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oraz o ws pny
h
wykonania planu 5-let-nlego
LOWNY Urząd Staty- nie podano wstępne wyniki wy
opubllko;vał ko* ~on.ania 5.. letniego planu ratwo
o
wY,OY.1'iHriU)U g:),;p1darki nar-od(.łIyJej w la..
KPG l o roz.woju go.;;podarki lach 1961-65,
n'rJd,wej w 1965 r. JednocześJak
wynika z komunikatu
GUS. w 1965 r. produkcja Wl:I'O
,la o 9.1 proc., a dochód n'rotI
U
lM 1111
dowy - o ok. 6 proc. Eksporl
zwickszyl się o ponad 6 proc.;
min·ony Tok był korzystny dla
ID
rolnictwa.
Poniżej podajemy najważólej
sz,e dane zawarte w komuni-

G

Amb 'lsarlor In".Onolll'
Pekinie

.Wezwany do Djakarty

kacie. Wsz~<dz.ie tam (w części
Jak omawiającej wyniki roku 1965)
Assoclated gdł..ie m')Wa o w'Z,:ośc'e produk ..
Pres,<;. powołując się na radio cH, inwestycji, obrotów itp. _
D)87\,.r1<1, ambasador Indonezji dotyczy to poró".vna.nia 'Z. 1954
w Pcr: :nie został wezwany do f, Niektóre ,dane liczbowe prty
~1a on z.łożyć 8pra~ taC'Ul-my w zaokrągleniu,
i
uczestniczyć
w
PriemysL Pian produkcji 1510
naradzie na temat dalszego balnej przemysłu uspołeC7..'1io
rOZV,;!,jJ "ty.;unków łndonez:vj~
nego wykonany z0stał w 102,5
Iko - chińskich. Nie wyklucza proc. ProdukCja globalna W7.rOsię j(~dnak możliwości. ii am~ sła <> 9,1 proc"
b3~;1rk\r pOlo1>tanie na razie w ok. 9.6 proc. środków
Djakarcjp.
twarzanla lok, 8.4 proc.

:;OWY JORK

przed';'lotb<N .pożycia. Najszyb
su tempO notowano _ podc.~
nie jak. w poprzednich latach _
\f.'
przemysłach maszynowym.
elektrotechnic:tnym,
środków
transportu I m"talowym oraz
w przemyśle chemkz.nym.
(D<>koti..enle n. at••

Z)

Kielecczyzny

protestuje przecimko

~

DELHI PAP. Bawiąca od ty
godnia w Ind!! na zaproszenle
tulejszego parlamentu deiegacja polskiego Sejmu z marszałkiem Wy cechem n'a 'lcz.ele była
w poniedz::.ałek rano obecna na
'.lrOcz,ystym otwarciu sesji bu ...
dźetowej parlamentu. Po poludniu delegacja, której towarzysz.ył ambasador PRL, w Del-

:»

hi

Przemysław Ogrodziński, zło

iyła

v.';zyty prezydentowi IndU
Radhak"'shn.nowi.
premiero\\'1 pani Indirz.e Gand
h; ! mini ':itrowi spraw zagra:'licznych S'Haran SinghowL

__

dokl~rowl
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•
aGia

PAP. -

Społeczeństwo

i i pr~zvdeftta
premiera IndU
~

agencJa

podaje

przez

przyl~ta

:t

Wyszogród i

Dęblin

po odzio

li

-

nadal najbardziej newralgicznymi rejnnami

CIĄGU ost..tnlch dwóch
dni sy~uacj. na naszych
rzekach nie uległa zmial'lie. W

mleJsrowa ludność zdwoili WYDotychczas • zagrownych tesilki w celu umocnienia I pod- renów w rejoo-ie Wyszogrodu
\\'ytszenia wałów ochronnych, ewakuowano 34 osoby, przede
dalszym ciągu za najba.rdziej które
rozman..ając
stawiają wszystkim kobiety' i dz;ied. oraz
newralgicz•.'1e uważane są rejo- mniejszy opór napieraja,cej wo- inwentarz i dobytek wielu gos
ny Wyszc>grodu I Dęblina na dzio.
poda.rstw. Używano są wOjskośrodkowej Wiśle. gdzie wciąż j,;;,;;;;;;;.,.---------- w. Ir"".portery
pływające,
jes.zcze są grotne zatory lodoamfibie I łodzie saperskie. nator,,",.. t śmlgłc>wC<! patroluJąco
we.
W nocy z niedzieli na l>OO'Ie- Mgła
teren i bombardujące z: pov.riedziałek przez. q~jon WysloOgI'Otrza f['agmenty z.a~ru musiały
du przeszła kulminacyjna fa ..
tu chwilOW"o przerwać akcję z
komunIkacię

W

utrudnia

I

W licznych mIejscowościach Republiki Wietnamu I za zbrod
r.aszrgo województwa w dal~ nie przeciwko narodowi poCiągU

odbywają się

ma- ludniowego i

i wiece, na których spo
wyraża

zdecydowaprz.eciwko brudnej
w Wietnamle, pot~pla'ąe ]edn("Jcześnle amerykańskich
agre~r;;(~

za br;.mbowe naloty

na t~;y'"(J:-jum Demokratycznej

Humphrey Zwizytą
Lao!ile

UJ

NOWY .JORK PAP. -

Wice-

Stan(JW Zjedr::oczoHubert Humphrey przy,~

pr,oiedzi:łłek
z kr6tką
dc) stolicy Lao<;u. Vien-

tlar.r
F1:Hy:phrn', który odbywa 0bf'CrilP pf,rlróź po krajRch AZ)l
w mhjl zleconej

przez Johnw Sajgonie 1 w
tt0:!cY SyJa.mu, Bangkoku.
~()na. był

północnego

Wiet-

nemu.
MłodzIeż

powiatu zwoleóskie
go z.rzeszona w Związku Mło
d,leiy WIejskiej uchwalila np
rezolucję. w której czytamy m.
-innymi:
"Domagamy się
położenia
kresu nalotom bombowców amerykańskich
na bezbronne
wsie i miasta Wietnamu, Wielu z nas pamięta o tym, czym
była II wojna światowa,
inni
znają okropności z opowiadań.
'Jie możemy więc biernie przyglądać się prowokacjom amerykańskim
w DemOkratycznej
Republice Wietnamu, gdyż mogą one wywołać światową zawieruchę

wojenną...

la. Poziom wód wynosił 778 cm,
powodu bardzo zlych warun ..
Odwilt pomaga służbie dro- k6w atmosferycznych.
ale w pen h~.d~ałek w południe
obserwowano już W3Czny jego g<ĄVej, ale mgła utruOOia ko(DokończenJe na. str. 2)
spadek. Mimo to ni.zi.ny lOcha ... munikacje.
Z meldunków jakie wieemczewska I dobrzykowsko-lłow

ska

są

zwią.zku

mgroże>ne.

nadal
z. tym

żołnierze

W rem

udał.:>

się uz.yskać

nam

do-

Zobowiązuią sią
skrócić o miesiąc termin

oraz wi.edr.ieliimy się. że w Sw, Ka~
tarzynie
podc.z..as
wymijania
zderzyly się dwa autobusy naLetą,ce
do O<IdJ.jalu PKS w

Skarżysku. N. szczęście ofiar
w ludz.iach nie było. Ponadto
na trasie Busko-Chmie1nik.
M'ehał Lechow:cz. samochodem
"Trabant". "'pad l na furmanke.
Kieleckie
PrzeClslęblorstwo
Kierowcy ani wożnicy Janowi
Krypce zarn, w MiłkO'\Vicaeh Budownictwa Przemysło\vego,
załoga i kierownictwo budowy
(pt)'W, busJti) nic się nie stało.
w Kielcach dla uc:z.czeZabity <ost.ł koń. Winę za wy- KZWl\!
pad-e-k poooo.i woźnica,
albo· nia obchodów Swięta Pracy1
Maja,
15-1ecia działalności
wiem wymusił pierwszeństv,,'"{)
przejazdu.
W. Ł. KPBP i Dnia Eudow;anych,
podjęły zobowiąz3:1ie
przekazania
Centralnej
Tłocz.ni

do

Wzywamy

rZF\d Stanów Zjednoczonych do
zaprzest ania tych prowokacji i
wycofanIa
swoich wojsk z

KZ-W:vr do rozrllc'.1u na
31 maja hr., zamiast na

Przedstawiciele

Vlietnamu. R(!ce precz od Wiet

namu",

już

(Dok." ..""I. na str. Z)

31) CZHwca -

°

ambas~dy

bulgal SkiBj

geśćmi

Radomia

jede>n

~kracając

dzień
d~ień

tor min

miesi?c.

ZObOwl1z,2nie ·to daj("" wartość
w \V?so;coki 800
zł, a przeniesienie
z:::łogl
na inne ohie-kty zaoszcz~dzi dal
przer 0 bową

tys,

sz€'

100

tvs,

zł.

Klerown{ctwo budowy wzy~
W ramach ,.Dni Kultury Bul we wszystkich prowaduących

garskiej"

bawiła

wczoraj

w

roboty

na

Centralnej

Tłoczni

Radomiu delegacja ambasady do włączenia się do realizacji
bułgarskiel,
na któCĘj czele powyższego zobowiązania, aby
stal Micha! Andriejew. Wyglo- termin 31 maja br. został bezsil on w Komitecie Miej.kim w7l!1"'on!tJ> ofłt1"'lVmRnv.
partii bardzo cieka.wy odczyt
o życiu Bułgarii dla. aktywu

szczątki

Ojnaleiono
jlImolotu

amerykańskiep

PARYZ PAli'. szą z Madrylu. w

Jak dano·

miejskiego.
W godzinach
goście

bryki.

póiniejszych

zwiedzali radomskie

S;>otkanla. i

fa~

Jutro

rozmowy

Upłynęły

nej

w niezwykle st"rdecz~
1 przyjacielskiej atmosfe-

ry",

('ltp)

poniedziałek

odnaleziono szczątki amerykań
skiego samolotu ..G!obemaster"
który zaginął w sobotę z 8 oso ..

We

molowa no
bllsko 30 tys.
wypadk6w Iryp,
Wrocławiu

bam! na pokladzie. Szczątki
odkryto na wysokOŚci okola 3
tys. metrów na zboczu góry
Mulhacen. (łańcuch Sierra Nevada) w odległości około i5 km
od wioski Trevelez. Nikt nie
We Wrocławiu notuje się staly
ocala!. Szc""tkl rozrzucone .ą wzrost zachorowań na grypę.
,na dut~l przestrzeni.
W ostatnich dniach do pny- ,ję".
chodni .glasza się codziennie mody
prz.szlo 2 ty •. osób • objawa- pach,
mi grypy. Choroba atakuje
• Spe.el,ln. Informacja dla
glównl. ludzi doro_łych.
.andyd_tów wybieraJ"cych się
Dotychczas zanotowano we d~ nkół of!cer,ltich. lwlejny
Wroelowlu blisko 30 tys. przy- oddnek pov.1eśe.i., ładna zdję
padk6w grypy.
C:!.
Pogotowie falu/lkowa w Radomiu zostalo wczora' okolo I
Bodz. 14 powiadomione, .t.. w
jednym z mi".akań przy ulicy
z"rom.kiego powiesił sIę jaki.
d,loplec. Kiedy przybył leka..
pogotowia. otwierdzi!, że !7·Iet
niellO Stanisława B. próbowali
odratowat mieszkańcy pose.jl.
To w znaczne' mler ... ulatwilo
. pomoc lekarzom. Po dalszych
lIłIblegoch Stanisław B. od,y_dlllipa.łł._ _IIJ6h~r
skal przytomność • n••tępoie
przewieziony wslal do szpitalą. Powodu desperackiego kroli'Jl.lłY:Z; PAP. - Jak lut in.·, jego •• kretarl,!:- ;'"terenle Por
ku na razie nie wyjuniono.
forlnowallśmy, 'led,two prawa tuga.!u. Ił następni. pr"ewioz!a
( )
<I:rone w Hiszpanii mld okolicz zwłoki prZ<'z granice. porzuca.
nośclaml ubój,twa gen. OOlga- JąC j. w pobhzu Bad.joz. gdu.
do, przywódcy opozycji portu- tO'taly odkr; to.
k! uGuerre!ro wykazał P9uadto
OdPO-,1że spisek na tvC!' generala
er,twe O_lgado uknuty został w Llzna 9 obcokrajowe6w.
hani. przy śClSlej współpracy
• dzialac •• mi faszystOWSkim!
WfFit)'e~. w mteJlIIfflW'M-eł 8rau3ut na .. jutrz po oglo • ..,nlu· różnych narodowości.
o.ł~().
U.
wynlk6w Śl.d.twa zOltaly
N. posled,eniu w Pary tu p.
ma,chtJący
dorn. VI ktb-- lIłIkweatlonpwan. prz.,. dwóch nero lny sekretarz Ligi Praw
rym uroo71ł 81., łłUw-r. je1t lnów przywódców opozycji portu1al-1 C.lewicka, prui Cole!!e Kahn
09 wyn.j~!a. DotYCflC$łUI dpm ten sklej prof. Guerrelro
I Hen- oświadczy la, ii Liga powolala
\\ ynaJmował od
włnśc!
rllj)lo Cer'!uelra. Guerrelra, by- międzynarodową komisj.:.. 1;\6.
dOłki r:arutd mławta
tUli' Po ly wipółpracownlk
Delgado, ra CZUwać ma nad tym. by
młMzcunla
biblioteki
oskadyl władze hiszpańskie
śledztwo w oprawie zamordo.
l Izkoły.
wydanilll ,.lIllrlllla
portugal. wanla generała Oelgado nie
dóno dla
sklej policll polltrcznal. Pol!- l!Ootal0 z.,kończone prud U.
l"Wo!"..
cJ~ ta _ordowala ceneralĄ I lawoleniem calej prawd)'.

17. . letni

largnął się

chłopiec

na

życie

Sledztwo Wsprawie zamordowania

1808rala Delgado'

S"II""I'_

..

..
..c..
• UiI.I.8 n .... BdllJdllde,o _ Ipllllk.

on,'

0\'

http://sbc.wbp.kielce.pl/

~!.~!::.~~:L.!:" ~~;:~::~,b.lł-'

POP 81A,TKAMI ,KLASY II.

<>

n4 obcym,

W .latkarSkiej ld#ll. A kob.h'!t

odbyły·

lilę

dwa

spotkania.

L?:,S

-sdobYWllć

Odon6w prregrał u sle-b!e r t~7.s
Mrfkosayn 0:3 • AKg lHllko rów~

nJM U slebł!' Ule,U SkOnanym sk./U
h'lko O:3~ Akhlalna tab.elA:
1. {,ZS Mok('nyn
J 3 .:2
2. Skór:tanJ Sk.
t 1 5:3
l. pogoił StAnÓW
ł 1 3:3
ł. AK. lJulkó
J I 311
J. LZS ()don6w
• • 0:1
spotkania zeltPołÓW męl!"klch pre)'

łetent.

punkty~

r6wnlet, po~~ł

~

.

STAR W POBRII' FORIIłI.

o. 7.godn!. t tapowledil_ 1:'048'.
my dtU: bliższe łltcteg61y n\Ąjl\,l

"fgO m~Cf:U' atatu z PT('; Pah'lbl..
M. StarachoWICtan!. wygrah I:'

f:~~ :Yg:e~~~~ ~~~o!..~:t~r;.·~

0"'1'._l.,«lałabardzo
drt1!)'na 'tatU
dobu.. 1'0:

tytn

nlr,lly tporo troJan W tabeB. Naj-

spwywata

tsm drutyna KSZO, która ot)nlo,t,

~~~~~kł:gra~n?:.y~:d~~~:n~~t tł:

ciekawtty turnie, r{')f.egrany był w
1'4rnot'rtlegu. Najlł!JMJ .plUła .ię
ciężko

dwa

wywalczone

xwycl"ł~

stwa nad czołDwymI ! .... poł.ml ta·
!-)eH
óoejmuj"e. pnodDwnlctwo.
Siatkarze, Ostrowca w)'gran 1:1 I
ARB BUlIlu) l 1:0 I LZS Stanów:
1.1'..8 Mokós2yn lm %'Wyeiftstwt. !I:6

p,~.rwl.

"bI'k" bYło lUI baMt'

jeden bramkAt'1 I trud.rn dOltrlt41

:~::'łi :o~~:o e:.!:r.e.rkl~~%:!
wodnikÓW.

Bramki I"JLa Stuu Idobylł~ .M\..
ł Ple~k.

(obł.

nad Stuzowem prz-erłl t::t 'Ił: AK"

chalczyk •

BUlko.
Na drugim turnle1u w SŁfttllchn
w!c9.eh ml.js('Owy Star po bardlo

w bramoo SU".~ 1 Orki", ~~I

(,1~tkl(>1

Wfłl('('

wy~rał

dwa Sp('\j1i'l
ł~Z9 Ko,le·

nin z Bronll\ Rndom I
nlt'e w ltlentycznym sto!iunku 1:2
1:7..8
0:3!"

OpOf"7.nłlłnklł

po prlp.granhJ
LZS Korlenlu r.ł(otnwata
rlll1:~ nll!lIpndllllnkę bijąc Rroń 3:1.,
Po tych spotkaniach l'lytuac18 w
c7oł6wcp Łal1t'>n bArdzo $I~ f4kol'll'
nlikowahL Kilka pierws?ych T.f'!lOn
ł6w mB Slan!le nlł objecie prowa·
dlenla. Oto aktualny uklnd tabeli.
l. KSZO
8 15 16:8
" • 14:8
2. TęCUl
AKS
ł ł 14:8
4. LZS Mokoslyn
14:1
• ł 1':11
5. LZS Kodenlee
8. LZS Stanów
ł I
6:10
1. SaL Kielce
ł 2
.:13
8. Star
• • 8t16
t. Dr06
• l
8:13

.«

10. Lzs Opoesno

'. l

S,lt

1

~~'f\;I~:nTr~~w; I=~;:'

~j

I tiU_

Staru

B~llti:~\\,~~~:kł~ B~~'::~:r D~

t

Pleezka

ł

I,enczowlkl. w ataku _

~~~~~~::k·l ::r:::~!~;t~. MAluaJo.~
NARClA.RZB L7.8 NA 4 MtEiJICV

<>

'l1.~o

Eklpa narcIarzy LZS ł na.
wojewbl11t~a !i:tartowaJa na

krnjowych mtstrr:ostw8ch 1Włlo
2T?es:umla 2':łłjmU'łl:e tlMbbnle 'Ak

~c::' ~i:'~e U~~~~~~~łV e7~a8\~.~!~·
Krakowem ł R"'!łf:Owem. W Plłr~

•.:

~:~u dj~~ł~;!: :r.lej.8~~ f~:::':~

5 l NAwara 8, w nt$1'e.cle junlord

~O~brn.~j~alekt.;:~:;iCZ:~ł:r":

S'lfW04 4, '" łttateele junIorów etat

~:tehł ~. ~fo"J~f~ ~.łOOl%yeh r~w.

Spo'eczeostlo
Kielecczyzny
protestuje
jDOkoll~enl. .. al!'. I)

A oto

pcdjętej

fragmenty rezolueil
Kotlenicaeh:

11/

.. My delegaci

Związków

Za.

wodowy.h I pracownicy Miel'
sklej Spółdzielni Z.op$ltllOllla
I Zbytu w KozIenicach prote.

stuJemy przeciwko am.ryk..... ·

Sklej Asresll w WIetnami •. Ma-

my j.szc.. na _wiei. uohowan. 11/ p.ml~cI mordy I b.llo
Ja!.twa dokonan. przez ,h~
rowc6* n. naazol &lem!. Pa,'
miętamy
rUiny I IIU"c";

c1trpienla,

Kor'zystne' zmiany,

w

Ibl".'

lI'I&l86111I1dl p@IClCI«lIdll

lE '@IBI"BlI'III, IUIMlBlIIIIII •
~ fi

fiIIl'&O l'IM

9d,..l.. -

.6_lem I UwzględnJOIM) r6wnlllŹ MI40

Il~~

~.I telt 4otYłlZł\C7 1I'N'1~1 .. 'II

1'OIIIdMII 'azdy POO!II«Ó>w' pua~h

nkrłIń.

~6w I*IĄ

letnim

na rok 1966167. mgr gu relacji KJel<»-Gdyn!a , 17
Seweryn !!ze.epaoł&k - Jol ••. do .7 razy. ·Podll« ten będzie
rowoll< Działu Obrotu T_ero- kursować w "'Mach 00 80
WEllO I KomunikacJI WKPO po- _ . 40 18 lIpoa. a 1I1f11Otęp.
Informował 11M o emlanaeh. j. nie od ag lipca do 15 sierpnia
kle nastllPlą od dnia 22 maJa \ od 24 e1erpnla do 4 ~ll.1.
br. w kUl'roWanlu pool1l«6w.
br.

Lub.I .... DOKP uwzględnI!..
0"'144 poatuletÓ>w' i

wr~.

wnle&kÓ>w'

pl""l4eta.wlonyeh

a4mLnJelracyln.
IUlllIteIO woj.wód.

nar,od.\t..,

potępiamy
amerykańską
agresję i
tądamy I.prz•• la.

niem

wnowym rozkładzie jazdy pociągów
1111.

naszego

Dlatego se BZcze,61nyrn ObUfZł

nla w ••• lklch dzlalań Wolen,
nych, w tym barbarzyńsklcb I
plrackloh nalotów II. D.mokra
tycznĄ
Republik. Wietnamu.
J ..teśmy ,łęboko obullłnl er111111'1_11'1
'elIta1101III..
Iląee
preClI oli lI&1'odu t 1I10111i wIeIo
namoklol",

Podobne

prołeBł1

MIIi1II~,

od lIf'aeOwlllkÓ>w' Siuibr ruello.
'110 •

handlowal

eta." PIU'

IIkadr.M • Ibl'lllenn•• od pra.
cownlk6w OkrellU eso ." litle!
cach, ilałOll1 l'ZGII 1111 IiItaalO'Nle
l od lIf'acownlk6w klel.ellloll
Sądów I PańBtwowe.o. il!!f.
P<>n84to pr_ klelod'l"
NOlarl8lno.o ." Jl;leleecb.
ej. PKP przal.tdto~ będ" m. \II.
pociągi d" Wrocławia. Jtl.nl., ...._
...._ _ _ _ _ _ __
Góry ł Lublina. Wyd!u!ono dWli.
trasy pociU6w•• mlanowlcle:
rellloOJI Częstochowa - Koniec
pol - C"'IOI<><lbowa na NI.eJe
C"'IOI<><lhowa - W~a C"'Ie!oohowa; POO!II«
rela;oJ1
Ka~. - Tunel - Katowice

eta-

WYfok wprocesie

wydlui<>no na rei..". Katowloe

-

Sęd,islll>w

-

K6loowloe.

Pociąel Nr 30 I ., r&1"'1I
rlębJin - Skadyzko - DębJd,n

kuroujące ob_I. sezonowo bę
dą wpr<>wadZbna na .taJ •• Nie.
.teoty. nie uwzględniono prOŚby
o wprow.d ....l. nowalio pocią
gil Kl$lce-L6dt oraz a uru-

Siniawskio20 I Daniela
MOSKWA ,AP. _ W dnia
14 lulollO S_d N.!""my F....
rac" Itosyjsldej 1>'1 4-4nlowel
rozprawIe ",looU W71'olt 'III
sprawie karnej Andraej. 1111-

nlawal<l •.,o I .lIllu... Dani..

la, oak.danych li uprawianle
chomieni. poo!uu 6wiątecmeao prali•••nd,. ·anlyrad&łecklsj.
reJ.el.! Kielce - MI_a _
Kleleo,
/I.. IIlnlawakt łOaW-munr
nłilOtol<l1omelrowej mllSle lodu.
n. kar. 1 lat poZbawienia woiLodll.1ama.cz .DrA win." uległ uDOKP zwiękSzy
!zdn,kk

powodZiowa

t2łbłnlerlY

willną krwią

uratnało

tycil ludzkie

szkod"'ln1u - gruby lód IIPO- .kładv .pocią~aw mlelSOOf\Vyeb. no'el, Gl J. Danl.l na kar4 •
wodowal I>'Ikn!ęcie /iruby okrę aby przyn_'mndel w tlZęś<>l za- lal pozbawieni. wolno'eL
towej. Pozi.om wody w Dębll apokolć polruby JudzI dolotni.. wyn,* 632 cm. tj. aż 280 dtającl'ćh do pracy w KleIW loku rozpre."" 1111010116,
cm poned .tan alarmowy. Pl'"l.Y- each. Radomiu, Skarty,ku I te A. Sllnlawakl (pod p.łu!Io,u.
bór wód w dalszym ciągu za- StarachowIcach.
mem Abram T&H) I 3. D,nlel
","at. mie.zk"ńcom wiosek pow.
kMlI4on!ckJellO
I.b,cyeh nM
W aumle - lIowT ~Ia.s (pod lIł,udonlmem MikołaJ Arbr~em r ...kt W'k!lku miej- jazdy pocfuÓw olobowych hę~ tak) w lataeh US8 - 83 naP!' ,
scach ttWlierdZbno jlI!"Ze<llekl W dlll., zdaniem m6r S1lCzepiIf\lawalach. W Borkach. Podmieś ka. k<>rzy&lmlel.zy an,l1eU w 1.- sali I przelIlalI nlele••llile II
elU I Kamlllook4<lh pt"Ilcuj'ł" tach ubJ&g!Y<:h. lototn. , ...1 bo .ranle~ w celu opublikowania
mocbody-wywrotkJ. któr.. cłowo wl_··\ lo. te \\"4Ityelkle pn•• dziewięć ulwo1'6w. eharakle<>
tą pl"...k do umaenl ..nla waław. Poziom wody w Wlile w
nlllktór)"Ch ml4ojooowościeeh n._
'teIO woj_ó<)zt.wa
wYII",,11
wczoral: Karoy - 311 cm (220
e?n ;It>l1J tej otan u a!3Jl'1'll.(>W"łO),
8=11010- 415 cm (172 e?nl.

po.tuJely Ue anlyradzleekllll. t1twOl'1 to
wladze tAm"l! 1O$tal, wydane w Jer.f_cb kit·
.trlloCyjn. I 1I<>BPod1l!f_ byly·. pltaUst"eEn:roh l 811 wykonY"
,t1wllne w walee IdOlllollleM"
skrupulatn!. r~trzon •.
dlot"""

_1"'101 I

Pf'Z.I'Z kiejecki.

pr .. clwko

U. k.)

I'landamierz 524 cm (&0 cm). W

ZwlllZkGwI Iladlllłt

eklemll.

'Oc!lhph:owCllWCIII

W"y'tklm. kt6ny w dnIu D. Ir. III.... WlIlęll U41110ł W "".~.
"

moJtj (IrogleJ tony

I1'AWI..AWY KARClł.1111!

MU OKUaU ~ Wiele

Il*rCIł

W

Ch'tMdtłj dl.

mnJe

na,,,errtłWtnlłJ''',!lI' f)Od.l!lł'łkOWllnl.

IW. r..l

fm·x

http://sbc.wbp.kielce.pl/

_.<; ..'"''''''''''',

-

Z·kam,panU wybc:n:czej

W

pal'til

!!lO zna<:zenla. Po razplerwny cjllCh. mlodzletowych, mą'ko
bowiem
ustępujące władz. wyeb, stowarzyszeniacb lechskładają sprawozdll'!lie z dwu- nicznYCh.
'
letniej kadencji. Jest to akr"
niemaly. pozwalający • pow_
Dyscyplina wewnątrzpartyjna, oplacanl.
składek to są
ne!i'O dy. t ansu. Z wiekszej pers' sPrawy
ważne i trzeba do nich
pektywy! bardZIej wszech- się ustosunkować. Ale ni. postronni. popatrzeć na pracę przestawać na tym. Zebrania.
POP. Akc""tuję lę sprawę nie kt6re odbyły się w powiatach:
przypadkowo, bowiem .. wiąże.
k
b
b
się ooa nie tylko, ze 'prawo- :fm,m;;i.l.:r~ (zt:i':~ d~=
zdaniami. Dotychczasqwe ze- Wiodły bezsporni., t. tam,
brania wykazaly, ż. kwestia gdzie SPrawozdanie miało nie
przYJ«>towanla oblektywnOj!<l I ogólny. lecz tywy. bezpo!r.dw miarę Wllzechstronne/to ,pr. nlo
Interesujący WlSzystkich
wozdania
na,trocz. j""zcze. charakt.r _ r6wnleż dyskusja
zwłaszcza w wiejskich POP, nabi.rała
zupE>lnJ.
innych
sporo kłopotów.
ce<Oh. Stawała się kOl1BtT'IJktywna, nierzadko zadziorna,
ale j ••no obnażaJaca brakI. oBRONISŁAW DANEK
kretlają.a drogi ich usuwania.
kler. Wyd•• Organl ....yjn •••
KW PZPR w Klele...iI
Motrla poprzeć te ,twlerdzenla konkretoymi przykładam!.
W
POP
stoczk!,
GraOczywiścI. ni. chodzi tu o bów w
powi.cie prZy.Wfformę
przygotcwania.
styl, klrn, w
dyskUSji
zabl"".glodki. sformulowania. Samo lo glos zaledwie pO dwóch tcw.
określeni. "sprawozdanie" _ rzyszy. Właśnie tiun były og61nosi w sobie elementy cZę1!to nikowe sprawozdania. W malwbiurokratyc,mego, II\lch.go po_ mit.j większości POP. gdzie potraktcwania przeszl*l. Rz~cz łożono nacillk na indywidualną
w tym. by aprawozdanie w ocenę pracy członków - niepartyjnej organlJ •• jl nosiło .. nadkl. Sil przyklady udzialu w
rhy oollty""n.! oeeny p ..... y. dysk""jl
niemal wszystkich
Rzetelnej oceny wykonania u- cz.łookÓ!W organizacji.
stawy l 7~aangaiowania w pra- chwał pop ł instancji wybzej.
SOLIDNA OCENA.••
caCh" po~i!yrzno .. społeeznych W oparciu o analizę wykona ..

EGOROCZNA kampanl.a I
.prawozdawczo - wy borcza w wojewódzkiej ,organltac)i partYJnej obejmie okolo 4 ty,i~cy podstawowych I
. ł owyc h or
ponad pięćset odd Lla
g.nlzaCJi partyjnych. Zebrani.
odbywać Slę będą także VI gru
pach partyjnych, . komitetach
gromadzkiCh I •• kładowych.
Po przerwie letniej I . .koń",.niu do tego cz.su wyborów
w podstawowych ogniwach.
pr.:eprowadzone zootaną powl.
WW. i ml.jskie koof.r.ncj.
IPrawozdawczo-wyborcze.
Jak z tego wynika, okres
trwania kampanii będzie dośĆ
długi. W zebraniach sprawotdawcw - wyborczych weźmIe
udział ponad 90 tysięcy czlonr
kbw i kandy d at Ów (stan lCZbowy wOjewódzki'J organlzadl prLekroczył 92 tysiące człon
kbw i kandydatów już w
gmdnlu ub. roku.!
W 92-tysięcrnej rzelny członków I kandydatów przynajmniej Jedną trz.cią stanowią
ludzie młodzi wiekiem 1 ata!em. Pod.svmowanie dwuletniej
ka<Jen~JI powinno Bt.ć 8ię okazją do oceny pracy wychowawl"le! z
grupą ludzi. powinno !;przyja~ ocC'nie lich po-

Mieszkańcy Sancygnlowa w
gromadzie Biedrzykowice polemizuJą z treścią pisma Wydziału Rolnictwa Prezydium PRN
w Pińczowie, nadesłanego do
nich 26 ub. mies. Odpis jego
przysłany został z Pińczowa do

T

t.

odbyło się
ju.!
trzysta zebrań POP.
uawansO\'/ane są wybory w
gr'J p<l rh partyj"ych.
Motna
wl~, podz!el'ć ,ję plel"Wllzyml
W

Ipost;zpzp.niam:'

"

•
R Y'I'1 C7.NE
RrWIICZENTI!...
"r G0ROC?;NEJ karnpa-I
1'1 kw",tia krytyczne~
h'l'nsu"
rn-acv OImiw

W

pa'" ,,,,ych

nabiera

specjaln~

J{

ni. zadań. Jakie POP podejmowal. - opraW<>Zdani. powinno
u5't06Unkowywać

si~

p

RZEDK' • DANIE na ze......
braniu e>eet1y Pt'a.cy POP,

konkret-

nie do wkladu pracy kaid.go
dokonanej przez ."'ienchczłonka i kandydata z ooob- nie instancje ok..uJe SJą cor ...
na Powinno ocen18l: postawę lepiej dz;iałającym 1nstrumen.
tern pomocy dl. pod.tawowych
ool!tYC1.nll c.zlonk6w 01'1(8niza- o:-ganizao;i. Mamy tu do ,anocjl. rO'Zl""'.ć z zadań. lakie rn;- tawania s""zególni. pozytywne
wI.rzono Im w pracy na roz- Zjawiska
otót jeżel! w po_
nyeh odcinkach: w kó,ku rol-, przednich lataCh' dość często 0ni""ym I Innych .om~rząd- ceny oprowadzałv sl~ do ogólnych organizaciach ch<opsk!ch. nlkowyth i nierzadko podobw radzie na'f"'C>dowej, organlz.a- nych do sie-b e "cen'Lurek" wyd,wanych dla organizaCji - to
f,becnle rzecz p!rz.OOstawia się
~upelnle 'inaczeJ.
Korzystne
tmiany nastąpiły głó....nl. dzięki innemu system0V.f1 przyg')to_
wywania ocen w ln.stancja.ch.
Zaangażowano do tej pracy zna

INO

" Więźniowie z Altony"

Franz
Ukrywający łlę prz.d
wymiarem IprawiedlitOOści, okazuje BU: tlItka ofiarą rodzin·
nego ,pisku. JeUf> <labrow~...e
wtęzienie
bylo niepotrzebne;
koledzy dawno korzystaJq z do·
brodziejstw "cudu goapodarcze ..
(jo", korzy,ta prze" wazy,t ..
kim rodzina. potę;!n; Gortachowu!. którzy ongit patronOwali
i... fin"lIsowall krucJatll Franz6w. bvdujqcych Ty.iqcletniq
Ruszę.

Franz wymierza

,pra~

w finale filmu t
J".t ta um.ta

wiedliu:ość

kt6rll zbyt powoź
przez de ..

popełnione

dawno wybaczo ..
trspólrodak6w. Prze ..

zlJTodnit:',

nabiera see ..
Franza

czną

część najlepszeg~

Opracowują

aktywu.

oceny komisje pro

b ' emowe, W kieleckiej, mieiskiej in~tancji oceny dokcnuje
s':ę w posZICzególnych branża{'h.

Chodzi o kontraktację tytoniu. Uczestnicy narady gromadz
kiej, jaka cdbyła się z udzia·
przewodniczącego

nowali z kontraktacji t'toniu.
Wvda1e si~j te z mieszkańca
Mieszkańcy tej wsi mówią, że mt Sancygnfowa trzeba jeszcze
pragnęliby. aby kierownik Wy raz przedyskutować sprawę.
(tb)
działu Rolnictwa Prez. PRN w

młodych

Troski

OSAI'! - piszą młodzi z
tej miejscowości - należy do wsi zadbanych, jest
w nie' czysto i schludnie. Dużo
j.st w Gosaniu młodzieży, al.
bardzo często wałęsa się oa.
wieCZOrami po ulicach. nie wledząc co zrobić z czas.m.
Jest w Gosaniu szkoła pod ..
.tawowa. w kt6reJ w każdą sa
botę wyświ.tlane są filmy niestety na korytarzu. Chcąc
zohaczyć obraz na ekranIe. trze
ba zaglądać przez głowy sąsia
dów. W szkole jest za mało

G

Fragmenl obronnej kODJItrukell

drz.wa w Biskupinie.
(Foto-AR, A. Kueińskl)
I

Technika: przez wi,ki

krzeseł.

Wkrainielrodów
i kurhanó
chyba słyszał o
grodzIe
Biskupini.,
którego
>zczątki odkryto prz.d wojną
w pow. Żflińsi<lrn. OWe czci~
godne rellJ<.tx sprz.d 25 wlek6w
pamiętająl:e'kzasy, gdy Dariu..
i Kserkse. prowadzili swe zastępy na Grecję, a RzymIanie
wypędZiwszy Tarkwiniusza Py
szn"go ustanawial! republikę.
świadczą o poziomi. kultury ma
t.rialnej, kt6rego trudno by się
.podzl.wać w t.j epoce na t.j
A2DY

K

prasłowiańskim

.

w

szerokości

geograficznej.

JEDEN ZE STU

O

obronny g('odu

miał

I

w Gosanlu

M10dzleż z Go.anla zwracaiII

się kilkakrotnie do Gromadzkiej Rady Hucisko, pow. Koń ...
skle, aby ta "poczyniła star .,1.
o zalożeni. we wsi Klubu K li
ki I Prasy "Ruch". Niestety,
zawsze brakuje funduszów".

A mate by tak sama mlodzież, np.·koło ZMW -jośll go
nie ma, to warto zorganizowa6
- podjęła Inicjatywę organizowania życia kulturalnego I amatorskiego. Sądzimy, że po_
mote w tym Zarząd Powlato-.
wy ZMW w Końskich.
(tbl

DOLF' Sinkiew!cz j.chał
Wymi.nlony wÓz PKS odl'"
31 stycznia
autobusem chał z 25-Jlllnutowym op6trll...
PKS z Sandomierza do niem, al. do Kielc przybył weKielc. WÓZ. wedlug rozkładu dług r",kładu. Czyli - klerow
mial odjechać z Sandomierza o ca, chcąc nadrobić stracony
godz. 13.50, Podjechał jednak czas, jechał chyba • nadmi.rn"
dopiero o godz. 14.10. Ki.row- szybkością. Przy tym autobus
KILKtrNASTOMETROWE
ca zapytany o przyczynę tego w dra dz. nie był ogrzewany.
reKTYFikACJE
op6źnl.nia
odpowiedział,
że ... Na Interwencję pa.aż.r6w kl.
CZASEM prasłowiańska musiał zjeść obiad. "Czy ni. rowca włączył ogrzewanie od
technika budownictwa o- wolno mi byłO zjeść obiadu?" Jakubowie do Opatowa i od
dodalad siebie.
bronnego uległa dalsze- Radlina do G6rna.
(b)
mu rozwojowi. llprzyjały temu
łupieżcze najazdy, wędrówki lu
d6w I wewnętrzne waśnie. Licz
Odpowiedzi redakcji
ba grod6w wzrastala, .aż gdzieś
W VII I VIII wieku zaczęto
Czyt.lnlk M. K. - P.tryk.- go w Kielcach. W Twojej spl'l1f
zwać ziemie słowiańskie .. krai·
.,. W Kielcach jest ski. p mu- wie powinnaś polnformowa4
ną grodów", Drewniano-ziemne
zyczny,
w którym moźna kupić się w Insp.ktor.ci. Oświaty
waly tych grod6w budowano
teraz znacznie większe niż w ~l)~ł~trrc~zn~ie~!;:r:.· s~r~~~~~!~~ Prez. PRN w Kielcach.
epoce Biskupina wysokość
je bowiem z zagranicy. 0• Witold. StompOI' mieszka
Ich niejednokrotnie sięgała kil· się
bęcnie gitary zaczęła produko
w Trębowcu pow. Starachowi ...
kunastu metrów.
wać Bydgoska Fabryka Akor- ce. Chciałby zbudować
lobie
':B\!:tlimla archeologiczne rzu, d~n6l\' i Giter, Można wIęc spo pomieszczenie dla inwentarza
cają nieco świa.tła na metody, dziewać się, że na rynku b~d:tie oraz miesz.kanie.
Pyta redak ..

A

Z

I

R

BfEKT' by! Imponujący:
:Drewnis,na-ziemny
wał

wierzchnię

463 którymi wznoszono te pr,apolskie umocnienia. Na przykład

drewnianą.

Wewnątrz

,nl,,

zastępcy

Prf>zvdium pińczowskicj PRN
w Biedrzykowicach, nie zrezyg

W' powiecie k'eleckim specjal· m długości. 3,5 m grubości i 6
ny zespół przygOotowuje oceny m wysokości. Składał się z dwu
P'.'8CY karnitetów gromadzkich. ścian zrębowych, połączonych
Czyniq to takie biura roln •. ze, sobą poprzecznymi kłodami.
Obecnie w spOSÓb bardziej a- Przestrzenie pomiędzy nimi wy
nalityceny. uwzględniająoy sp<! pełniono kamieniami l ubita
cyfik~ dzlałan'a POP i jej mo- ziemią. Gród, poJożony n_ wyl!iwośC! ustosunkowuje się 'pi •• która dziś już przyrosła
d, jej pracy. jej' roll i siły od- do lądu, zabezpieczony byl pod"alywll<1ia w środowi.ku.
nadto falochronem z 35.000 paU
dębowych. wbitych ukośnie w
dno jeziora. W wale umieszczono bram. o dwuskrzydłowy ch wrotach. do które' ciost.pu strzegła wznosząca się po...
nad nią wieża. Z lądem gród
połączony był mostem na pa...
lach dlugości 120 m, a szerokości 3 m. Ulice miały na-

d",,,.owad ..

f.-

naf;.

łem

Plńcwwle przybył na .•potk...
nie kontraktacji tytoniu. Twierdza .. źe od. 25 lat uprawiają nil
sw, ch polach tytoń I uprawa
na' nich ziemniak6w, może być
szkodliwa. Śugerują t.ż, te
chowcy powinni pobrać próbki .. tytoniowej" gleby; przed
wydaniem decyzji o zmianie uprawy. Uprawa sadzeniak6w
zlemnhczanych. jak twierdzą..
dobra może być w gospodarst.
wach większych, a nie u nich.

osiedl. znajdowa-'
lo .l~ 13 rzędów przyl.galących
do slebi. dr.wmany~h d~m6w
o wymi.rach w plant. 108m.
Dachy kryto słomą lub trzdną.
szpary uszczelniano mchem. Na
środku chaty umi.szc...no palcnlsko. z którego dym ulatywal prze. otwór pozostawIony
I nad nim w d.chu. L~cznie bylo w BIskupini. 105 tnklch domów. Uczeni ..... uJ. na tej pod
.t.wie liczb~ mieszkańców osi.
dl. n. okolo 1000 lud,1. Jak n.
owe czalY była to liczba zn.·
czna - pamlętalmy bowiem. te
kilkanaście .tuleci p6źni'"
- miala .4600
hlltoryczna
oto-

przy budowie warowni na G6ru: ucha w Gnletnie, powstalej pod koniec VII wieku, zastosowano zapewne podZiał na
drutyny robocze, gdy t poszcze~
góln< regularne segmenty koliska walu usypano z różnych
rodzajów ziemI.
Ten system fortyfikacji, sto.owany z niewielkimi tylko ulepszenlami również za czasów
pierwszych Pi. stów, okazał si.
niezwykle skuteczny w okr •• ie
wielokrotnych najazdów nle~
mleckich. Doskon_l. wyszkolone i dysponUjące potężnym
sprzetem oblężniczym wojska
ce.arskie, kt6r. z łatwością zdo
bywały
kamienne
warownie

~a~~;.!:;'::~:!;ni~:~~J."':;~~~~

walami grodów polskich. Swlaó
••ą o tym chociaŻby nieudane
oblęż.nia Nlemczv (1017 r) czy
OIogowo (1109

r.).

.

1!ILADAiW iUtAKUSA
NNYMI Interesującym! pomnikami pr,.dhlstoryczne.
go budownictwa na zIemiach polskich są kopce.pomniki wznoszon. dla upamiętnie
nla czynów lakichś wybitnych
władc6w. Przynajmniej nl.klć·

I

ich więc~J -

być może. że 1 w

cję -

w jaki sposób

robi alą'

Opocznie.
pustaki gipsowe, gdyt są .uCeny gitar są różne - od che i ciepłe.
3.300 zł' do 5 tys. zł. Wszystkie
Radzimy zwrócić .I~ do Wygitary można kupić na raty.
. d~łu Archit.ktury Prez. PRN
• Zofia Gomulska. uczennt- w StaraChowicach, gdzie na
ca kI. X Lic. Ogólnokształcące- p.wno coś doradzą.
(lb)

. Pisaliśmy niedawno o opra- kielecki .. Eldom" Oddział
wie zbiornika przeciwpożaro- Wojewódzki zawiadamia nlU.
wego w Łubnicach pow. Busko. że reklamowana przez ob. J6 ...
Dowiadujemy się, że ostatni9 zefa Schaba ze Strojnowa lo..
Prezydium
łubnickiej' GRN d6wka została naprawiona.
wraz z zarządem Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lubnicach
W związku • nl.właśclwą
wystąpiły do Wydz.
Ek,ploa- pracą Zakładu. który t. napra
tacji Dr6g Publicznych w Kiel- wy przeprowadzał, kierownik
cach w sprawie otwarcia zasY-1 zakład. u
został
zwolniony.
panego przepustu przez budu~ Zmiana kierownika wymalała
Jącą się drog~.
Przepust ten dodatkowych reman.ntów I
Jest koniecznie potrr..bny do Za rozlic1.• '" - dlatego wyjaśnle
opatryw.ni. w wodę zbiornika nie notatki bardzO się przedlu
przeciwpożarowE'go. Woda sply żyło, za co "Eldom"
przeprawa do niego z lasów i z poblis- sza. redakcję, zapewniając, te
kich p61.
(bl doloży starań. aby tego rodzaW związku z notatką w ..slo ju ni.dopatrzenia nie POWtó.
wie", pl. "Kup pan lodówkę" nyły sl~

*

*

*
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na w.zystkle
budowle " •• dy ,utyto ponad
! 7.000 m o.. k. drewna. Znal.zlone narzędzia, przedmioty codziennego użytku i ozdOby
świadczą o wysokim pozlomie
życia
naszych
blskupiń,ldch
przodków. Co wlccej. na podstawi. badań archeologjcznych
z wiemy jut dzisiaj. tE' Biskupin
nie byl na m...ych zlet:niach jaIIlmś zjawl.kI.,m wyjatkowym
W Je"" epoce I.totalo w Pols.e
ponad sto takich osad obronnych.

sl:rlu M...,,,,lallto,Kr.ae!e 'P.rysldeg. 'Pr!ilłlllallla '1II06y Yv'"
arb.tl!' hOlenderskl•• - Mondtlana W ••11 mUlellmw. HM..

http://sbc.wbp.kielce.pl/

..

,lk~'lłllit"blrclłł, ,l'nll

Pierwszewni-eski
(Dokończeńl. 'e str; 3)
s~wll:'l·dl.ń

ttUPA młc>dych czytelników
zapytuje
czy istn;eją jakieś

G
średnie

szkoły

przyjmujące

m\'d:VCz,1C
chlopC'ów po

maturze.
Spil'szę
wać,

la
w

więc poinfo"mo
ze Pa·istwov. . a ~zk')

tn~truktorów
Higieny
Krakowie majduiąn.

się

przy ul. M. Fornalskiej 9ill przyjmu,le w13,
nie przerle w!l<7~'stkim m~:
cryz.n. 'Wymagane j 251 pJJ-

siadanie matury htb

świa ..
'1-

deetwa r6wno!"·zE;'dnego.
prawnlającego
szkołach

w

do studi6w
wyższych

Wiek kandydat6w:
clo 30 laL

od 18

O<:zywiścle.
nauka w
51$ole jest bezpłatna. Szko
la dostarc78 pomoce nl\ukowe, słuchacze korzysła
ją z. intnnatu. a wvr6±niaiący się v.: nauce otrzv

muja
cinwe

st~·pe.,rl~'-lm

żywno§

(be7Dłatne
utrzymanie i m1esz~a"Ie w i~
terna cle), W czasie nauki
słuchacze
kOfTystaią
z
odrocz.en:a służby wojsko

wPj ..

Uookumentm"a"e zgło
szenia ka~dyclat0w p!"zdmujf' sz.koia do 26 ('zerwca. Do f\oOdania na 1o}v doła-clye 'ż:vciory::::, śVv··{ad,?,c
two dOjM'alości. świadpc
two o słanie zdrov:ia, 1.1świadczenie o stanie maiatkowym rodzic6w, wysta'\\-'ione przez pre-zvd!l1m
właściwe l
rady naroi"'wej ""810 trzy , fC>tOj!!'afle
Przewiduje si. egzamin
wot'l'Il'l)·. ustny i pbemny z biologiI.
Absolwenci s-z'koły inolrulrtOT6w hlgl.rny m_ją
upewnioną P"1OO.
w pewiotowvch
l
m\ejs'<\ch
stat'iach
sanitarno-ep~d(>
mioloJticznvch oraz w ośrodkach . zdrowi.,
Wvmienione plafł)wkl stRle
19ł~~7_aią

"300tP€'OOWI!11?

na kadry fllrhowp.

C

ZYTELNICl' ze Starach",,,;c
UI1lyt',ją
czy lotniej. moi1!-

tUjemy w znakomitej więksllO

nię' Ogr.a,,:ct.asl~

I

śCi prz~()wa~nych

dotyeh-

zebrań, wskuują na dość
"co' należy. roblć",: pomyŚlny start W obeenej kam.
lec%p"ecy<uje. kto. kiedy I Vi paniJ. Przyg~towuje się ją ko.
'laki sposób wyl<""ywa" będ1.ie' lejno w poszczególnych środo
udania ""warte w uchwal., Co wj,kach. Obecnie najw'ętej teru wiecej organiucji pc>dej- brań odbywa się na wsi. bomuje przeds:Ę'wzięc:a koor(y ... wif>m ~prlyja temu czas zim'Onuiil"e wysiłki spoleczne. gospe wy,
darrz.e w _pracaeh instytucji
dziahjącychna wsi. I to są bei._
Zakres dyskusji na zebratpn.czne plusy.
niach je,t ster<>l,ti, Dużo u,wall
ZJedn ......."" lIIt&lluliUk.. Arab ska, Uli ... w centrum Kairu.
poświęca się w niej
sytuacji
CAF
Nii!.s.pGsób ró"'l1'eż ńi. wspom międzyna«'<ldowej i wewnętrznieć o ~wei in'cjatywie p"<lję
nej
.
kraju.
Obok
rooicznyeh
1
•
•
_
-..
-.
tej wabemej kam.p.an!i. Jest problemów go.s.pod~eh ni... '
,rJą wsp6lny list KW PZPR i rzadko wiei. mi&jseapośwl._
WK ZSL do w'zystkich ogniw się.prawom s,tosUJlk6w 'mię.,
obu partii. \;Vspólne zeb1"ania dzylud7lltieh· w zakładach, spo.;
komitetów gromadzkich. POP i ro krylycUlyeh uwal d"I",CIlY
kól ZSL oraz ustalanie na nich dt'ałalnośe! InatytueJ! p"acujlljednolitej płasz.czyz.ny gospooa.r cych na rzecz rolnictwa,

naeh p"acy

do' cas

Technika przez wieki

czo - społeczJ;H:go działania

krainIe grodów

we

z tych racji zmierzać rialeuloby dó rozs",rzenla ,a.sięgu In.
formacji polltycznej i lI""podar
ciej dl. partyjnych organizacJi. Więkstv niż dotycOCza.s udział w zebraniach przedstaw(tej tnlcjafy\'\-')" WS1"to jednak sz.e cieli kieroWniczego '_ratu ą:d
rzej powiedz.ieć prty innej 0- mi.nistraeyjnego i radnych :
(Dokończenie te sir.' S)
kazji.
rad wszystkIch szczebli, p07SINo_
liłby r6;vnieź na bardziej wniE trzy elementy: r,e=we kliw. poznanle problem6w u- re z n!ch -ą z.pewne Ich grobowcami. Ustalono, że kurhany
rozliczanie s.!ę z zadań, ł6g i ludności wsL
te pochc>dzą z VII I VIII wiefzeeutwa ocena i coraz lep
sze plany dm"łanla, kt6re noBRONISŁAW DANEK ku. Stosunkowo licznie wystę·
pulll one w Malopolsce. Dwa
najlepiej t nich znane, polotone w najbliższej okolicy Krakowa, legenda przypiauje Krakusowi l 'ego córce Wandzie.
Archeologowie badający kopiec
Dyrekcja zasadnie:.ej Szkoły zawodowel w StanowI. OOŁASZA
Krakusa znaletli potwierdze.
PRZETARG na w'Jkonani~ elewacji Hwn~trznej budynków: szkoły
nie wzmianki Długosza: .. Moi mtern.atu. Kosztorysy szkota posiada:. W przetargu mog" wzi"ć
g1lę •. jego ... dwaj synowie Kra
uduat przedsiębiorstwa pa(1stwowe, apółdzielcze- i osoby prywatne
ka w sposób sztuczny i dowcip
7. uprawmeniami. Termin składania ofert w kancelarH SZkoły, do dn'\ą
ny. jak ojciec im wskazał był
25.U.l006 r. Otwarde ofert w dniu 28.II,1!ł65 r., o godz, 10. Dyrekcja
jeszcze za życia, nadsypując pia
zastrzega sobie wybór oferenta be;!! podania POWOdÓW.
385~1,
skiemt do takiej wznieśli wyso ...
wsi. w gromad1.ie - wpłynęły
nie tylkD na s~·nchrooiz.ację wy
siłków obu partii lecz "nalazły
c>db'c;e w posbci lepiej sprecy
zowanych zadań przyjmowanych na le;'arnja~h, O efekta~h

T

I kurhanó

I

l:Ości, iż sporym
Zakłady
Metalowe 1m. Gen. Waltera w Radomiu. ul. Ciepła 1
OGŁASZAJĄ PRZETARG N!EOGRANICZONY
na wykonanie tynków
zewnętrznych {, kolorystykt hall pr%emyslowe, łączni. t
ct:~6cią
usługową. S7czeg6łowy zak:r~s robót Obejmu,. ślepy kosztorys, któ·
ry jest do pobrania w dziale inwestycjI, W aodz:tn8ich urEędowych

,e,

Od 7 do 15. Wl'rn1en1one roboty mogą być wyJEonYW4ne VII' II 1 mI kw.
t. W prretarav. moBą brat udział przedsiębIorstwa państwowe
1 spółdziElcze. Oferty w poow6jnych u1.akowanych kopertaCh nalfty
Slitł&d.*6 40 dnta '.lIl.lm f. na adres: Układy Metalowe 1m. Gen.
198$

Waltera 111 Radomiu Dztał Inwestycji. Komisyjn" otwaret. ofert n ...
rtą,,! w dniu 1O.III.lm r., o aodz. le. zastrzec. It. prawo wyboru
o!~

! Wlentu.alneCo ~en14

~u

ctyn.
Nadlełnictwo

Btałobrzegt

T ARO na wykonanie

It

s

1łled~lbą

materiAłów

w Suchej

Nadlełnictwa

belO'J;lOdan.ta. IH"Z.Y89-O-k
OGŁASZA

PRZm~

w budynku biuro_

wym w Suche) ("Nowy Pałac"): t'07..$brarua ltarych i wotrn1a nowych rynien wraz 2 Ich wykonanie m, wymiany pokr..lc1a dachu 2 blact:l>·. naprawy umkooLonych mIejsc w blaszanym pokryc1u dachu.
I:em0nt n{l!ety zak0ńczyć do dnia 30 kwletnła. 19M r. Oferty mogą
1'kI8da& vrztdęl~ł;nor$t ..va pMl'otwowe, Ilp6łdT.;e]cze l prywatne do dnia
2tl.Jr.I96t1 r, Kom;~yjnł' otwarde ofert nastąpi w dn!:.! 25 luttego 19M r.
Zlł$trzE@'a Sl~ prawo wyb~,J oferenta
oru un!ewatnienln prtctargu
bez podanJa przyczyn. Dokumentację motna oglądać codzlenn:. w
biurze N'dleśnlctwa Bt.ałobrtegJ. w cedZInaCh 'Od Ił do 13.
38l'1~k

'W'O'ć zaoeznego S'tud;owl\"

ni. WF.
Z_oczne

Studium WF
prowadzą Ak_demia
WvChOWan1tł
Fizycznego

w

Wars%&w1e. ul. ;\łarvmćt'1c
ka 34 oraz WvhZll' S,.I<o-

la

Vlvchowsnla
F!?:vcz..
PoznanIu Na~..'.,e
zna1du'e s:1'!

z

Prezydium M1ł1sk1ej RAdy Narodowe., - Dyrekcja Inwestycji Mle'~
akich w łt.adom.!u OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na

wykonani. elewac,l nit.., wYmienIonych budynk6w mlestklli1nyc:h
w Ratomlu: t. Nr •• na ollledlu Planty, 2. bud. A 1 C ul. MłQddanow~
ska. 3. bud. przy ul. K.,J1H~Krauu- lO. Termin wykonanla robbt dodnia lU .!erpr.l.a t~ ... DokumentacJa t slepo kQ.ztotYIY do wglądu
w Ol:fa!~ KI}Ht"ry~w ł Cf'n OIM w Rachmlu pfl'y ul. Zeromsklego
fJ (gm8ll1 Frerydlum MRN}, nr pietro. p-ok61 N-r a!ł!, VI godl. do •
dl1 11. e:--erty w ralakowan;veh kopf;rwC'h "<tla,. tkłlłdać VI" .,.kret;,..
i.$;('.,. Dl\! pokój Nr :ta8 (lo dn!a Z-8 łuwgo l~ r. Knmley}ne otwarcie
ofert f'A~tąpi w Cl'llU ~ !uLego lm 1'" d «",dz. 10. W pUe1arlu mryglt
hrać

ud:!q:1

f.!n~d~leb':t>Mt\V.!\

państ"\ł:owe.

gp6łdl'Je':C't<6

1

prywatne.

DIM 1,a51fle.ga sobie prawo wyboru oferenta lub unlewatnlente pfl'e~
tllrg1J bf'l poc:anta pr%yczyny.
~
3$1'-k
Gm!nn. gp6łdzleln!4 .. samopomoc Chłops:ka" VI KlImontQwte OCn.A~
gZA PR7P.:TARG NIEOGRANrCZON"l na ,przedat umoChodu do..
nwwcl'eg" matkl FSO "Plc,kAlP" P~200, nr rej, C00014. Cena wywolaweta
11. P-ru"rc Odb~dzl • •1" w 4n1u ta.U.19M l.,
Q goć7~n,f!" 10 w tW..Irze OS. Wa('Uum. W wysokołct 10 proc. ClImy wywat.wct!"J n_Jd)'
40 BAnku lSp6ł:dZ:ł91Clego ." KIHnontowłe,
NI:

kont") NBP

nr JU+1Oft 40

Ił.

na tereto:. as,

załUtecamr

PRZETARG n. wykonant.
p041taW10 rof14d_nej, 4okutnE'ntae-lt M bOOQwi.,
OGLA~ZĄ

K01:1t'mc,

.DokumentacJa M

YfW

łftudnt

UA

w Ka ..
.tudn~

11V1i1,ą(1u

Obr.ońców

kO_1Inl" 'fil lInlu M.

panuje... ".
KOP!~!lI. by! bezla?nym usypiskiem ziemnym! Jego trzon
atanowila niegdyś konstrukcja
złotona Ze wysokiego pionowego
slupa, od kt6rego rozchodziły
się promlenlśd. Ściany s ple·
clonkl. Na tym azkl.lede, podtrzymuJącym

ziemną

budowlą

I zapobiegającym '.j osiadaniu
czy 'zniekształceniu. u,ypano
ziemny kopiec.

Nie by! to zresztą chyba
pierwszy przykład podr6fy ZAgranicznej przedstawiciela polskiej technikI. Istntelą prze.ł.n
ki, t. lut wcześniej budownlezowie na.1 pracowali n. obczy
tnie. InteresuJącą, choć niezbyt
pewn_ hlstoryclnle dekawoat·
ką, Je.t rakt, t. w l.tach 798821 wtród bUdowniczych ml .. t. Wiednia _wymieniano nle'akiego Mlkoła, • • Krakowa.

N

ASZA technika tkwIla ko
rzeniaml w prehistori1 I
dorobku stwo
wlt::e. te u progu rzonego przez poprzednie wle-

Widdrny
czasów historycznych

czerpała %

budow- ki dzięld pracowitości 1 parny"

nlelwo polskie posiadalo już ,Iowości naszych nieznanych z
wielowiekowe, często oryginał imienia przodkó~. Szczególnie

ne, tradycje. Przodkowie nasi
potrafili wznosić potężne budo
wio w sposób przemyślany I
torganlzowany. Toteż kiedy za
czasów Mieszka 8zl0 nQw. PO-

wyrafnie widać to na przykła~
dzie budownictwa które _ o ..

bok hutnictwa I 'górnictwa _
,tanowi Jeden Z najchlubnIeJ..ych rozdzIałów prehistorIIn.
przez Polskę, • .tare drewnl.- .. ej techniki.
n. gontyny uezęlo zaJOtępować
kamiennymi 6wlątynlaml nowego BOIla. .prowadzanl a •• ",p: lnt. IB. OIllŁOWIiID

l

kuchnią.

liG

Po kolaclI Alma powledżl_łal
- Pan mUSI być bardzo zmęczony po podrÓ*1. Jea.ię położyć, Mirta w.każ. panu pańAld
pokój,
Chętni. skorzystałem z tej 'propozycJI. fyc",," pa.
nlom d"brej nocy, pośpieszyłem za mlodą dZi8'Wczyną, która mial. już kształty dojrzałej kobiety.
- ,
Pokój był duży, ł6iko wygodn.. R<>zebralem ,ł,
azybko, .ga.nem światlo l, leżąc patrzałem na księ
życ, który zaglądal ciekawie do mojego
okna. Nie
chctało mi alą spać, Myślalem o Almie, ujeżdżają,ej
dalkie koni. i o jej mężu, który ją zdradza z kochanką. z Montevideo.
Być może, że się zdrlemnąłem. NI. wiem, Po,lyszałem jakiś szmer. Otw<;>rzyłem oczy 1 podniosłem

'I! pan chce

sIę na łóżku. DrzWI się
cicho otworzyły. Weszła.
Był .. w pidżamie. Wydało mi wlę, te to daluy ciąg

'.j

mych maruń. Dopiero kiedy poczułem
pocałun
ki, zrozumiałem, to lo nlo .en. Wiedzialom, ta prago
nlo alę urnjcJ6 na swym mężu. eJ" w danej ehwUI
nie obehc>dzilo mnie to.

JlOWUAIt. VIII.
llka następ<tych dni upł)'ł1~!o mi 'II ea!1towlt)im
.pokojlt 2:ycl. n. Wsi u.zyn.ło mnie rotłen!
wiaĆ, Wygrzewałem się n. słońcu.
jddził.m
konno, patrzałem na nleznan. mi ptaki l WCiągałem
w pluca oiywcze, przepojooe zapachem w!lgotnej
trawy powietrze, Czułem się tak Jokoł beztrosko, t.
nieomal tapomn!ałern () całej sprAwie, po pro"Jtu n!.
chciało mi się o niczym myśli!\!, Długie godziny spę
d1.ałpm na letaku, zapatrzony
w zieloną prustrze6
prerii. D!a pozoru trz.ymalrm ksiątkq w ręku, ale
ni. czytałem prawie zupełnie,
Alma ani jednym ,łowem. ani jednym gestem ni.
nawiązal. do tamtej nocy, Zupełnie tak Jakby 'nie
pomiędzy nami nie zaszło. Była poprawnie uprzejma,
ale nic poza tym, Z.dnej alu7.iI. żadnego dwuznacznego uśmiechu. Z.uważylem, że ,tarała ,ię tak ki.rować naszym życiem, żeby ni. zostawać z. mnĄ
um na .. m. Początkowo trochę mnie dziwiło jej za-

K

MPK

'fil

StarachOWieach prtr,mle do pracy 1ttdne,o PRACOWNIKA

dO' kontrol! technIcznej ! wykn:tł:łC'4ln!em 'r6ldntm. t8'€!hnlcznym, po~
uprawnienIa do proWadfeł11a poJatdów meehanłcmyc:h I
'Mnego INSTRUKTORA D/S MLODOCIANVCH - IUltrudnlonyeh w
celu naulel uwodu. Warunki pracy 1 plłlcy do ul!Jodn!~nj. W bil/na
przcdluęblontwa Starachowlc.-, Krywki Ha.
łGO-at

łlłlda}ące-gC'

Zakł_d
Usług Budowlano-Remontowych przy l'ZGS w
Opoczn!. utrudn! od taraz 2 TECHNIKÓW BUDOWLANYCH względnie MAJSTRÓW z uprawnleniamt, lllI st.riowi·
kierowników bUd6w, Wynagrodzenie WII. ukiodu zb!oro·
w~go w budownictwie oraz koszty delegacJ!.
314-k

.It.

"J~k

rn.Jdu,.

alę

dział. inwutycjt KPOH HCP1W' VI KWłlcsd'l przy pLacu
M&Hngre:óu 10, W przetargu mQgą
udział pr%ed~
tifjblorstwa pafa:twowe, apółdz:lelea. i pry-w,atne.
VI u14itow.~
ny. kopertaeh
.kłada4 W HłlrotAr1.a;e18
40
lIJ. II. I'" r.
ot..-, I 'lV}'l>6r

40

wyżynami

wiejską

Rozmawialiśmy niewieI. I właściwie kaM. B lUlI
• wyrafnym wysnklem .tarało .Ię }akoś podtrzymać
towarzyską konwersację, kt6ra zupelnl. sIę ni. kleiła. Glady. byla jeszcze trochę odurzona po przebytej
migrenie, Alma przeżuwała ponure myśU, a ja, II
owym szczupłym "",obem ,łów his"Pań&klch nle po_
tramem ,tworzyć pogodnego nastroju.

oa

prawo wyboru,oterenta.

Kte-1<tCA::/ł f'fUthlebloutwo Obrotu ~Qduktaml N4ftttWYm! ..CPN" 'fi

KlflClH"!'1

kurhan'f'm nad

dokoła

.e

sa.U.IM' r .....
t .• W Bodr..

moc-tlód ftlryrna ('-gl4dat w dnl.ch 00 11 do

II do

wszystkir:ni

\ granicy .rzemieślnicy na pewno
znaletlI chętny<:h, zdolnych I
dysponujących
"porym Z8S0bem doświadczenia
uczniów
wśród miejscowych nemleślni
ków. Świadczy o tym chociaż
by znaczna liczba monument.l
nych budowli, która pow,tala
wówczas w krótkim atosunkowo cz •• i•. Wiemy, te wysył.·
no wtedy równie! Polaków .a
gran1c~
w celach a.koleniowych. Na przykład Miaotko wy
delegował do Italii niejakiego
WoJdseka dla zapoznania się z
wielOWiekowym dorobkiem tam
tej szych budowniczych.
"
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Teru dopiero u6wladomilem aoble, to to nla byl
'najl"P"ZY pomysl. A mot. A,rmando i jegO brat w
og6le nie mają z tym wszystkim nic wspólnego? NI.
wyglądało na to. teby ten Amerykanln z iMeJo, który
mnie-\tu sklerowal. był z nim:! w kontakcie. Wlaści.
wl •. najbardziej niewyratną postacią n. terenie
estancjl była Gladys. Plakala, mówiąc O Michale, ala
ten pła" dziwni. mnl. nie przekonywał" Czyiby w
ona go zamordowała? Czy w og6ie Michał _tal ....
mordowany? A mOŻe żyje? Moż. zaml •• t niego no«ywiśol. wota.! pechow/lillY ogrodnik' Olivera? Al.
dlaczego ktoś organizowalby taką .komplikowaną
komedię? Kogo i dla~",go ~hcl.J1O
W!p1'<>wadzić ..,
błąd? Jotoli Glady. byla w jakiś spes6b zamie ..ana
w tę aferę. lo dlaczego w takim razie ten Amerykanin w złotych okularach właśnie tutaj mnie przysłał"
Nie umiałem sobie odpoWiedzieć na te wszystkie py_
lani", Wiedziałem tylkO. że pobyt tutaj może mi
przynieść dużo cennych wiadomośd.
Weszła Glady" Była biada l miał. podkrąton. o.
czy, ałe już się nl. skarżyła na ból głowy. Uśmiech
n~!. "ę do mni.,
- Proszę mi wybaczyć. te nie dotrzymywałam panu towarzystwa. aJe mlałarn piekielną migrenę.
Wyraziłem ubołewanie z tego pewodu I powledl'.1a_
lem. ż. mote ruch n_świeżym powietrzu dobr .. by
jej zrobił.
Czarna dziewczyn. nakrywała do stołu. Byla bar.
dzo młoda, aJe miała kształty dOjrzałej kobiety.
Na koiacJ. podano jakąś nlewyratną zup~, mocno
zaprawioną olejem, baraninę
smażonymi kartona.
mi. na d~ser konfitury z brz.oskwlń 1 wreucle moc:n"
czarną kaw •. Ni. powiem, żebym
b1! .... chwyeony

n.

IM

Nr Ua. ZUtft..... m,. &ob!.
untew,oto'""••• pn:$rgu bez: pod4l:nl.4

w

Sprollilowaale
O,łMHnlU

n!zowanqo

Przulębloutwa

SpUfłtu

Teehnlezno~Handloweco

09mowes:o uE14am" -

OdÓz. WO'@W',

Zme.cha-.
'fil Kieł ...

ooch. wydrukowanym w dniu 13: n br. la nr W.,k raLłtnlał bł"d
korektoukl. MIanOWIcie, wyż. wIpom,. prz:Młtębtorłtwo InformuJ.
kU'łtmtów. te tylko 40 dni. 2:ł IU,'.,.O 11$. f. motn. "kupił na raty
lodÓwkt produkcji kralowt\l.

•

ZAmEKł'; ł
(gtare

pokoJef

kuchnIę,

z

tą sytuacJą, jaką ~na stworzyła,

budown!ctwo~

wygody

Kwatł"fuckoweJ

ł6s..k
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chowanie, tym bardZie, lt miałem prawo prtypu.z,.
czat, że ni. pozmtawilem jej zlego wspomnienia,
Nie czułem się jednak na siłac:h, aby zastanay.'iaó
alę nad tajnikami psychiki kobiecej. po pr""tu nie
chciało mI stę tym zajmować, Pozostawiłem więc
całkowicie inkjatyw. w jej rękach I pogQd1.il.m .tę

śr6dmi&ścieo

na
pokó1
k,l{'hn!~
w
ZghG.1('-n\a: tt'!('(oo i9-Jf).

K!@lc.
blokn<,h.
2908-1(

KOTf''lpflnrtfln ..

bud0wltłnyd' •
k()'Htnryą()Wtł~
tnfMm.rl~
p\~
Zakład S1:k{'jI('~

".",.

Z4'NO"Ow"o

-

Krak6W,

i o

melancholijn! l od czuu do czuu
jakby pytające 'pojrzez{> mną żadnych zasadnI ..
do rózmów o pogo-

Armando wrócI! z MontevIdeo i całkowici. byl
pochlooięty sprawami gn'l.,odarsklmi.
przynajmniej
tak mI SIę l.()awało. Pf)wiedzialf'ffi mu. te pragnął

bym ~apl,.ć powieść z iyda e,tancl! I że petrzeba
by mI by lo trochę
na "beMie materiałÓW.
.oŚWiadczył. i. mogę
ograniczeń korzystać z lego
Ifosclfinosci.
l ni. wl.", Jak dlug~ trwałoby j .....,le moje dol.....
II1'r nl""t •. gdyby ni.zd_rzyło .i ę coś co wyrwałO
mnie ze· stanu odn,'twlt'(lta l zmusiło d'o akcji,
p"po!udnll', Arm.ndo z Almll
pastwhk, Gladys znowu cier ..
a Ja leinl'm n. leźaku pod palmIl
Miguel.
pl, "LaU'
n.
.stancll
lat.

http://sbc.wbp.kielce.pl/

KRAJO\VU

WYZ!lIASZKOM.ROLNICZA
~wLu b I l n I CI
w o_le~. thty~ltllla do i5 m~rCII.lł66 roku
pnY3rnUJ. zgłoszenia na
ZAWoDOWI STUDIA ZAOCZNE

...' . . . . . .

Kupufqc ' •• wybi.~Jia51. . .Cl
I!an. wY~!al

-~:~~~~J~::~:~
,~

R6whlli

LAM py ,KIllESKOPOWE ł
wrlz

z mllllil.m

tO proc. kosztów
- pozostlI'" B'UIIBs!not6
OBS razIaty na 12 rat mlsl1$lIBtz..
Wpłllt,

nych (nllJmnlsJflaZIl
·u....... ł

........

uu •• ~·u·

•• n· ..

I"lItll

200.- zł)
~1-1t

~'A••A.&.U•• u.&6.AAA.A.UAA ..

WOJEWODZKI ZAKŁAD SZKOLtNIA ..OSWlATA"
SPOŁDZtl!:LNIA nACY w KII!:LCĄCH

pu:rlmuh uapl.y

nil Ituuy:

... 'p,u.,.",14 e!Mldl'llc'Mgo dla po"",t!tuj,eyell -

tn,mle-

.łęcln.,

.. • pawa",14 .le"lritemago dla poc.,tkul~eyeh z uz,..kII.
niem ksiąteczk! apawacUl.
_ kroju i. UlIcia dla potrzeb domowI/Ch - I-miesięczne,
_ kwaUflkaCliiM cNlodnic.. ~ ",I.tr%ow,kf. I ukr"u•• tu.arltwa, tokOrB/wo. eleletromachclId"L
1'I1IłAtych UCI.,oł6w udalela t upiay przyjmuj. ..kre-

tarlat WZS -

lIaWydalllle ROllllrżym
u W,lłlllllleZootecbnieznym

.aUł"6łowy~ Jnt-OtmAC~ł

1)

w~runkl'l!eh przYJI!!:Cla udzielaJ.:

'1IIIłllllłlUr ""'.IAIU ....lilIO.... l Z••t ..h.l.z •• ~. WV .... ) Stkoły
"01111"0$ " I.uhlllllł, III. O.łOtwy I.
••1.
W,IWIł .. - ....."tb. RoJnie,,.,
ttJ. ,""". ~... ł.- "'"rh ZOotechnIc:z.DY.

'-n,

ut :t,luna 40, w $Odzinach od • do 18.
804-k

I modne

.....

001.1"°"°.

Wa:unlct l>raey l

-

-

płaą

"

~

"

M<.'

POWIlIwa llpOId,ldnl. Pracy Uslug Wielobranżowych w Ję
dnajowl., ul. ·14 Stycznia 78 zatrudnJ od zaraz pracownika na

atallowillko KIEROWNIKA TECHNICZNEGO. śpóldzlelnł.
W1M.,.n6 wyaztałcenie minimum średnie ekonomiczne lub
hudowllllle oraz praktyka na stanowiskach kierowniczych.
131128tYCh IIIformllcj! udziela ZarZl\d spółdzielni.
330-k

MISTRZA SLUSARSKIEGO lub branty pokrewnej l wya&talcen1em co najmniej 7 kI. ..koły podstawowej I mllllmum
S·letnlm atu11m pracy na .l4nOwlsko bry,adt!sly warsztatu
mecllMlcmelO w Źaldad,le Przetwór,twa Clwoćowo-Wanyw
naec w Bodaenl~zatrudnl natychmlut llpółdalelnla Prse, i'taarn,.łu oWOGOW<l-W.~.ywneso· .. 6 w ll1" w '/CIelcach,
ut T, lICo4eIUł2kl II. Z.loI•• n\a przyJmuje CI. mechalllk .p61dlllIIlIl. Warunki pracy I placy d" omówienia 'IV ""rZĄdzie
spółdzielni lub' • klerownllHom ukladu 'IV lkldzentynle.
8~O·k

Narodowy Bank' PolskI II Oddział Miejski w Kielcach, ul.
Sienkiewicza 47 zatrudnI: PRACOWNIKA z wytnym lub śred

.esoncm

PRZEMYSŁOWE.

W .I!.OW7I'IiI Domlt Handlowym mołna bę41le
Mby~ w..y.tko. eo 1I1••będne> dla 1I16ganeltltgo
I .. t"tyczne,o wYCląclu kobIety, męiczYIll1Y I
dolecka.
SeezGIfÓlnl.. ecrąoo .. pr..... my mlod21d, pol!
I<tór"j patronat oddano Dom HandlOWY.
ZA1'tZĄD

PSII

ltOI'łSKtJJ:

ZASADNICZEJ IIlKOM{ ZAWODOW1U
W OPA'fOWU
OGŁASZA ZAPUY
do klas pierwszych na IIpecjllllnodć:
_ 9UJSAltZ.
CH
_ MECHANIK I'OJAZDOW SAMOCHODOWY •
_KELNER.
'
Egzamin wstępny.:s języka polskl.ello I matematyki odbędzie się li j 6 kwietnia 1966 r.
Dokumenty prOllimy _kłada€: w sekretariacie

00 ZAMDNICZEJ 8ZKO!.y BUDOWLANU
DLA PRACUJĄCYCH
Kielecldl/go PrzedBięblontwlI Budo'lVnlctv~a
Miejsldego w Kielcach. ul. Ur:tednlclUl
tel. 116-73 I 97-20, ".,,,,,,mU'ti
(16167 nil

wkładów

posiadanych

ma.lą

Poczynania: te

oslc!ędnośelowej
Szczegółowych

!.(..Horac11nych

"'I

KlelćlIeb.

ul. RewOlUcji l>Atd:lllerSU;!!

!lp6łdzi~ Pracy

l"rall'llczo·lrarbl.l'lkk W KleleMh, ul. ArmII Czerwone, Nt 3 utrudni - l) !'ALAC!1:A % upraWl1l&n!Q.
m\ do obslugl kotla wysokoprętne,o., t) CHAUjPNIKOW do
prllnla I wykaflc2l\1'lIablelł2.!1Y. Warunki pracy I plaeydo
om6wlenla w biutzt .póldtle1nł,
311-k
Transportowo • Spedycyjna Sp6łdtlelnla Pracy SPTS w '/Iadomlu utrudni natychm.l88t' pracownIków na następujące stanowiska: I) STARSZEGO MAJSTRA - t-cę kierownIka W
StaclI ObsłUg! SamochodOw ..Autooapraw." w Radomiu. Wym.gan. wykształcenie 'rednie tecbnlczne l kilkuletnia ptaktyka w zakresie n"prsw głóWnyCh pojazdów mecbanlcznych,
2) STARSZEGO TECHNIKA usłul! w StacJI Ohalug! SamoellOdÓW "AlllO!Iapf8wa" w RadomIu. Wymallana wy!tzztaleenie trednl. techniczna ! kllkulelnla praktyka '<II zakreoi. n.praw pbjazdÓW mechaniemych I If08podarkl MagazYnowal.
Warunki pl...;, clo om6\1'11I1'\II w tl1lalakadł urz,du '!ladom,
ul. ze_sld• •,
SIO-k

Kaplinie Rud, :t.laza ..StąporkÓW" VI Siąporkowle. JlO'IIV.
1CtI1111I!le IIatrudnl! l) INŹYNIJmA ELEKTRYKĄ aORNtCn.
00 1111 tlllU'lowln:u klerownlka ruchu mutyno\W • 1!'!ektryctnego .., kopalni. Wymapn. 'ł8t utwlerdten\e pt2ft Okręgo

wy Ural\d GórnIczy, wyn81!T0dtenle wg ukladu ,blorowego
pracy lila 116rnloW8 rud. 2) 3 MGR l!!kONOMISTOW lub
NOl\W5T(')W I Wyt.':rm wykstl4łcenlem I praktyką lIa .ta.
newlikll kl....ownkto. MI.nkan!a $Waraotul_my po przepracowanlu. ckr.. " IIr6OO'lIo& I!Illżs.,ch InformacJI ud,I.11my
llslownl.,·'
301J·k

mo-

f'Akl_d BUdowlano .. 1't'fJ:IontoW1 PaństWOWYCh GOłPodarBtw Rot..
VI tła4om1u f ut. koma:ld.go 11/3 utrudni I dniem I mareM br.
"tECKNfKA BUDOWLANEGO na .tanowi.leo kierownIka DUdowy ·ne
tf'rłlnł. ",QW. kM:lenteki@'lo. W1'ł'4aCAtla a.. 1łtnła tlraktyka .. ba..
pojr.ctnłrn wylronawfltwtłt. pot_n. połta(l_h1. uprawnt«ń budowla ..
łlleh

Pran

. pracy !. pl.OJ

łtfIł4. WU\tnił1

.

do prMwlenla na mle'scu.
~~

81l6ll1aie1nJa InwalldÓW OchrOOy MIenia I Uelu, :R6:1nyeh

IW Itl.leaeb, zatrudni 118 tal'tłllle Radomia pracownlk6w webarakta~ .zlItnlarzy l stratl!lk6w. (lIIw.II116w It I III łfUI'Y)

OdMn!. utrudnIenia natetr agi.. za~ się do Prezydium MRn
Wydzlal Zdrowl4ll Opieki Społecznej

VI

Radomiu, pok6J lir 63.
252·k

urzędach

poc'/:-

Jędrzejów,

usług

nil celu usprawnienie

książeczkach

na

w

SOP -

od dnia

wpłat ł wypłat

dokonywat

działalności

w

SOP.

informacji

udzielą wyżej

t

wymienione

spółdzielnie.

' .

384-k

• .... AA.ł.A.4 .. AU, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.......... ~.u ............u..A• •.u.6.A.U.1I. ................u~..... .........

o.st"t.tnla tyw1cy ." Oorbatee przyjmie od ~rAł lNtYNltRA
ELEKTRYKA lub TECHNIKA ELEk"tRVl(A t "'l&ttll1n atatem priey

na &tanowltko enetg-etyka. Ponadto przyjmie atę od uraz EL~K
TRYKA na' etat tiz}"Ć'tny a IV srUPłł bhp. Warunki praey 1 płacy
do ,omówleńta na mle'scu.

SPRZBDAM dom murowany, JOd..
~opt~trowy.
Nr as koło

nI-le

WiadomośĆ:

tantu 1 pilnIe

IIAMOCHODOWYC'1!, -

biercy.

• PALACZY C.O.

GOSPODARSTWO
15 ha, budynki.

382·k

ski -

Słowlk

......,

KIelc. p-ta Sitk6wka.

'tethnlc%J:t8 Obsługa f.łamochot1.6w Okręgu Klel~ek!eco w Klel~eh.
ul. KtekoMk.t C2 utrudnI natyehm,La.t J18łtltPu'''CYeh pracowników:
_ ŚLUSARZA OGóLNEGO do dtlalu gl. _clllnllt., - MONTEROW

rolne

łub

14

masywne, bardzo

sprzedaClt:ą

Wl~f)mośt:

spadkoGretkow~

Jan

Lask:oWice Pomorskie, po.w.

~w1eei •• wOj. Bydgoszcz.
n ..p
IAtrudnu. w ,"Ortł. 19116 r. 41 1!'RACCI'WNIItOW DO' A3I!:NC\'JlII&J SPRZI&DA!tY LOOOW lu",,'" I
!!WedDAM taksometr ..Poltax •
paftlt6wlUlyeh. CMII!! ~1Il\1
_4 • pod ••
do Kielce, POn'lotika .. - Domagała •
_
:1,1111-'
kl.rownli!a. d.lalu pt6dukell 2tZO .- Ki61e&'. ul. Pta:tlty t, II p., vetem
SPRZEDAM
trzy morgt gruntu
wsrunk6w Ptl7l~eIa de pta.,..
hl-k b,isko miłlsta 1 plac " zabudowa•
ntami w SZ;Ydłowcu. uUc,a K()Ś.o
C.rn.ntbWn1A uPt.",iUtH 'fi Wton\Uey ..trudni od zatlili tNZy. clU62'kl - Stanl~ław zyzman.
4m·Slr
NIEllA EHEIIOI&1'YKA na IItOIlO_ku kletownIka .ekcjl en.tlety.. •
nlJj rwo<1tl.e ... kan •• oettttalNł Ołne'W~. went.). Warunld pra~ l plaicy
40.uzgodf1lenla w d,.rek~Ji.
3S1-k

Kle-leek.16

~kładf

a..trobom.lłCnt;

88ty6hlntaot ",._6

łlł

iAml

.m6W1""iA

HłJmtł&

nIm wrastalcenlem ekonomlctnymnei at. Inspektora. PRACOWNIICA z wyższym lub średnim. wykształceniem na Itannwitko kll!Townika admInistracyjno _ gospodarczego. WarunkI,
pracy I płacy do omówienIa z dyt:ekcJą oddziału.
282-k

flyełl.

ZAPXSY UCZNI W

mogą

towych na terenie powiatu

M ~

do oin6w1enJ& na mle,!cu ., dyrekCj1 ukol,.-.

lutego br.

os2czędnośc!owych

Wolft6łWe l'm<lIIl4blorat\>;o 'r<okotyln..·
Ol KIelcach;"
Ul.llIIIkelna""JII 110'_"1 eol _
DWOCH tNW&NTARVZATOROW.
Wy. . . . n. wyk.!~łeenl. WY"", lub łrtłdnte I ·... letn1a praktyka
.....IQUt 1I8IOc0WO·fI1UlłlIOWYm. WArunki płacy ! pra.,. 40 omówI..
.IiIU ..ujl.,....

....k E
•

WI

SoiJ..

Słupi Jędrze:

wkładów oszczędno§ciowych. że

I tytułu

nll«ow_l Nr 19. codzlennie od .od., 7 do 15.

OBUWIE, ODZIEZ, BIEUZNJI;. GAtAN'tERr~ ł mne atrakcyjne AltT'fKm:r

daczy

!/IIlIk~8TAltall_MWl'l'ALURGA. WarUl\klp .. ey I plaey d~' om611\btUwołć otrzymania mieszkania w IV kwar.

.

SędziszoWie.

jowskiej i n f o r m u j 4 wszystkich posia-

"'len1.· na IIlt.,.eu 1&\. mI t.

Nagłowicach.

leowie. Wodzislawiu. Imielnle l

;9

al.bloratw

,

Jędrzejowie.

in.k

WolewMzkla Zjednoczenie Prted,lębloratw Melioracyjnych ..,
Kielcach zatrudni od zaraz ST ARSZ~ .INSPEKTORA d~
apraw zaopatrzenia I transp<!rtu. Wymlili81la wyżs:la wykaztał
'CelIt. tachlllcltn" lub ekonomlctne I 5 lat praktyki, ewentualnie h.dnl. wykształcenia tllehnlczne lub ..konomlcm. 181M
praktyki, Wal'Ullkl placy do lttg{)dnlenla ha l'lI\ellcu. Z~los!e
nla nalały .kładać w Wojew6d~M ZIł!dtlOclill\lU l'ned.

1AIIł.

I

S,,6łddełnle Oszezędno4l:lowo - Poiyukowe

.,'bllt.lałA 'r.. ~· hlłAl n vi PrźY'UlJźe utrudni od ta rat: tJltty..
IftIIIIAtulo 'l'IICIlIttIl:A. l:lm.:IlWNfKA • I-l_tnlą praklvk_ n. "ano.

II1re11ela&uodal.., l""" lIo;.,eoIo_, w Oi>.IOWlA. prtylmte
_lU Go pr.ey w ·.ra~ llAUcrqC1łC.e Jawod.u - TECHNIKA lub
IN:tY'NI1mA O 8P&CJ'ALNOSCI SA MOCHODOWEJ. wymagan_, ..1 ml.
nimum .....tiłł4 Jtt.kł1k& pn)t remontach Ut1\behOd6'W l et",nłktrN.

n II ut Ił. T Y

. mo!nll nIlb"

01'1111

·1

DOMARACIU Marian, um. Góry
Mokre IS. pow. Końskie zagubił
dowód
rejestracyjny motocykla
"WSK" nr CK-2138, wydany prZ-ł'n
Wydz1łlł KomunikaCH w Końskich.
3S-p
ZGUBIONO wkładkł': do prawa

Oddalał

'eralen PKP w Klctlcau-h; ul. M. Buczka 43/45 zatrudni od
ilukowno. Jatool.owlCÓ. Zarzecze,
Tunel. Sf!4tlla6W. Ictdtftf6Yt", Chqdny. Kle1M, Wy.tftP4 koło zag..
nań.... u.~
Kam., 'Jllitu_b ltadOm. t ~yl1k:ow1~ - EL1!n< ..

..t" Iia - . ótAcll loIIIejo*yGb,

jasay nr 234/56. kategorii amator-

skieJ.

""dM"

prsr

Pl'.~eh swtĄlanych. a obsług. ł kon.Hrwaej&l u.
e1ełłt~lł8b,.eh I'fDdltacjl tr.1t~",nYOh, ~eG1 trakcyjneJ ł taboru

TROMONTEBOW.

nłltwlsko

na

ClepIińskl

••

Władysław

Sandomierr.

-

WJLKOWBB:A
Węglowie. pow.

Kost:ły

4.
...p

Zofia.

Koń.kle,

fi"

w

um.

UlUbiła

szkolną nr 792, wyda.
oltktrott"kayllldllb (olelotl'Owolll' I '_"'kl .1 •• IfY"""OI, ... Iwtą •• U legitymację
pti1!'a ZAsadniczą !h:kołfł :ta..
• •1'1I'ł)'flllJl.,~ 11,,11 kol'lowej 8IH_l_v" - Lublin. Wy_gAM wodoWII w ttót'iilktch.

W'1k13Ułeenłł .. Wodoft ....dftłcz. lUli 'łtednł •• wa..l~nłe łwtadectwó
deJadnłCR lu_ rnlatreó'Włkt• • u_Odata etektryka oru tlteprtekro-

OIon,. •• rent .,..... Wańlnkl pł4Icy.J pta.,
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n1"

wydany

w:,.:':

.

Pttedslęblo~W9

IqgL2tKtlt
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Klelcaeh tatrudni 0<1 UlUZ' st. p16n18t. de spraw planowania 1 ł1banffOwanla JnweetyeJl - wyma~.tn. wykdtałcetlle średnie ~kon()~
łńłć!:ne
to
lata praJi17kl uwodowej' 'fi( tłu!bte Inw~ty
tyJnej. Warunki pracy ł płacy do om6wlenLe na mleJ-scu.
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PODZIJ]KOW AN 113
Odd:l4!u

Jutrn'
wmuzeum
l
łr""'f•. o .Od~. 18; pik

w

mIT. Ka:..łń11~"
KoniecznYł
d)'lfektol 'IUteU.om Wo ilka. Po'
łlłdeBO w W",.,za wie wYłłOs.I
v.yklad na tt"mat
.. Rłixwój

,

\

broni " Polsce
Odrodzl'niaH ,

Młod'lieiowy' Dom. ~ułtury ł i.ni~ rOdo poWi~no ~YĆ !vv-'ctnle
storo,. si~ oddli.o:.łvVv-a~ no tt\.ło<' t~nt~sowana tymi prt~sięwtlę
dzież ~le tylko w śclof\ocn' il:WO. tiami. Oyre«tor R<Q;ea no no-ste

czatach

1Ii

łd=~~~::ne~t::::~I:':~~;~~ll;!i

gkJtgn uzbrojenia. rozpoczętfj
jego .gmachu.. 1Qk 'p,oil1form.owoł totiwienie odp~-:edLlol _
\V grudniu ub. roku wykI....
nos dyre-'<t,:'Jf Zb. Rojco .prte-d, JiI ni. pr.osi nos do s:e.b'le-, my tok·
dem
omawiającYhl rozwvj
K;()ffiQ
tyg?dni,?ml
przystąpi01"lo te. do n;ch się nie twrQ~my.
tIPj dzicddny sztuki w łred·
do o,rg{H'I~IOW(:lnl:a w kilku dziel· chodoi: W$półp4'O~ l oo'$zei stro
ntowiet'zu. ZapTaazamy WI'tYlt
n.i-coch miosto ogoisł: procy pota ny ,niile. ,widzion.o...
; kich zainteresowanych.
sr-kolnej. Ognino te- powstają .......- - - - - - . . . ; - - - - . . . ; - - - - - - - - - - - . . : .

1

p,ny dctychcrosowych ś~etlie(l.ch'
-TPD. Powst-ojq no
W 'MOK .-:

WTOREK
15 LUTEGO 1966 R.
Dzis słr)ńce wzeszlo
ujdzlE! o f!0dz.
składamy Józefom

Al:

r)

śrooow;;kowych

gr)dz. 1J.53.

16.48. życzenia
j Faustynom.

nd...66"",
tOll • W.iad u ?
A 'łiii.

11'1'8.
lLPu:w lIłJl
TEATR

_

KIELCZ
ST. 7..ERO~lSKtRGO
A. Wy·
- g. 19.

I~1.

"Cczta

m(,~d(>rc0w"

drzyńskie-go

~R6::A~hcA"
ksyk"

_

_

"Jutro Me.
polskI, 1. 14, g. 16, 18 i 20.

"Mandrin"

,.MOSKWA"

franc.. pan'1r.,

-

kCllor. 1. 11 g. 1S.30,

17.45 i 20.1;'1.
"Zawrót

"WARSZAWA"

gl 0-

l;~A. 1. tĄ. g. 10.JO, 15.t;:;.
17.45 i 20.1;;. "Trzynastego nocą"
- bulg. g. 13.
v.y.'

.,ROBOT:;IK·' _ "WiEiźn!owie t
Altany" _ wioski, 1. 14, g 15, 17,15
i 19.;;0.

=

w~':r~;fo~~:"

r~'~~:~~c~~. g. "1~::f.

18 l 20.15.

k6łko z'Ointe-resow("~. W dZielnicy
Czarnów rozpo<:zęły już swojq
działolność kółko
piose-nkor.
skie•. recytoto:-skle. krawie<:kie-.. lO
oowkankie,
modelarstwo lotniczo • rokIetowego l okrętowego.
No Stadionie powstały kÓ.łko tone<:zne, re<:ytQtorskie" torystyCM&.
lobowkars'lde.
MOt< ropewnl<:l
nooz6r pedogogiczny nod skupia
jqcq się w kółko<h
roi'flteresowoń

młodzieią,

mo-

ChOW<lfii<l

"SA'IEL!TA"

nit>czynne.
(Zagnańsk)

.. BARTEK"

lowa Krylityna" -

"KróCSA 1. 16, g. 18,

Domu Kultury dokof"'uje się jedno,k bez pororoml ..
ni<l t tą rodą. To MS t,rocnę
dziwi. Wydo'je nom się, fe wło·

NASZfI

•. GORNIK'· (Rudkl) - ,.Gorąca li.
ma" - polski, 1. 14, g. 18.30,
,.ECHO" (Ostojów) - "Złoto
mu" - wIoskI. 1. 16, g. 19.

Rzv~

•

.

OLEJNY, Jeden" naJIo-1
Hej wyglądającycb punkI6w przy ul. Sienklewleza
zmieni· w najbll'SI.j prz,..zło..,\ wyd!!d - plac nad Sllnl"'l
kolo kina "Warszawy" zabudo
wany
obskurnymi
budami.
drwalkami. kioskami lip_ Przy
sł4plono jui do oc.,..z.B"nla
!ego placu. pod budowę cmacbu· Powsz.cbuej Kasy 0 •• c.ędnaśc\.. Sianie lu budynek
ze •• kła I 5t,,1I przy dużym użyciu blachy ..tuminiowej Jako
wykładziny.
5-kondygnacyjna
część gmachu Usytuowana EOotal.. od otrony kina_ Mieścić
się w nieJ będ", biura PKO.
Natomiast tZ'lV. część operacyJna (wpłaty. wypłaty Itp.) nil.śel. się będzie ·w części parter.w.j od .trony SlInley I od

I

Wc

.

IIII"'ZT./IIII ........
na I

PO'Il...-

czeski, l. U, g. 18.

-

Ozle-cidziclołność
i MłodziMY,
Mło

"Ze<W'f1ętrzno"

-

"SKALi'<IK"
(Wj!;n16wka)
.;Czlow:ek z pierv.rszego stulecia"

W

., Dlaczego
w przychod-ni na
Czarnou;ie pracuje jedna tlllko den
tystka?

Pacjerttów jest bardzo

du-

~~~s~rrt:rzj~!~~e::;~eb:aCj~~~~~ć'd4!~~

'ustka musi p04wtęctć

,.,.,. .t"\V~ •

...

,,~V .~,

~

I

pratvie pól

Hut u:t-ęc ludzi mate do.
stać SIę do tej przychodni w ciągu

godzIny?

•• COf_OBORZE"

(SłupIa

Nnwa)

_

meksyk., 1. 16, g. 18.

.. :\iacarlo" -

APTEKI:
Dyżur pt'lni 'apteka nr 107 pny
ul.

Slt'nk,~w:cla 15.
pł)'walnia,

Kry1a

16 IlU';, 20.:Hl ły '7,4':1 ~~
18.15, 19 ;:- 2U;;.

duźv

basen

-

21.1'). Basf'n'
1·'1 _ HI,
- 21.

dea?
KIelc

WYC::;TAWY:

Or:<'IlnnnolsJ<8

p'etlProwE'.l

-

wy'j!awa
'Orońsko

__

rzt>?JJv
Park

(pnwlal o;"vdtow!~('k!).
:\lUZEl'M Wy<;tawy stałe nIe·
("Tynfie. Cddzlał "Muzeum Jat
\pko!nych Sl{'"f~n<'l Żernrr.<;k'egn" _
uJ. Sw!enzewsk;c-go 25. Czynne
g. 12
19.
FOTOPLASTIKON - "Tnd:e"
TELEfONY:

P'111of'Hvle HMunkowe 09
p,.,gntowleo MllkVjne 07
SlrM PO!;Jrtl8 00

Pierwsza .ala Klu
bu MPtK, wszy,t-

~

~~ ~iej!ił~k~~~~:

Zapot.E!edztano
przyJC:;'
ze,spolu
,.$lą.9k". Zrobilem

wygodnych

~~j:c P~~<;;:n;';t~COz~~~= ~je~~~~~

flkif!go,
którzy chcieliby zobaczyć
U'ljstr;p:; tego zespolu t z takq lfs-tq
wla!eln su: do •. OrbtBU". Tu mi po

~~l~~~~~:!~O~le Ź~rabi~~~~k·S~~!~~ow:akl~~

uprzednio rozesłallo specjalną anJdetf?
I
tak
tawxz€, byu·'l,
zau',q:e ·t:!la willk·
szych zakh'iow prac',).
A co dla
nas _ praco'..:n!kou: rńrliej'H'ych in·
d6u'

]JracJJ.

Hylu"i J ?

1:!6rlltn

Z. W.

., Zadwrr)t::,,'a
mi tona. W po.
'lotOU:lU rlle bylo akurat na dytu·
TU lekarza c!lOTób kobiecllch. Te·
lefonowalem do mleszkal'i lekarzy.
Odm6u'iono
mi wi::yty
domowej.

Z:ltli'lefonotcalem wJęc do dllrekto·
ra Oddziału Gtnelfologkz11o _ PotOŻTllC'ugo przy ul. PrQstej. Spot~
kalem uę z wlttlką ,erderznoiełq.
Kazano przlIwte!ć tonę do 8Z'ptta.

fote·

(leka!.

Sienkiewicza, W środku budynku· zaprojektowano t,w.pa
lio c.yll miej.ce na zieleń. Hę
dwie ją widać • pomles.eteń
dla kas I dla Interesantów. albowiem ściany będą po wlęk·
uej części oszklone.
.
Koszt tej Inwestycji obUc.a
się na ok. 5 mln zł. Z tego aż
ok_ 1.100 tY8. .1 trzeba będzie
przeznaczyć na fundamentowa
nie budynku. albowiem teren
Jest tu nclężkl" do budowy.
Podobna
Wotorl.. byla
••
wznoszeniem Domu Handlowe
go PSS na pneciwneJ Btronie
ulicy.
Na jak długo przewidziano
tę budowę?
°.Jak poinformował
dyrektor Oddzialu Wojewódzki.go PKO. Inwe,tycja według
planów powinna potrwać dwa.
lata_ Jednakte Już dziś wyłaniaJą Iń'l.o. pewne trudnoścl z
wykoria\łstwem. Tak więc zakładać trzeba, te budowa P()~
trwa ok. trzech lat.
PowIerzchnia nowego gma~
chu PItO wynosić będzie ok.
5,5 tys. metr-Ó;w. Projektantem
jest inz. Steiner .z .,Mlastopro.lektu" •
Tak więc po poczcle głów-

n"

~f~ldZf::.wte ~~;;!t~ nej, hotelu "Centralnym", Do-

czytajct,

wia)ą

~~,::i.

inni zaba
rozmo-

aię

~~~~~~~~

MUlde
dziewC~f;ta,
najprawdopo·
dobnie) uczennfce, z pon'agą zadą·
gają fli(: papierpsamL Tutaj ch~op
(.'11 umawiają. ,dę z nimi na spotkania. Warto jednak, abll czasem

.

KlUb odt!:tedmli nauczyciele. Staty8ty!ca prowad:01Hl przez kierowrHctt1;o WllJcazuje.
te
r.aucz"ciele
nie są na ogól bywalcami
Klubu.
l'fa}więcej
przychodzi
;ntellgencjl
ratrudniona} w admłnisfracJ! - 50
nie

proc. POn4dto - 10 proc, inżv
rów, • proc. lekarzy. Młod::l,ży w

ogóle -

%$

proc. Przy

.toHku zatt«

watam du'tkh ł"tarSZllch panów. Po
chwłH Jut tch ulam. Panowie -

GdV_'~P:~rz~y~Je~ch-.(l/:e~m~~.~o~"~1~'~I..~I~a,1 "na"-I~.ialvml
Wlnlaw Micha!.kł bywQlcamt
ł Tadeuu

"żla. Mną.

bIllIki, drwalki.

Po-

wstanie gnlach te szkla I sta~
II. To zdjęcie już wkrótce stanie się pamiątką.
fot. Z. J onko

współucz&-

stniczy także w wydatkach finon-sowych. Dy r e«Ł04" Roj-eo
no·
dzieję, fe współpraco to ułoży
się n<ldo! pomyśl'n)e j do
pofqdo'ne rezultaty. Ch~zi bowiem o
to, oby w świetlicoch skupić lok
n<ljwięcej młodych ludzi. doć lm
odpowiednie do loi<otereso'NOó ZO
jęcie po nouce. W dzielnicy Cxar
nów do świetli(;y przychodzi już
poood 200 dzieci, no Stadionie
O'koło 170.
Przypominamy przy tej okozji.
ze przy Miejs-kim Komitecie FJN
powoł(J'rlo erstotnlo Radę d/s Wydzieżowego

L "1~~:.Ł~~;'31 20~ktorZY" - h:SlP.

TPD

Znikną

tiu czyli ,zielony skwerek
'oowego gm

wzór pro\"JOdzooyćh

PrzyWet·
chodzą prteczVfat4 naJSttrletnq pro
8ą krajOWą ł z4granlczłlq.
ChW41q
organtwwaM! odczyty. ,potkania z
C;ekałL'ljft1i ludŻmt.
Imprezy arfy'
słycrn.f, Uwaźajq, te ptaeówka b.'"

fa
pOfrre-bl'ta m!Q!lfu.
te
spehtI,Q
strojq rotp,. Oby flllko n:lodtleź nie
zarho1C"wala ~Ie ta qlosJto. W bu·

f.,de ('heli! kuplĆ rlart1:D. ale ochofa

mija. Cia!ff1;a

pośrednio

Wlllo:'oi1e ,\Iq

bez-

na bufede , Mlc;ym nte
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