/. późnlej.ze <lzłe
j. równiet. obfitują '" odWledzfny kr616w. Kazłmwrz Wwl
kI, JadWiga ł Wlady.l"", Jo.
aleI/o, ZI/gmunt August ł Ston/slaw August Pońfl1lowskf.
'Pierwsz« hlstoTlIczna wzmlan
ka ., PTzeml/śl" pochodzi • roku 981' ł znQjduje "q '" ,,,,_
kich kronikach Nestora. WI/mWII!a takte Przemyli mony
podrMnlk I za'......m geograf
arabski lbTahlm Ibn Jakub
(1I~5 -'073). W tych I p6źnlej,.
GZI/ch czasach PrzemIIti bili wu
nI/m 04rodkiem hancllowll1ll,
polltlicznl/m I kulturalnI/m. Tli

58

Dwa

tal

Urzl/Żowałl/' sił

ulak! wę

Dl/mltTow" produkując. tTamfOTmatorlI WYSOkiego I niskiello napięcia. Fabryka P/y t PIlf
niowllch. Zakłady Produkcil Tu
baTU Kol.iowego. Zaklady Automaty"l Przemył/owej. 13 mln
"" Inwestuje .ię pruciętnIe co
rok.. w
nowo 'nulownictwo

mle.zk4nlow.. '

W dziele odbudowlI

III

zdolnO"j

80.
'11 lep
... Od przy~.ętYell
w we
planie
docelowym
-.z ....... .ttIclo nie trzeba
przypisać włamta.".

rolę odegraI .połecznl/ łDI/
lilek młeuka7lców. Co "ktlfWnt.jli nalożą do TOWaTZlIltwa
Upięk..anla Mla.ta. ZlfWotne j

malq

w Europie zl6ł llpou. lila:
I.BIę Jednak. te Dł.......,.
rynek. Je... ekspoń podparł ....
l)'atencJl! fabl7kL z.,raatilll
sławI kraJ lekee_ty.
'J::ocmy .bllans Gacek Układa.
się mniej więcej ... taki łtIOII6b.
Wyprodukowano 2 mln m kw.
suchych .tynków. co Odpowiada
około 75 pr<>e. mocy wyłw6!:
ezej w tym. lIśO!'tymencle. Z te
go połowę wzlęła Dania, Szwecja I WI ..lIca Brytania, m resl
tę • pewnymI grymasaml'krajowe budownictwo. Jeden ml-'
Ilon utuk bloków IIpcowyeh 1111
ściany wewnętrzne, równy peł.
nej zdolności prodUkcyjne' kOm, ,
blnatu upchnięto. na .%Częśde'
krajOwym Odbiorcom. Spora;
część kamienia gipsowego pG-\
wędrowala po bardzo korZ)'lltnel dla nas cehle' do kraj6w
zachodnich. I'{ajllorzel było
SUChym gipsem, panlewd &dolano sprzedać Ilość Odpowiada_
jącą .iledwie polowi.
ci kombinatu. Znacrna llczba:
urządzeń
prOdukujących tal
alps Jeet nlew:rl.<orzYIlłana..
j
Joteli mimo to wyniki f1IIlIJIlj

.uchliw. to .towarzysze..I••
Jego to .taranlem odnowiono
pomnl"l Mickiewicza, Sobie.kiego.
Kol,ciuszki.
Pomnik
Wdzlęc.nolcl dla Armii Radzłec
klej. WybudowallÓ' nowe .kw.rll. odT"taurowano tobl/tkową
wieżę zegarową. Klika lat temu
,TZUCOno ha_lo .,Przeml/IImla.to kwiatów". MI/II chWil"
c!la - PTzemyśl latem rz.czy
wiścl<! tonw. w kwiclklch; .. ,,'. Z
kwiatów tel/ChI/tają lię odnot9io-ne, kolorowe zabytkOWe ka
t1ileliiczk!. Miej ••• ruin·...,. ",nisz
czeń wojny zajęły wlelkU
kwietnikI.
Tak wllgląda mlosto, " którl/m nie ta" dewno pisano, t.
"atanqł to nfm czaa".
.

portowi. Gacki mIały prod~1

wać za
ubiegły
clą 205

180 mln zł 1'OCml.,~' .
rok zamknęły ~j'
mln :tIotydt,
j!łC planowene .yskt. BII:8płri,
• nawłI\Sk" pOkryl..atraty • ty.1
Inlu nJewyk .....ystan:reh IDOą.
Pozycja Gacek jest dziś 0,
wiele lep... mi kilka lat tamu, totet wszystko przemawlll
za tym, aby'PTzyłtllPlć do .....
rokiej ."gipsowej" ofemYWY'1
Eksport daj. poe.ulllo pewnOś
ci, Ala kryje W tIObIe rrołbI: nil
'głych wahań kQnlun1Etu.ry. Dla·
tego I trzeba ehyba pr
'r
..Dolinle Nidy· drlWl
.. y h
n~ aby niepOdp!
.a1I1.r
zbyt moa:I<J eI<.pOTtem, tym bai"
dziel. lt nie rozwląte on
blernu, przed jakim .. kilka)
lat otanle kombinat.
.

przekr.e..f

pro..r

(DoIi06e11inł.

D& • • ., (

• Jh ....

IllIrawle "stldl6w tlell.lez.,ellml W

Nie uczelnia
I.ecz pomoc dla

studiujących

Prsedstawle1e1 AK swr6ełł III. do ~.. 'snłftl
łtra sekolnletwa wytszellO do . . .w nau_la te1ewllIyJne$'O. profesora Janu.sza T1m~ I do cI:vrektior. Departamentu Studi6w Technicrnfl'h MSW. mll1' !ni. Jakuba
li!l<ert!'. z pt'06bą o dOdatkowelnfOl.'lD8.cla CIa. temat .,atudlów
teehnJ~ycb" w TV,
.

'Potrzeby lIOfIpodarc7AI n _ TrZeba Wyratnł. ~E. fili '
Łozd/Iti go kraju wymallalII ()tIł'(lłMe$'O IIIe hędzi* to otwarta "PoKtacl& ł
M.... zwiększenia kadry 11I1ylll.... nllta Telewizyjna", Iec& lIOmII!CI
sklel. z poloten!em' lIZCtelI6!ne-. d!a. atuden. tów.
~jętyci.
NoJpU:kiiwJue lata rozkwitu 110 naelsku na ~łeenl. Inty- na U_lnle 41a praeuJ..",eb, ..
mlo.la . 10 ·1.!>lek XVI I XVi1. nl ...ów .pośród luclzl zatrut!- więe t4\kleh, kt6rz1· P04Illl4ają ;
NfdllQ.ue ' - CZfUII Galicji, kle n\onyeh jUi w przemyłle, pr_ ~ 4o'I'#IIlo6c1,1iwulltt.1
dl/ Przeml/II .bl/! tl/lko garmzfJ umotllwienle lmalut!iów w wle
y W' %lll:ladzle _
lIIłm Hwiel'clzą. Zburzon<!. %111.. e_owych szkołach Intyniar. lad '
Czone torty otocza;" da dzl,laj !kIch Oiraz w .y.t_le zaoc.zteeh.. '
wiellce",PrilOełlll/41 j .tanowią nyeh studiów dła pracuJących. niem
•
cel wllcieczek, loko ciekawe o. Dla . przykładu . warto polntorblektl/ lItareł 1u.#;cIzIBlaJ .%tu/d mować. ta .10611 w roku 1963 W celu zebrania W$tępr!ycli
Obronnej. . .
rekrutacla. na wleczorowestu- doświadczeń przed uruehOlilł... i
W okre.1e mfłbtlwojennll'" dla techn leme wynosUa « t y- nl_ systematycznych WYIdlł- ł
Przeml/II "al Bił trcdycYillll1ll sięcy kandydatów. to w roku d6w d'- . ~. h
.........,;
oirodkiem walki robolnl1«lw o 1970 ma ona obl,~ około 20 t y_
. "" 3 ue .aczy 11>"_ _
.polecznę, po!ltllczne wlltWOle olęcy OG6b.
technicznych dla praeuj.Je'II.
nie, " lwobod,. o .lePlZl! waron
Dot h .
jut od 14 lutego 111" 1\, Teł..... ..
k' rio
, .. t
...
yc czasowa praktykałlo- zj'• "'~._._.
wpr~'-"" t ............ ·
• ,....acy. <'u u. .u wl/ro". te; wadu. li nalwyts%y 0&1_
<CVLOA«
3'_
miarl/ boJown1eu I komuniiel wśród Plaeując)'ch studentów próby,cykl zaięć iI. ~ P!I4'
Jak St'IIII,lawZanfenckl, Anto· notuje łIIę na dwóch plerw- łtawowychpuAlclmlolów hl",
ni Gallń,kl, IlI(I1Inimif I(u,zko, szych lateeh $tuclI6w.. S_.• ,'-cb. obl..t;,.·.. ..~o- _ _ ........,.
J6tef Kowaliki.' wielu, wielu g6!lIl. ..6 łat
dft ,
'I
~ • w, ... lO'
.......
Innt/ch:
.
rQapoCZ"ltych .~6~ezy.r;J::e; łyśrednlal,k1óte meg~ .~Oo·
WlI(lar.eepla llłDOlnl/
rekrutuJ~y.III.1Ii lDałych "Od przyszłym kandydalom l1ł. ..".
ków, lIIIIus;en!.. do IIc!llt1l,...ello •• lItudla technlCUllł
li dojetdianla do.maclerIlYIlłfl'h gotowaniu lIę do ·e~u.
uezelnl ! punktów k<ll\sultaerl- w·'
......nellO. • Ten, ~W_,
- .... II"
nych.
........
Inicjatywa U!llESCO~z()t'g.nl kurs'" potrwa do 3Oe--. .•
_ania w.Pol1<~II~.M!!.di6wte.lellt otwarty dla .wszystkiCh
lewl%yJnyeh" zbielIla . się wlęe' Z lIętn,ych. 'T1'lte\)a~
najtYWOlnlejszyml .• potrzebami ezyć. Ii ucne.lnlovmla ... tel...
n.,.telIo. kraju W'. zakr_le w!lyjnYl:b wykładacli . ..I!:1ItH.
k.ntalcEillla Intynlerów na .tu- Wltępnegó" . nie>będz!1I ~
drówek IIOTOd6w, g/6w"JQg .
Tu do

ty WfA?; z n&$,:ym 'koleft ',rę
d,keyjnym red. J. Glęboekłm
.. j_1 w tej (mp ...l. > drulta
lokat.. Ponad li tye. _odrln
I.tonl. :- ol. konto, pllotów
samo'oł:OIWyeh. Nlem.t Pil1()W(It

len" ez..u po;wlqelll ""I n.
p_oc kolerom - szybownIk"", I spadochroniarzom.

,ut

>

vw.,,_

'wie-

wpnr"

f-!!lnelo WpI)"II'Il. na ~
lianla .IIIIAmlnacyjn' .lmy; .,.'.
powan!u kl!lnd;rdatf>w na ~
'.~ .uetelll:e.
.
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Trzeba prz)'zna~, te "kultura gipsowa" stworzyła w wielu
krajach atmósfer~; dzhtld której badania nad zP,słlOsowanlem
gil»u przyniosły u_rog Imponujących r,Ozwiązań. Wspomni.
ludzkiego org •.nl.mu.
ni jut Francuzi ., autorami
najlldrowS1.ego wnętrza zyskały nie1l11anego u nas
łączenia
sdany. wykonane z gipsu.
dwóch warstw suchego tynku,
U nas n'iljbardzl,eJ liberalni
por<>watą prZell1'Obudowlańl gotowi zgodzić się
tekturową, tO dale lekką
jed)'llla na wewnętrzne ścianki
śclan~ ogatogipsowe" tymezasem na prz.dz obu otron.
mle..oIaoJi Kopettbacl bu4ule
"Promonta
.!et 0$1'11111110 oslę411!. Jednoro4.lnnyoll. domliów, w których
'elany
gipsu .atallOwl~ rówzarzut,.
nletll... bud)'llkU. Tam nla bowY1uwa
ją się, te plerws,y deszcz u·
adresem lego ma
czyni z domków coś przrpomlPo Plet'WJze,
n"jącego bibułę oblanljwodą.
form nadaje
Zresztą
odwalln!ejsi oksperyIdealnll gladkóŚć, po
mmtatorzyudowMnll! trwadodatek pewnego apecy
łośĆ tego mat.rlału r6wnld w flku chemi-cznego cz)'Il1 pOWierz
II1Iłzym kraju. !,':ntu'jasta giPsu c\lllię gipsu tak plllAtyczną, 3.
4. Inl;, Jaromłóskl jC$t aulo- śclanę wznosi a,lę bez jakiejko!
rem bUdynku stacyjllego PKP wiek zaprawy. cZyl! po prostu
Zalesie, który mOŻlla oglądać na sucho, Tent. Haf przy pona trasie Warszawa - Kielce. mocy nIeWielu urządzeń, wykoGips zmleozany z wapnem hy- rzystują/! jakieś stare baur.!,
dr,Ullcznym l gliną dal maM- zarzuca Wiedeń swoimi blokami, montując ściany w r6mych

'lILKA Inform.ti! prze.
znacznm dziŚ' dl 3. czy~
telf1ików z oowiatu i
miasta Radomia, którzy In.
teresuła fiie możliwośCiami
zaocznvrh studi6w w dziedz:lrie wychowania- fizyczne)to~

Zaoczne studia wychowania flzvc"~n(,f!o prawa·
dzl Akademia WF w Warszawie. ul. MarYmoncka 34
oraz Wyższa Szkoła WF
w Poznarlu. U], Grunwaldzka. O orzviecle na te
słudła mOJ!'ą

uhi~!'!f'l6

*

51(>

nauczyciele.
Instruktorzv
trenerzv.lek8I7e sportowi i
innł
praeowrdcv rE'50rtu
oświ,tv.

zdrowia. 1\'!f1"lb: f er
ettlrstwR Or.ronv Narodowet. kf'mftt'tó'.lJ f-u:turv fi ..
l"cznei. 7wiazkćw. ZIT€'sze-ń. klubów
s")ortowver

Of~z

łnnvf'h

clz-i;tłaiacVfh

Ortr::ln;7Ar-i;

w

d'lj~c'!irH('

~~ucłjl1m

kultur'" fi7VCZ"'1et

dla nia('u~pcYrh kańc:'v s!(>

1J~vs'~~ni(>m

stra VtF'. da1e
t

m~!,!i

tY·Uhl

uprav~l1!('r;i~

kwalH'i~a('ie

rt-v.'7107naC7

r,e z uor~v:nl('>n'iami ah~ol
wen!6w studl6w _tadonar
nych.

Kandvdacl n. plerwszv
rok studiów winni odpowiadać n .. ~ęnulacvm warunkom: nfe przekroczony
40 rok fvda. odpowiedni
otan. zdrowIa, wvk.zta!cenIe licealne
(maturaI I

'P-raea

dwu 1 ptnła

zawodo ..

wa lub S-letnIa 1)roca

8PO

!eelM iw dzledzin!e kultury flzvcznel.~

Kandvdacl na merwazv
rok "'inni nrzesłać do sek ....t.riatu studium w ter-

mmie od l marca do 15
maja nast.nulące dokumentv: IlOdanl.. ankiet.

oersonalna oraz

ivciory$

świadectwo dojrzałości w
oTYldnale.
zaśw~adczenie
lekarskie.
kwallfikulace
na lOtudl. WF, zoiwiadczanie' atwierdzajace 2-18tni.
pract zawodowa lub S-let-

nJa maCe ,poleczn. w
dziedzinie kultury fizycz-

. ---------------------.. .----------------1

oodleqa~"

1c5uze soedaIl ..

atv.,nym badaniom lekarsklmJ.

EgzamIn aklada ślę. """

'el teoretycznej I próby
anrawnośc!
ruchowet
Plerws%'l' obejmule egza_
min !!!s_"v z lezyka 001.kle!!'o oraz ustnv z che.

mlł, blolo~ll

lub tlz>1<1 -

do wyboru.

przez p-bli, sp"awnn'cI
I'1.Ichowel n.:.tv rozumieć

'W odrd~sfenfu do
kobiet;
bIel! 60 m. skok wzwy!,
pchnIecle kula. ćwIczenIa
wolne I twl""en!. akroha
tyczne; "wlc,.n» !l' dratku, .k~ m1eS7!lnv. ł:wteze
flA t"!')ftl"(,1'arh nJpT0w ..

ma

n-veh. ćwl!!zenh z mU7-vka,
rtrwnowatn-e. nrzf>płvnł(>('fl'
.50 m tn,(HfObtm r'owl'Jlrwlrl
oraz I>!'~h. vl.r .""rto~~al.(3!atk6Wka. ko07.YPróba

Bf... wn,śr!

mełezvllltl

ohf'tm1Jte:

100 f 1000
f)('hn fł!'rfe

wol"p
czenl.

j

na

młtRZ'anv.
I>!',:e,,!vnl~rl.

A u nu1

w'l
Itp,

Gips polawla alę, na budowach, "<:.tyn. alę go toleroWać. Starczy tego, aby Gacki
splaJtował,., al, do etanu

pelnego

(DokolIczenie ae str. 3)

lta. Poza MHD, 2 sklepy warzywnicze posiada· "OgrMnlcza", .. PS! prowadlII Iprzedai
ow0t6w I warzyw w .klepach
opotywezych.
R6wnxześnl" wiadomo,
te
hurtownikiem tl.lonego towaru Jest "Ogrodnicza", bo ona
kontraktuje go u producentów
I mu,1 go od nkh kup!~. T:rmcz....,m tylko PS! zawarł. ze
Sp6!dzlelnią OgrodniCZII
umowę n. pelne za01>atrzenle awoIch sklep6w. Natoml""t MHD
tgla.r.a się po towar wledy,
kiedy """goś ••m nie mote kupie, Pla przykładu: Jeśli PSS
ni. mają<: sklep6w branżowych

ó()I!\··kUMta.
K!ęlee,

r-lu

mimo zllnlQllb.d

OIIi'ód~!ctw.

koord)'llulą

ota.

-

'VI

lepiej

z.Qpet~ni. m!.Dlateg<> ośmiel. 81ę za-

końm:y6 M'trkul prO\PO&'1cJ., aby ~.nW ludzi. m~

z

pelit WVlew6dlltWIl polechali do
Rado!n1ll nllue~6 lIę lak orsa-

z ..

konmwa$y!it6w r ....1ok Ich
.....ulIlent6w ~$ Itlilll., lI"łęp
w tWQl'lelllu • rhlllU. I"""oh
e1aillenl6w. NIIA.ac". kIlkuletnia
ro "tel 4111Q11llnłe 1IJI••lIlenla
ni. moAna. dum ....'. b1akllml
.l!JnlerOllowanlll a. Ilręll:l' budQMtlctWilo I'rlll!elMtle, 6w
brak uwad dlll II\)IIU ""eba
IIr~elam:vw.4, 114'1.....IlIo ,'.rl,
w 1101111101 lIQWJ'oII OIIraeowad.
Ale nie tylko korz1.~IIftI. z

obCYCh

rQzwlnę4

do4w1adczed

IIlpsow,

pomote

otlliDłyWq.

ZlIlcladowl

m,.

(DoI<O/IOIIeule leli .Ir. S)

lat zwiatrem wzawody

Pned II_ej. UcztĄ. Klol. ' ...y
MIernik wy.ral kr.Jowy t.l ..
turnleJ astronautyczny ł atartowal w miedzynarodowym
tillal. w Moakwlo.
nego terenu umotllwiają••lto
Irt.rt I 14dówanl. ..molotu.
DZlEl'i' DZI$[UIIZT
WIelu lu4z1 wtedy po raz
pl""",.. ,. ujr.. t" s bliska laZl$ altty..,
A...oklubu
l\JoloekJogo pr••uJ. on""
::~O:y~ Pl=-.eI=ka~~nl!~
nie nad.
pOmnaźaniem.
t..,a, k<ml<ul'l!Y - to ledn. z I)'.h lllęlmyclt tr.dycU. Prowielu form prac, II_alan- w.drĄ Iwił' dzlałalr."'" wO'Y".
łtld.
a.kcj.. 'r,.drcj.
b<>wn!Mw ~Irzymuj. byl,)"
mIotrz świat. VII kl ..le Standard Adam Wilek, który od
tl'l<"'o lal
wlcepr.........
A.l'oklubu. W Iym ....sr. Idą
tvł 'W1W.I ..y6
dl. n ... yeh
lIorw tytUł mlędzynarodOwo,o
wlcemiótr'" lJllA • w minioIlym reku Zdobył .. wart.
mI.j_ na mlolrz,,",-wach Węo
1I!.r. Sp.dotbronla"& sIU.. nl.
.%C?:ycą .Ił tdob'Yclem nlerw''''1r0 mloj"", w krojowym
:P~::~~~lctwl. tych •• kcl!
W.. y.tkl. . do!yrh"".,.wo
.IIk_y • takt. ob""n. wy"Ild pracY Arroklubu ., w
dutej mlrrlO ole1<t"", 4chPe1/,0 w.p6ld,la'anl.
o'ganltujl '.'IIóI""••ń.twom M'
1<l1•.<I8ml procy I różnym! ar401'0<!iUIlo ...

Masłowi..

kilku laly teki. POk.zy torPrzed si_u laty Kall- ganizowano niemal w całym
mi.... Pela atakuje rekor4 województwie. wSU/dll. ta'"
awiata. Uzy.ku)e .""k_ity ,dzl. znal""ło al" trocb. rów, ...uJt.t, któ,ogo do dz.l4 nikt
na ,wieci., Dl" lIó'!ńórtyl. Ma
jO<!n.k. ogromnego p ••ha. B.rograf

.. '1I1II<>!ocIe

nie .....

notował wyrok<>ÓOf. • której
skek .,,",-01 oddany ! .. tej
,ytuaejl ,ekord ni. m".. hl'~
utwierdzOflY prz"" Między
norod_ą FedorMlę Lmn!""""
I'rawd.lw)' 1',",11... lik_ok tOfl
mum się więe ...dowolM ty..
ko rekOł'dom I'ol.kl \lZY'k ••
nvm w tym samym roku..
W 1959 .roku Kulml.,.. 1',,1.

j"".cz. raz zootal. rekordll.t.1I.

Pol.kl. Ponad MOO akeków _
ot. konto sekell '#".<1""11_,,.
woj .......go Aeroklubu.

.i,

obyWatellllwa , ... _.

Bad.d ł Do6w1adnlzować
prawdziwe oerodn!e- CHd ZJ.dIlOCllłllDla l"I'''mysl"
lWIO, n",tomlQ4lt radomiacy nleeh WapIenniczego t Gipsowego,
posiadalącemu .Wll flUę w Gae
IY>P8trzą lak wygląda obrót r.le
lonym lowa_ w Klel_h.
kaoll nlllt "lo zabl'lI.IIla .taw&4
)Il1mo w ••y.tko ledn.k wa!~ vi Uwody o Pierwnedatwu 'VI
nlelsu Jest, aby mle6 czym 1f{>1<<<~,..tanfu IIpłu. JueU na
fazie nie mam,. wlasnyeh łwlet
hllftdklwać,
'IV. B:IItOGULIW nych pom,..ł6w, to lodnale m.co., cze,o Innl •• lIdro.~C%lI:
bogllte ,&<>ta I nowoczun" balii!
wydobywezo-pnetw6rczą. Wcalo nie wykluczone, t. Gadktl
nad kt6r:rm1 wlslaIJo kiedy.

podpisała
OgrMniezą" lUllCwę n. dostawę 500 ton warzyw,

Dwadzieścia

n~?

- NI,dyl - odpowIedzi al. prawie ~rZ1CZł\...... NI.
gdy I - Widocznie pragnąc uspokoić w,bunon. n_
wy, wyjęła nowe cygaro - Mot. wyjdziemy irt>e:b,
na taras - zaproponowałe,. - Nit chcę pen\! Ad,._
ml.ć mieszkania.
- Och, to nic ni. azkod~ ulm!echnąJem al4i
uprzejmIe, ale chętni. zgodr.llem alą na to, aby kuracjq tybetańaklego medyka odby4 Ila łwletYIIl powietrzu. ~
- Kaktusy lui zact:ynaJą kwitnąć - uopnę!., Wll'ft- .
dając nagle w meloncMUjn)' nastrój. Mlchol tak
kocha! swoj. kaktusy. Jed.n z nich pięknie kwitł.
Miał czerwone kwiaty. NI. wid •• 10 tutaj. GdlOle ClI
,le pMzlał?
Wysiłkiem wol! opanowałem zmlenan!e, które
mnie nagle og.rn~lo, zup.lnl. tak, jakbylll to ,.
Ukradł czerwony kakluB.
- NI. wiem - Odpowiedziałem obójęlnle. - Przy"
l!!IIam się pani, te ni. Interesują się kaktusaml
Miałem wratenle. t. obrzudła mnl. azybklm ba.
dawcz:rm spojrzeniem, Al. motU Wł, te mi
to tyl.

dalelco. 'lVMunk.I'1Il 1I000bawle-

nel. .klerowanl. lIJIł .11.1dla § mials••' pr..cy oraz
3 fotografie.
Zawllldomlenle o (S01>U$Z
czenlu
do
uzamlnów
wsteon."h kandydaci otrzyma ,,. do 5 czerwca.
Znam!n odb",,:. alę w uculnl. w ktorej zloiono
dokument".
CKandvdac!
dopuszczenI do egzamin6w

budynkach w tym
takte w
s!lkośclowcach,
.ipll'lach

Przysunęła ,lę .do mnIe. - Nllld1 nIc fil. wiadomo. _. ROZe)rzala alę dookoła, 'akbYw obawie,. ~1!1
kto! nie podsłuchUje n ..uj rozmowY. Znlt,,1.1I Illo11.
- '1'<l w og61e le,t bard_o dziwne, bardzo dziwne,
,. Zapach jakiegoś lekarstwa wydobyWaJącT 81. I ,.,
sęba niemn. draŻllI! m. powonienie,. ;prucb)'lllam
elę nleoo do tyłu.
- Co lest dziwne? - opytałem.
. - Cal. historia z Mlchelem:. Mnie si. to Wll7lllltł
wydało bardzo podejrzane-.
- PMejl'zane? Dlaczego podejrzane?
- Nie ma pan poj~cl., jak onI 6pleuyU mą z polI"e
bem. Pierwszy raz w tyclu wldzla1am. teby tak kogilŚ. galopem chow.ó. NI. chcę oczywiście n!kog<>
D nic podejrzewaó, ale mnl. slq to osoblścl. wydało
bardzO dzi"m •• Mlchol nigdy mi .1. nla .karty!,- Aa
choruj. na. serce.
- Niech mi panI łaskawi. powle, madame Valllft_
t1n, czy szwagier mój przychodzll llJl cm.nten II Ac-

D

""l'-

wl4mo

zamimlęcla,

wojdą

w

okt'OII .wego apo.tum. Stanie
.1. lale, rd)' um.cnl~jąc aukce51 VI ekaporelł, .Ięgną po
triumfy w kralu. Kral - przy
pómfnam)' to z naciSkiem ciągle odczuwa brak mal!ll!'lałów budowlanych,
.

44

ko ""dalo. Przecie! clącl. t4raa bylem lIasta:w!CIIY

na "badawcze spoJrzenia·',

M.dame Valentin wypaliła lwoj. Cypro I doje ni ••
"podziewanIe wycląsnęła ku mnl. żyl •• tą dlań. - Au
f&volr, monsieur. Milo mi bylo pana poznać. Gdyby
pan IOchcllll mnie kiedyś MWledzló, będę bardzo ra-"
da. Oto mój adr.a I telefon - dOdala, wręczalą~ mi
bUet wlzy\lOwy.
.
Przyznaję, 1.. odetchnąłem z prawdilwą UIIIII, ,dr
kobieta o końskiej azczęce .... mknęla 'za sobą drzwi.
, Po obledlOlo pojechalem do MorgO!. Ni. będą tw!ordzl!, te pragn~l.m się. nią zobac.yó tylko I wyłącz.
rus dl. dobra prowadzonego prze •• mnl. śledztwa.
Przyj.ła mnlo, w doolownym tego slowa znaczeniu
1 otwartymi ramionam!. T. dowody bezlntereoownej
miłOŚCI mUe łechta!y mą męską amblcJ., N. usprawiedliwienIe pięknej oll1'odniczkl muszę lu robi •• robić trochą nklamy, Mam 1,87 m wzrostu, watę 92 k«.
jest.m muskUlarny, wysportowany i mimo li prz.- '
kroczyłem jut czterdziestkę cieszę slę iwle,tną form,
fizyczną, ~uprynę mam gę_tą, c1"mnoblond zaledwie leciutko upakowatą. Nic więc ",tatecznl. dziwIUlgo, ta pel.na temperamentu tona kulaw.go oll1'odnlka zapalała ku mnie od pierw..."" wejr.enl .. namIętnością.

Ach, pardon. P<>wlnlenom tuta, wyjaśnić iIl<ąci II.
dowiedzialem, t. Carloo Ollveu był kul.wy,
Tak lut .Iq dzloj. n. tym' świecie, h kobieta 1._
tąc w łóżku z kochankiem, bardzo ch~tnl. rozmawia
o .wym m~tu, tyjącym, nj.~yjącym, istniejącym,
zaginionym, tQ właściwi. nle m. znac"nl., po prOtltu
lubI pogawędzić o mężu w laklcj by się on nie znajdawal postacI. Nie będę się tu zajmował anoUzą podlob pSychologlc1J1ego tego zjawiska I ogranIczę al,
j.d)'llle do stwlerd"nl. lak tu' Nie trzeba chyba zaznaczać, t. tego rodzaju zaml!owanlo mężatek, wdów
I rozwódek nie zachWYCa amant6w, w danym jednak wypadku mnie było ono bard." n. rękę,
Nie oponowałem więc, gdy w pewnym· momeno!.
Marllm skierowała ro~mowę na swego aaglniCllellO
mllltonkll. PFzekonałem lą tylkO, aby przy tej okuli

1I0we wcielenie
Tarzana

,""t.

t.l

linie;

fl1f)f'I-ęfitt'm

nlo Plale.la, ponlewd ni. 'estom amamem loaloW)'o
wanle le!:, choćby nawel J tak pięknej twar'łl J!O
proGtu nie Unou. rze<!zy alony ch.
• ,
Wy.luchalem hymnu pochwaln,go lIa cz04a POOllelwego 01\ y or1, dowledzial.m się jakim to 011 był
dobrym. mętem, jak, uczcIwie pracowal, ,ak oszczę
dzal, feb)' &obie kupić samochód. Szel'ok. panorama
gai.t zacnego orrodnlka przeluneł. alę przed moimi
oczamI. To takt. j.st coorakterYSlyc:ui., te k.tda
nieomal kobieta wychwala wobec kochanka ewellO
męża, tak, t •• luchając tego wszy.Uttoga nieraz 'motna lobie •• d.6 lIlg!eZM pytani., dlaczego So zdraduf,
J. nie zadalem tego pytania an! j.j ani sobie, Spytalom zupolnIe o coś innego:
'
- pOwiedz mi kochanie, czy Jw6j mąt' <1011116lal'
się, t. ty byld kochanką Mlch.la?
Z wrat.nla usl.~Ha, na łóżlm Patrzyla nil 1Ill\!"
roZtizerzonymi zduml<:nictn octurni.
A ty al'qd wiesz?

,V'mlechnąlom alą

sprowadr.llcm lą z po.
do pozycji
-li'r~cld sama mi'to w tej chwili pov..lodLlald Ja'
tylko alę domyś!al~,
,"
- loajdalll loa!d.JI! Podły lajd"kl
'
ChcIała mnl. udortyć: nie la bylem szybszy. ~Mocno
pocalowalom lą VI lisIa. Natyrhmiast przęazed.l lej

pr6be ",I"r SO'1f!owvc!n.

wrotem

wojoWIIlcZcY nadrój,
- Al. sklld wiedziałeś?'
- intuicja. A zr...tą to ni.
PrzYtullllI, się do mnie C/ltym
.Ieblo iliipf/lwdę

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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!'OIIIIldeBO es, wW.mInIe 14 lInloddaty
emila. . Oferenel eklallaJAcy oferty powyteJ
ollowl_WII ._ .Wl>łac!6 do
RPBM wadium w
10 proo. war~c!C)f.rty. &BOdnle a .anądzenlem
Burt.
I PMB 14111a 4. IX. 1858 f. Monltor I"olskl Nr 71158. poz. 417,
KOmlllrln. otwareł. efG)1 nast_pl 'fi dniu 3! etycznla 1966 r .•
• 8041,
I'rza4alqblor8lwo _trz.,. 8Obł. pt'awo w;vberu
otWellte....
..
120-k

1tII.,.

a.

I'<Iw1atowa Sp6łdzlelnla MłeOlal'1lka W Mlodzawach. pow.
lPIl'lca6w OClŁASZA PRZETARG NIEOORAN!CZONY nil W'/r_b w u.!eW!. "Sm;vpI6w", 1IW61l1tt I uI<lItenle na placu 1p61dlll.lnl orał oblot.nle trocinami· 120 ton lodu naturalnego.
W praetuiU
bra4 ud%lal pt'zedsl4btorstwa państwowe.
lp6łd!lłler. I pt'l!'9tnł>, Oi'JM'ty w zalakowanych kfl!)ertaeh
nlll ..y skłallł14 w bIur., .p6łdzlelni do dnia 25 &tycznia 196B r.
Xoml$Yln; otwarcie ofertnast.p1 dnia 26.1,1966 fę o rod%. 8.
ZIvItmsa al, prawo wyboru oferenta lub unłewdnienie prze-

mos_

~.eja

p--ł4

NI..... OhI6>t
ń-g~blon" lłłHy .....

1

lII'U re"
pas.tJ. 11116_0ta.
rtpel'lleja obuWIa or.. uhlCI w _ ..le plantorlI
ak6mlnel.

r
" ... f.parlleja ~a ........

Gneg0-1'I

a.douk1.

wy- ~~~lc~~~łl_P=l:~
4) PFI:AC:O'lIi'I'ifIK
na
kIerownIk':
2711l1-li
transportu. wyltllztalcenle trelInIe. potlldane technIkum oamoI:I'I<lltWAZNtAM _bIOM praw..
ehodowe I praca nil podobnyeh .tanowlskaeh ." budownictwie. ,ard" Nr O#łOfM. w:ydan. prr" Wy..
Warunki pracy I plac)' egodni. • ultładem ltblorowym pracy .zlał KomvnUUlejt w SandortrterzUt
obowi. tUl_CYM 'fi budownictwie: Wynagrodzenie uzaletnlono Da cacwlsko 36m BoC%kowtlkt.
a-p
"",1 od IIOłI.danych kwalifikacJI. Na budowle wypłacam,y rozWACH 1~ - Ctam6w ł1ł. u,.
ąkowe po itł 18 - dziennie, Podania wraz. tYciory•• ml ora.
nl._~laarublO1l_
PlUPUst,,_
odpl.uml AWladectw n.leł, klerowa4 na wytej podany adres. wejśełowq. wyda1'l4 pru. KZ'WM.
m ...
118-k
sza.KOCKI Ol'ftlore. um.

lIIIt.ąwh,

'- ..;. rtperacl. obuwia,
l ... N'p8\'eele obuwIa,
.; ... repere.'. obuwia,
l ... roparaol. obuwl. lII'Q fe-

l ...

...

fUliWtJko

"OW. ean4omlen:.

pas.e!a. pal1ewb"

... lIloncldeeo 8(.

:~'::~=~t~t.!t.:14';;.tn*:ka~::

Ik(t..
łłlł4.
tlNlEW A2:NtA o1ę ...ubl""' .......
101t6! Okupu PI, 1 - ' • dnia Ił
Wf'1':'eśhta tłłł! ,. wy1tawi0ł:f7 pru.
PnedBicblo"two o1;>rotu Zw1enę
Um! Rod.ow14nymJ w Kłllt!eae:hf nłI

.... ~~a

...

ł'lU-łII

C."o",","o, A?-

"TAlii AMrt<>j

Wt\! bei. POC!anl4 prlfcz)'n.·

unlewa.t:nla .kradrt,on.

Wydzlal Goopodarkl KomunaIn., I MI....kanlowej PrMydlum legttym.aejlf!: nknln" Nr &90, -WYd'.
WRN w Kielcach. ul. Monlus:kl 18 zatrudni: - INŻYNIERA n" D1'1"'1 TfX:hnlkum Ruml1:zn-M...
chanla:n. W Ostrowcu.
~ ..OI
'fI.gJ~dnl.TECHNIKA z wleloleW~ prakt;vką na stanowlsko
It. In!ynl_ra lub _t In,pektora dis CIEPWWNICTWA. - INBROnKA WlMrimłfJf'E, um. Tarło
ŻYNIERA "",ględ ni. TECHNIKA & wl.lol.tnl~ praktyką n •
~a~:~~~":OWpl)!:O;~~~. un~e;::::;r
l!anowlskost. Intynlora lub at. Inspektora /J/$ GAZOWNIC- amnt!"ln:k!e1 plus motoC'Yklowel nr
TWA. - JNŻYNIERA ELEKTRYKA "",ględnIe TECHNIKA 03ł2 I R!'! "Wydane pr7:e?! WydtUilł KoELEKTRYKA. wlel01etnl_ praktyką. Warunki pracy j plac1 munlkae,! PreY.Ydlum Powtlitowej
do omówienia na miejscu - ,pokóJ 34.
l09-k Rad)" Narodowej \lit Llpsku. 5274-01

8TF;PIE!Ił Zd'rl!'!taw, r,am. OstroSylfkatowe "LudynI.", POW. WłOUCZOWll ...trud- wlec,
unlewatnla ugut)lon" konnla 2 SLtJSARZY - KONSl!ll!tWATORÓW.. wykutaicenie za- tfMIj~ n. pr-owaIjMn!. kOl"'ln&R"o
wodowe plUlI praktyka. Płaca 5,50 ~ za ,odzlnę plUlI premIa transportu prywatnegc, wydaną
pr2!ez
Wydział KomunlJtaejt PMz.
80 proc., 2 MASZYNISTÓW LOKOMOTYW SPALINOWYCH
'271-01
8 uprawnlenlantl do obslugl lokomotTWkl normalno-wl\BkolQTo- MRN w Ostrowcu.
MłSXlSWCZ
8tantsław,
(um.
wej płaca G zł za gOdz. piUS pt'em4a um"nlowa 80 proc. Zdaumi. prosimy Idorowa6 na wytej podany adres.
127 -k Kun6w Miasto) unlewa1nla ugu •

Zakłady

b~l)no

Państwowy Ośrod.·Maszynowy w Strzałkowi. pow, Radóin

prawo ,azdy kat.

etągniko

wej Nr 0037!56~ v,rydane prl-U Pre&.
PRN Kromo Odnathkle.

Irrs-Os
".trudnl od .za.raz pt'lIcownlka " wyźazym wyk$ztalcęniem ekotTNIEWA2NtAM kwit "magazyn
nomicznym lub irednlm eitOnOIIlo!cznym I 5-lelnią praktyką na
nr 574 E Clnia 6.III.1965 t ..
staoowlsl<o ST: EKONOMISTY. Warunki ,. pracy I plac)' do pnyjrole"
wydany przez PSS Sandomler~ na
om6wllenla w biuru POM.
98-1t nazwisko Crosław R~ra - Kob-

m.lerz:6w.

114-1c

pow~

sandomierz.

JędruJowskle PrlAldslęblorst_ Budowlane w JędrzeJowie. ul.
'-tt
VNI8WAZN'lA
BI<t "Iubl.n.
Pstrowakiego Nr I - zatrudni od zaraz INŻYNIERA lub pleezątklt
et treHh .,Rum" Skar..
, '1'Ii:CHNIKA BRANZY HYDl'lAULICZNF4. INZ1tNIERA lub tYlko. Punkt apnod.ą Nr "/2łl
II1"WOIIIIm,_Ir.61.,i TECHNIKA" praktyką z BRANŻY ELE'KTRYCZNEJ. lNŻY - Wołó",.'.
ł-p
w Uośtl 100.000 .zt. ou. uaaCllte1e11· do
NIDA KONSTRUKTORA do dlllalu wykOllMla p!'Odultejl. SAlłł.o Ry8Q.l"d.. .. m.. SUl1leho• cumy w Ilo'd 8,000 azt. W Pmtargu.mQA
Warun1ń praer I placy do omówlenl. VI przedllltblQTotwle bud,błot.twa panetwowe, łp6łcl.t.lcze ft oaobr 1II')'Walna,
cIoWJ.anym '" ·Jędrzelowle.
. Gl-k :!~t~;:'~łł un~e:o~=:- ;;~l:
pro. Ltceum. Ć861nokGtałcąeo
dlulII w wnokotd 10 proo. wartołcl Baletr wplacl6· do kUf
w 8taraCllowieae:h..
,,"p
pr..dslęblor.twa, do dnia'" 1. •• r. Otwarcie otań na;otl\pl
Zalclady Przemya!u Wapienniczego ..S!tk~k.· w SItkbw..
FUJłGA
Piotr. um,.
Pionki,
w dniu a'f. t •• r .... błu_ PrzedlIlęblontwa. !t)'llunki. wZlOty k. Kielc .atrudnl" od zar•• w pionIe Inw<>stycyjnym na;otępu pow.
Kodentos untewa.łnła u.u111'11' Int&!'lIIaeJe w dzial. 1II,**~nla PfZed.I4ęblC)f.lwa. tel.
'"cych pracownikÓW: - MGR lN:t. lub U'ŻYNIERA BU. blone prawo ,udy ltatecoł'it tV'
.... PfIId,lębłonlwo z..tnllCa aobIe pt'awo wyboru oferenta
DOWNICTWA LĄDOWEGO. uprawnieniami budowlanyml Nr 1S3ł," Nr WJrładkt kontrom.,
tl12/1, wYd.ane prM. W7Cla1ał Kó_ . unlewatnlenllł Pl'Zlt!arIlU belt podania pt'lIl'clfII.
121-1<
na .tanowlsko kierownika nadZOru. - 2 INŻYNIl!!RÓW lub munlkaejl
łCOE1.nl,..
110...
lI'ji:CHNIKOW BUDOWLANYCH na ,t&nowlsk_. Il\łj)tkt01'ÓW
Ml"IittI(;'·~I~~ t>IOiłll\ć'lł>llI6óilblliDJ w
"hlld30ru. - INŻYNIERA lub 'l'ECHNrKA KOMUNIKAC.rn.., nl~:!R':'i:~~= ::U~~~3te,
e!Iowleaeh, ul. OI.trowleeka 2 OGŁASZA PRZETARG Nll!I.taftOWlsko tnapaktcrll nadzoru, _ PRACOWNIKA a wyt. Oaątkę .. ' trdc1: .xterq~
OORANICR:.Ołą nll"lI'i~ .amQ~h04u 9tJ:!.boW1lBO., M~aO
.ąm lub 4rednlm wyltllz!ałconlem .~omlemym lub tech- $0017 POd.tawoweJ w &P:ł~~rr
lIIarlri .W'arnawa" lU' iel. tF-02łł, ńr '.lliIlka 32148.. eellll
niemym IlIl stanowisko kierownika działu planowania In- ..011, I'"IA\ I'ArmI.... pow. B:O~ó.."; '"
6181-1'ł.
w7WOław~ 18.000 iii, Przetar, odł>ędzla elę w dniu .. etytZftla
",..tyoJL Warunki. prac)' ł I>łaer do uZllodnlenla. Osoblste
'fVfto-N A.
Waldemar
(KleIce.
lOGO r~ CI rod%. 10. w blune MPPP. Samochód mO<!na ogląda6 , ~Ia pn;vJmul. dyrekcja to~0J4 EPW ,.II1tk6wka" 8U:olna
tl) U'lltowałnla SłUblon. le.
.dalennle w godzinach od '8 do 14. na tereni. pt'aedslębłor
- teleion Kielce 60-05.
M-k ,ttym8e2ę IItkoln.. nr 181" Teeh..
,twa prl" ulIoy Oatrowleckiej li. Pisemna efe1't,. nalet, alclanUcum Ekoaom1cznecQ .." JtłelC1lcb.
dał 'II( biur.. MPPP pO wpłacenIu wadium 10 procent ceny
Kieleckie PrHdsJęblo1'llt'Wo NuJenne .Centrala Nulenna
..,)'Wol.we..', nalllÓłnłe' w pneddzl.,.\ PfZłtareu. W praetarw Kielcach zatrudni VI &arlllldzle pt'Hd.lęblontwa I na tere·
eu mOSll br•• u4ala1 pt'Udsl,błOl'łtwe paflltwowe, gp6ldztelcze
nIe województwa kleleeldego IN$PEKTORÓW PLANTACYJ·
I oaob, pr,watae.
UI-k
lIIYC9: & w)'tuym wyk.Ę\alcenl_ rolnlczYftl oraz GŁÓW.
NEGO KSIPjGOWEGO IRADCl!! PRAWNEQO w 04dzlale
3p6ł4111elllla 'filer kopalin)' MInerain. w Kltlcae.lI. u1.
O~u $w~ alal. 1 Maja 57. WarunlIt pt'1lAIJ & pIiaq do
w
WallÓll'le , OOLA"" 'RUTARO wtJOOiłANrc:ZONY l'1li
omówlenla w IIIrlllldtle lub w oddziale.
"-k
"JL~~~ftltę~ I'Ok1l U061 1) jlsr'B.tu ,pr.'.,r.~
eat.. - 1 i II łamaczr .zc"lcow,cll
KieleckIe PrzedslęblOl'SI_ Elelrtt7flkaell ltolnlctwll w
- al 8) wo~6w kopelnlanych poj. 0.75 III ullle. Kielcach,
ul. GOma 2'0. Ie!. ~O-1I4 zatrudnI .d .araz: 1) 4 PRAprcetargu mo~ mlą6 udzla' In,t,tuele pań,two
COWNIKÓW t1MYSLOWYC'H na atanOwlsktl kIerownIków
we, łp6ldzłeleze, warutaty raemle'lnlCłAl, poaladalllell karty
bud6w lub Inspektor6w tecbnlcznych - wymagane wytsze
',.'a.traerlna. Of,rt, nallll,. .kładad" '" .p6ldllllllnl - dział
lub 6rednle wykaztaleenle technIczne I pt'aklyka w z.wodzt.
obdiluCl leehnlcilTlal. w el.gu 14 dni od daty olliOllaenla. JComlelektrotachn\e~n)'m, 2) PRACOWNIKA
UMYSWWEGO na
'lIln8 otwarcie ofert nallapl w • dniu PO terminie akladanla
.tan_blto Inspektora IOspodllrkl mlllterlalowe, - W)'IIlIIClIJle
otert.. Zaslne.a ,I. prawo wyboru oferenta.
113-l<
w)'ltIIztalcenle 6re<Wt ek<ln<Oml_e lub og6Inok.zt.l~ce z pt'ak
tyką w 1I8O~t.nenlu I znajomoścIą branty eIekl>ryClml. Warunki praey l plac, dG om6wionla 'fi !:lI W'Ze pr:r.edoięblontwa. 92-k

1

....

UQA OBIWNY UAro
~.IE lUol.lila ZawotlÓ'Wep !tle"we6w
liIF b!ooch, \Il. RIIwoluojl Pdcillel1ll.kowoj ..
teJ.. .łon
IIl'Imałn" !mrą motoąldoWlI 0"11 łIIImOcll04owe
kat. amatoa:aIdJllj, Ul, II ł I kat. uw,
EIIp1.e1 pn;vlml!#e ~ I !,nt_olI 1IdII1~ • _ _
gada. ....1. cnI W1I wtorki 'III'
11-1'.

: I'BZED/IIIIBWBiTWO r.ułITWO'W'l
.,MOTOZBY'!'" W K.E:LCACH
potruti

opon1 do

1'111

ltll6 zodCl llrua 18 IIt,1CIIDIII lilII. rolu!.

.!aI IInedłuion,1
Termin 'eD jota oote'._,1 I po dniu 28 et'łlllnlll br.
plUciltąbtontvro

lak I dordnycn

do",..

me

1Iędde

umówi.ił

u

pny$mowilłopllln6w

o~I.n1e

umocho122.k

PyrekeJa Zasadniczal S.kQly ZaWOdowej w JędrzejoWIe
prz)'jmle od zaraz 'l'ECHNIKA MECHANIKA na stanowisko
planhty w warsztalach "kOlnych. Warunki pracy I placy do
omówienia na· mlelscu.
65-11;
WOjewódzkie PI'ZalI81ęblol'łtwo Hancllu Meblami wKleleach;
, 111. Cbęclf11ka 14. zatrudni 04 sarali sTOLARZA. I OdpoWlednltn! kwalltlkacJamL Warunki praey I płacy do om6wieftla na
mieJscu. .
100-11;
Przedsl,blol'łtwo I"at..two_ .,Motozbyt" w Klelearh przr!·
.łanowlsko lriarownlka cellell administracji ,oepodar'
eze) wykwallflkC)wane,o PltAOOWNIlCA s w)'u~rm luli 4I'0IlIIltn 'lll')'klll!ałcenlw I O-Ietnlll prakt)'kl! w zakr"!. w/wym.
stanowiska. ZC1onenla: ul. CZIIrnowska 23, te!. ea-aG. 'l-k

1111. nil

%I\łpektol'tt PoWIatowy PZU 'II' OpatowIł. ul. Iwafllka 1erUI.
leI. ta r.atrudlll od Illfaz RADCIII PRAWl'IEOO 1111. p61 etatu.
peli_daJ_cep
kwallflllacle. WarunkI pracy I placr do
_6W1enla w· lirze InIpaktoratu Powlato_1I0 w Opato:~

=:

Zdrowia I Opieki Spo"CIM$ .:Prea. PllN w Sayo.
pracownika na riann'lri8ko GWWWEGO
Przychodni Obwodowej, :W.runkł pracy
om(iw~1Il11! na. ml.j.cu.
U3·k

PODZI~!tOWA.Nm

'W.ąłtkl.... kI6•., ... mogll .., "".....taowolllu ,...,.0bU, "",,1,,1\11
...m'., ., 1,<!lI cl'l*ld<!ll eh.,IIa<!ll ..ru w#lłll ullllal .w Obull<lol•
...&....~.,,...
. ' •
.

J A NA K.A LE.1' Y
- lIY.okłll
7"'kl.4 o w.!
'W' II'lel•••I),
"Ulom 1'1111'.

I flA4'1. 11<11<1."0_1 '1'1'1:"",,,. KI••"""I.I"'" r Jlłd ...
Pro••• WnN walL, Dy.. I flAUI•. ZilkJ.dOWllj WDK.
" _m.,6Inte
flAdtt" II<Ikt.d_w.! 11',.""".
II: olot VI llil.l\lllcll .... glqbl ot •• Ittd_.,1o.m...

"v'.".I!.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
-łi<owAnla
~.

Iklado!4

,

•

do..........

.

:•

_ł .......

S'l'l'lONA 11

u..OWO%:UDt1

.Medale za długoletnfe

.polycle IiII.laISki,
Jak

POIntol'lllował

n'l

Wydział Spraw WewMtrz.,
nvch Prez. MRN, za dłu1I01elol. DOżvcie małżefi;
,kle, otiznaczerti 'Zostali,
dalami mnłżonkOWle Wladysława I Jan TneClako_
wie oraz Marł.nna I Jan'

me

(m) Z""'.y ddecl do kto. 1'1w tym. roIcu ..
wh>l.. wcdłnlej Ali. "'. to_h II'
biegłych, b.. lIIi", lutym -Od 15

d.. :10.

łZy<:h odbę<lq .• ię

·. ..
.I,.luWleuu.

'MI

JłID
.. JIJO'

.·t··
.. I·· ·0·
•. .·3·
za I O·

""

.

słońce

Dz1J
•

wze"lizło

zajdzIe o

Ikładamy

łul.9

COlt

o godz. 1.34,

god:!!. 15.5'1'.

tyczenia

1 Piotrom.

Małgorzatom

/

Wysptań!likteco

•• ROMANTICA" -

PI cisu" -

nutĄ.

.. Polem

polski, panDr. l. 14, g.

15.4$, t8 I 21).15.
.,:WOSKWA" •• Królewna I ry.
bąk" czeski. kolor. l. 9, g. U.
"Lampart" - włoskI, panor. kolor.

t.

B PU)'lłowjoweco
stał lię jednym

ang. l. 12. lit.

IQ.lO,

a.30,

.. POBOTNfK" "Na
szlakach
Austf'alU" - prod. ""'dr. J .. l!. e. 1:'1,
.. W"panlały t'l')gacz" - wIoski 1.18.
g. 17 I 19.
"BAJKA" - "Opętanie" - tran<~.
kolor •• 1. 14, g. 15.45, 13 I 20.15.
"SKAŁKA" .. P . .m mar~zalt>k t

,a" -

NRF, I. 16, g. II;, 18 j 20.
"SATELITA" ,,7.am€'k pulaf)g. 15. ..Hot~ndf'r<;ka prrv«oda" - ang. kolor,. 1. ł. g. 16 I HL

ka" -

(W!śnI6v:ka)

•,Zd,3dzieekJ UrUlł" - r~dl!. l. lZ.
J8.
"BARTEK" (Z8Ifnaihk) - "Wlnd1
towarowa" franc., l. 16, ,. ~ł.

a.

"ECHO"

(O,toll)w)

-

.. Choemy

ang. panor., kolor ••

-

plany

l. 12, g, 19.
.,GOLOBORZE" {Slupla NOWA} ,.Marcin w obłokach" l. 14,
g. 18.
A PT I!'K T:
Dytur peln! apteka nr 8 przy ul.
Mickitwicz:a l.
Kryta pływalnia, basen duty _

,ug.

11.3l1. 13 -

".15 -

13.45. HI _

nia
niem.

18.1" 19 -

21.15.

plt'nprowej -

pów prURwsłowych spędzila
jut U lat t nigdy nJe miała
manka, nie wpłynęla na nll/ł
ani jedna akarlał
J'ASINA &C1BOR ta la~
dą ,ptdzUa
równie! 15 lat,
spnedawała w rótnyeh .kla·
pach I wuęd'lle cieszyła SIę
dobrą
opinią.
OzU
kieruje
• klepem
H~k"ylnym
nr Ił,
puy ul. Rewolucji PAŹdzlernl·
koweJ.
Q

HI.4';,
'

w,"lawa
T7e-?bv
Orot\sko Park

(pt)\.dnl tl17ydlowle("kt).

n wys-t-3:Wa grupy k!eJf'cklf!"
Teatr Im. St. ZNQmskJego la scena.
MUZEUM -

Wyl!taWY stale

_

ma.
nle~

czynnI?'. Oddz!ał "Muzeum. lat
ptkolnych Stefana t.eromllkll/'go" o\I!. SWlert"'lewsklegQ 25. Czynne od

Je!t wletu JeslCte ludzi, kt6
Uy 04 11 lat praeuj" dla 4o~

br. pne-d,tębtoraltwa i ku .. •
dowoleniu kUeJ'lt6w. Ot, chot-

g. J2 do tł.
FOTOPLASTIKON

~IAtryka
mówi",
TELEFON'Yr
PmlOfnwle RAtunkowe ot

DĘ8AC'Z

by IU>WA8D

-

wicn ny LEOKADIA.
BATORSKA - pratown!k admi·

~!rM

Pogol owI. OalQwf'
.'·U
Po('~t. lnfnrm
o ush1g.

1J44t

nh:ttacrJny. Na

18nlł?

lIelty6

011

H-U

mMł

zawsze

takŁ('h

l\fłfD

dyrekcJ,

wła4clwie liczYĆ

na tak:eb

Hotel Centralny
tlH4
POSTOJE
TAKSÓWF,f{:.
Plac Obr, Stallngrr,uju
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