Smolikiem.

dwaj kolarze
popraWi

Ci

zdobywając bonifikatę

li nieco swoją sytuację.
Drul(!! grupa kolarzy wpadła

na m Hę ze znacznym opM(Dokoftczenłe

Ogólem na !eren!~ wol. ldeleckiego odbyło .II! dotycllczll1l
~~~~f 200 wieczornie
~a.

1t.

na 8tr. 21

Jeszcze jedlI Idall

.operacji
wszczepieiii
protezy sercl

Handel p ygoto uje

NOWY JORK PAP. - '!IV:
Stanach Zjednoczonych dokonano w tych dniach t""eeiej

sł~

już

do sezonu

ła

OWOcowo-warzywniczego
lII'

OSKONAŁA

twa pogoda spr§wi.,
D prognozy
urodzaju owo-

dl. rolnic- kt6ry lak wiadomo na ogól
ź. łatwiej r.dzi sobie. kiedy brakuje zielonego towaru. aniieli
j warzyw są bardzo po- wtedy, gdy jest go dużo I trzeW taklej ,ytuacji. cięż ba go odebrać od producentów
zadanie czeka nasz handel, &. spnedać konsumentowi.

Wysiawa maszyn rolniczych.
w Moskwie
Na ter.n.cll wy

stawowyell .tełej
",ooklewsklej wystewy
rolniezeJ
odbywa .Ię 01100nie międzynarodo
wa
wystew"
"",pólco.snych m"
••yn I n""ądze6

Wg.

wyliczeń

z

2)

Już

slanohosg

Utrz~uJąc. się od wielu
dni ladna pogoQ!, zachęciła roi
nllf;6w do rozpoczęcia zbiorów
siana. M. in. do koszenia traw
przystąpiono
na zmeliorowalIcznyclI
nyąh ląkach w Rzuchowle pow.
ptzysuski. a także na niektófirm
nrr.. nic••
rych obiektach w pow. ki"lecnych.
kim i jędrz_jowskim. Jednak
Większość rolników nie apieNa zd3ęchl!
się Z sianokosami. cteka_t"",lnym
tradycyjnie do św. Jana
czerwca). Ponoszą oni w
wystawy.
sl>""ób olbrzymie straty.
wart<>4ć siana z traw koszonych na pgczątku kwitnienia J""t największa. Dla po"":,'"",--....- ........- -....- .....- -..............- - - - - - - - . równ.nia trawy ścięte w czasie kłoszenia i zaWiązywania
się

nasion

zł,wierają

o 50 proc.

opera-cji WS%C'U ...

chora

różnymi

w

związku

dolegliwościami.
nicw~~dolno.$cią

z

serca.

Wydz. Handlu

(Dokollczenie na otr.

obłożnie

związanymi

Prez. WRN, Skupimy w woje ...
w6dztwie w br. ponad 75 tys.

ton owoców (w ub. roku 51
tl". ton) oraz ponad 56 tys.
ton warzYw, wobec 44 tys. ton
skupionych w ub. roku. Naszym zdaniem, Hośd te szacowane .11 doŚĆ ostrotnle, bowfem .podzlewać się nalety
zbiorów wyższych. Szczeg61n!. 'WySOka będzl. m>daż tru..
kawek l pomidor6w. Tych oatatnlch pn:ewidule sIę skupiĆ
" 100 procent wieceJ. aniżeli
w ub.· roku. Handel poczynił

z kolei

pienia w organizm ludzki utuca
nego serca. Tym razem eksperyment te!1 przeprowadzono
0'0 raz pien..,szy na kobiecie,
Pacjentką jest 6J..letnla Louise Cer",,,,. która od 6 lat by-

. . ----,,1
..

.,- M• Konop n:u::JIIii..
• '1_"'
P OmnlJllii..
1e)

W dniu 22 m"',, 66 r. przewodnIez".)' Prezydium Slolecznel Rady Narodowej Janu•• ZlInyekl, dokona! w Ogrodzie
Saskim w Warszawie odsłonięcia pomnika Marli KonopniekieJ. lIionum.nl wielkiej poetki jest darem d.lecl "calego
kraju. Zbiórkę na pomnik zainicjowały dzieci ze •• koły w
·Ka.lis.zu, a. pomysł poparło i ro.zwlnęło uczniowskie pismo
.. Płomyczek" oraz towarzystwo Imienia Marli Konopnickiej.
Z drobnych skladek dzleel ulbieral się półmilionowy fundu•• na pomnik. Odslonlęty w 124 roc.nlcę urodzin poetki
pomnik. jest dzielem artysty Stanlslawa Kulon...
Na. zdjęciu: w cza.sIe uroczystości odsłonięcia.
CAF -

w Ina
syluaej

Operacji dokonano w szplta
lu brooklyńskim w Nowym
Jorku pod kierownictwem dr
Adriana Kantrowitza. Na kon..
ferencji prasov'>ej zorganizowa'nej w niedzielę w Nowym
Jorku Kantrowitz wyjaśnił. że
proteza serca zostala tak skon
struowana. aby mogła naśla...
dawać normalny puls pacjent
ki i 1e została wykorzystana
tylko na pewien czas. Gdyby
zaszła
potrzeba. to proteza
mOgłaby poZl)Stąl w organizmie
na stale. B1i7sze szczegóły operacji nie są znane. Podano
jednak do w~omoścj, że pasjentka Jest .. przytomna" re·
aguie n.a ix>dźce zewnętrzne I
PIZyjmuje pokarTllY·'.
Proteza jest niewielką pom ..
Pll pomagającą
pracy lewej
komory sercowej. Wyglądem
przypomina rurkę z masy
plastycznej. Różni się ona od
protezy wsz,Sze-pi-onej w szpi ...
talu w Houston przez dr Debakeya.

w

-------

Langda

ie p udniowy
n I
ięl

• Ky kll'wawo stłumił ruch pl'oteldaeyiu1 'Ił" Da Nau"u
.Inc,dent między huddystaml a Amerykauaml. Rozmowy
między opozycJą huddyJską a nądem !mi"olisklm"
LONDYN.

NO\"lY

JORK,

HAKOl, PAP.

PONIEDZIAŁEK po tymniej białka. Lepiej przelamygodniowych walkach mawać ten st1!fY i niesłuszny po
rionetkowy premier saj~
i przystąpić do .i.ookostłumił
już teraz.
Dqbry przy- gOJlski Ky krwawo
ruch
protestacyjny
w Da Nandać
rolnicy
w konkursie na gu. Vl niedzielę przerzucono do
wydajnoŚci
l.k Da Nangu dalsze posllki wojSka pancerne łbataliony
spadOChroniarzy. Łącznie lic:u>b
ność wojsk sajgOńskich wzrOsł. do około 6 tys. ludzi. Budpozbawił
dyjskie pagody przekształCone
przez
siły
antyrządowe
w
twierdze ostatecznie uległy ogświatła
niowi z czołgów I z artylerii
NOWY JORK. W nocy z piątku Pozycje buddystów
obrzucono
na
sobotę
ml.asto Talledega z
również z samolotów 25(. kiloprzE>dmleściami (stan Alabama) ZO~
stało pmhawione elektrycznośel. A.. gramowymi bombami.
• "'''"~;Pr I wartę VI sieci oświetleniowej spowo
W wyniku walk ponad tydował ___ jak się okazało w",t.
który przedostał filę; do gł6wnego siąc os6b zostało zabitych lub
rannych.
tun$tormatora.

I

Zdobycie trzech

świątyń

bud stawia opór po

dyjskich w Da Nangu, nie oz.. rzeki płynącej
naCZR jeszcze całkowitego zdla ..
Burmistrz Pa

wienia powstania. Jak oświad Van Man, który
czył gen. Dong n.
północ od przywódc6w
Pagody Tinh Hoi znajduje się poniedziałek ...,...t",,,",w
jeszcze oddział powstańcz.ych tajemnie nr7.p,d"7Irmv
strzelców wyborowych a kom- gonu.
(Dol!;oilcunle na str, 2)
pania wojsk antyrządowych

miasto

,~

te'efllJlzofll8"

Kilka dni temu InformowalUl
my o tym, że • dnia na dzień
powię.:zza się fundusz budowy pomnika Bohaterów Ziem!
:t<;4e!eckiej, który zbullowany
zostanie w Kielcach

calec<>

IllSje, ·organ!.acle .połeezR
lak równie" osoby prywatne.
Ostatnio 1000 zł wplaeill człcm
kowle kola ZBoWID przy Wojew6;dzklm
Przadsi'l'biorstw1a
PKS l 800 zł członkowie kolII
ZBoWiD przy KW MO.

dze na

. ,.Dallas.
'Ił" !mme
połudule"
Jak Inro_oWa.
T ..atl'llJ'k

Dziennikarzy 1 Ak·
wysławl&

B"",t-

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

Wczóral, vi' Ostrowieckim Do-mu Hu~nika odbyło się uroczyste x.akończenie ,konkursu uBH-

I

'.4Q

10. Doleż.! (CSRS)
_
13. KEGEL (Polska)
- M.
17.
ZIELI~SKI
(Polskal-·',SG
nle-nleln. By! w nie.l nasz mIody reprezentant Pol<!wiak, ktć 26. POLEW lAK (Pol.kal-13,3$
ry przez to stracił miejsce w
MAil~~F~or~l~ -26.a4
lIierwszej dziltslątce.
mtu:t;YNOWA
NIe ul.ga wątpliiwo!cI, te
PO 13 ll'l'APACH.
w~oraJszy etap. chod.;! dość
długi, b" liczący 180 km, by! I. ZSRR
151 :S3.2i
p"traktowany przez kolarzy 2. Polska
- 3,46
- 6,57
bardzo ul~o. Czolowe 3 te- 3. NRD
-12,13
społy oSRR, Polska i NRD 4. Francja
-12,39
jechaly • myślą " etapie dzi- 5. CSRS
sieiszym. który jest prawdzi- 6, Belgi~"OTl' MEn"'L!;-15.53
wym maratonem, bowiem liczy
MOTOCYKLISTOM SHL
~ 246 km.
Polska drużyna
II Drugi po "Alpenfahrt" mi"
z~ajd~wał~ ~ię WC7-:0r.aj w wieI ::~~aa~~~w}~J~j: ~to~~~~y,,~:
klm mebeL.pleCzeństwle. \V peW mavy"
na
trasach
CeSkie..
nym okresie walki
mieliśmy go La'tu w okolicach Ceskl~
poWai,:ą, stratę do najgroiruej
Wimpcrku miał obsadę międzyn&,ol
szych rY"'l.sli. Z8nosił~ się
~~,'!..~.~ą·ze;~~r\;o~~VSkl~go.lnw C~g61~
wet na to. ie utraCImy trze.. nej lcla~yflkltC'ji zwycl~żył Bri!4

tej ksiąiki wsp6łczesnej" (w
woj. kieleckint). W uroczystości
udział

wzięli: sekretarz CRZZ
Wiśniewski. I sekretarz
KM PZP.R w OstrowCu Stani ..

.,.

C-cesław

sław 'Sroda. 'przewodniczący 'VI{

FJN

Stanisław

Masztalerz przew.

WKZZ Wltold K0Z11b. red. nacz.
nGłos-u Pracy" Tadeus& Lipski,

pierwszego
Thi prze-

pisarz Waldemar Babinkt oraT
przedstawiciele '\\!~KZZ. Wyd-da-

lu

Kultury

Prez. WRN, Biblio-

bywający

Wojewćdz.kiej

'\V Hue~

oś\viadczył,

i bibliotek z
Biblioteka Wojewódzka. WYdziaJ iz .zbojkotuje z.wolane, na. wtowojewództwa.
rek posied.-z.enie kongresu sil
ZO Zw. 7.aw. Kultury Prez~ WRN i WKZZ.
T.W. zbrojnych. który ma em6wić
Prac. Kultury i Sztuki Ignacy Mi

teki

całego

Pn:ewodniczący

kołajezak

w swym

podkreślił
związkÓW

zawodowych

wystąpieniu

ogromny

wkład

w rozwój upowszechniftnia kultury w
Kielecczyznie.

k~~~~~~e. ~lor:;e~~dO:~~~b~:

dą
z
finaul'owym' poparciem
związków zawodowych. m.in. sa-

la widowiskowa w Kazimil"rzy
W. (500 tys. zł) i dom kultury w
Stąporkowie t1 mln zł). Na zakończenie omówił on przygoto-

wania

do

Polskiej.

Największ.ą

KonZfesu

Kultury

poczytnością

W

bi-

bliotekach publicznych cieszyły
się takie książki jak; "Udeczka
od zapachu świec" Jadwigi Pająkowej, "Egzamin d3jrzałoścl"
'\Valdemara Babinieza. "Barwy
walki" Miec-zystawa Moczara j
•. $wlętokrzysk! polo;').(?'z·' ~iesła~
wa JaŻdiyńskiego. Natomiast w
bibliotekach
z.wiązkowych
(641
bezapelacyjnie największym z.air.teresowaniem
cleszyły
się

daleko
la

na temat
Zagłębia

I

dlbry

ku. O 11 :!.Wtęk'żOOa ."stala
ilość slalych punktów skupu.
Jak więc wid"". przygotowa
nia trwają. Ale lako rzeczni ..
cy opinii publicznej. mamy
prawo mieć prete-ąsje o nie
przygotowanieoopowiedniej
ilości opako~ań.
Przecież
w
ub.
z tego p"wodu była
skanqaliczna sytuacja! Jak wi-

na.-I

cią

DzlŚ

- ~YNIKI

xrrr ET~!U

tef

w

$C'C

tego zespołu w

:tyn

!s.bryc:znycl'l.

lds'Syftkseji dt\l
DUkta.

\\no'ała

I

10 miejsce. W. kat. 17~ c~m Wleezo..

. !~~, ;~~ł ~~~~~=t ~:ś ~~ ~a~:~

I. Pletrow

(ZSRR)

4:,) I .03

(z

liki. W klaslE> maszyn

bonifikata)
2. SmoJfk

(CSRS)

4:57.33

(z

~w~!~ie lld('Jm~~~~c~~m Mal~c

('cm Ka_
PO-ZYC1!
u,:a
wszyscy Polacy ukońe.zylt rajd
bez punktów karnych t zdobyli zło.

4 :58.03

przemysłu

KSiążki

WDniach
(Dokończ.nle

ISkim..

ze otr. 1)

l\a spotkaniach, na kt6rych
frekwencja

Redak~orzy

i Prasy
była

na

ogół

duża

Rozgłośni dziennikarze mówili o historii

PolskIego Radla odbyU 1S !pot prasy, radia i tel,e\"'jzji, ich ro~
kań w klubach w powiecie kie li W upJwszechnianiu nie tyl-

leckim. Redaktorzy .. Życia Ra ko informaCji, ale i Wiedzy o
domskiego" spotkają
się
ze świecie i życiu oraz odp:J!Wia~
~!rar~uz7my~~n;:~hne~a~o~~'~~~ s?,'rmi czyt~lnikami w powie- dali na liczne pytania związane
z. sytuacją mi~dz.ynarodow_ !
się z pracą i problemami zakia- Cle rad:Jmsklm.
wewnętrzną,

(W.G.>

W najbliŻSZym czasie oobędzie się na'itępna seria spot-

W organizacji sp"tkań ucz .. t
r niczył bardzo aktyw.nie Zarząd
kat. Tym razem dziennikarze 'Wojewódzki Zw:ązku Młodzie
odwiedzą kluby "Ruchu" [ klu ży \Viejskiej f u:7adv powiaby rolnika w JtOv,:ie.r[e zwole-ńA towe w Llnsku, Sandr):nie-rzu
stJm i staszowskim.
1 w K:€'Jcach.

'l'oimmiGr'e. WolIlEJD
JOkldDlIlj

:r Bo.:lnUD

250

na

11

t~Ył ~!rt~:er. J;~lr~ym m:my!~tk1~~

~~.co~a~az :~~:u n~~;~~u ~SZ:
zdobyła

nik6w

złote

medale. To

~ltYkl!~~~~cjts:r~~~~Ol~~~~lrk~~

wy ch Polacy
uplllscwaH sil!; na
drugim miejSCU ustępuj ac mlf'Jsc.a
jedynie reprezentantom CSRS, kM..

lewiak przybył Z pona.d 6 rni-

bach Sn'bkoSC10W).'ch.

nutową

i Kudra. Po-

r1.y

mI ('l!

I\P~:r;e

wynlkl

pr60.

w

stratą.

Rynkowe

WY!'IHU DRU:/:VNOWJI
XIII ETAPU:

14:54.09

1. ZSRR

nowoticł

2. CSRS
3. NRD

4. Belgia

5. POlśka

..... zy.cy

ten

(Doko/l •••nle .... tr. 1)

•• m

czas.

Wprowadzi

4. KUDRA (POlska)
6. P ••chel (Nl'ID)
7. !'l~row (Z$);tR)
8. tluerra (W!"chY)
II: ~",Ik ICHllI!

Dz.'

młodzie

-

-

n. 'rn.l<

lIIą

.6'111<

nIe. pralką mniejszą I !tel",
od powszechni. znanych na I ka
bielizny. Ukat. slą pierw.

KLAI!IYFntACJA
INDYWmUALNA
PO U ETAPACH:
I. Guyot (Francja)
50:35.00
2. Dochljakow (ZSRR) - 1,04
3. Medyerdi (Węgry) - 2,08

SIICZO

Zlot

slę

Df'5\'P.ge<:.
.
W CZolow~.1 grupJ.e tV ~a.kłm
samym czaSie przY3€chall na
mete jrszcze dalsi tnej Polacy:
~1agiera Zif'liński

Dz~eka-

uplasował

luta

io. BUiz~~LNf?o~ska) _ wszyscy w tym samym czasie co

Ponadto omawiano
r6wnlez
?;agadnienia
inwestycji samego
mia<~ta Kielc. Następnie goście
udali się do Zak;ładu l!rządzeń

tiu.

m07.e

Na tak

3. Def5\'ages (Fr J

Bą:dem-Dzicr

problemy

JaZdy

4·. Nans~n (~elgia)

nem - z-carni przew. Prez. WRN
i Zy~muntpm Brzezickim
~e
kretan:em Pre7:. \VRN. W rozmowach brał udz:ał tow. Adam
Trybus - dyr. Oddz. Woj. Banku
Inwpstycyjnego.
Tematem Ji!potkania f prl~pro
wadzonych rozmów były między

~?~!k7~go.

zupdn:c dobrze ~p.sall się

bonlfilratą)

sekretarzf'm K\V PZPR
Ryszardem

246 .km

si utrzymają
my nadz.iE'ję,
brazie tróika N<'!}fj-czerwonych

lin. finans6_
i

g~le;~~~:~!nrr'wYh~aa~aodgk~s.NRJ)

Groź

nailE'p- }ldasyhkowano ł~czme at 31 tesp04
się n~ cze;e. Miej h'wfa:(l7c~z.~ii 125 ccm S'tcze-rbaklłł
że
wsród nich wlez jadąc na WSK lająC dopiero

Idstlwlcilll
Stanisławem

CSRS .....--yP"rZ('dz~jąc zwyci.ęzcf: ;Aj"

!;dowod-

przyniE>ść duze zmIan:".
dłuvlrn dystansie tvlko

oóźno już

żynskim

druży-

na !~ytuacja została zażegnana bardzo. si111le Obsadzonej impretl!lt
i eta.p takol1ezył ~ię remiseT?' ~~~~~1~br7e r;~~~~:~ tr1:!~r~C~r~~

na jakiekolwiek interwencje. dlatego należy się bąrdzo rygorystycznie
podPOT7J\dkowae
zaleceniom
Proz. WRN.
(wk)

rą tow.

Jednakże

n:ła. ze potrafi w?lczyć.

nikt nie pOtrafił wydąg
odpowiednich wni-oskbw.

nąć
I:lziś

pO-zycję.

n~ na~la jeszcze raz

roku

dać

~~aa/a~YWw~~~'~urv;;f:z}~~!a~:r~ro

SlsJa nlnkl_a

się

Urodzli Zlpo_lldl

.ucbej

j!~Joaai~.fr:~k~i~l~:;.k o

POI!

"'''ód lodówek .zwraca uwm
ol. już n.
.;lo<
b-2" o poj.mno~oI 120 l, poeI..
2,39 dająca
u,,~..lk.
magnetyezn40

rynku

znajdują."

3,40 Najnowszym ,,$ł:tieekiem" lQdÓ1tot
4,07
5,06 t~:;:łY~O:in7 ~bloJ:r:;~!Ok.

torby.

&,30 k"talcle nlewlolld.j

;

.Słowo

LuduPrzedhorzu

UJ Bliżvnie
ONAD 2 tys. dziewcząt plomy uznania za aktywną pro.
i chŁopców uczestniczyło cę w organiZAcji.
w ub. niedzielę w zlocie
W Imprezie wystą,pUy le&p"
ZMW. kt6ry odbył się w Bliklelecki) z oka- ły artystyczne mie-jscowłłłO- Li ...
ceum
Pedag<>glcznego oraz
Książki i Pr.
sp6! balet"wy z Szalaau.
udział prz~a
powiatowych stępnill odbyły .I~ za'lll<J<!y .por
z sekretarzem KP PZPR _ J6- towe,
(j.k.)

P

zerem

Modzelewskim

takze

pIsarze:

i

uroezystoś-

ż

len

Towarzysze

zcmi<&fw
lwiąz.ot
się
U:1;yw"
nymi k~retnymj ZOOow1ąumłO""
mi. W bóiuki~i ko,ncpecji poH.
łycm"j,
jał tozn<lczojq tut.).1
kpm""t<>torzy polityczni, w1d<1ć
wyf"źnie. podwójn" dno. 1'0 <I.
chu 'ukrvwa się romie, wykor%y~

poprzewlduJ"ce

.Iania I.ondy"" prlez Bonn dlo
;.,{11 t .. _ki

zakończą
powodzeniem. to
jak uW<J'Źa
VI NRF, nie1rodno będtle m!llleU sojuszników

prux:lw-nik6w W. 8ryt(l1łiL Wyko'·zv"tY'il'''"';'' W ,woi~h (ozgryw.
POłtcz.góI1ly<:h

to rze-e:r nie
boli.xl"j. J.. t

pOl~P'>r"ldó:"wo",..

g!ównO!mu
pozycję

"

I

umocnić

..

~

.... y.uw..

wynos-l

Ja,. pO<lh.,{lo boński kerMpoodent IfProwdy". zochodnio..
niemiecki konclerz VI trakc!.
swoich rozmów w londynie, go ..
tów będzie pójść no pewne- y ..
,!ęp,two.
Jednaki,. rzqd fed".
rolny - jak gloszq w poil1formo-..
wo:nych ko1o'ch bońs.klch .... nie
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A oto. kilka fragment6w artykułu.
W grudniu ub • • oku na Zaproszenie KC W ęgterskte; Socjalistycznej Partii Robotni ..
czej przebywała na Węgrzech
delegaCja naszej partii. W toku licznych rozmów, !Ul róż nla planu li sprawy, kt6ra
życie
1
nych szczeblach, od pod.ta.
wowej organizacji do KC, uobowlIlZU)" Inna
zyskaliśmy
bogalll material niżW wWSPR
naazej partii ...ady
llustruJ'Icy IntereSUjąc. !la. atatutowe
dotyczące kadencji
zagadnienia żyda wewnątrz .. ....ladz partyjnych_ Kadenc,a
partyjnego.
w!(!d% w pad.towowIlC" orgaTowarzysze .... ęgl.rscy bar- nizacjac" trwa lakie dwa !adzo dutą wagę przywiąZUją la, ale komitet6w zakłado
do długOfalowego planowania wych, powiatowyclI. okręgo
pracy w instanCjach. i orga- WI/ch I. KC - czte'lI lata.
uzaaadnlalll. te
nizacjach partyjnych. W partii, radach I organlzacjaeh dłużs... kadencja pozwala Inspołecznych
praktykowana Itancjom partyjnym ześrod
.le.t zasada roczMIlo plano- kować u.... agę Da problemach
fl08podarczych, Di. zuiywa
wanta głównyCh zadań, 811
za tym półroczne plany, bar- Zbyt często energII aktywu
na prace or,an!ncyjllłl 2wl.dzo szczegółowo
nJe tylkO zadania. ala takte tane z kampaDlll Iprawozdawczo-wybOrczl\. W wyrtlkll
apOllób ich rozwiązywania_
tej decyzji Uczono się z e ....en.
DługofalOWY ,poaób planotualności" WiększYch zmiIIn
wania pozwala % 1edMj alTa- w akład~la InstancjI w toku
ny ·zespalat wysiłki calej par. kadencji ! przeWidziano dotii wokół g16wnych zada" da- koopto....anl .. do wlada w .....
nego okresu - zazwy~al In- nicach 15 proc. Ich składu.
Btancje wYŹI!ze Bugerulą te- Praktyka wykazała, te· nIe
matyk. podstawową - z dru- zaszla potruba korzystania
giej ;zol w tolw opracowywa- z tej możllwośct W pełnI.
nia planu n/18tępuje kOOTdllSze.zei %Ost/llll ,ozwinlęte
n"lwJa wysiłkóW ró'nllch. OT-

w Ni&mczech

u1rzYm<:loio

,

WSPR. Tytuł materlału-;
.,U węgIerskIch towarzyszy.

l<J<:hodnich. Przebywa tom obe-e
nie 51 tys. źo.łn;erzy brytyjłki-ch,
KOszt

~

Wostatnim nu'~::::",~;::'~''''',:''':''''''':~:'''''':~;~'''':'':':''','''1

krycia w obcej _lud.. (pr'M
NRF)
kosztów
sto-cjonowanio

o

P..-bor....

rial sekretarza KW PZPR z
Kielc, tow. Eugeniusza W6j...
eika, podejmujl\cy kilka zagadnleń wybranych z bogatej
problematyki .życia i pracy

ci
wręczenie odznak Im.
Stefana Żeromskiego dla 86
uczc-stnik6w konkursu czytelni
czego. Kilkunastu aktYWistów
ZMW otrzymało
.~

woi~k brytyjs:ki<:h

PM'l/IIlII<>lle!ą

cia Partu" ukazał ąię mate...

GabrIela Paui
Rvszard
podpi;ywali

szer - Klonowska
M;ernik, którzy

punktem

~

po...,1.&towycn - Mkt4tan. 1(p .PZPR. ezlonkoWi. i'"t8Q'dtum
PRN. ltierowntey nlokt6ryeh 1fIIYÓ1Uił-bw Pr•• nN.
A więc - ad4, • Bod •• 1'1, 'lift f'a~
.kelt ..MrA5"l'JlK!21CO
II'OMOt SOBIE'· radzle
had ..._ _.... II...

prze-'I'vnn'ł'f'H"",...,,, "'"......._ ...""'...

~7.:1~~;:~ym ~:ie;\1Wp;;y::~
książki.

apr4waml.
Swój uda'a' VI opotunlu "'P<>Wle<l1ll<lU
władz

I

gan!zacji .p"lecZ'fIo-goa'/1Odar. fu'ltkćje
czych. Poró....nanla oatatnich in.to~,.
lat wykaZUj" ;;renlll te Ilość dwa łato
tematów BUjf.rowanyeh I.Z 1f,4-

I
~

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

(...

organizaclaml
muowjml,
Metody kierowalIla Sil 01141nie biorl\c, p"dobnę. do atOllowanych u nas. Wiele uwagi
poświęca
się
usprawnieniu
działalności związków

zawo-

dowych. a z ....ła.zcza Juztellowanlu Właścl....ych stosunk6w między zwilIzkarni II administracjl\ oraz p"....II\Z.nlu
organizacji ..... ll\Zkowyeh a
masamI.
Towarzysza węfl,!enw

do

po

lfCllfl.o

przekonania, U.
dwUdziestu lalach władzy ludo....ej ni. ma w ... unela ml!llY
uza.adnlenla dla lBł.1Ilenla od"
'/lbflej 0'1I881'lI'cll kob!eeal.
POdstaWOWe problemy koblet
roz....llłzuj. państwo, ~
zaWOdowe, ors_nlucle
lecznO-Ii08podarcze, . Ok_
więc na W ęgTzech nie ma. 04-

11

.po-

I

..

W sprawie kursu dla krótlrofa10wc6w radzimy .kontaktować
się z Ligą Obrony KrajU, Woj.
zarząd w Ki1!lcach, ul. Mickiewicza 5.
• B. M., J. j)~ J. l'ę Fr. 1••
Kielc. - Jak nas poinformowane w Wydziale Gospodarki Komunalne! i 'Mieszkaniowej Prezydium MRN - palaczom' C.O.,
którzy przepracują bez przer-

I

wy sezon ogrzewczy.
miesięcy,

sobie coś
to sprzeda". komu za
- nie wie. Nie wie nawet
owe drobiazgi u.są jeszcze

niepowtarzalny~

Niepowtarzalny? Wlaśnie. Z
tym klopol największy. Kiedyś

nych.

spółdzielni.

-

skupu

I

\\is:,zają "jest dobry, ale ... H
Zegadły nle można zdefinio,,'at. W płótnach: ludowość sto

z impresjonl'zmem.
- w malarstwie na

Gotyk !
rzeźbie.

ludawość

-

w

KĄPIEL

z

za.

prowadzić

Swięlokrzyska Fabryka Narzęc!zI RoTniczych produkUje
stertniki, pra.sy do słomy t siana. oraz brony ciągnikowe. Łącz ...
na produkcja bieźllcego roku to 17.500 sztuk tycb maszyn o
globainej warlośei około 270 milionów "ł"tyelL P·ierwsza p~r
tla 3Ii pras zbierającycb przygotowywana Jest n .. eksport do
Zjednoczonej Republiki Arabskiej.
Na zdjęciu: dziedziniec SwlętokrzyakleJ Fabryki. Na pierwszym planle elementy pras, w głębi stertnikl.

A wycinanka regionalna slynn. wycinanka opoczyńska?
"Zwyczajni. - wycinanki prze
otaly interesować Centralę" powiada pan prez... Centrala
woli wycinanki s innych okolic PolskI_

Z

dni

• Pracownicy PKS"" S ....c!....
- Sprawy, o których
piszecie w liście do redllke11'
szczegółowo
reguluje układ
zbiorowy j. dlatego radzimy
zwrócić się w tej sprawie do
Zw. Zaw. Pracowników Trans"
portu Drogowego i Lotniczego,
Kieice. ul. Chęcińska.
1/1 Pszczelarz z Opatowa..Ministerstwo Finansów opublikowało nowe
zarządzenie w
sprawie nig finansowych dla
posiadających pasieki
(Monitor Polski nr 5 z 1966 r. po%.
38). Właśclci.le pasiek są zwolnieni od oplaclJ,nia podatkU dochOdowego i obrotowego do
1970 r. włącznie. Zarządzenie to
weszło w życie z dniem oglo..
szenia, z mocą od l stycznia
1966 r.
mięrzu.

prowadziła

cząć "masówkę".

e g • d l" je. t li o b r y"
- mówią kOledzy zagad.
Iy po pędzlu ! dlucle. Ci
ZPAP. - "Zegad!o" - po-

sześć!

6
dzień

Slraży'Poternej.

przedmiotów artystyczDziś

nie wolno. Liczy się wylącz
ni. produkcja. PrzykładOWY
kilim potraktować moina zal.dwi. jako wzór - prototyp.
przedstawić
ocenie
komisji
RBS ! jeśli tkaczka wyrazi
Vi,~~o;,:,;;~.~~:~~~:WIII chęć p o w I ela n lo produkD
tu, po zatwierdzeniu, rozpoWZORCE

tj,

• W. A. Skowronno. - Przeprowadzone postępowanie w
trybie administracyjnym jest
zgodne z Obowiązującymi przepisami prawa.
Przysługuje
wam jedynie prawo wytoczenia
powództwa przeciwkO organowi, na rzecz którego prowadzo ...
na jest egzekucja. Możecie
'stwierdzić, że brat oraz skarb
państwa otrzymały majątek od
ojca. a zatem są oni zobowiąza
ni do ponoszenia kosztów Waszego utrzymania.

na coś potrzebne"~
W ..Opoczniance" spóldzielni podleglej CPLiA a uze
szającej
tkaczy i dziewiarzy
regionalnych, takte wielu rzeczy nie wiedzą., Nie wiedzą
co robić. jeśli zgłosi si~ tkaezka np. z ludowym kilimem. Z
kilimem utkanym we wzór

skup

przysługuj.

urlopu płatnego. jeden
jeden miesiąc.

• Stliły czytelnik lLP. m~
00. - Wszystkie anteny telewi'"
zYjne, zeWnętrzne, l'!Iuszą bl'6
uziemionet zgOdnie ~ przepilami bhp. Jeśli uparci lokatorzY,
nie cbcą dokonać tego obowillZku. naszym, zdani.m, nalety to
zgłosić w Miejskiej Komend:111

na

U
mało. Za
ich wyrOby stanowią poważny procent w docho
dach spółdzielni. "Są w PolsDziesięciu
choć

malo,

bo-

ptsze" - powis-'da prezes :,CPLiA ujednolica ! porząd
fi woj ą
w y t w ó re z ość, dziewiarzy n i e p r z e
fi o dl. ziem święto
krzysklch".

kuje

w id z!a

Ja

również

chcę

lIę

do tego stauracjq ,,zwolenianka". Któ ..
regoi dnia zabawiało przechod-

niów aż trzech póltruposz6w.
Jeden z uporem chclał trafi&

w drzwi knajpy, ale-

udawało

mu się wpadać tam tylko tylem. Dość efektownie pada! td
na chodnik i na jezdnię Ulicy,
a przy tym wznosił Ttatvet bu ..

Śladem listu-skargi

dUjqce hasla pod adresem kochanych milicjantów. którzy
mijali go z uśmiechem na twa ..
rzy. Co prawda chciał ktoś a
obcych popsuć zabawę gawie ..
STYCZNIU br. napisa! do' zwisko jego W-ietnie! macochy. - robiona Społecznie, czyli na dzi, ale personel restauracji ł
nM Stanisław K. z Si~ jakkolwie-k jest ona tylko na "oko" - krzywdz.i wielu miej- inni zwoIeniacy nie pozwolili.
chowa Małego (pow. Staw tzw.
d'O~ywociu.
Odfaikowano scowych rolników i nie od- Jeden z plutonowych MO odtylko
utytłanego
BZÓW), że w jego wsi niekt6- St;ra~ę bez rzetelnego .załatwie zwierciedla st§nu
faktyczne ... prowadził
wesołka parę metrów w bocz ..
rzy rolnicy mają uźytki rolne Dla l ze sz.kodą dla panstwa ...
go.

Odlaiko1fane~ ••

W

ną uliczkę i zabawa trwała od
ni~ ujęte rejestrami podatkoA wię-c skargi czytelnikÓW
Trzeba dodać, te w powiecie polvdnia do godz. 14. Później
wyroi. Dla grzyłdadu pgdal k!erowane za naszym po~red
gospodarstwo Feliłrtsa S .. t pro.. n1CiŁwcm do różnych instytucji, staszowskim jest jeszcze spo- jakieś dzieci zabrały z aoolf,
,.żywq zabawkę"
z centrum.sił, aby spowodować przyjatd są w tych instytucjaCh rozparo wsi z nieuporzadkowanymi miasta. Pozostał tyLko Kochageodety. który urealni ankie- tryWane i załatwiane formali~
tę klasyfikacyjną.

Geodeta był
Sichowie Małym,
się polami i użytkamI zielonymi Fellksa S.
i podobno pomierzy! jak trzeba. Wkrótce też ob. Feliks S.
póinieJ w

zainteresO'Vłał

uzyskał nO'\Vą ankietę, ale...

-..-. . ----------ei'
"

głupoty....

LEZ to atram.ntu I farbll się tani, a masowy ubaw pubdrukarskiej 'Wylano na paw liczny.
pl"", obli ożywić dz!alohio§ć
W Zwoleniu obiektem TOZkulturalną! dać tzw. szerokim
rl/lD1<t są pijacy wyprawlaJqcy
masom jaką taką rozrywkę.
igrce w biały dzień przed re ..

tam istotnie od dawna. odbywa

P

dziewiarzami

I

prZl/czynić i proponuJę pójść
śladem władz miejskich ZWOLENIA lub JĘDRZEJOWA, bo

GOTOWA

REZElI podobnel .póldzie!n! - "Tkactwa Swię
tokrzysklego" z Bodzentoczy z Centralą heroicz
o utrzymanie w grazainteresowania przed,;e'biors(W2 nielicznych już lu
Jest !ch

ce regiony

CAF - Rozmyslowicz

Ku chwale

wodowel .... następuJ'IcYch ltl...

runkach:
45 mechanika'" kierowcy sa...

mochodowego lub ciągnikowe
to .100 mechanika .!lnlkó ....
_linoWych;
• radlom""".nlka, ".idromechanika, montera: teletransmisji.

•

montera

śluoo.rza.

łączeniowego;

wkarza,

spawa.~

rejestrami klasylikacyjn.yml ! nowski na kamiennym cokole"

stycznie - bez głębszej ana!izy' i rzetelności? Czy Biuro
Geodezji i Urządzeń Rolnych
w Slaszowie tak samo potraktowato sprawę z Si chowa Malego? Przedstawiciel redakcji

mi i

pojechał

no. taki stan m. 111

do tego powiatu,

strofę:
wsi wesoła ...

Jest wiele z.ie- przypominajqcy

hipotecznymi.

zielonych. kt6- spokojna -

uźytk6w

re nie Sil wykazywane przez
rolników. Ostatnio ,twierdzowe wsi

W

JĘDRZEJOWIE

-w,t

nieco ,-

naczej. Tam idzie 114
wieczorem na plac KoAciu8Zkł
i wola: halo, halo, ale donoj ...
nie, żeby us/yszala pewna ko-

_ Wszystko jest w porząd-' Święci"" (GRN Sichów) i "WYku - oświadczy! geodeta. k16- kryto" 50 h" "niczyich" grunremu zlecono pomiary grun- (ów, a w Polańcu ok. 500 ha. bieta w średnim wieku, kt6r~
t6~ i s!>Orządzenie ~realnio- Po zakończeniu pomiarów spo- lubl tutaj gpacerowa6 ! ..ukad
ne)
anklety
klasyfikaCYJnej
go~odarstwa
Feliksa S. _ rządzone będą nowe rejestry. zagubionej npiqtej klepki'·. Na
kobieta
Dopisałem mu 72 ary gruntów Oh" tylko nie takle, Jaki wy- to proste tawolanie
poserwitut'}wych. których w konano dl .. Feliksa. II.• Slcho- reaguje wytworną laclną podwhkowI.!,
biega
cia
krzyczqcyę"
Sichowie Małym jest ok. 30 W,. Małego.
h•• chociaż nikt ich we wsi
"halo" - ł zabawa trwa nie ...
W. ROWNICIU
nie uiawnia oficjalnle. Spokiedy do północy, aż •• n zmorządziłem tet oddzielną onkieonlewat ni" mogllśmy rZ1J uczestników. Tutaj r6wn!d
tę naS.,n~wisko
macochy
Feustalić podstaw
praw- ktoA % prZl/bllłZÓW lisi/owal oliks.
gdyż mieszka
oddziel.
nie. a dwie morgi użytkuje
nych rozdzielenia gospo- debra~ mieukańcom miasta ".
sama na podst.wie rejental- darstwa Feliksa S. na dwa samodzielne, pr06imy kierow... lubionq ,,zabawkę"', ale nt. po...
nego zapisu z 1939 roku ...
nie/wo Biura Geodezji'j U _ %wolono, bo podobno I ta poKierownik BGlUR nie wąt rządzeń RolnYCh w Staswwie $ZukuJqca "klepki" lubi owe
p!! w ~ prawdziwość relacji
,welto pracownika, al.... pań ~'!e%~~;;~eokU~~:Ó~e! ~~ halo-halo, dlatego często prZl/skie oko konia tuczy. Pojecha- lenie nam wyjaśnień w tej' chodzi pohasać po rynku,
liśmy do Sich.!>wa Malego i do sprawie. Chcemy do końca zaAno, bawmy si" iak moi.mll
Prezydium GRN w Skhowie !.twić problemy poruszone w - ku chwale głupotll I•• zg01Duźym. Byliśmy razem z au- listach naszego czytelnika.
I ..enla.
PIK
torem listów I miejscowym
sołtysem na owych
terenaeh
łąkowych I
leśnych.
zaplsa'nyen dO"urealnlonego" reje-

P

alm.
EJ, łza "Ją kręci. Nie mogliś
my nigdzie spotkać lasu F.liksa S. Chyba. te parę krzaków olChy nad łllkowl! ,trugll
określić tym 'mianem. A gdzie
64 ary łąki? Jest tro<:hę tutaj,
większość zaj wSIchowie Duźym, CO nie mote być brane
pod uwagę w reiestrze Sichowa Malego. Geodeta ..odwalil"
roootę nie wykonał tego Co
mu 'zlecono w Stasznwie. ZJ!wiódł zaufanie.
Trzeba wie.c
będzie jeszcze
raz urealniać
zapisy w rej .. tne pomiarów
ze atanem faktycznym.

.. Kierownictwo

szkoły

podstawo-

• I'roolmy Wydałał Z/lrowla I 0pIeki SpQłe~neJ Pres_ paN we.
WIOQCBOwie o zainteresowanie sSę,
dlaczego ob. Edward Szproeh (um..
a: telewb;ora 5$01,. w Skorkowi.) nie 'otrzymał 'tadneJ

weJ w KoniemłotaC!l (pow. Sta..
sz6w) wyjaśnIa na na5~ prośbę,
dlaczego miejscowa młod2iet nle

mate korzystać
nego. Otót jm on USZkodzony po odpowiedzi na swoje pOd_ole o upięc-ioletnhn eksplOłłtowanlu,

• "ko.ła nie pomada teraz :fundUftów na
Jego naprawę. Jut jednak dobry
telewtZQf wlokatu bibUoteld l mot..
na z niego ko"ystaó., Buduje ~ę VI

remiz, att.uelu, widowtskow, l -łwietUe., -

pomogę

GRN w

plenlętną
Cieślaeh.

czekania na.
dla

kalekl~

li: PreZYdium
Cztery miesląco
i na porooe

odpowłedł

to Chyba za

długo,

pl'''

wda?

Konłenllotaeh
% $Blą,

•

Wy/t,alo' Rolnictwa I 1."01_

w tliedalelde:j pnymości oty- Prea. PRN w JtaltJmłeny w. wt..
Slę tutaj praca kultUralno .. o-. nten zaintere$Owa6 Btę d:lwnlll go-

śwl$tQwa*

"

drzewostanem mielskim.

spodarką

• fkortyll olę mle••ko6cy /t .... Wycięto tam ,piękne Okazy takich
mów 'fi{ rejonie uJ. l i aty-czn1a Błł daew jak: 1,Uci::j.~ tUJe. cisy - ro-

VI" Ję4nejowie.
łlZYrh

kol:He:t

raUtuj.

te jedna a: tamtęJ.. snące ob"k;
wulgarna 1 d_mo- Kultury ~ a

"""iadl>w. Puew.9d-

Powiatowego :Dom:\l
It

parku

PfU$ftdwno

karłowate na tere.upewnU nSI ny. gd~~ dr.wa te nie mogą lO,
VI tym roku d-óm pny itAaklhnaty-:wwa6
l stana. "rrzę.
Stycznia Mł będ=ie zburzony,
dal$~J' dewantac;t te,go i3r..

Pre=..

~N

wleloJetnię

-cisy

m~eJl$ldeJt Al 1)411 pointo...

CO W' to, .....wl. ~
w KlllIIllllorq Wlol!ilel.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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j t
W ślad za badaniam! ludzi
zmęczeni niedzIelnIl libacją
mętczyini usiłUj" pracowae z poszły bardzo wnikliwe anali~

dy

normalną wydajnością przynosi
bogatsze niż zwykle żniwo wy-

Sp

padk6w. Jete!! jednak przyjąć,
a chlopi - robotnicy nie praculą intensywniej
niż
przed
laty a sprawa poniedziałków
tekie w swojej historl! nie ulegia większym zmianom, to
nieustanny wzrost wypadków
pozostaje swego rodzaju za-

ziele d

gadką.

do mieszkan
ł/IOWI SEKRETARZ ZG ZMS, TOW.

LASKOWSKI

Zawodowcy od spraw BHP
mają na ten terna> wyrobione
zdanie. Na pytanie, kto winien,
bez waha.nia wskazują na ad ~
minl.trację przemysiową.
Zarzuty przybierają postać ubole_
wania z powodu braku atrno~
sfer1~ w kt6rej
ranga spraw
BHP odpowiadała by wreszcie
wadze problemu.
Obserwuje
się dziwne rozdwojenie poglą-

Od III Zjazdu
rym młodzH:Ź
postulatów dctwza,cw'h

d6w.

Na s't-czeblu

zjednoczeń

wiele

resortów i
mówi

się

o

jednakowym traktowaniu produkcji i warunków

pracy. W

praktyce przemysłu rzecz wy~
inaczej. Wystarczy przekonać się z jakim uporem rad
cy prawni przyjmują za pewnik, że jedynym winowajcą
wypadków przy pracy jest ro~
botnik~ wreszcie I Jakimi opo.ami wciela się w ~yci••alecolila inspektor6w BIIP. O atmosferze, lub rac•• j .. Jej braku
m,ówł także znana prawda, U:
dyrek.tor pr~edslębiorstwa znacznie łatwiej oczyści sIę w oczach swoich zwIerzchników z
zarzutu Wzrostu wypadków w
swoim przedsiębiorstwie nit •
niewykonania planu. Tak więc
zła atmosfera,
słowo naduiywane i rozciągliwe, w tym
przypadku dobrze odpowiada
sytuacji.
Aby nie by~ gołosłownym
gląda

jednak sytuacja przedstanieco inaczej. Przesłan
ki, o których ·wyżej mowa są
prawdziwe. lecz mimo to doświadczenie
budzi niepokój.
Statystyka prowadzona przez
Y'KZZ dowodzi. że w przemy ..
sle
Kielecczyzny,
podobnie
zresztą jak i na innych terenach kraju liczba wypadków
przy pracy stale się zwiększa.
Dane są tu ścis!. jak rzadko,
W województwie zebra.no je
się

podczas inspekcji przeprowadzonych w 1200 zakładach, obejmujących 189

ników. Aparat

zy \. .!arunk6w pracy w odlewniach. Fachowcy z Ośrodka
KU
matyzacji i \Ventylacji w Zabrzu dokonali niezbędnych pomiarów, \Vy-niki nikogo nie
zdziwi.!y, chociaż brzmiały minorowo. W zakładzie nr 1 na
stanowisku wybijania form dopuszczalne st!:;'żenia pyłów zo ..
stały
przekroczone od trzech
do o§miu raz;." Stada przygotow~'wania ma!'; formier!'kich ........
przekroczenie od 30,7 do 41,7
Kon!'>łrukcyjno-Badawczego

raza. Równocześnie stwierdzono, że pył zawiera tam 62,4proc. czystej krzemionki. Za ...
brzańscy specja1i~ci bez trudu
pOdali bezpośrednie przyczyny
zanj{'cz;.'szczell pO\\'ietrza: na
niektórych stanowiskach robo~
('zych - zupełny brak wenty~
lacji. - na innych Istniejąca. ile
działa.:
Liczne są. przypadki
nieszczelności
Obudowy urzą
dzeń odpyJa,jących.
.
Nie można powledzłe~t aby
władze Zjednoczenia Przemysłu
Odlewniczego w Radomiu przy
jeły
te wiadomoścL obojętnie
Wkrótce z iniCjatywy Związku
Metalowców odbyła się konferencja, podczas której zapadły
ważne decyzje. Ustalono szcze ....
g6łowy harmonogram poprawy
.stanu higieny 1 bezpieczeństwa
w Konecklch Zakład_ch Odlew
nicz.vch,
Pieniądze.
koronny
argument wśród argumentów
stał;: do dyspozycji w wystarczalacej l1ości. ·włęc nIkt nie
wątpił, że
przedsięwzięrfa się
udadzą.
Jednakie inspekcja
przep~o\vadzona w pf',lowie lip ...
ea ubległego roku, czyli w szeŚĆ
miesięcy po w!lpomnianym !e~
braniu w~'kazała. te nlo alę
nIe zmieniło.
Ani świadomość wlelidego ..
grożenia zdrowia pokaźnej rzeszy robotnik6w, a.ni poslądanle
niezbędnych środków
!!nan,ow;vch na dokonanie ulepszeń w
systemie wentylacyjnym ni.
zdcJały skruszyć
oporu pragmatykI urzędowej. Wszystkie

przedsiębiorstwa
projektująca
tego typu urządzeni. Jedno po

drugim odmawiały
nia dokumentacjI.
się zb~rt

małą

opracowaTłumaczono

wartoścfą

prac
portfelem rl.
~~a~~stateCz.nie wymowny przy ceń, Nie przeszkodziło to jedno
cześnie ZjednoczenIu
Przemy ..
Koneckle
ZaklalJy
Odlewnicze słu Odiewniczego zwiększy;' ko
neckieJfabryca plany produk_
nale?~,ą do grupy naj<;larszych przed
ueblOrst:v jakle pracują w K!e· cji...
lecczyźme. Stan higIeny pr<Jcy od
Aby całej oprawI. przyda4
dawna budzlł tam poważne ob,·
wspomnIJmy, t. w
wy, Przed dwoma Jaty sprawą Xfl- pikanter!!
jęto się enf1'Tgicznlej, kiedy to na zupełnie podobnej sytuacjI zna
lle~enje Stacji S8nitarno-Epldem!o_ lazły się N!.klaó.kle
Zaklady
logicznej przeprowadzono szereg ba
dań
robotnIków
pra!'ujących
w Odlewnlc.e. I tam występuJ.
zagrożenIe
zdrowia
KZO. Stwierdzono wówczas, te na poważne
stanowJskach
Pfzed!'ltaWlfIjących
załogi, przy czym nie mlł komu
groźb<; dla stanu zdr0wla nraCiJje
zlerić opracowania
dOKumem
..
AŻ 1491 m;6b. Pr7f'barlanJC' 3011 spoilród nich ujawnilo, t~ u 27 r07~ tacji, zaś plany produkcJi rosną z roku na rok.
wlnęła
nif! już nvl!('il kr?f'mowa
pora

przedstawić

jeden, ale za oraz

nat()mla~t u
21 o'{ób l<;tn!('le 117:1<ąHln!one podejrzenie występowania
tl!:'J cIęŻkie, chnrnby.

zamkniętym

:lamiast wdawnl':! .łą

VII

motali,. ..

tO(<:;two pragnIemy Pfzvpnmnte& nie ..
dlłwn~ h!<;tnrlf'l: 1aka minIa mlej!'iCł
w ZWAT Y-D w Radomiu. ln"pek ..

cja prACY stw!erI17i1a, 'ie w nnwo
wybudowanej gaJwanl!,prn! p-ojawi~
ly sit'; nlet.>e7pleczne st~1pn!a cja ..
noworloru. Gdy u'-tne prolp'"ty t
namowy nie pl)mf)gły. 'la pudła de ..
{'y:zja w sprawie lamknl(tC"ja o<1dzla

lu.

Dopiero

wtedy

zawrzalo,

Kahlenberg.: - Ni. mam pojęcia. Mot• •de •• rle.
rował. Z rozkazu generała von Seydlltz-Gablera mii!!
polecenie towarx.yszy<' generałowi Tamowi. Obaj
mieszkali w hotelu ,.Excelsior". Ubiegłej nocy Hart..
mann z.niknął.
Pre"ert: - Wystaw!! pan dla niego rozkaz lazdy
prawda?
,
•
Kahlenberge: Tak. rozkaz jazdy wozem marki
~.Bent1ey". zdob:dym r:a nieprzyjacielu, Ale dlaczego
pyta pan o to? Natrafl! pan na jego ślad?
Prevt>rt: - Wóz został znaleziony?
Kahlenberge: Nie.
Pre"ert: - Gdzie znajduje się teraz generał Tant?
Kahlenberge: \V swojej dywizji. Ale <:0 to
'".'~zv$tko ma oz.nac:z:aĆ", panie Prevert?
P~evert: - Chc;tnie to panu ,opowiem ze wszystki..
mi szczep:{)lami, kiedy je będę znał. Wolno zapytać
czy przygotowania do decydUjącej bitwy tostan~
wkrótce ukończ.one?
Kahlenberge: - Zdaje .ię, t. tak, mo:!. nawet lO
tym momenoe.
Prf'\'ert:
Doskonale! W takim razIe mog~ tylko
powiedz.ieć: dużo szczęścia! Będę z panem pozostawał
w stałym kontakcie.
Godzina 14.04.
Generalny kwatermhtrz Wagner w Zossen znowu
zadzwonił do pułkownika Finka w Paryżu. I z.nOWl.t
pułkownik usł'yszał
spo~ojn~·.
nie znany mu glos,
który powied:wloł: załatwwne!
Oznaczało to: bomba pułkownika Stauftenberge'a
'Wybuchła! Nie było już fUhrera!
Co teraz?' Czekać! Ale na co, na co!
Godzina 14,08•

Plan operacyjny pana Prevert, którym się podzielił
B podpułkownikiem Grau, wvglądał następująco:
Prz.ejrzę
załączone
raporty. odbędę konferencję
z urzędnikiem. który się tą sprawą zajmuje, z in ..
Iłpe1dorem Magran. Potem dokonamy wizji lOkalnej.
Tymczasem b!:;'dą kontynuowane poszuki'w-ania "Bent ..
leya" 1. oczywiście Hartmanna.

- Zawiadomię tandarmerię polową, aby wyslala
ba miasto specjalne patrole.
- Potrzebne mi są Informacje koleg6w Hartmanna
co do jego osoby. Należy ustalić, z kim by! ""przylatniony. jakie mial zwyczaje, czy częściej odwiedzsl
określone lokale, z jakimi wdawał się dzIewczętami.
Polecę to Englowi, jednemu • najbliższych moich współpracowników,
- Dóskonale. Dochodzeni. w hotelu .Excelslor"
przeprowadzi jeden • moich funkcjonariuszy, Akt.
zasięgnie ln/ormacji u generała Tama l Innych generałów?

-

Ja to

zrobię JI: prawdziwą rozkoszą.

Najiepiej byloby chyba, proszą mi wybaczyć, 2.
panu tę radę, przystąpić do tego wtedy, kiedy
dochodzenia dadzą juź konkretne rezultaty.
- Alei oczywiści. i

daję

Godzina U.5Z.

Genera! von Seyd1itz-Oabler wypoezywllł. Zdjął
lakiery, popuścll pua. Latel na swoim
lótku • otwartymi ustami, ni.ruchomo, pojąkuj,. od
czasu do czasu.
Z dobr... ""służona' dr ...mkl. popołUdniowe! "/fI'1"
!ł'\ĄTało go ostre pukanie.
- Nie przeszkadzać i - ... wołał.
. Na prÓżno. Drzwi ,Iq otworzyly, .t.n~I.,.,!!Ieli
zml.sum. wyrażnl. Mel.nla N.umal ... Po ohwlll zo.ta!a brutalnie odsunięt.. Ukazał. się ... nią postać
.enerałA Kahlenberge. Zamknął za sobą drzwi. szył)...
klm krokiem podszed.l do genera!a I powiedzial:
- Zdaja stę. t. się st.lo!
Von S.ydlitz·Oabler oparl olę lokclaml o
Wygląd mi a! .męczony, jak po długim
.kw.mą pustynię. Spogląda! chlodno I •
- Co się miało stać?
- Miałem wewnętrzny
- Stary, v:\'nr,ńh,)w"n.
bluzę, lśniące

W

krótkim czule znaleziono deficyto ..
w~

ollfw w celu osłonięcia groźnych:
zblOrnillÓw, wystarano się o pił' ..
n~ądze

produkcji modelowej. krótko
seryjnej. Różne są gusty, róż
!lO potrzeby I zarówno przemysł, jak l handel powinny
dołoźyć
starań
by każdy
mógł znaleźć to, czego szuka.
K, BOERGEROWA

na Inne

nif'zbędnf'

inwesty ..

CJe. Pr7yklnd ze 7.WAT T-9 nie hyt
.wcześnieJ In ..
spnwodowała
7.Rm ..

prpCf'>rlf'n<;{>m. Jes7cze

"pekcja

pracy

knięcie
fabryki pilników w ~kar~
i.vsku; porlobny los spotkał laki1!'r ..
ni~ w FSC, Każdy taki przypadi"k
niczem wstrz~'l elektryczny poru ..

filał obol~tne dotąd Władze I
sp!('<;wł o<;tatpC'lwe załat·... lenle

przy ..

tpn

wy. N!czpgo nIl!:' d)('('m~' sug'!rowat,
<Ile mocny przykład z<lw..,ze godoy
jt·<;t przvtocZen!R.
Ku przestrodze kłerownik6w
przedSiębiorstw warto przypom
nieć, ż. od roku dzlała już u-

stawa

sejmowa. ()

BlłP.

Za ..

ona sankcje w stosun~
do tych, którzy lekceważą
opiek<; nad zdrowiem i żydem
robotników. Na jej mocy· przy
WKZZ powołano kol€'gia orz€' ...
kające o stosowaniu kar. Wy_
sokość grzywien wzrosła do 4,5
o-;trzyła

ku

tys.

podczas gdy dotąd nie
one przekroczyć 1 tys.
zl. W bieżącym roku kolegium
w Kielcach rozpatrzyJo już 66
spraw, orzekając w większości
poważne kary.

174
-

Czy to urzędowo?

-

N.ldy w katdeJ chwll!

oczeklwae liasla

wal·

ma! NI. ma więc nie urzę
chce? CZY' musi mi pan ko..

Ponnlinrl~i",=~ ~r~~;~~~ t~~i:tc!~i:r~~:
respelt!owania tego i
w bIurze pana 'Prev.rt w
Obecni: podpułkownik Gnu

zł,

mogły

rezultaty wygląd.'ll następuJącO:
..BenIley" zostal

Odnaleziony

na

tendarmerię polową I zabezp!e-

hotelu

.. l!!lIceJslor" praktycznIe
alę ustalić, kiedy w nocy
i frajter Hartmann. Portier,
zeznań, przespal zapewne więk.

udało

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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przyjmuje do wykonania

Wojewódzki Zakład Usługowo. PrcKlukqjny
Związku

Ochotniczych Straty

Połamych

plac Partyzant6w Nr.
Na wykonGne roboty wydale

w Kielcaeh,

Ć

69-97.

slo

ateity.
MUZ$Um Świętokrzyskie: w Kleimch OOŁAS~A PRZETARG
NlEOGRAmCZONY !la wykoo"nle stelaŻ!!. wystawy archeologie_j. W pr_rgu mogą braI! udmal pr:t.edsięblo""twa pań

UL. KOSClUSZKI H, tel. 45-51
ZAI,{ŁAD WYTWORCZY TYNKOW SZLACHETNYCH
I GRYSOW Z "BIAŁEJ MARIANNY"

W SITKOWCJ: K. KIELC

w ramach usług dla ludnoścl i lrutytucll
wykonuje z m.t",,!alów wl ...nych ! pow!orzonydt:

TYNKI SZLACHETNE W ROlNYCH KOLORACH
GRYSY W GRANULACJACH 1-3, 3-5 i 5-11 mm
GWARANTUJEMY SZYBKIE l TERMINOWE
WYKONANIlt.

SPOLDZIELNI PRACY
"POSTĘP"

STARACHOWICACH
zainteresowanych,
Sp61dIz!"lnlla
dla ludności
terminowe i solidne
I powiet7-Onych, po cenach
W

rBPt-uJąc
v:ł,LSnych

•

REMONTY MEBLI
TAPICERSKICH jaiC:
nia

,twowe gp6ldmelez.e I osoby prywatne. Projekt stelaŻ!!. posiadamy. Óferty w ""lakowanych kOp..,tach naleźy składać w termini" do dnia 30 maja 1956 r. - Komisyjne otwarcie ofert
nastąpi w dn!u 31 mala 1966 r. Zastrzega się prawo wyboru
oferenta.
1342-k

l\ilejskl" Pr:t.eds!ęblorotwo Komunikacyjne w Kielcach, ul. Rewolucji Peździornlkowej Nr a6 OGLASZA PRZETARG OGRANICZONY na samochód marki FSO "Warszawa" typ. 2-P,
Nr podwoma 71195. Nr silnika 1830. Cena wywoł"",cz.a 19.500
uotych. Przetarg odbędzie się w dolu 8.VI.1966 r., o godz. 9.
Samochód mOżna oglądać eod:!llennle pod ww odreeem w
dz!nach od 7 do lO. Reflektanci wmni na.jp6źnl~ w. przodd ..",.,
pr..\ergu wpłacić wodium w wYSo!<:o$c! 10 proc. ceny wywoławc""l. W pr_gu mogli brać 'ud1ilał prZl!l'dBięblontwa pań
stwowe uspołO<:Zlllione I prywatne ""al osoby fl1lYcme, które
P~t&W!1I ...śwI~n!e otwierdza.jęce, ŻOó nabycie taco po,,...su Jest u_dolone w -'II.u z Ich dotalalno8c!ą !IOSp'odareZll lub uWO<low'l. Zaśwladez.ellla taltl. wy&tawUl Wydm"!
KomunikAIcII.
.
1341-k

'0-

ZarZlld Gmlnnel SpółdzJeltll ,,sllm<>pOm<>e Chłopaka" w Clep,"l"",I", pow. Lipsko - OGŁASZA PRZETARG NIEOORANICZONY na budowę typowego magazynu 1OWI!~"go C-l
w ClepIe!owle. ot... ty w zalalWwooych loop<!!!rtach nal~~ sk8'ś
dać w \emlinle do dnia 2 ~ 1900 r. w b!.urze _ .... u
.
Kom!.yl~ otwarcie lwper1; nastllPi 4 C'tet'We. 1ge6 r. o godzJnie 12 W pr_rgu """II brać udzJal Ptzedsl"b!.Ol'5twa pań
.twow~. op61dzJelcze prywaM1e. ZastrllDl!amy sobie 1I<~w;,°3;;~
boru oferenta.

l

tapczany,

stadnina KOIli Kurozwękl OGŁASZA SPRZEPAZ J<oo( dra~l\
licytacji. dnia 31 m_ja 1966 T., lIod1ilna 10.
1~42 k

siedzemomaterace do

lIlłmo<:hodowe,

Powiatowa Komenda Straży Pożarnych W l'>n",us''';''Ou~~a
kawska 37 OGLASZA PRZETARG NIEOORANIC..
na
.pr:t.ed.t motocykla marki ,.Junak" nr silnika 40090, nt' ramy
40706 Cena wywoławcza 6.000 zł. Pr_rg odbędzJe sIę W lokalu 'tuteiszej komendy w dnIu 7. VI. liSS f., o gadz. 10. Przy. d" przetargu obowląunl są wpłaciĆ nalp6tnlej W
nr"eddz!ień przetargu w.ddum w wysokości 10 proc. ceny wywolawcze! do .kasy Wydziału Budietowo-G<liIpodarczego Prezydium l'ow!atowej Rady N.ródowe W l'rzyśUn'te. Oględzin
motocykl. mo?",a dokonać codziennie.", godzinach od 8 !~~7':.!

Itp. -

wykonuje nowe 1 repe·
ruje stare.
• Z DZIEDZINY METALU

3510-g

Wojew6dr.kte Biuro- PtóltlCt'ÓW Budownictwa Wiejskiego", Kielcach,. MOTOCYKL .. MZ" apr:zeda.m~ Kld
m* Okrętna nr fi tatrudnł od uraz INt.YNIERA lub 'l"ECFtNtKA SA.. \~. ul. Wojska PolskIego n" - Mu..
NIT ARNEGO na stanowisku projek;tanta. względnie 8l1ment. projek- ~~ABANT _ Combi", .tan ~1J;!
12.8s..k dObry pilnie aprzedam. Kielce,
. - - - - - - - - - telefon 27~9g.
:ma..s
150 ROBOTNIKCłW DO PRAC MELIORACYJNYCH na okres _;eonu ~~~~Dt~r "i~rtburp:·· po ::s:r
ratrudni natychmiast Rejonowe przedsl~biorstwo MeUoraeyjnłł w Mrą- SPRZEDAM "Volkln,Vagena't 1200-,
gowie, woj. obu:tyńskie. Prłlca akordowa zagwarantowana do trJ:rotów. Kielce,. Nf"rV.."a 12. tel. 32~92.
851(1-11
Zakwaterowanie, ubranie robocze ! odpłatne % dołu stołówki upew~ SPRZEDAM ,.Skod~ llOlH ltanione na budowach. Po przepraeowanlu trzech mieSięcy, robotnicy ~;~Z]f~~~d;~~l:' plac : u~~
otrzymują zwrot poniesionych kosztów podr6ty. a po przepracowanym oudową domku jednorOdu'nneg-o W
se.onl~
zwrot kosztów podróży powrotnej t urlopowe. Zgłaszający O~tr()wcu. Wiartomnść: Ostrowiec,
się (1') pracy powinni mleć ukońc1:one 19 lat tycia, dowód o50biloty Aleja 49 ..Foto-Studio",
5331-0z.
z wy~tempJrywanjem utrudnienia z: ostatniego miejsca pracy. Zgłasuć:
~".~G:~,
się na adres: Mrągowo, ul. Czerwone' Armii 29 (gmach Prezydium
~~
~#_
rEN), telefon 657.
1300-k
PowIatowa Spóldzlelnla Pracy Usług Wielóbran1:owych w KońskIch,
pOSzukuje kwalifikowanego ZEGARMrSTRZA do prowadzenIa punktu USługowego w Przedborzu, pow. Końskie. Warunki
pracy wg z.a"ad rozrachunku zrYe%ałtowanego. M.leszkanlem nie dy$~
panujemy.
przyjmuje się w biurU! .p6łdzi~lnl.
1186-k
ul. Targowa 9 -

Kieleckie Przedsiębiorstwo Transportowo Budownictwa,
Ekspozytura w Kielcach - Bjalogonle utrUdni od %8raz lO KIEROWCOW SAMOCHODOWYCH z I, n 1 starą IIr kat. pOZwolenia na pro~
"'adzenie pojazd6w rnechanlczny-ch. PraGI: w akordzie M wenie KleIć
1 województwa. Warunki pracy ! płacy do omówIenia na miejsC1.l~
Gwarantujemy doja.td . . śr6d.m1l!Ścda własnym autobusem.
1248-k
Zakład,. Pr~łu Waptennlcr:Qo w Bukowe1. p-ta MałogoszC'l.
pow. Włouł!Zowa, woj. KI.loe (stac'. kol. Bukowa) - utrudnią O<!
uraz ELEKTROMONTERÓW eo najmniej I: III grupą bhp. Dla sa~

Ufzltd Sp61dtłelnl Pracy Stolarzy Meblowo .. Budowlan4ij W Skart.y.
.ku '" Kamkmnej, ul. Towarowa S, telefon 812 - przyjmie do pra.!;y
• 8TOLAltZY. PrłlCil akordowa przy produkcJI n:toebU I Itolarkl bUdovr~
lanej.

....

~.

.

128J..k

Wo'ew64&k1
1 ProouCłmt6w Drobiu .. Kielcach,
ut. We«oła; 2ł przy3m1. 04 zaraz do prliey ST. KSIĘGOWEGO na .. ~
m.od2:!elnł!

lunowJsko (klJtuowo4e bU<ltotowa).

USi-k

lWIIomska J'abr:r'ka "arb ł L.alder6w w na~ ul. CUma li ta~
IrUdlll IlOtychm_ 1IAl>CĘJ>II:AWNl!:OO "" 1/2 _
.Warun1<1 pracy
l pła~ do u%Codnlen1a

w aekC31 adr.

1288-k

Teehntezna ObIłUSA Śłlmochod.6'w w KielraCh. ul. KrakoW'llu nr ł1
..trudni następuJ"cym praoownł'k6w: 1) MONTJ:nOW 8ILNtKOWYCH
l

SAMOCHODOWYCH"

.) LAKIONIKA, I) DWÓCH MISTRzóW
,,..$-I1SA1I$TW.wSĄiMII'''\i~<mJllQO, ') lI'l'. l\I!AGAZYmI!!RA IlI.Osozynu
tocłmlczn..-o- cz_Q1 samoohodowyCh Ił wykbntaoentem średnim
I praktyk_ W prowadzeniU magazynu braniy Ialnodlooow.j, a) PR:\...
COWNIKOW #: wykształceniem eo najmnJej średnim techniemym
ł praktYk" VI bra"ty samóChodO'\llMlj na etanowl:su: g-cy klE-rownlka
biura Ob.łuSi kUent3, .tał'B!lelo kontrolera

WYNAJMII' pok6J • lruehnlC _ _
tualnle kupię domek 'IN K1e1caeh.,
Oferty
pod

piSemne:
3528.

nr

Biuro

_<la

Ogłoexe4

am..s

l'IAJW'Ii;1t8ZĄ Uot!4 "'.ń
Biuro Matrymon1lalnł "SYRENKA"
- WarSEawa. Elektoralna 11. lnfCf'ił
hluJe Hl Złotych ~CZk.a_. ,~nr
KUPIĘ dom w Konieepo1u•. .poirM-.,,:

nJcy wykluczeni.

Oferty.·.·

ro Ogłosuń -

~

Składać:

niem cf>ny 1 adresu

Stu.,

Kielce ~ Nr 3511,
ł511~a:

ZAMlE~IIC po-kól. kUChnią kw.
terunkowe:, komfort,
fit6<lmł'!tŚeiGl

Kielc, na dw.a. lub małe trzy po...
kOje. kUChnit:: mote być łIp6ł..

w
n""""",,.,.,ńw Ił

że

termln skiadalIla rekiallUlcji l
z fUlIduszu Zllldadoweg() g
z dniem 30. VI. 19611 r,

łych

Po

upływie

tego l<>rm!nl.l

uWlgl(dnLać żadnych roszczeń
należy

tytułu

lIagr6d lita·
rok leGli upływa

pnedi!1ęblorstwo

Kl~

uprawnientami do ol)..

:!l!":

~:lei'iiNS:;::'onZ 1t1!WM

kiem poszukuje w Kielcach ~
alUSi; dzwtti'U ..Star". walca. dł'OI'O'W1!,e. sprętarek. Wynałl'odzente ju na l - 2: lata. Wlame w budOol
akotdowe w ... ukled.u lłbtoroweco pney w budOVfflłetwiłł (w
wie. Czesław JU!fJ'Zldew1ei8. t-0'W1ar.
ul. Lenin. nb.
~
1.600- :e.SM d.). ZI1MEent. przyjmuj. Zesp6ł flJPfZfłt"u
ZAMIENIĘ
m1e~
Jrt.wate~
- KleJee. ut. Chęe1óSka 18.
kowe w Opolu na Kieł.... W1ft4. .
mość! Kielce.

.01.

11344.
'-'
_
-teb,
.UnUf1 etelłtryew:n. _
naprawiamy. Tennłn tO ttru* Z..
kład
Elektrotechniczny
t.ublłn~
Siernaektego l.
lm..lI
GŁĘBiNOWYCH

pollłk1ch

nie

będzie

z W"W. tytułu.
.klad_1: w .wolch

-

rTV" ...... """ ....................., ....

.~

e6w Stalingradu Nr 10. zatrudnią od uraz: ST. ENERGETYKA - wY~
nUICene wykutalcenie wy tu. tub średnIe Je kilkuletnt_ praktyką. Wa~
lunki pracy l płacy d~ omówienIa w dyrekCJi pn-ed.slębtot1itwa. 1336~k

PODZIĘKOW ANIE
~
Za urarowani;! tycia d.rie". ;
ku Renacie Tatar -~
clec",,,e podziękowanie dr::;

"'T-

w

i

M. PATRZAŁKOWl
«
.kladajq tq drogą wdzięc.- ł
nl'
~

E
•

~

'94.1.41

3527-g .

.A.44 .....U ....... UA.. . .

,

~

u ....... u ..u.u.

KURSY
SPAWANIA ELEK_
TRYCZNEGO - ota_
cjonarne dla os6b bq
praktyki,
• !i5PAWAN/,A· ELEKTRYCZNEGO - Rocm" dla 0$6b " Z-lstnią praktyką,
/'
• SPAWANIA GAZOWEGO - zaoczn. dla
osób z 2-letnlą prak.

•

tyką.

Absolwenci kunów u"",.
ksłąteczki spawacza.

Rad0mskie
i\'lóki('nni~zymi

mina plantatorom
jockhl, 2by w
obsiewu Kmwpi na
śla zawarta
Obsif'wu

starcwnvmi
P0d;łił C

kają

Z/U'tłljd Spółd~leln1 Pracy PrHm)'Slu Zabawkaralrlelo "GromadaU

Zapisy przyjmuje:

_

Kielee, ul. 81enldewteza Tł utrudni pracownika na stanowlsko KlE..
ROWNIKA KONTROLI TECHNICZNEJ. Kandydat winien posiadać
ukończone teehnikum 'ptutye:me t kUkuletnł4 praktykę. Warunki"pracy t płacy do u~odnien1. B zan,,<lem Spółdzielni. codziennie Od ,Od&'
1327-1<
7 do 15, t.l. 4$-15.

PlUt .E1ektromońtat U Lublln - 'Wrotk6w pUnle ponUkUJ. l n.tych,,;
mIast utrudni· na teren1. wo,ewód.a:twa kleleeklQo ELEKTRO..
UGN'rOOW • kUl<\IIotlllm stołem pr• .,. luli po _4nl....' HIt.I. za
WOdowej~ WynagrOd.:enlo ..odn* .. Uklaa.m ZbiorOWYM 'fil b'udownl~
etwie.
nalety d.o PJUC nWektrol'Aootat" LubU8 - Wtotk6w.
..kcj.
.
13311-10

Wól'"

wódzkl Zakład Szk010!111a
Sp6ldz. Pracy "Ośwla\e",
w Kielcach, ul. ŚciegI_,,_
go 11.
U14-11:

v,.t, ..,.....................,...

l

PODZIĘKOWANtB

f!erclecz'M pod.riękow....
orlldl!llt&!'OWi dr J. GRENDZ!.E j calamu par.onelotD!

C"'rur~lI(I

Od<teialu

Szpita!a Wojew6dzkiego 'II>

Kielcach piekę

~

'II>

ta

tro.klliwą

cza$/e

oChorobIl

.k/ada

201"1.1\ LJlJSlS:I

3501-g
.

GARAi
za

r.a,1I 'WYlI a"j mł.
Woj,,:wOil.1<le ZSeill'l-.sle
O li

l'Hodalęblotlilw

lI1$nicb

M.liora.

w101I1!laell.lĄe.

Woll.lcllPttłilałemucowaJ lł
. zgłoszenia nale!y

Wać podw{W

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

WYPADEK DROGOWY
I W PRACY
tcia('"!ornego meldunku POgótu-.'
rattln1coweqo

te

Slf;,

wypadkowi

dotvwdzlellsmy
w pracy ut

"l{W/CUl-lIC(''' ttleqkl Irena 1. Siluh1lfelka pr:e(,jela sobie tyty.

c~lIną

,,':1tomi(1~t
oficer dyzUrt1l1 KM MO"
pr~r. ,'\HSX-Ufl
poinformował
Mł.
z(' przy tlI. Buczka pod kola mot~

-

ru trpadra Anna S.
ku przeWieziono do

ny.

Z kr61elll

lazlełłą

la

II ''''raz 'f. oc({'plf'niC'm rlU70 rok:,:?,
karków Y.:!t>lc wyj('('haln na tlr1o~
,w, a głównie rlo miC'j"cow().<..ci f!ór
,<;""'ch, no bo n'1 morskie kapirk
jC'''I2C7(> 7a w('7:f>sn\t'. NiC'mnif'j jNł
nak \Voj. Biuro
SJtkrowań
na
Wcn\!'y dV"'oonll,lf'
mil'j<;C':'1mt
w
wielu
atrakcY1nych mlc;l"('()wo~ ..
{' nch wcz3<;ow)"ch.
(\V.L,)

cze~e

1000-lecie VI szkole
Konopnickiej
Kara wiE:zienla

za usiłowanie
przekupstwa lekarza

...........'1111
W kilku poprzednich odcinkach .. Spacerków po Szydlówku· t poruszaliśmy wiele ludzkich i społecznych problemów.
Do niektórych z nich na pewno jeszcze nieraz wrócimy.
Informowaliśmy mie!',zkań:ców

wach.

Pis'1.1iśmy

O tylU, co na

ditelnicy

różnych

l')

Szydłówltu

spra ...

robić się będzie

w 1~1ach następnych. J)zieliiiśmy się z mieszkańcami na~
szymt'-",uwagami i spostrzeżeniami. 'Wysuwaliśmy też kon ..
kretne "'-nioski. Między wierszami wspominano że dziełnica
jest piękna lecz zaniedbana i upon:ądkowanle .iej pozosta~
wia wiele ,jeszcze do życunia. Fakt. że sporo tu zrobiono,
ale na

przykład

place

wokół

nowych bloków

są

w dalszym

ciągu ni. uporządkowane. a trawniki swoim wyglądem nadal szpecą dzielnicę. Czekamy więc na inicjatorów społecz

"yeh czynów i ieh realizatorów. Czas już najwyższy t:anrać
do roboty. Chyba kaidem u mieszkańcowi Szydlówka
zależy na tym. by dzielnica jego byla piękna.

się

VI

W

skk;:;le

or!7if>żnwym

54

Okradają

.

Ł.)'
'

groby

Są

muzeum

«

kielecki

J.Volaln

• W Klubie Ren-ch:tów przy ul.
.. n:'olejny prezent zafundowalł
Orlf.'j 4, dZIś o godz. 19 dr Wiesław mia~tu prncownicy KZWM. Są to
Palanka wygłosl on ('zyt pt, "SZkod dwa przystanki autobusowe usU"
hwo~ć pnlcn!a tytonIU".
wJOne na ul. Okrz<'i t JesionoweJ.
•
Ośrod~k Kultury
ZMS pr:oy Dz!c-lmc-Qwy Komitet FJN GIł::boC~
PZW
dn& o
gad:/:. HI.aU jH~ . - Nowy SWttH i Komitet Slo.
autorshlc ze Steta~ lVH\"Y nr 11 Składają z.a to znłodxł
KJc.nn'N'",m.
hZWM, KomItetowi ZakładoWemU
PZPR i Radzie Zakladowej scrdeCl
Ut'

pod1.lp,kowan!e.

• Klub PAX zapruza dzU, o gO'
dnoH' 19, na spotkanie z llyszardefl'ł
\-lIcrn.kh'm, członkiem grupy HPo<>
hld7!(''' •
.. W 1I'.wl2;Zku z pracami remonto
v,·, mi po(',nj{ Klt'lce - SędtlsWw
p(l(,!lOdzrw.v 7. Kielc o Knrlz. 9.18 odl' (j7!r W\'Jątkowo w dniu 24 bm,

Łapać złOdzieja ..•
::~.('!11{!{'w]('71l

wypaa(W.

r6tne rodzaje z!odzł.el. Sił
klcs7,onkowcy, są specjaliści 04
bkradz.anla strych6w, dtwalek, ta_
mochód6-w. są tri amatorzy 04
k;upowanla bez pieniędzy w skle_
pach, szczeg6lnle samoobilu&,owytn.
Ale do najpodlejszej kategorii (JtIoI!
Ostatni w tym roku oświatowym śli tak można ltopniowat) nale7"
wykład
p.t. ..Zabytki ziem woj.
opolskiego" w dniu 25 bm. (środa), chyba ZłOdzieje cmentarni. Ostat() godz. 18 wygłosi mgr Tadeusz nio niemal Codziennie nasł czytel.
Chrusclcki, dyn"klor Muzeum $lą!'i nicy donoszą nam o' okradanhl
ka Opolskiego w Opolu.
grobów. Giną kWiaty, łwle~ki, ba•.
Opnlszczyzna bogata jl.'st w 'la~ nlnyet mniejSze, a. cenniejsze Jlaol.
pytki architcktrmiczne (\)0 glównh"! grobki.
o tych bqdzie mowa w wyk!ndzle)
Pisząc f) wypadkach
kradzIdy
repr{'z('n,tujące ró~ne stylE'. w zw!ąz
mUlejl o
ku z czym wykład b(;dzie również apelujemy zwykle 40
krótkim przypomnif'niem mat(>r\a~ \\zmotenie c~ujnolłci. I tym ratetn
l u omawianego w ciąRu kończące«
!\:tO o to prOSimy. ale zarazem Ui
~~w~j:;y~~k\ln?;~~~tj~%~:.O. ~}.a~~t('~:; wagę POwYbzą kierujemy takt.
kładzie
omówione zf)!'itaną sprawy rod adresem wła.dz komunalnych.
związane z wyckcllu'! orp;rmlzowa*
ną przez
muzeum dla słuchaczy Przeci~ na cmentarzach Powtnnł
być dozorcy •••
tJniwcnytetu Kultury,

Jutro
nin, ani w::;:p6łczuc;a wskazują na
to, 7f2 w tych domach nie wszyst~

Ofiarę
s~pftala.

~

glIfl?

8.27.

•
81C7t'plenie psów Z dz!eln!cy
S\t>Jp Łw,tll!t' 'dę f)(lbywn!n 24 bm,
w /lollz. 12 - 15 obńk 11klepu p. UA~

przy

l (·jt>Jc

mic"7knnce

1'1\1"711('.

Rowem WZfUU! Ulicy nn BiałO
'z masorni GS ról
nl('(7Y~t'W(", Kłęb14 się tu rola
much, {)kropnlf' cuchnie,
:t I1lHi1:ych 'CZytelnlkln,
•

~\(,nlf' ""·;.·pj\·waJą

f!p

i

uporz-ądJc«o

kkdy

ostatni odcinek ul.
p'Jol iźu uL StkOl~
z !n(ornHwj! UdzielI}»
prze? klerQwnll{a wy"
w

(l~ alu
~o~'p(Jtlarki
KomultalńeJ
l'fI z. MHN W.\'nlka. Ż<, robo», dr{)
I,"WI' pl 7.( [ull ....·adz<lne b~dą jeszcze

w

lym (d,u.

e

J2

pMarów :zanotowano w woj.

l1:t\'l;'d,Jm w dniach 21
arc-~ztowan8,

(w.

Oto Jeden z nowych hudynków mle.zkalnych przy ul.

l .• )

WIśulowej. Wprawdd. blok piękny. ale wokół nIego balagan. Zr•••~ nie tylko wokół \ego blokn brak porządku.

I .............................................. ..............................................................................
m
__

d jazdy
do

27

WU51.aWą

Gł6WQ

wain, od 22 bm.

Wroelaw
Za~(!pane

J"ublin
Jel.e:nla G6ra
Czę.toehowa

Uytmn
Itrak6w Ołówny
Sędzi$lÓW

8k a fŹY5kO

Radom
Jhł lfko .. Zd:r6J

Stcttdn
lIf,bfio
Wło51rCZf)Wa
Odo/nią.

Oliwie.
Łuków

bUlwl,,!,

pociągów
maIa

1967 roku
POCII\GI ODCHOnZl\l:Ę

0.59, 1.38, 5.02, 7.19 Ex., 11.46, la.5,~p"
3.10 p" 10.20p.,
1.29, 1.49.

0".41 p., 2.06 p., 2.34 p" 4.19,
3,19 p.

4,02, 9.37, 14.28, 15.45, 17,34, 20.58
4,31
~,flO,

13.44, 16,54, 17,lY.! Ex. HL51 p,.,
11LHI, 15,37. 11.02.
8.34, 11.00
S.lI, }4,23,
6,03, 1'1.30, 15.48, Z2.lO,
22.1!
13.01, 15,.6, 17.40. 22.1Y1! 23,40
6,13~

fl.llJ'

i5.W
22.4:\,

~3.$1

22.32
, 10.04

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

nI. in. w('
h',cklm

WSI

Krajno

sptonę/y

w

dwa

i

23 mn.

pow. kle. .

budYilld

HlWSlkolnl.'.

•

przy ul. GrOChowej tnalezltmo

e

Placf!wka 9RMO dzielnicy

zejfart>k dam<:;lti. ,lest on dO odebra..
nla w KM MO przy \11. WeSOłej,
pokój 2ł.

-aa.:

rRno\.\ck wyjnśnH~, że zarzuty stli"

wlane sJancjnrn w informacji opu->
iJ~llwwlmt'j 13 maJa br. (x:łOf~lą tdę

n'('

tyJJw fIn

stnncji

zajmów/wych

IJfjl;f'Z Ucznlow T(>('!lnlkum Ch('m\(~z
n<'go, al<~ t ihn)ich szkól. W'l:tYstkle
<;Hm('J0 Trchnlkum Cfwmiezn-eI{IJ
były (H1wlt'd~nne Pf'WZ wYchowaw<'ÓW l ub trójki klasowe.
• Spadł ze stOdoły 7D~letnł .1l1n
W. w CZ8rnOW[f." doznając dotkll ..
\O,

)'ch

PotJucuń

1 urazu

kręgosll)..

