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GODNIE I ustalonym Jut \ Dziennikarze wysłuchali Inzwyczajem, na kieleckim formacH !llI. temat aktualnych
Zamku odbyło się kolej- zagadnień resortu ołw!aty w

nt spotkanie gospodarz.y woje- województwie erai: o wykona..
nlu planu I bud±etu .a 1965 r.

wódzlwa z przedstawicielami
prasy. W ,potkaniu uc"".tn!czyli
wic'-'!>n-OOnl""",,.
Prezydium wa,,,:
Stanisław
B'Ik·Dd.dyj\.k~ Rys,ard .o.lekan I MI•• .,..ta... Der.Jok!, oekret .... Prezydium - Zl'l1munt
Bne,lekl, ponadto naczelnicy

~~~~rYC!!A l'f.r~ów

Prez.

Najważniejsze aprawy otwiaty - na tl. przeprowadzanej
reformy szkolnej - pnedstawit kurator okręgu ozkolnego,
St. Orn.towskl. O pe!nym za.pokoleniu wynikających • reformy pot ...eh lokalowych bę-

~~~ ::?~~~ó'.:i~;r~led~e~ru:'

- ........_ ...._ _ _ _ _ _ _ !nośel , zapewnieniem ••kolom'
""
pot....bnc! obsady nauczyclal.kitl.
Jeśli Idz!e o zmiany dokonywane w szkołach średnich. li ..
cea ogólnokształcące powinny
wykorzystać rakt, te z począl
Idem nowego roku szkolnego
zostają uszczuplone o kl."oy ó....
me, ! popnwiaJąc lobla warun
ki materialne uzy,kae lep...
wyniki w nauczaniu.
W szkolnictw zawodowym
- jak Jut uell%tl! podewlllMmy - wprowatlu OI1ę now.sP'!
<lalnośd, dopllll<>Wan" do potne!:> COspodarc&ye!, woj.wód.twa' t zgodo., • nową Ilom.nld.a
lur, zawodów.
Trudnym problemem dn rOI<wiązania pozostaj", potrzeby w
zakr••le mlel!wfl dla nauczycI.li Ibrakl szacuje się tu na ...

tY8. lokalI) oru miellIC w internatach
(brakuje 18 tyli.
_ _ _ _.mlejsc). Zl8I&OdHnia tak jadIlyeb. lak I drucIch będeie motliw. dopllrro w okresie do
10'111 r. Dute nadzieje po!dadll

si.
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by6 one W)'dllne .. II i<wartIIle. tak te leue" w br. będtle
motnll. rOl'.poazllI6 projektowane

rob9t1 budowlane.

Dobrze się stalo. te prl'.yznanil nam lobok Wars...wy I K,..
(DOkolliewlla !la aU'. li)
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Uljmuje aktualnIe 8 mle-jsce w tabelI a Fu:ham 21. To nall$plej do ..
WOcl7.i, t~ akLlaln,'l forma l!e5pfJłu.
J{!óry obejrzymy w pon:ed2;!.1!ek W
Stan\( iVJwk<!('h, J!'~t barrlzo wy ...
s("ku.
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Mgr ADAM CZEKAI\aSKI
długoletni Jl1oft.Ot' 1.0 41a rrllcuJrteych,
dnia 3.IV.1M6 7.
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Kielcach, &mnt

Dyrck /;J3, grono nauc'tycJelskle I uczniowie stracili w Nim leI'..
df'CznegQ pnyJaciel.\ l W}ChOwawc~.
Cze§l: Jet'o

pamiędf

DVRF.KCJA, GRONO NAtJCZ\'fUtUU,.-a:
ł UCZNIOWUlf 1.0
DLA PRACUJĄCYCH

Nit

a w
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UIAGA GRAJĄCV
110TAUlAiORA
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W iOlO-LOIlA
PIŁKARSKIEGOI

Z uwagi na przypadające śWiGtl, w dniu 10.IV.
1966 r. kolektury "Totalizatora Sportowego" będą
przyjmowały
piłkarskiego"

kupc,ny "Toto-Lotka" I .. Totalizatora
w miej,cowo~ciach: Kielce, Radom,
Skarżysko, Starachowice i Ostrowiec tylko do piąt
ku, tj. do dnia B.lV.l1i66 r.

W POZ02tillych rnlęjscowościach tylko do czwartku dn. 7.!V. br.

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

A czy o takle sprawy tu chodzi?
i zadekawienlern spytał Kahlenberge.
- To niewykluczone
Grau.
- Czy pan wdąź jeszcze
o trupie kobiety!
- A czy to irytuje kogoś?
Generał von
Seyd1itz-Gabler zaśmiał się. J.tego
śmiech brzmiał melodyjnie. ewiezy! się w nim i źnał

jęgo skuteczność.
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Ale od
Hartmanna?
Hartmanna mnie. Oficjalnie
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1965 r. "stu.knęło" 10
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resowania tarrriq studiów sle
cJalistycznych jest zarówno 1
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aki uu>i,tów

wiedzę

m

było

siedem, Jak
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cych się, kt6ra Z 96 w roku
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Nie
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do
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zająłby się

Pan nosi lakieT"ki? - spytał nagle
Grau uniósł głowę.
to zabronione?

ft

kowo

zmierza,

na ..

pan ta ...

generał

Tanz.

głupie.

paoskie) dy",izji -

potrząsnął lśniącą łysiną,
odpędzić muchę,

st"ierdt;ll:

jak

gdyby

O cz:vrn mówimy właściwie? Wciąt jeszcze o tym
nieszczęsnym Hartmannie, czy znowu o trupie kobie ..
-

cym?

- Pan
Tanz z.

się uperfumował?
zastygłą
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major Grau: - Uży ..
wam niekiedy po gOleniu wody o mocnym zapachu.
Generał von Seydłitz-Gabler zacisnął złożone ręce,
at zatrzeszczały w stawach. Jego zaróżowiona twarz
pozostała jednak ujmująco przyjazna, a usta wyma-

Wiały łagodne, nieoboWiązujące,
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działające
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poje-

słowa.
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szkolnym kadra wykładowców
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ani ezyt~lnlctwf'm.
ani orglllUl:tuw<Jnymi tu imprł'zaml.
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bu nawiąże w'pólpracę z dyrek ..
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