łówó~
1(4 (~[41
PISMO CODZIENNE
,(.CE.-łlADOM

Monopol w handlu

rządu

II wobec

e ma

cz..WAIlTEl[, • LUTEGO l"' • . NR J:S

zastrzeżeń,

Dało

le...
zz

"je _ s i wobec rtqdu
.. ~.ych ul$IIUiftn _
et
rł no konleu:lncj1
p'o
I AII,.d Miodo.lu - jed
IOWU. 19lauol lWO'
pcn,t\.Iloty w k...eottach plOt;o·
I IOcjoln,ch dotyaoce ...
I .enci,tów. 5oIdo,.,II,1.
, ł~ l nodem, ol. to
n,.
• hl pop e.o",y wnyłlk;.
pomydy.

, .,.,c:!l'.

bez rdzy
dekawC'-j nt)wlnce tet'h_ l dowiRduJeotny alę w
cIoml*kft Przed·lc;:bIM_twleo
lo ~tGJ~y)f1ych: w lip..
c!l"p!ownlu)'ch ,tMu)e

WN, Nr,.

prellO~wanl"

je' II~ be'ąxUrMnło

ueonl. bH dodatJr.owych 1&ant,.kot'M,,"'ycb.
. te ~ bowiem WDNlt"'"
~jIUl. nIc: prwpU.-u:qJ<l.
praktYClnie wGd".
Na n.ie uł,.,...m,. łeh
.... d.w,. krilkld, 'il"J:yhłU"
e.•. - mówł Ul.'tc;:pea dylou RPKT. Zbl.niew MelIIwiu. - Ce cle ł,.wet.
I aew"eh nrr, al e łlłl)Ję
julue
willdaf. Ab,.
• l,.. ,nt.ko n.f, IHeba
kai kUka lat \\ lem. te
ebwan. It-h w W.rua.
I d!JIkenale lllaJ, ~.,....
II. Z pewlJołt-'-Ił ., Irwal.u
IIkladan)'C'h w kanal."h
tlownlnyt-h. C. r 6"""le 1.f " Io!lf)wan le now,.eh
pO'lw.I. na l.naeane (e• 51 prO('.) .uc1.('dno'.
rinl a llG"",. W' IK'r6Wnlnhł 11
Ied, Intl ,I',~~
(w...)

H r;:~ro~=::"~~'~:

l'OCern". Slab, ekooomlet:.
nie la. ",ógl fvn~cjonOWDI, chol
oIqgl. do ni~o wnl'fKY "".1
VlOiodnione pretensje.
łokał
1edł1~ egry'ltowoł,
karzys:tojqc
III JwojeJ monapoIlJt'Clne} po.
tYCi;, z kt&!eJ "" de~lotoc:joc:h
t;hę.,.;e by IffRlgtlOtll'Oł.ale tlŃl:
napro ... dę, ta n'.,
W)'dowolo
Jlę, :le mooopalowl handlu u·
lpoleclniooego długo "1It1 n'e
10grOll - iadn. .półtll, które
lokie windował, cen,.
tadn.
sklep, fobryane. bo ICm lei
haooo no .... ,sokl t,,:1c.. A led.
not - radą doły handlowi ... $(I.
machody: clęłorowe. dostO'llllCte.
furgon" , "tórych loclęta Jpr1.edawol klwar l I1rwym: duto
Inortotnl. Nie 1l'Ń11Q1 II1,Hiqc I

(IUAI KOK XLI CENA IM Zt.

rozbiły... ciężalówki

tego,
• Bu
klM jut

~o 'ączy

",,..łędu na t-alliL, Hp

wlll:iłpil. dOlłler.

praJI-

::;h.;({ ",~!.~:J(I":.,,~j::r~

m , 1Mt'" i"nl.;my PClzMlaf IIn,-

Ja,cióhnl. N.

XI

~iddt'

PZPR. ednr.vcoot' _tal, prft·
dri do"""",, alt' nie Idee.
~I,. nu więc WIJpłln&411o p_ o
Il llll,dów
•

Nie _ ieruy bll!ldllli.

t"" eR\t'd się parLii b(KfaJ n~J.
wainiejnt' będlit' lL)'bkle ."

• Nit'Obecnc»e df",okr. ' ,,c~nd. lIOrr.nh.If""llł'j h·wle,.
w bci u HHł~t'Ulym ",I. nic:
k'n.1: - to pl'"&f'~r.na lIoa dłu-

cefly w tk1o:j)OCh .potywt~ych
powoł! !oc,ęly 10pn-iK. A JUI
tupe!"O kl!lpll ponio$1
cukier.
Ceno wywiondawwono no
tyt.ię·
t:'f la kilogrom byla la WYSIloka,
-'OU((O :l. no balon. I no
ulicoch spnedowono go po 6
tysięcy, W ,klepoc:h flot kupo.
wal ga n,\t. Więc łpoclła. Naj.
p'eIW trot"". a terał da 6JOO
złotych ra k,logrom. Wprowdrle
.. Spałem" nIe twierdtl i. lo ob.

a

tyMto .. 'OlanOWa bont!;.

~:~"jes~le'ot~!m.tw~~okkaz~~~
renclo monopolista mll"ol U$'
tqplc. I no tym lednym tyłlto
pnyltlodlle wldQĆ. Jak potrleb.
no IMt "onllllr.'lclo, z...IO$lclo
.. handlu
Gdy ~dlj. k)"'OI,
OOKO~CZE.~IS NA S"'K, l

w,...

KPZR 1(i!"&)'jfno"" la 11 nH' nop.,lu ",' I.tI~)' q-adzlloAC .Ię
na ll!iunięde kun.lyluc:"jne,o
lapilu e
kifrllwnlc'l.C'J
r oll
parUI. DecYJJa, •• padla lIa
plC'.nłutl KC KPZR. Pnec:lwk. ,105Gwal tylko hden cdon~k KC. Bitrl. JelC'"n, kiUr)'
\lw.. b, te
d ec~
ta
Jel'
JecttU' u. malo rad,,~lnllo.
Op,raeow-.ne e,tal.c:c-I"" Wari.,,1 pbU"r""
KC
Krza

C(tkoWGIłW.

krctv,

ItItJt /)00;. _ Co t07 Nie. ,.
, "W! rÓD WOJ.t1ueoo. bili to dodatku, lecz O" 0-

ień)

k, ;Oki cod:/ltlul.ff> OO'ądllĆ
Ul r Odd.:-lol, rKO łD
tlcaC'h.. Pr::~ Sfł'nlc,ewlc::a
Słh,~, O:łt>rlątln ,et/d
:1. lcatde(JO d"lo od ,IódI '''~Jłd:-fdci dO
.iódmej
~M('m. Do e:ellO oni talc
tt/)('!'(J' Do okienka
no"1I'mł!" Z "u.m..""," Irz,,·
~Ie.
"dn. od J luOG
bfe!aeeuo
roku
f)Q-o
~"lIjQ(' dopiłUje lię proc",do Icwot zla!o!ł1K"1 110 0rooll'l k~'ott't'llcl o~z('zęd ·
lowe Nedzlle 21
proc.
~

'IC do

rnoo·nroceTltolOeJ

n~ji tak. jole pod'ł1óta GÓT

' .. tahzv.Ic/(oh do .ft>bottlc~_
"" .~zllfcho hhnalajSki('II,
tak o''f l':ed.!a No-

wybllnyC'h
pn:~~lll
wldc:1! pobkie,o tycia publiez.neło,
(PAP)

Krawieoka S ...ld.lelab Pr-.cJ' w Bu. . . ""k Itd'&ld l'Obot:Il4

rodj)t~'I\t"

8GnJcawl Pollkie,,'wectqc własne do-

jt!."

'" "lej.

,"nieJ.

U'.,.,.(>.tt
przt'('IW?łfe'
m,,~ej
f jel:Ctf>

(TUSZ,

NA STil. I:

na XX\'III ZJnd parliI. De~
kltlnlenl Won :r:olll.nle .pubH~
ke"".n" w prule w pomld'll)'m krlUlnl~.
\Je~.5II1I(')'

wIU

Id

plfnum

.praw,.

e ru"

'Iwl, _

•
dKnJ.,ni
XX
Zlalldltl KP Ulw,., któr,. . . .. ,I , Ię w ,rud nlu "bif'lle••
ruke.

oc~klwot bę~

RzeCZYPospolitej

dzlc wicie I.rlll)"eh
atrakcji,
m.In. oryginał Ko~,n.ka, Tw6r~
C" I PG,ladncze d41el plasłyn
nych proszeni ~q a .kl.elanie
otcrow0J1)'C'b prac w Jledublc
Przedsl<:bloc,twa ,.sztuka PalR
,kg" pr~ ul. KUl6sklefllo w
K lt'icach lub w Domu SrodowLJt Tw6rczych prq ul. Zalllkow~j -5.
Aukcja rozpocznie

hc~

,.,.tM"

UOKo~r LE'i IE

AukCja dzieł sztuki

mar~talka

t6wld1 SzubId '.rur oko Ww10'''14
UlUV,tko.
f:rneT~1
catkwm łtarzII lub
łtd Iłj~lodzi lud.tfe. ciuL:!t':e
kibolQC"1I fiG c.tal"ruI "odzinę
która ",oh qde;Jt bC'z za·
potOkd...... oJbo 'lO =okup ('u·
goło CUoo nie ln4 a ('Q mate
bvł futro. pOJld-rze f 'IW wio.
1ł000000 klf'dJl t('l('(' gron mmrq
mlf'ł Ul pOpołotc'w
CI WI/·
cJulac:e ponos.::ą ..oj·
wie/(uf' lcoJzltl
u..zdrawlanfa
JIOI,lde(/o "!Iot/'Qo Glllota .te
.... ecz(l or~e IQ i pOCI! I po co"
7p/lu fm dop! .."1/. ?ebu b1llo
wkcp}. Zeblł tolJaczllł te jl'd
w1"cej. O',f .. Je wf"':a.
tł'

• Jak. radni d)'5pOnu,km,
lperynt deiwladł!~~niem. Ma.
l~' w Iwoim l ronle lud'"
"'li",,, op,r'lo{·ow)'".U w.p,.~
nłalf
p,r.. n.m"
.. p,oleean..-«otopodaN"JC'. P nu I.l.
nie. wlunł'J ",in , - nlll" "'0Iii kh u;l1ilIfW.~. Tera. n".~

"t,

110 ft-('odowL-k.

t .....

"'elU'ikf.

wlun!!', .d"olll_,\ct' IIię dłt pot.
lI'Ił'b lI 'Olff&O)(' h !irot.l(n"l,.k,

Artyści -

.e. Ulworum)' wIllal komitet Ullo1yclel~łcl, trupu·

'Mil

Imlan. uah'.Ju .. _

Orcaniutony akcji .,Arl.Y'cI - Rzec~yput.pj)litef' Apr.na)ą do udu.lu
VI
aukcji
dLIc:1 sztuki. 1. ktareJ W'l1.".tIde pienląd~ pnekaz.:me r.o,l3ną na rl.łlldu~l Daru Na.rodowe.o, Na potencJałn)'~
nabywc.:.w, oprłH:~ prac renOnl!)wanych ar\y,t6w n..n.e-

Na roboczo

"Wspólnota
Polska"
nicII,
olanemu z kllcja·
t-,w,.
Senatu
Andt'leJa St.elmachowtkle·

złudzeń
Ilhlgi.

pnc:cł

KPZR zrezygnowała
z kierowniczej roli

tp,eaeń

..W~lnl.tla
Pohka" lalu! 08%wę olrz.ynulo no-we dowarzy~zenle. powolanc: na spotkaniu poJwlę
eotlym problematy-1:11! I~cz
n(Okl t Polakami t.a era-

.a ch~l ...

li csu. ("hl.i

rł~l.wt'... na ch.'ilę pnHl
"","",mi
.Ie "'811M lrac"
...... Grup)' InlcJat,.", "t' ....
wd panll muu. ponuklwd
,1.j"'"RI''''''''' twortye kola. ola""nll.f ClaUe w prasie) s b hd l cde d1llahulla. I hnr'1:J'

w

rhmura.c.h. ale
powlnnlimy
tward. ""p;te po .ieml. Ol"ło

krl'łlenie lokalnych
pr.lltr.muw SłKIł«.uo·lo~vedarC'.)'Cb.

rade!
na~o,

I poszukiwaniu

<]

F'Ot. A.

w

XVlrr

Kern&'A'.le Góral·

:',=,:

p,(erwue

'klm

~nuitawin.~·

I kat~:rU S~~IO:

tnymal ~ .. M. le u p,..,," l:
Onllehanl (woj, "Ieleeklc~ Dy.

"Małe

Herody"
-najlepsze
rtok\orkll nkaly,

w

klóreJ ,",<:XII

.Ie dtll'd. joat Kr",,\,..aa Iblrl;;.
PrzypominIm)' t.e ,Maje
Ilerod,," będzIe nlotna ob(!Jnl!C

s".

;rv.,P':''':t!~~!:.kll~~l'w-o~.'~ ":!i:
blil~

nledz.leh:

° aod-l..

16.30

( ..11.1)

.. I.; • 1,,1C'11t (pl,lf'kl e .-HL
IT • ~1.c:)'Ir. .. Ziell.sklec..

Pęer.aWtI

lU>!

Dostalem W p /OWę i slrac lem

przytomność

Napad, którego nie
JeM 5 lutego. godzino 14. 00
m.eukctnja
ul. Komondo.
~ w Rodam.u po proq wro.
co Józef l Ku lega tdl ...... enlu
drzwi są atworte. Po przekro.
CleniU plogU louwaia leiQcago
.... pobliłu loz .etr~i lwróconego
IWono do oodłogł 1S-lelnlego
syna, Jego 'ęce "' skrępowoo.
kablem telełonlcznym, UJlo lO·
kneblO\Ofant łcien.o.
W d""óc:h pokojoch I 100i.n·
t;e porOlnucone ntcr,. bola.

0f1'
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było

gOon, 1f1~1 pokój nie noruno.
ny. OJc.ec u-.mlnio Syno ł k...
pujqt;ych go .... l.,ÓW. tawlodG.
mo mil'cj., No m;elsce Ort ybywa grupo opetoqjna·docho.
dzenlowo ItUSW,
Prleloion,
1.5·10te" relacJonuje
Dflebleg
zdorte,,'o.
Tyrncl.Osłlm
lltgo
ro(hlce
ułloloJq,
l"
I u.-

~~~jon'la:ty ubi:~~~o '"~
OOh.OSCZESIE NA STa.. I

II t. O W O

BT'RONA 1

b U D

u

lAIMBRo.

~_

*

----------~--------------------------------------------- ~-

Seluetaciat prymnSA PolsilI
iłllormuje, 1e na~t:).pila
po.prawa
zdrowia
prymR"'a.
Wczoraj k~indl kardynnl opukił odddal
łuten'lywllf'go
l~~nla I powr6cil do Klilli_
ki
Chirurgicznej.
WClo.-aj prymasa
l.loda
GJempa odWiedzi.! w szpitalu prezydent RP
W.jeiec;b
Jaruwlllkl.
Tego ~amego dnia wb.ytę
dotył

Tadeusa

prymasowi

premier

M~wl«"l.

Napad
DOKONCZF~~IE

ZE S·nt.. 1

iuterio I bony r_oIOfy.tOcyj"e no IqCJ.l'q a...otę 20 mit! li,

bondylo

lub bondyd

t~e wino .. ~ongrla"
Itiwódlll"krolcUł".

PierwIolO

~jo

:r.obrofi
I 3

bułeł_

podono

pqltZ pc.aodowOflego bnł'l'li:
- Do dnwi lodJ.worlil w)'Iłołli
męioyzno. Ołwonvłem. o wt.dy dostolem uderzenie w glo.
WC. Więcej nie pomiętam, "0·
cite.m pnytomnosl.
W drugiej wenjl _ prowdzl.
_1 - c.hłopiec zmienlo wlril
wyjał.niOOlo. Okoll.lje się, je ok.
c.ił lap/onowo! ~einlej l tłwo.
mo kolegomo l o.iedlo: 14-ItoIni",
Powiem W. l 16-lełtlim
Micholem M. Tevo dnło po:ed
godOOq U S}'fl por'lstwo l. od_
wiedzi/ molkll w procy. Otlly.
mał od nlej .Iua: do mieulro.
nia I poIecf:'Oie,
by nostowi'
liernnloJd no obiad. Po powro.
de rOlem J kolegomi wszed/
do mieslllonio ł ws.półtJie si'n·
gowoli lOltonq przea ojco 'y_
luację. Milic]onQ odnoleili no_
wel tlomotly ttUCJ:e4c do kurto_
fłi _ rzekome nOl"lf:(bie nopa.
do.
Potrzebo by40 nie..yjele ClOlU,
by m:licia odnol(Jllo
jednego
Ie wspólwiwln)'th (drugi, M;c;hol
M. lICIeki t domu),
toUe po.
sefO, 17-le1nłego PowIo l,
1,1
którego UloleuOflo lup pochodzący l kroctrleiy. Biżuteria
I
bony
.... rócily do włoick.iełl.
Clęić otkoholu molold.li "Praw·
q Idcti:yN~.
(mot)

°

G

lów",
ny

UnQd Slolysl1.ez•

powiflł8n

lodo duc/l

ogłoJił wHępn. drme o
IlonJe nOSIeJ 90spodotłi ...
llycMiu. pJefWSrym mlel/ącu
.eol/loCr/ ombitnego
plonu
pflebudowy po/tłich tlrU"ilr
łpolKltIych

i ełlonomlcmych.
No pewno nIe będlfe lo ob·
faz
oplymiłly'Złlly w Jemie
odczuć

ogólny,h.

wIdywanio

noJwięłnych

p~s,_

".iMów J w plerwuej polowie
Itycznlo (w pOlównCJ#l/u do HI
grwMIo ub.r.) wlrosly
011.
prz«ięłni.

np. mięso o H ' tlJ ptat:., mldo j lero 0 18

ty la

podslOWOWfł

_ O(leokMonio,
ż. 'uto<:jo
przebiega plowidlowo. Podły
jui bowiem
pl_ue dane
jlu$llując;e nojwoillieJue
d/o
plonu Bol'fJ(Of/O/lClo e/emen/y.

PO PIEIlWSIE - slobJlilO(jO
wolulowo.
Ustanowiony jednollly,
obowiqzu/ący
no
wuyslllkh roJ/jClenlo,b 'Wł
do/ara Inymo się w OtOlll,o,h
9.500 II,
sto/q, siC woinym
uyl)(liłIem SlabililuJqcym z/o.
iOwię - co tfy/o pn«lel 10-

10/enitJm plonu. PO DRUGIE,
ni. mniej wolne _ uzyslron;e
nadwyżki budjelowej w kwo.
cie ponad 900 mld tłolycb.· W
por6wnOlllu ł lal()ll7l ubiegfy·
mi s!#ces onywisty, ŚlWlodczą
cy o nOlmolilO'l/lłon;u polityłi

Z dnia na

1110

sów

Jouly jrod.oml
JromunilrQCjf.
polililio, oploty locjo/ne, byto •
we i.".
WlfOJły tokie I ' o
botdla wysało ceny irodlto.
do ptod!lłcP tolne/, /HzHIO'
clając

Plogrel/C CM dUPII

dzień

Z pierwszego
mo!/o o .53 plaC., Cli.
Atu oi 166 plaC., ,oj chleba
150 p rfłC.
lRugo połowo s/yewio
I
p;etwllfl dm lutego ,ohomo.
woly len proces, w nlcilórych
prlypodJtoch "olule się nowlti
lróin;cowone wpf~zie 'eg'onollfie I oSOllymen/owo, spodAi CM. Mrmo ws:ryslio swo·
Isty uoł u/uymuJe $Ie (lodo/.
1)'n1 botdrie/, le ,ównOCle.łnie
WHOJfy j fa wy,ainie ceny 01tytułów prlemyJ/owych
I co
nojbold,iej CIC'Iqłfiwe - opIo_
piOC ..

(wy toby ..lbolOWfł, cwieJ,
u nowel
niel!lóre
UlluueJ
19tOmOdlonych JeslM1Q l.opo.
(uego nfe maino tli,
uwrg/ędniołJ. Ale $pode" po.
p,lu no chleb, mldo, moslo
Ciy wyroby mi~łne, pr,tłornl

dobto mo·

letiolne - m/eułonio, Aouys.
lonie z c/ep/~/ wody, QOllI, ••
nergl" usilIg, Iqunok/, pra·

PowIni~

redno' polwlerd:rił pow.s:ze,h_

fi"aMowel polbtwa.

°

Ob-r
somo;"'iodomoU
$po/eCUlQ moie nOlomloJ I buslyclniowo ełup/ol/o cen

d,;ł

Jprledoly. Plzeu/o OfICJ prle·

oglądu

wyłwOłOw płac,

10JmlOw. PIzy

::;r'?1;:J,.~:QAI~~o~~~:::;
płac,

mIlsial

,edu.cJi la/r .Hfnlenlo)
JmruejHony po.

losloł

pyt na wIele, naw" pods to_
wowych ortył:II/Ow ~)Wtlojcio.

wych.
je !ludno
Wydoje 171/ Jie.
dtił jeucle odpowiedliK no
Ile }e~t lo naturalno regulacjo eIIOtlOmiClllo, liG Ile, une·
gó'nie w pnypodAu artykułów Spoi)'I'IC:lych
nodajqcycb
liC do d/uiuego Pllec:howo.

Ifł.

tlt

gJ6ow:!ą lalę ~Iywojq

ceny.
Bel plóby ano/i, ,*O"omiCl'
nych (no lo Ja wuelllie) moi.
no, no podJlowle łyc h l lltu
donych JtolyJtYClnych siwi.,·
dllł. le główne cele rtQdOl/lH'
" O p IOlIII pn"udawy gospo.

dOlnel

spełnlajq

.wę.

Polowi·

lo się wprCNłf!lie loHe .iele
ubocznych ele,.enlów Jognl.
k/l, g/e lo ~i lochllnei ty.
:tyło, Wfłljlll~;ąc~o
l
rcrdy·
.ollzmll progromu.
Mu""",,
więc poueioł.

Wt.MJVSu..W GRABKA

PS. Serdennie dzir:«ul. lCl
'e/ek>nfnne Wlogl I łPOslue.
lenio (le "/esytnpotyutle lei).
SlCl!ł11ólnie
wdl/ęclllY jeslem
la podjecie dydus1
/Hl e:
(nieSlety ononimowego) pono,
"6ry locryl tOfhwonU do mnie
• potI/«ilialell• .5 l IlIego.

W.G.

~

tlepy
Wzorem

..

'-'>:e Kt.
ę,,~

L-----------------------------------------------------------------'r·'~ p~
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MU.,c~
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P'~j

I.

II ",.wc.

tWoIłOI'"]'CZeQia

wele
I, deC,J.ta

WrNO-o
• l&'w.od.acjl
dOmu drat~
dla nllW:btów .. eme-

łłIIIO

.", Sl&l'y 6woc-e* [.asr;.
11;6" ~ .we nad.",...it,;
rocIuiu ctz.i,a,Ialo'*".

~ WCO

,nuca remontll -

atłl..tnen-

łf\O. Na ~ tl*a pI.• ~. łmi~ ar•• Al.
~ .occan~an.

..

ul. UI'Z('dnkD!). Za kll• • lUIęcy
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ty-m dy:rdl::hw Kieledtieco

Zakloactu Ca:r.ownicr.e::o. W.,..
oi«k N......1f.ow.kL
- W placówce tej uw.jdde
m1ej«e około SO otób - •
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Kiek..cb. Sb..bt. w Tracs. otnrmaJ~
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wkeprny.knt,
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..tJu

_elXU. Jeco
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'&1<.

daje

. remontowel\ I adaptacJJ-

~ ~

łroJ.ac~.

ptillln!lic~.

Dęd~e tej.

Niby kino .., iodeon cymes. o·
la '" Dtiołou'!'Cocta do nI.do ....

no I t~o n,e było.. Teroł mot.
Jur. pG9IoItoć no .. Pn._m;.
t wtotr&1ft", lU: I dł!iewa'ł"q
no
kochottio". Otwonrl
bowient ~... Reł." - po
dłu.i$łeJ paerwie spowodowanej
tarapatomi fl"onfoOlllfJ"'.

"snuk,

Zojęli

się

tO

młod •.

nim Ivd lle
l;iclt(M'fll'l

fltmoml,

I mll;dQ'l"Iuodowych kGnkurs6..
wokaln,tda: .qetli( łUt..tawt
anl .. r (rI!I~an) I .1\ .. :.,....
KrlrtU_kM!r- (tMI.fyton).
l'ro-

t:::. :~~ro:~r~ :t:::: W "Relaksie"
płaczą ..·
lu,

Rotumiem WUJ'Stkle ro:der_
l, niepokoje I umarlwienJa
,a.elmk:" Wl.dnla",. MIrsIIit",.. Oz.ieah,ty jui. rok
nie od CU!U Id, odwarł l iC' obj~ funkeję
,Iowy
La I 1nUn:r K.łLimiet%.il
iełb, IikladaRCeJ liC' z 42

t., kt6r1ch

Mie,"ZIt.tl..y

iJd,aJ, prawie 10 1)'1. hclclatlullt('J. pst.enno--ooranaj uem.J ornej.
I
w t1ch
h j<!lt cala mGulka rUi)'t. .cOOipOdólrsl"'. On3 nlfile
tlwlit - m6wl IlJlclelniolc.
z..WIl7.r. w.'"<l'lwalo nil się.

bale-ło ....

tu ,k:ruc"LY. &ak 1)iamęd"lJ'·
Budujemy lrilka oblektOw spGlecUleto potytku, a
tlm
suk1Utwie cen corn wiC'k
~ tdaje liC' byt nasza niemoc, nlemotnoU:. PncxI p6łlora rokiem
rwpocu:1Umy
budoY.·C'
duiltj
pn:y<:hodnł

pn,

%dro""ia, k16t"11 służ,ć będt.ie
niemu rejonO'.lfl.
Pomibci
aptekę I kllJta Innych pn.ychodni otwartych, mIClxc~cych llę dotycbct.as '11 npltalu. DUęlrJ temu upllal tySkalb,- wit>le pomieuct.eń dla
chorych

ie wolno się

dbajq o Ct~~e l.tllion'f tytułow.
~no od downa Iq "ierentow·
Tle ł roueJ 110 Ileble ni. lOro·
bioiq. Bilety nie mogq byt lb'(t
dł"091e, więc do mln!mum ue·
6ułIowono
toszł'ł twiqrone
l
obiługQ płoco.łll. jeJ "i.fO'lWlIk
gdy tr"tebo - sprzedaje bilet"
o i '" piecu nopoli.

er,

"Ołłie się "Relolu" GOlq
tycia 100000rt,stlego' Sq non_
no molej "en;e moJno bt
100000'1iLOWO': występy oFtrdycr.
ne. roprotoic kogoł <:iftOWc,o,
łnÓ'oVI li. ter. o I,łn.IC.homieniu
punlltu I kowq I cio~*<rm;.
Ie -

(ttlOI't)

cofnąć

Polo1yIJJmy
Iundament,pod
bibliolM«::. kwale1"ujltC. w palac"ku - ruden:e. Hie wolno
l'U)'lnOwK
lUm % tqG wiei kieco dobra
nuU'j
ltultW"7. Alt "-d
wd~ 1UI wnystko pienl.du?
Prawda, mogtibyłmy ocolocif
l: nich nau budtet
,m!.my,
ubrać
sołecklm
radom
WSt.IIt.t1e Ich pienlltdr.e. Ale
"'eco pn:ecleł nie uoblmy.
Nact.e1nUc MJCunld m6wl,

Mlli.dtąc21

PfU-

100000anlclej drobnicy.

J

,ospodaralw od l do .. 1
t.r6w, 1"·1' od J do 5
ar6w. J tyUto e. al_Ile
It'Ć 1000000rsłw ma po.

J

I' hfllkla.r6w.
IoI!II"U>U ekonomiet.OOUumattenie pn.,-takit'G układu. Nie u
powd_l. nie u. ł\U Q'1il" Pou tyln
wc:ue nie
damo cz,największyM
kiM! ~a cminnej UI1)fn0lic1 Kulmicrt." Wielkiej
,Iyby wyląanie dute CG.'!ł)OIde farmy.
N'ae?.c.lnlk miasla-,min,- m6_
~ i~ po3polila cooz..ienno.łć.
llI; nlldy dot,..c~~i. d~j,:aJ
lłle

m.

rune

te w
leLnim

cał,-m

Jeto

pełnieniu

d~lęckJ
społeczn,-ch

obow~lk6w

nie byle ani jed.neto roku ItWeIG. Zawsu
Jednak mlUlo t ,mina Kazimierza Wielka wychodlil;ll
% n(ch u..,.dę,ko. Czy teraz
tet. tak wyjdl.ie! Odpowk!df
mate b,-t Jedna. N:ana wielka lecznica I biblioteka muIZI\ zoslać zbudowane. Bo 0bie - slutyć mają luddom

Porti Rozalia K., % mi~js·
Z. "ie WlIol)ro.:!o łO
bie, bil "'o.:... bVlo ty6 łole,
"lrW komu', II %wlOSlct. (ideciom budom""", me pom6c.
GIf" bral« WG wllchow/lnk
coWC)łcl

&'

Don", Dzi«k.

....łd.słwo.

Ict6re wetulo
''''ko .)cilo
lZeUdziesiCI'" .. je tf1Vołmd.łll
lObie jeszcze, !e tli d«ld.iej
pr::"nklki w."Ńld.. : niego
1I1'1V fA~iC'Z.Z"M. Id6rll poJeodla M.;ok pre.wd.:iwl( malf\{

TADEUSZ B.\.ftTOSZ

Pon! RozaliG "igdll fli" 0czekil04la pomOClI od
Itwa. Ollrdto 0"'0 1"eo"u;.:o,
Odu 11111.:0 kloł pt"Z1I ftid ",6tui o ')fZuwltdo.ch plllrt4Cllclt

.... ,-wM,,-r-h. z kt6ryl:b un:rJfDowal. PSS. Pod młotek p6jdde
'I' placówek M.etkuf'tłO mitR.eąr-,-eh .ę
lokalaell komu·

Jq i"'~re,,,je tulko d::ieckO.
1 le",,, poclporzqdl.:owało. cale 'IDe i:,rcie. Do tego .Ioplłio.
u peumego dr..M. po IrudftCi

naJ"Y1:h I !

watnych.

.

.. t.UObaeh

Pł"7-

St...ka ...."jłcio. . . . .,-naJmu
I m k.... powiertthnl ..ynosi l
tra. rl. WYł-r. lano kto Ila ...J~
cd. Do ttJ pory wpłynl;:lo 0.10:010

ule ofert.
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Truciciele
fundują oczyszczalnię
Ochrono nolvrolnego ',ocio·
Wt\ko nłowlełl:o w n"och "on.
się proble.
mem nojwoinlejuym. Po "Wiełu
slatanlach budowfo OCły$lCIOI.
ni ki_O. we WłoSlCloWle w·
stolo rolpoer.ęto. Un:qd Miołło
I Gminy posioda "ęłoi-owq do.
tum&fltocię 1'0 pierwn., etop
budowy - wodociq] docelowy,
df09ę dojOłdowq Itp.
Na budowę wodoc1qgu w ub
rollu pnelNłdz10no witępnie 30
II'Iln d. ole no coloić zodo""o
ol mld 351 mln d. Srodki l1"li0_
no utyskiwać l Urzędu Woje.
wódrłl'ł"9o I Narodowego Fun.
cłunv Odlrotl., Srodowtsko. A_
le me łyłIto. MieJscowe łoUo·
dy pro::y łosloly lobOW'iqrCM'le
cło portycypowon.o w kouto<:h
budowy. DotychaM no 21 10·
1110dO.
umowę podp.;soło Ul.
Pn_;duje si~, ił nojw;~klły u·
dt.ioł ~nno mlet:
OkregG..a
Spóldł,elf"llo Mlec..ronllo.
toll·
tlono pnez Woj .. "IIÓddW Ojf'O·
dek Sodor'i -/ Kontroli Środowis.
ko w KiekcKh
do lołtłodó",
SlClególnie
ItCiqiliwych
dla
lomlejsrego łCfeflU (OU1łlCIO/'

\lll5pó1uesllych sloJ.

n,o włouaowsWej OSM
nie
5PeMOO no!eiyteJ roli).
Pł"OWodlone 5q obecnie roboł'ł

budG'lllłono·monlolowo

WG-

cIooqgu docelowego cło nowo
pion_eJ oczy"crolnl kie.
ków od ul. Pe.rtYlontów do ut.
GW'Ilrdi, ludowej. Zoklodo lię,
ie .. łl""" fOII:u dopro'NOdlono
101010"''' ...-ocIo do no ...."J
0_
ClySl<:lolni, energ.o el"ktrya:.
no do losilonio plo<:u budowy,
wybudowono będ,l. drogo do.
jOłdowa, 10gOSpodarowony la·
slonie teren dlo loplec:łO '11'/'
kGnowc:t Hlweslyc:jI.
Wy4Ionov."Co oClY5lclalnl
no
loplonGYllon .. P'OI:O I .topu po_
tnebuje okola 900 mln 11 (ceny ubiegleSJ(J roku), Cty storuy pie'liędly 110 ~ lak woinq
I potnebnq miastu il"lWf'st'fCJ.'
Ch,ba tok,
gdtł cole pned.
",wlięcie IMI tok pom,ilone,
ie IlSlldusle będq łvkcesfW'l'le
spl)'WOt'
1"10
IIonlo budOWY'.
Sprowo lo jeucre w lIolblit.
srych drlicxh lo~lon.óe GSlołecz·
!\ie rGutn:yg.rtięto w Pne4Jlę·
blGntwie
Inwestycji I Budow·
nieIwo w KIelcoch
T.St..

Jak długo jeszcze
dzieci będą rodzić dzieci?

now.
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Włoszezowa

1'0
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Jei:d.tq
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przygrzeje...

tor,atu Gołpodartti Bnergetyn..
neJ w Radomiu, fo.i. E.wa~
J'rJ'eu od r$1. :to&t.aJo .yd.M\e
~oIenIe lU cłoMawę pzu

~i •• obiaza nkowk.1!; odc1)'telnu. i łwaoeUlcL MJi,hm1 o
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poJtalloti.·ilo w:Utt II.G w~'.o
W41rtie 1f'.::c::e jedno.
Mimo
li: $ej .ię lite pr.nlewa
lł'Jchola
btogoll,,,,,h
pr6Jb
cltf!)pe:o • zololił4 'ił' do Wo;'-w6d::"iego OJrodk/l AcIop-

w,,-

t«c"JI)O-Opiekulk%t{JO tu KlelNch po chieWC:'IIIłk(·
Tak bUl4
prtej(t« 111m
WlZ1IJtkhn• .te wz/(Ia lWI swoje wl/Chowollie pierw..,q, klór« podc:as ro.:mowlI :: kirrOW"fC.zkq. pr.lllluHI. się do
,.~i. ObUllie ~.t juJ dorasłaią"" pallinkq, kocha twOją "momę", Itc.! Jen Ut trud·
1łWm. okresie dojr:ewOIIia
i
"fe mott" .ob~ pot'"a4:~ le

.....

Tu", /)orciej problrm le"
:aostr.lo .i(, polllr!ll(l:! wkił~s
ev sqried2i •• ~t./Czliwie" pof1ł
formowaH jq G IUm, że nie
.k,t 10 praw.:l.:ju... mlImo Z
'''00 powod" uciekało w/(<' %
domu ; z dnia 111/1 dzid slaje
się cor/lZ bordrfe; ,,("",'Owo
Pani Ro.:olio K, bOfd.lO ci~r
Jłl z teoo pGU'Otf!J. Z
chlap·
cem lIie- miał" lokkh proble·
m6w, pome1DO! ZOTIlZ gdu
tlllko si( dowie,i!f.o.t .. pr.\I"'"II"
pr.:.u :a:U
do
porządku
d:ieluteQO i to .po.s6b Z"/l1I1I
tll'ko chłopeom porodził. sobie z 1"6!'ldnikom' D..:lt'wc~unka ":01. bnrd::iej
U>NI'::H-

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

lUQ. p!)fJlOda
w
noro'!Gjqcc
kompftk1u, zamilkając .I( Ul
"bie.
Prouf parłO. złołliwc" ftlQd" ehubo tlle no.:umlelll, ż.
to "ie dzieci. o'" m" {Jnllbrui tGdzicc
'::/lwilliJiJm".

Wlłdo;e

mi

.ię, ł.!

'wlf"\' ,,-

't.'Gg4m.i pr6buJII łatwą rękq
rozgrzru1lĆ wll'''IIC''. W oJrod/cu, z kł6rego bratGl'" dzieci. je.' bo rdzo duło be:domftVCh ;sIOI. 1 prOUf mi Wlerzuł. ad" tok palrzu1am 1łO
"ie czulom tliilodport-q ochOlę
bU :abr/lt je w'!"JIsUcie. Po
ftOCllch łnllo mi ric {(oh ftre·
u';nne .po;rzenffl. bwgojqce o
odrobill( %ol"'ere.owanio. Ale "igdU .le zapomllę tvch,
kl6rr
juJ
file
JW.::rJO:wiejq
lakich
(ęsbot
Wiem,
ie
to
PUI/l"k,
ktare ".rO""4 --::o.d/lt jnt rdo'"('":"11"'". Ale I.:~dll wrr&lCle
młodziutkie matk' feszu.e
d.:it'cJ przeJlo,", rodzi.! d:ie·
c I" DawaJlle ~l/Clo. drugiemu
człowiekowi lO noprau>dę "ie
;ed zaboW4 10 tatę ł mllm.c.
ANDRZeJ P1SfWLAK
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Socjaldemokraci

nie

są

frajerami

p~~~~A,~~~~~~

Polskiej
lOWanyuą
Iogt'yiliwe komentarze prU'.
eiwnlkbw politycznych.
N,c
.niwnego. lewica %8.wsze ffilala
k:h wielu. tym bac'd7.1i!-j tajadłych im banlz!eJ n.kI
!Oi~
na pra..... o. Tym razem, oprba
man)'ch od prze~z1o ,tu lat
po'\\'odbw, dQłąctyły sie naj,nwci.&ze przyczyny

niech~cJ.

prawicy l w nJ6pu.ythyłnytn C1'!ntrum ~ldZ()!lo, t.e
:.jazd i kongres, ezylJ odejici(> starej ! narodzitly nowej
JXlrtil odbt;dij .. 1~ w almQ~re
ne ile roł;ująeeJ na przyu~ stypy, a tu potoczyła .iC;
mtzwyk!e iywa dy~ku.-J8, w
warunkach nie odbiegających
<Id ,.thmokratycznego balilga_
I>U
' znamy z podobne_
1'0 rodua.ju zIromad'teń ,,soliNa

dlll'llOści".Przeciwn.icy myśleli,

rozlam bt,:d:t.le dokumentny,
(2)'1; z PZPR wyłoni Itę wiele drobnych parUJ, a tymcla_
sem podział okazał się mniej
ist.otll}'. Nlechęl.ni nowej par_
W loozUl
się nlepneJednaJ1)'m
tamiłowaniem starych
prz)'wódców do IprawowanJa
wladzy, gdy tymczasem delegaCi zgotowali owacje; rezyInuJącemu z k!erownlC7.ych
aspiracji Mi«ly,lawowl Ra_
Iro"'skiemu, by na ,""ele SocjaldemokracJI
mosll Itanąć
młodzi. ale dobrze mant
I
podliwhml, nie tylko na lewicy, Jud:de.
~

Te-ra% w
nlepnyc:hylnyrh
ooweJ pa.rtll kr~gach nuka
~ 51bw maJąt:ych pomnle)fAyć
pomyśkly
dla lewicy

pru:bieg zjQrl.du I kotl§re<,u,
Koronny dn.U! brZlni: to ,łe!t
nadal PZPR, ci sami ludzie (
niechybnie te same cele, błę
dy I metody.

Ba.-dw dziwne Olikar:.'.en.Je.
Cdy w !lwoim czasie z lewicy
pomykały w sll-onę "Sohdar_
J Ko.ŚClOla Grupki lIte1al{lw, filmowc6w, aktorbw,
raczej lUki % nowych palronaw nie stawiał lm z.arz.utu,

Mści"

iylko pr;t,Cm.alowaH nOl
biali), SIl nienczerzy, t\nl.i "'"
mo.;h mocno .tare. To lamc
dOtyczylo 1>r7.echochących
l!
IX'zet~rowskleJ
pras,.
w
calkiem ~nllą Itronę dz.ll'lUlI·
karl!:y, tak~ naUkowcbw onu.
innych oaób. Innymi Iłowy,
gdy % lewa j)CI.echodlJ się na
prawo, wt~y wlal'ygodn.ość
wst:r.je uchowana, ale jeśli
lewica N.'wlduje PQltawy, od·
nuca dt:lgmaly l w ocóle 0czy:u,ca wQokót s~bie ,runt
ideologij i polttyłtl - wtedy
Ole ~ię

zarzuca.1ę

,lej

L V DU

Do pocioty w
Mrut"zkowlI~
pod14.'U'nl Iq .takJ,(> abonenci
h:lefunier.aL N!elicwl -poalada~
C)!P teldon6w ma1łl
aparaty,
których narod%iny jwlf;lmto"l.no
na po.-zątllU W~ku. S. to trad),.·yJI1c! lala chyba taka kadyeta j"t tylko u nu) bakt!l.(~
,,·e telernny. Z.lucenl" poct.l)'
moiu
UJ:ylkać
pokr~j4c
korbk4. 1I:t6r", posjada apa.rat.
Ale iłU&: jU.L ~;yk1;Qt"J .tę poa.
tę,

io

UlO1lnl

ptorOlUna-wiai

nawet %.u LodzI.., Waraaw""
S:u::U'clnE'i1l, nyli praktycznie %'W
talym ""iatem. 1 'Ii' dodatku
mottu.. _(1,:tII ~lriwe.1D
nif-mal mur.calnf-'O eksponatu,

poruzululet . • nawcl II.rOQlum'ale por"... m,whlt.
CboctiU: llart'.

oolire

ale

JHwz.e

(klm)

kOłliunktlKa-

1i%lOl l.z.aklamooie.

T ~~~ C~~~~~JOI~Sł~

natoOlla&C. ba;rdH k()llkrel.nytn pCt5lM1lęclem, mają
cym ugodM.ć w SdRP, jest :tanut w sprawie majątku po
PZPR. Nie ulega W4tpliwojci, te w warunkacb ~Ie
nla partii rządzącej % aparalem pań,t....-a, cf.-tić majątku
byla pr-zeję\.a bezprawnie. Ale
lylk<l ezęśŁ MJI.iony ludzi pl:!ciJo pr:r.ecież partyjne Ikład
ki, iatnialy legalne dochody
% wydawnictw, a we wc::.:esnl'ch latach ilSt.nIenla PZPR
jej czJonkowle łotyU na :,u.
dow~ ~!e<:I;:.;b partII, a lIa.wet
osobiście pracowali przy Ich

;-:z~~~;~~ ~!~~ra ~zą~~~

aprowicdUwle occsd te aprawy. A I sama SdRP nie .:h~
nlc%C!so brać ponad potrzebę.
Nie brako..... aw x«ryiUwoiIci
na temat
s.posobu, w jaki
przeprowadzono od strony formalneJ złaI«! l kQłl8re&, by
ani na chwH~ nie było bet·
krbJewia, które mogłoby poslut.yć Jako argument, te pllł"~
bjny majątek prJ:.e!\tał mlet
własclciela. KtO!! się d"Llwl1
Puecież wkroczyliimy w epokę .....olneJ gry kapltalu, rynku i finansów, kiedy suzc&Ólne-} waitl nabiera wnglowa_

~~:::ze~~:m:!~ą c~~uc~·~

• Z ob!izernego wyjaśnienia
nadesłaneJo z UrZ!;idu
I Gmin,.. w D;:.:alosz.ycach w

z tym pr;!.gnę wyj~init, lt
pil;;)ne przez paSAl!:erkę
p3dkl o tle doty~z.ą
KPKS w O~trowcu Sw:
krzy~klm mają etlaraf
raC:l!:ej -porad.łcIoIlY .. Nielll::

związku ~

jednak

W SPORZE ZE

Rozmowa
ze światem

Wychodne
dla

przewodników
Nit>..pocble .... anie ",·śród 1ud ..i polbllwhHI)'ch pr~l" ,naleili .Ię kielHe,)' jnzewodnlcy luryat)'emi. W Biun.c Obsługi
Ruchu. Turystyc.nego
PTTK nie ma 7byt wielu ueceń nil ob'lluitente W) cieczek
O.~re~nokl I kłot~tl" finaolowe lowarzyslwa krIJO%naWCU'IO 7.muslly do drastycwej
redukcji dOŚw1adc%one«o. wykWlllltikowąlW):l:o perlQflclu.
D;o;lur,. w budtec,e socjalnym przcdsi~blor.tw, wy50kle
koszly transpor1u. coraz droż..
sze n-oclegl w
podn.l!dnych
pr%ecirt hotelach I kieleckiCh
~tacjach turystyCJ.llych,
podwyi.~wne
opluty
taryfowe
~pnl"wily, że tury,tyka
Itate
się ZIlJClc!em być motc potytennym, ale % cnią J>E'wnotlclą nie na przeclęln'l pracowniczą kleneń. Nic organl%owane są ~'yci~i 17JI;oIne,
n~ -w.atrzymują si~ w
j{ieł
cach autokary przemykające
trallą numer slcdC!m.
Pol!:bawlenl zajęcia pruwodnicy majl\ lI.:Jęt dosyl: c;,;asu na koutt'mp.1owanie prU'.zlośd,
'lClllinarl.::t szkolenlowe. szukAnie nowyctl irMeł
dochł)dÓw.
4bll)

WSIĄ

MI.".

I~tem Ultytułowa

nYln ,.Kol.wanlo" (,,5L" % 1
.tycmia br.) cytujC!my kllnoo",y !racment:
"Obywatel Zdz.lslaw N. był
dzJedawcą Vi czę§Ci ombwlone,o Jaratu od 1#8~ r., a od
1M6 r. rbwnlet połowy dzJał_
ki, na ktbreJ składował materiał na budowę domu. Zatem
zgodnle .. Monitorem POllktm
nr Ił, pot. 80, pkt... z 10
kwielnta 1985 r. nJe zachodzila ckJclalkowa potrzeba zaslę,
n"-ela oplnil Kbłka Kolnicu:_
w Sancn:niowie. poniewat

'9

aby

Oll"lWIlcz.yĆ

prlyplldk, do mmlmul"II. pc
~I,śmy następujące d
pOwolano ktJmbJ<::, ktbre.
pro\\'adzUa
wery[;kac}ę
rowc6w-konduktorbw. Za
wlakiw(' wykon.ywan~
wląu.bw
!ilutbowych, fa.
brak dbaln!icl o czy!>toU l'
bu-6w.. 3 k,.rowcaml I"
wiązano
umowę o pracę
wypowledU'llla, .. kleru",
wypow,edziano pracę w I:
bie us\awllw)'m. a .. 33
prowadzane są roZlflOWJ
trugawc:t.e. Z treści" n
~po1J1ano
służby
hedn
dozoru,
zobowlą.uj;)C it

SIadem naszyc
publikacji
jako dzleruwc.:t nabywa on
prawo p~rwokupu. Ob. ZdiU_
shiw N. nie ma
możllwo.c:l
budowy w obecnym miejscu
Hn\1('!!zkan!a ae w~lędu na
IZCzuplołć dzialki os.letllowej,
a po generalnym remoncie (l.arAŻu będ%1e mógł on mu .Iu~
tyt jako pomle~:r.czenle IO~po
darete. W tym stanie rzeczy
uwntam)·, te lItanowilrko mlell:tkaflcbw wsi Sancy,nlbw ie~l
nleuzac:adnlone, pol1lewai po.siadaJą
jUi jeden pr.aż na
IwoJe potrzeby, kt{lry na dzień
dloi~iej~zy jest nie wykorzy~ta
ny I uleiII dalszej dewa~taeji".
N~%elnlk

ul.

miasta I (mln,.

n)..r Slan1MIlW BlIpJ

BĘDZIE

PRZYJEMNIEJ
PODRÓZOWAC
ł' .,15 ~tycznJ.a br. ukual $:ę
Ibl ,pt. " Wyina (:t'nll - ",:i4:klze W)ma,anla". W zwlĄzku

l)rawllych.
ANDRZI-:J MALACIIOWSKI

Renty specjalne - komu, ile, za co?

Bioenergot~ rapia
Pod koniec stycznia senacka Komisja Inicjatyw
i Prac Ustawodawczych postanowila zwrócić się do

ZUS i Urzędu Rady Ministr6w o szczegółowe dane
na temat osób, kOl-zystających z rent specjalnych
Poszliśmy tym tropem.

W

~~r!~~~\1 ~~!~j~y~~

BIuro Rent Specjał
n~'<:h l Wyjątkowych. Z'o1(ł'Ó
ciliśmy ~ię do J('go dyrektor-

<:zenla przy~nawane w "petjalnym trybie. Reguluje
te
sprawy arl. &I u._tllwy emery~

Jednym z pol~kich bioenergoterapeutów o dużej renomie
je.:;i Fnmci"7.Ck FeUman %. P-omania. Dz.lała od 1983 r. Specjalizuje Fh: w znb!egaeh zbiorowych. Ostatnio poprowadził
w hali wioowl"kowo-<por1owej w Opolu dwa %biorowe zab,egi.
NA uljt;du: podCl.iIS <ilibiegu.

tycZllej,
i!pOlecu\o-,o\
czeJ, naukowej, kulturaille,
lOby, ktbreJ ta emerytuu
być pn:yz.nana".
Naue biuro - dodaje
nl Nowacka - oln.ymuje
Biura Orpnh:acyjue&łl
ąecy%je komu I w jakiej t
aokokl
lOI'tala
prLY
renta 5pecjalna. My zaj
my lIię pot('ffl ~Jko wy
pienlp'dzy,
Najbardziej
Inl
b~·llłhy pował! odpowiedsl
pylan;e; kto I w jakll!iJ
aoko:ki pobiera rentę spec

lIiewielkie,

ki - pani Krystyny Nowackiej - % jlro~bą o "tc%egbly.
~ Z «-ntq .pccjalną uto!smn!a się: rwykle dwie 5{)rawy stwierdziła dyr. No~
wacka. - Pierwsza to Świad·
czenla dla osbb zajmujących
kierownicze stanowiska, kt6re myjnie określa się:
jako
renty !ipecJaiRe. Są t.o jednak
normalne świadczenia pnyUlawane prt.e'~ ZUS, lo tym
te za kaidy rok pracy na 5tanowlsku k:.!c.>rOY.'n1ezym przy~
znaje się 1,5 procenta podstawy wymiaru emerytury.
Natominst za rente specjalną nalci.ałOOy \Wlać
fwj:óld-

o

tajnej II. 1982 Toku: ,.Prere!l
Rady Ministrów na wniosek
wladl!: naczelnych organb,acji
polHycznych lub spolect.nych,
ministrów, kierowników uru;dów centralnych mote przyUlat emN)'turCl lub rent(: na
warunkach I w wysokości mnej oli określono w ustawie
jetell jest to uusadnlone
!lcz~blnymJ

Itw1~

w

usługami,

d1-iala1nośd

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

poli-

ną

przyz.n..lwauą

pr:te'4

miera? Ile jest tt!ltlch 05ćII
Poh<:e~ NiC!'tcty. na pll'
dwa pylan.la uzysk:iliśmy l
odpowiedź
po4red\
ko
zb,()t'(:l.l'\. ZUS me mote u~
nlat
wysokości pos1.C1f'€
nych świadcl.eń swoich kU
t6w. Pani dyr. Nowacka
pewniala jednak, te nic S1I
!lwl.:adczenla wysokie. Tynl
mym %dementowala krą

ofUMł:a

OGt.OSZ&NlA. _ REKLAMY

STRONA

[
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W RAOOl\lfU. ul. Mt..VlQSK~ !Ił
POSIADA WOLNE MOCE PROOUKCV JNE
W ZAKRESIE:

+ SZVClA ""sulkiego rodulju pl.lMI~". ket ar.
pokrowcó"' sanlochodow...ym itp,
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na pra-"Ach od 11 do 100 t
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prosimy o osobisty kontakt pod wyiej wym
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OFERUJEMY:
arm.łtuę ....aarn.
meble
m.nyny cło .syci. i PlSllll"
spnęt elc!ktryn.oy
sillo
portelanę;
koofekl"ję
Ceo)" koukunoe)'jae ... OdbiorcolU hurtowym udzielam)' rabatu.
67692-g
tYCZYMY UDANYCłl ZAKUPOW!

raOP'ONUJIMY:
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00 NOWO OTWAR1'EGO
OOMU HANDLOWEGO
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do 3.5 mm .
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go tec h n olo~a, k>1. 495- 60 .

~
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d7.i~ 1

gtówlle406-k

S I.o

S't'RON A 11

I:>RZEIJS IĘllIOKST WO

GEOLOGICZNE

w KIELCACH , ul. ZOL.-'J lERZY RAOZIEC K ICII %1

telefon 410-% 1, 474- 15, leleks 061 321:;

•

POSIA.JJA wolne. pokoit', które moie " y n ająć na
ce le bi urowe, 2 ob'ilugą t e tero ni czn ą oraz o.ekre(a riutem
Plł.ZV S TĄI' 1 do spó łki "' celu Z3;OslHld llrowa nia

w1l~~el~;l:~I~a;~j~;- na kilka~aście

•

samochodów
WYNAJl\lIE pomieszcze ni a w la bora torium zakJnd o" y m do )>rowudze ni o prac naukowo-wdroienion ych, bod o\\czyeh
WV N t\Jl\lI E \\olno stoj ące budy nki na tere nie
przeds i"hio rs ł" a na dzi a łaln ość produke)' jn ą lub
U'slugo \\ o- h a nd l ow ą

SWIAUCZY u!>lugi " :za kresie kserokopii
lokopU po ee nath konkure n~y jn)'ch .

j

&wntt-

Przetlsil!bior'it" o wykonuje. badani a ehe micz.oe- s u,"Od , miner.logi" oe, (i:zykomecbaninne sk ~ ł i c-r uotów - ocI ekujemy propo~ycji J'o:r.uenenia nkre"i u bItd ań lob&rutory;nych•• dziecbiłlę ochron)' .irod o"j ~ ka i inne.
J''ł"TWW s t a ł yc h ,

Za in lere."llumi jesleim y koope racjq i knidym redlmje.ru " "pólpra cy.
Ofe rt y nu p;f.mie lł r o,i Rly n a d~y ł 8 ć w t e rminie Hi dni
od duty u ka:wn iu .,i ę oglo!>zr nia .

Oferta winna
oraz

działalnośc I

m.in. proponowany rodzaj
wzajemnej wspólpracy

Z3WI('I"tl(

formę

RAOA NADZORCZA
OI{ I( F,GOWEJ S POt.nZ IELNl ~lLECZ ARSKIEJ
\ .. RAOO"tllU

ogłasza

KONKURS
na stanowiska
•
•
•

PR EZ ESA zarz.iłdu spółdzi elni
WIC":PR EZf.SA L'lr'Z'jdu ds. technicznych
WIC EPR EZESA :zatz1ldu ds. hpndlu i s kupu .

_ Kundyd;lci

ł) tzys l ę puj ący

ni ać n lłstęp u j;tee

do konkursu ,"inni

speł

wy mogi:

.1) wyksztalceme wy"lS'l.C O kierunku ekonomicznym

lub ekonomiczno-rolniczym, natomiast na stanowisko wiceprezesa ds. technicznych wykszta ł ce
me wyiaze o specjalności mleczarskiej
slaż pracy na stanowisku kierowmcz)"1lł minimum 10 lat
3) preferowany wiek do 50 lot
2)

4) dobry ~tan zdrowia

5)
OIerl)'
-

pol.ądsl1a znajomo~c
kit ll dyd lł tow

podanie

br:miy.

pO'\\inny 1:1'"

i e:rH ~:

I życiorys

-

kwC'Slionariusz osobowy

-

odpis dyplomu ukończenia sz.koly wyUlzej
opinie z ostatnich 5 lat pracy
zaświadczf:'nie o stanie zdrowia

-

Ofe rt y \\Ir"1: '& wy Rl8ga nynlj dok uu-.e:ntami n a\.eiy
pod " dres(' m:

kie ro~ac

Okrc;(o\\a S p6ld2ielni a Mlecnr.!.ka,
20-600 RADOM, ul. Tor uńsk a 6 - seknhrial.

Termin skła dania oIert upływa po 14 dniach od ukazanIa się ogłoszenia. O terminie przeprow,lJzema konkursu kundydo.ci zOlitaną powiadomieni pisemnie.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo dowol~
nego wybrania kandydata, jnk również prawo nieskonysla.nia z mdnftj olerty.
366-k

IPRZETARG II
KIEI.ECKA SPOŁOZIELNIA
J1ANOLOWO-PROOUKCY JNA ,,SCh"
Oddl.ial w BUSKU ZDROJU, pl. Zwyeu:~twa 18

PRZEOSIĘ~I HWI?!:,~
• MATEIl(

"ClI

na spntdaz

l) ,.Slara W-2tJ
581G, SlOp~!l
C7.U 40.41~oii
2) ...stara W-2~
582G, slopo~
CUI 18.423.0C(
, 3) ,.tukn A-l1~,
stopIeń

WOJEWOOZKI UG! OBRON Y KRAJU
w RAOOM1U, ul. Struga 7

OGł'.J\SZA

PRZE.'TARG N IEOGRANlCZONV

7.Ul\1

8.360.000 li .
4) ;':!'~ie~-3~~z
15.558.000 li
S) "a\'i A-31 ",

m

ZARZĄD

... 66.960.00

5.~OO.OOO zł

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

1982, nr

rac.,

Cf'

1983,

n:_,

roc., <c,,
1983, ~..:.:

"'" ma

samopoJ
CE

SIt:OGRA

28", nr
)'Wolawc:
29", nr

'woławcz

piekar

!Jtego 199
Warka.

winni \
wywolaw

skutku l
-mego dn
ie prawo
yn.

PO~KI J.~, ~~~~

Zelpołu

Zawod. Kierow. LOK w Kozienicach.
Przetarg wyiej wym. pojazdów odbędtie się w Zarządzie Wojewódzkim W K w Radomiu, ul. Strugs 7
o godz. 11 w dniu 23 lutego 1990 r.
WadIUm w wysokości 10 p roc. ceny wywolawczej nnleży wpłacić do kasy zarządu wojew6cb.kiC'go w dniu
przet3Tgu do godz. 10.
W przypadku niesprz.edania pojazdu.w I prutargu,
11 przetarg odbędzie się 9 marca 1990 r. o godz. 10.30,
po cenie obniżonej o 50 proc. Warunki i nliej!łCe jak
w I przetargu.
Za!Strzega się prilwo unipważnienia przetargu bE>'I. podania przyczyn.
427-k

rod. 198
69 proc.,

orn posiada do sp:
ul. .1 :\laJa nr 122
Przetarg odhE:dLl: Jltgo 19
w dziale transport biorstwa
tynskiego nr 141 w
Pnyst«;:pujący df. J wmni
w wysokości lO ~rQ ; r.....oław t'1
dnIU przet.ar~u do , kasie ~
Za stnn tcchmcz: ukryte
sil;bJors!wo nie odp
Zastrz<'go Się pr ·.... lIi.ni('lli~
podania przyczyn.
Wytej wym. jedl:
prZl.'d pn.ł.!largił'tn.

bł:d~J~1e~~i: g~~~

spalinowo-e.lektrycznego PAB--43-400-230
nr labr. 16544, nr silnika 8022122, nr prądnicy
4369. na podwoziu prz.yczep)' jednoosiowej. ('ot.
na. wy'NOlaWCUl 800.080 zJ.
Pojazdy z poz. l, 3, 4, 5, 6, 8 i 11 moina oRJądnć
w Ośrodku Szkoltt.Zawod. Kierow. LOK w Radomiu,
ul. Floriana 19.
Pojilzdy z poz. 2, 7 i 9 można oglądać w Ośrodku
Szkol. Zawod. Kierow. LOK w Grójcu, ul. Związku
Walki Mlod.ych 59a.
Pojazdy z poz. 10 moina oglądać w Ośrodku Szkol.

rod. 198
32 proc ..

stopień
zUz roc., en,
15.227.000 11
6) tokarki uni yp TUB·
111 0. slopIet li proc.,

na spn,ooai
1) samochodu osobowego ,.fial 126p", nr rt'j. RAA
OOSK. nr silnika 9701259, nr podwozia 9066691,
rok prod. 1986, C<'no wywoławcza 3.000.000 zł
2) samochodu osobowego "fiat 126p", nr rej. RAD
054 U. nr Silnika 9391896. nr podwozia 8766562,
rok prod. 1985, ccnu wywotawcUl 3.000.000 "Lł
3) samochodu osobowcgo "FSO 1500", nr rej. RAA
396C, nr silnika 1047488, nr podwozia 2296729,
rok prod. 1986. ct'no wywola\,-,czn 4.500.000 zl
4) g/ll1lochodu dostawc7.ego "nysa 522", nr rej. HAA
4aSe, nr silnika 541812, nr podwozia 218116, rok
G~tINNA SPOLo;
prod. 1978, C(>nu ·wywolnwc1.8 4.250.000 7.ł
O) motocykla WSK-125 ... nr rej. HAM 050B, nr 511·
nlka 333528. nr ramy 2268126, rok prod. 1982,
OGlASZA PI
c('na wywolawcu 150.oo0"Z.l
6) samochodu Ciężarowego "sta.r 29", nr rej. RAA'
867K, nr silnika 47319. nr podwozia 43965, rok na 8prz~aż:
l) samochodu
prod. 19f4, cena. wywoławl'Za 4.500,000 u
rok prod. 19
7) samochodu ciętarowego ..star 290". nT rej. RAD
2) samochodu
998E, nr silnika 132349, n r podwozia - bez
rok proc!. 19,
num~u,
rok prod. 1971, cena wywoławcza
3) rur "perkiTlS.;
5.250.000 zl
nowyeh.
8) J5.i.unochodu cu~zarowo-terel\owego ,,fitar 266", nr
Przl'ta rg odbędz.;{
TCj. HAA 499K, nr silnika 23311, nr podwozia
w bazie transportu
812891, rok prod. .1978, cena wywoławcza
Przystępu ląc)' ck
5.500.000 7.1
9) samochodu cit:żarowo-terenowego .,star 266", ni' w wysokości 10 JE
rej. RAD 179U, nr silnika 18272, nr podwozia do godz. 9 tego sarn
W przypadku ni
732156, rok prod. 1977, cena wywolawcUl
5.500.000 zl
10) samechodu ci ęzarowo-ter('ftewego "star 266", nr
rej. RAD 72OG, nr silnika 07 ~ 99, nr podwoua
przetargu bez ~
62 1096, rok prod. 1976, cena wywolnwcu
11)

UOOW ~

OGl..ASZA Pt S IEOGR

OGLASZA ('RZ ETARG NIEOGRANI CZON Y

OlI sprzeda z: koparko-ładowarki typu KT-16IN "ostro.
wek". rok prod. 1974., cena wywoławcza 4.725.000 Zl
Przetarg odbędzie się w biurze Oddziału w Busku
Zdroju l:; lu!cgo 1990 r. o godz. 10.
SprzęL można oglądać na 3 dni przed przetargIem
w bazie transportowej w Welczu.
Pn.ystępujący do przetargu OboWląWIlI są wpłne l ć
wadium w wy!WkoSci 10 proc. eeny wywolawC1.eJ w
kasie t.ddziału.
Zitstnega S1t: prawo unlcważO!("IH& prLt>targu
po.
dania pr%ycz.yuy.
378-k

pU

ENlE"
ACH

OGłASZA r~

NIEOGRI

ochodó" ,
I) "FSO 125p I .j. KEH:
:zia 2241615, ,. ~94284,
cena wywoła
2) "FSO 125p I ~jO%~,
loIa 2306812.
cena wywol: io~2~:,
Prze1.arg odbędti utego 19!
w si ...>dzibie Polslo nnictwa
rodzenie" w Kielc owackieg
Samochody mo.in na 2 do
gicnt przed !J:edZlba. rodzellie"
Wadium w wy'" proc. cel
na leży wpłacić w ~ przetargi
roogą lo uczynić ró
niu przet
Zaslnega się pra żni-enia p
dawania przycz.yny.

na

!Sprzedaż niżej

CIJCESZ KUPle - ZAOZW01'il
t<el. 20-11 1110 U PRZYSUCHA

ODLEWNIA "A GATA "
Produkcji Grzejników t ,o.

Rzemit'ślnit'LY Zak'ąd

ZAKt:.ADY MECHANICZNE
2'-400 w Skrlyńsku koło Pnysuc::by

KUPI p6 aUilkcyjoych cenach
ZW'"' ZEUWNY WSADOW1~
(moil.i\\ (lit spn,edaiy grzejników dlll dostawcuw)

oferują DO SPRZEDAŻY

po cenach fabl'ycznych:

Informacje telefonicz.ne G6zd Kuczkowski 52
w god~. 8-14. Adres Lakladu: Kuczki Koloniu:
gm. Gaw (12 km trasy Budom - Lublin).
3355·r

-

meble kuchenne - o długościach wg wyboru, komplety lub pojedyncu $UlIki;
- stoly kuchenne t. taboretami;
- segmenty młodzieżowe.
Ponadto oI~ujemy do sklepów nowo otwieranych i modernizowollych:
- urządzenia sklepowe braniy spożywcU'j i
metalowej;
- re-galy magazynowe i zaplec-Lowe oraz
drzwiczki kuchenne i ok.na inwentarskie.
JednOC'tcl:llłe

p rzy jm ujemy wmówienia na

•
• .......•
•
••
•

usłu

TełewizOł)'

gi stolarskie i ślusarskie.
Informacji uduela d2.iał zbytu, tel. 20-11,
~eW'l'l. 21 5 i 2115 oraz w zakresie usług dZllll techIllCzny, tel. 20-11, wewll. 240 i 241.
ZapraszanlY ró"niei do nasze f o sklepu firmo-

Ma~dziewiarskle firmy Pfatf
Maszyny do szycia firmy Płatf
ny w osce autoo/20w8n serwis

ł--nIe L!W2ględm~ia."'{;ffa71::I:j I gwarancyjne/-

•

" INCORSA"

dla osób fi,&ynnych i

l!

I~serwis

prn\\-ny~h

INFORMACJE:
.. INCORSA ", WarIJzawa, ul. Solec 83,
tel. 21-63-6'1. (elekt 813593 tx CBPL
., INCORTEX·', Kielce, ul. Rew. Pałdziern) ...
wej 3-4, tel. 411-41, w. 28l , teleks 613351.
67501-g

OSHOOEK REMONTOWO-BUDOWLArlV
LASÓW PA!;STWOWYCII
w CIIM IELNJKU. ul. Pnemysłowa 3

~-NQWa Huta os. M1strzeJoWlC8 ul. WlśhCk8

~-PawllOn Wyposażenia M l6szkań-

Otaru

•
•
•
•
•

walea stalowego R-814
6) walca wibracyjnego TGL-1527SVAW4.
7) walca drogowego ogumionego SGW-16
8) s.pycharki S165 J "unlwersar'.

~)

RADOM, ul. WARVŃSklEGO 3

I - - u nas NAJTANIEJ

S.~I)ZlSZOWSKA FABRYKA KO'fLOW
SĘDZISZÓW ,

ul. PRZEl\1YSLOWA 9.
tel. 13, ""ewn. 380, 381, 3'82, teleks 0613251

SPRZEDA
wiertarki PRCb 10 i PRCb 13 'La noiyc" ręe:me
elekbyttlHl'- PRMa 3/11, poziomice kll10we MPNe2:OG . .!Izliliuki eł<tkhyczne kąlowe WSBA-l"'O.
szljfierki JHl~Ulnalyczne p,Tl)sle PltBd-15.

P~zct<lrg odbędz.ie się 15 lut.ego 1990 r. o godz. 10.30
w ~Iedzibie ORB w ChmieLmku. Poja7.dy i maszyny
mozna oglądać od ooia 12 lutego 1990 r. w bazie ORB

ZAKLAU Bl·OOWLANO-REMONTOWY
HSIlP "Samo pomoc Chłopska"

w Chmielniku.
Wadium 10 proc. ceny-wywoławczej należ)' wpłacić
do kasy ORB Chmielnik najp6iniej do godz. 9 w dniu
przetargu. ORB LP zastrzega sobie prawo unieważnie
nia przetargu bez podania pr'Lyczyn oraz nie bierze
oópowiedzialnośri za faktyczny stan tN:hniczny pbjazd ów i maS'.l.yn w dniu przetargu i ukryle wady.
W przypadku niroojścia do skutku J przetargu, 11
przetarg odbędzie ŚlE: 1 marca 1990 t. o god%. 10.30.
462-k

rOwnlez
maszyny dzlewllrskie " Brother" /458 S

n ormacJEl. (X)Ołl(IrIMlZ W't~nuEM5OaóTKrak ,t ... 3 - ..2 75, godz. 10-1

pojazdów i m88Zyft:

1) samochod~ ,.fiat 125p", nr tej. KlG !UłaN,
2) samoclwdu .. robur" LO~3000·'. nr rej. łUG 527N
3) samochodu .,zlł 555" z; Silnikiem "Ifa-'+VD" lll'
rej. KlI 64'7P,
'
4) z.agęszCUlrki AWZK-IO

r-

~ IPI~RAMICZNE

OGLASZA PRZf.'TARG NIEOGRANICZONY
sprzedaż FWttę pu)ącyeh

12-mlEtSięczny

gwarancyjny I pogwa.rancyJnytARMATURA lAZlENKOWA

I

i3 ••

po.,iadającyeh odpowiedni~ uzwoJe nia.
Oferujemy najnowsze modele broni gazowej
:~~o~~~~~Cją po cenach kOllkurencyjnych jUl;

n"

-'9IS

Radlomagnetotony

r~:::~~~~::"::~::::'~:~~'~:;~~'~:~:"j3 •
i AMUNICJI

"'$
-258
271 S

Wiei.

wego w Radomiu, ul. Zeromskiego 31 na kiuma~-z
mebli.

p~;:a;~I;I:;;:E::Zu;:::ile::ZOW~

28"

.8W~20

~
Odtw.rucze

w RhOOl\IIU, uJ. Barlickiegl) nr G (Firlei)

leI. 45-97-65
PROWADZI SPRZEOAZ hurtow ą i ddaliun:}
.... MATERtALOW SCIENNYCll

.... TARCICY
....

OSPR ZĘT U i ARMATURY
w braninch: hvdTłłulicznej i elektryu.ncj.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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&taje

.)a.ko

on

m6gl on mu .łu
ty t jako pomlet~nle ,Mpo..
da rcie. W tym .tanle ~JJ'
uwaurny. te stanowisko mle-ct.kańc6w ..... 1 Sa»cygn;ó.... jen
. leuz.a!adnloM, ponlewai ~
.... da1łt
jut jeden ... rat na
rwOje potNeb1. kt6ry na dtień
tkiswjll1.1 )eI!t .i4' w'ykor:r.y~ta.
. , I ul~,a d~j dew.tacji"'.

byc mo"" poi.y·
aJe :r. cab!; pewnoł·
nie .na pn.ec:leLn~ pracownic:r..ll kl.U'it. Nie OT"1I0łlb0-

,..,1.,

Ha.e-.J.lk _, .. &li. t

~-m,

-er !Uanklaw lI wIJaJ

'IIo·Ql"Je '" w)"cl~ld
molne,
nie aoItr:r.ymUJ~ 'lIC w
Kiftt'ach autokary prl.emyka~
tr8.UI numl!T r..it'dcm.

N.c.er. kieJ'.
I ... ~pea

Bsł.

pl.

.w,.... _. br.

.. ..,...&"8ft"".

O. KrKS ,..

łlyrdo.~1'I

o.łr.wł!tI

8-..

PO LATACH
OCZEKIWANIA
• "Odpowlada1ąe
.Cłu",·""..
.,.r"'

,rudn"" br_)

na artyJtul

CSL"

do\y~y

mkt-.z.kan~j

fonl"lu)q,

PRZYJEMNIEJ
PODRÓZOWAC
It~

..

& •

lIPna..,.

Ob. T adewo:u

8. r.am\e~lk:Ue&. ..., 1tłelC&cll
prly ul. Jaliftlo6słdeJ M ta-

BĘDZIE

• ....

~.~ w.(k~UlJ

zv.rlló.:.lll,a

wóiCl n.a U1'lołt l e<:tetyll:,
a ut~JI6w, k tóre dpponowa,-.
&iI do obo<h.illl kormm.Ut ac11 pa...

1"Rt.U będ2.ie

clą

Pm~'IIo leoni . z.aJ«la
pI'H"wodnltcy majlt "'l~ dOllY~ aa·
.lU »1 Ittwltł'mplowanle pne.
a:r.IOKI. t\elllin""la a.kołeolo
Wf'. ,y.ukanie nowych
k6deł
doxh·JdOw
fbI"

nab)"'... a

chleru'II.l:łI

pra ....·o p.erwokupu. Ob. ZdlJH, .ie a,.
motllwokl
budowy W . betm,m m!eJM:u
tamlenkania., YnClęcłu na
nnupło6ć IhIalk. o~~dloweJ,
• po ,eneralnym remonc.e .a·
lłaW

l.e

puydz.lal pomleu. .

ut!nla IlbtępUecO JW; UH ,....

lN>',tu dla tod1.Wl1 _
p ... I k warlalJt br....

IIU"',~

wl(lI _

_ ..r

W n.-IIILku

Renty speCjalne - komu, ile, za co?

~

Wkf'IH"H7t1ett'",luła

t,.cUlej.

Bałła.

n.n'

aopołK:lł)()-,OIIpodar

ezej, n<lukowej, It\Jltunlnej ...
toby. kt6«:J La anerytur••n.

Bioenęrgot erapia

byĆ pr:r.)'"U1.łIn.a".

Pod koniec Ilycznia .en.ck. Komisja Inicjatyw
i Pr;lC U:,;lnwodawczyc.h postanowlla "wr6cić: alę 40
ZUS i Url.~du Rady Ministrów . a.aeg6łowe dane.
na t.('mot osób, kOl'"Lyst.aj,cycll I. rent ~jalnych.
PO.'JZ.liśmy tym tropem.

W

~!~!Imt ~~;MljeV:
BIUro Rcmt

Specjal-

-ua

Na 'te biuro - dod aje ~
Dl Nowacka - otn.yllluje J
Biura OrpnłucyJoeco URM
d ec)'"'tjf: komu ł w jakiej W7""
.okokl t.OStat.
pr:r.yznana
reJ"lła Ill)eCjalna , My ujmuj&Dl1 .Ię potan:r. b"lko
plenicc4y,

Najbard'liej
W" speclr,.bk. ReCUlu)rl
te
....... , III'Dery-

~wan.

)aIn:JPo

~..,.art.14

Wy~lkowy<:h. Zwr6t'ihłmY' s.ię do Jec:o dyre-ittoI"-

w:JP~

łrrtereMlj.-

byłoby poznał

ad powiedzi ..
pytM1ie: kto I .., ;U:'l'J wylOkok:I pobłera 1"Wl~ arpec)i.J...

nych ,

ki _

klej

Niewielkie,

p.nI K.t1styny Now.c-

z

p1"O$bą

o

zczec6ł1·

- Z roDU! apecjall\4 ulotsamia Ilę " ..... ykle dwie JlPl'awy -

.lwhrrdtiła

dyr. No-

...acka. _ Plerwa.a to łwiud
ezenia dl. o«ób zajmując)'Ch

Jednym a poLsk.icb

bloenef~terapeutow

)eo5' Fraocl..srioek J'e.lIman

J:

• dutej renomie

PoJnafl.;a. D:&iala od 19&3 r. Spec-

jalizuje lIC w ub1eaach 'tbloTowycb. O$t.akllo popc"owadz11
..... hali widow.lt.kowo-sporło ...·eJ .. Opolu dwa ..tIioor'cIwe ub_eJI.

klt"Townlc:r.e Itanowlaka, lt:16re mylnIe oIUeśla lię
jako
Teoty ...pecjalrlt". SIł to .}ednala:
normalne łwladczenla prz.,rlfllłWOI.ae prU:I ZUS, • tym.

:te

:ta

ka w, rok pracy na

I'ta-

nowi5ku kierowniczym pn)':maje .ię l,5 procen.t.a poddawy wymllLt\l emerytury.
NatomIaSt _ rentę apec::)a1. . łIaletałob, anr.t .........

"

ej •

lł&2

raku:

..PrezeI

łIilI1strów..
wniOlek
nac:uln1eb or pnł1.acjl.
polilyc:c;nyeh łub ~ec::u'l,)'cb,
min1Itr6w, lt:I.erownik.6w onę

Rad1

władz

d6w _tralo1"ch mote pny-

~t ~ )ub rentę

..

warunbd!. 1 ,.. ....71_okl ta-

_l
-

lIii oJr.;re!loQo . . "IllLta.wie

:teie!l

:t-t ..

~

-.aaadnkIna
ulłu&:am1,

~.~~
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przyUlaW","", ~
preUe l.t Wkkb OfiOb w
Pohce't NlfII5t.ety, ... pierwsze

n~

DUł'Tal'

d .....a pytania U1yakal1łmy tylko
odpowiedt
poindnl.,
raoort.e -.jaw-

J.b .crc-~. ZUS .ue
niać
.... y60kokl

poszczes:61..

nych 'wladczcń ",oicb klientów. PanI. dn. Nowacka :Jajednak, _ Dle
,.
twlad<:z.enia w)"Ioki.. Tym. sapewn1ała

Dl,)'D1

sdernelUowala

SIł

a:~

•"

Jakby kres
barów m~ecznych
W ~!",~~On~Y:.~~J~~

Iti".....~.J. 8ię Jesł;.eu
,,-Ik. T bar..... lrllecM)"cb (3 'II
K.ie-lcac.b. po je(klyrn w SIc.,...
~.
Swachowicath, 0.rOWU! I hl .«howle). W ..tol.wru do potr!.eb je,t to hcWu.
pnerał.aJałco ucaupła. Byly \o
I ~ najchQlDiej odWied~fI
saklad, I.bi.oroweływ:lenia, 'IN .kl6r:t<'" mo&,-

b0v01em

10

na

było

M.)"bKn.

laolO

BI1kIC~·

I

nle*~

Teru, ady Cl!1l1'

ty'o\'łlOIid

alltC.mre W'U"06br. luch.le

chęt

a.eJ UI&ląc;Mjq do brM"Ow nd. do
teltaw'ac1i. w k\.6c"rc:b lIriluje nI~t.le.ln"e

wWa,

bł.

l tur.
Tymcs..em
OI"aano-"'UC)I
handlowe - PSS, G6 - rM_
Jlbyt dM:'n'r: ujmuj" ~ bIIrami mlecWlyml, bo kb OLalaJrl,Mf )eal ru.oplMHwll kl.1
iHt col w k...jł.I, 00 Hę )P-.
to~

ac:te

opłacI).

... -

Dehcyłowe

podobno -

____ łona
,",.ort

lIIl

ciJMeIo, ie.:
praez

oł;illCałoo'i'tt_

nn.n.-ó_

W)'4OIIoIt

maur IM! pnl<. "'I art. 1Il!C;~
M 1 26 proc. na Olelll: ..~\e)
jest n,tAu ni.t w ,a~lronomli
(~--4G pc~. n .......1z.ySl.kle art)"kuly); 1\1 bara.eh ml~z.nych
'Ił w'tkne satrudnlenle ł
pr~hI()l"H~t pn.,. ,otowankl poeiHtów.

s..

10 "r«umMty ut*" .....
ków od ływjenla Jlbi.orowe«o
Dodał jedna" t.rz.eba, te d.f.Ia_
la.lnoK barQy.' mk!c:wl)'(:h jut
dotowana 1. buo.łteW pafl1ltwa
Ido
proc.), Dopłaca .,ę 60

*'

~·a:YłłUc~h artY"uł6w ~V(

nyeh , ,,·,.Jłltłdem lnlęan,-clt.
Muna łeeo .aty w klełec
kich bM-aeh wyruosly w ItU
roko.J - 3,'1' Mln II .. rok ..
lIł»ecłJ"m pcaW\e
• mln ....
TyUt.,

Wjęe

,.

,pn!Ntan_

JIłIIWwł

jat .....

J.UI)I!'"łnIe 6l.ialu.łnoł

HandlQwCT IoIpalTuM
.. .en...
w podn;M.ientu
byt
(po....inny

\6łi:Ioe,

abtmarł

jak

aaW"onnn\U) t 4otacjol

..

łpe'40-

•
100 proc). Tylko 0I1oe
.n)(lfl4 bo;t podotIno
...... rknO)łI '11\~! ...

Ate

o-.

Gdzie
jesteś,

Czesiu?
C :j!E~~ol!~Dt;~U'/ '~~

bnkie l: n;t!ufn<M'<l ock.o.u(
.. ę do tyt:h w.u.,.$*ich wyl}..

cLeil
nla.
W

unędnikÓ,.,
LIJbJlłlle

flOwał

o.i

"ego ltO UU'~ CZ4'1I . • bill
'o .dlollłek łat łł:f'łtd:le,iq'tlCh,
kieleckiego •. chllm)ko", kLlpił
lObie UC.l:)tt O.il1gRf{c l'oW:lmej I«h"ild
elllktrunk'allt'j
(no lamtq .pokę) l'adlo łroft
alł.rorowe marki "koUber", kup;ł 10. kupli, co Ul tllm dzlw.ego - powleodziec moie koidV.

tyw.te-

od lat lu\Htcjobar. w

dt.'lI.cył.owy

k-tórym pracowało. 20 Ucho
płaklych OIbb. WnYIóUl:ie )ed~wi.e tr%,)'m,aly IIę
baN. Idylla Ikuńcz.yla
lo obwUą. idy pr1.oejąl au
c:z.lowlek, kt6.ry :la\lwatył, li

nak
tego
.,(
lo

tej plaOOwjtl

.w~tn:e

Na PO:Ó"r J<tdnoll:. Lkat/ .... "1IL.
.,Kołib.r' koutoWtłł
bodaj~e

tyło

łOO

al f .bv aJ'eali.2otCo~ 'U'Om1uiaJ
"'ie.iqe odk:lado~ 100 zl ~
A"M , plenf(dzlI. klÓJ'c
rod..::lce dou'(tU '"1' ft4 ople·
«"k IIa'4C;ł ł t'Glod~,'""cQO
wlltvw~nio "" .tohSw« ukol_
M;, łj oIcOlo 100 .Ił m~rił('a

fwJa.ne samochodY. domy) 20
r-ocMLn. Zwolnił w6Z)·.t.kklh
praoown*ó ....·• utrudnił nowyoeh, a.1e t~o. P!('Cju. Dal lm
,odł.i""'e łlQbcN"y.

C'O

tZt'go~

~

LOOl.ie

bw iNt

udowo1erll. •

Je 7118rzenl... Cze.jU

..

('M.

",",'fIy.

Nie twi«dz,e. :k w barlk"h
1 rettauraej&Cłl M KIt'"1oc'CQ"inioe I )'iuaeJa iMt kIfl"ItyclQa.
Pl"orty - ..... pouncie. netl.1
- ł.8bie&
odM<mla)cdnak
"... ..-ne me<:Mnt7.In\Y. J choCby
olatetCo warto M4: nim u.\n\ere!;Owat. hł3 kalkulac}ach
_,~h ~1()'Ą."\,'Ó" I McDon.ald byap1a,łow" .

POłł.lU)\('. uJ'obtł.,

"J'zalk i",

55 lat...
w_t.
"·f!ł.

......"00

c:a.łe~

alll,C'hu

lt2O- pn.eku.IIl

~1Ul

t,....

kGlekcJę

*

kŃ'jj powoftliejnej choJ'ob,.
Na u(,lfłdl'! U'1I1J'zymal K"piI
1Iprognfone 1'orlio % ~omple

mlU<łUm

Uc&ółC~

łern bftjf'1'lt,

.15

obi"-\6... Obc* Ibiorow
ja.POJllki<'h, aale"',. ... Rit) olN'a,y s okr-..a Młode-J J'()I*!.
m.e.ble. nenuc.to .rt,..t~.
"elby. !i«b;" DtU&eum
po....'I. .ył.

""i<!ndlnlę

~

,wok

... pur6"'n.n\l..

~~
Cl_ym d~D_.ło
ł'N aledawno.

10mtJłCh

Zo.<;droścllił"łlł C:,u.t.OV>i. ce
fu "ralt', oJe Z1to";nIie bardt"lf"j
pod.::hcwLUnlII
ao. To b!ił

~

!ki

.s-.

~.ztL'lo~·:02e.nf\l'('.:d ·
"MoJ olłl p6tIlit'J "ikl % tlCl',

mlodm~ pochotł:#:nM robot·
"k-to-chlop.kf,(IO,
tUI
InJtł
W1łf·ZI.IPI''I( lIfl'! poywcł "--Vka.zol harl ducho, "pdT Grm

N.I:r.d~u:łT~'y'40Y1ri"

M 5ochor

fo, tt' ..... \1..'. ,
ełlloUarh

8łwiercbil

pan Sta6cz.yk._ Od-

powit'dnie

pnepi.,.

7.a~rał.

u..sl..1was.I~.n1alP24roku.

o UloOp&tTt.eniu olOb -.cJoe.CÓl-

uJe

~Iuionych.

Obo-Nią

:r..ywata ona do laM r. Ren\J' ~ja1ne pn.y~n.w.ł pr..
"1den\., • po mlf:f'K>nlu \eIO
łlf"Zędu

-

premier. W DOW('J

u.sawle wnrrytalnej

l.

1'Oku r6wzUet uchowano

1182

taIui

JnOiIiWoK.

... .tOf;Ultku

ehO<h.1C)'cb "na ~ryiurt< Ię-

W"'łuc
StańCl)'ka

Informacj!
pana
16ma t dolna Il"a-

~,

I!pI!'ejalneJ okrrila-

lilie.

do urob_
ków
UloY.lwany<:h
pned
pn.eJkleln
a.a en\f'tyturę),
Do er.uu wprowad2enla Kuty
NaUCZYCiela kon.y1tn1ej reiuluJącej sprawy
t'lnerylalno....cntowe pr~ni«
puyu1awal renty a.pecialne wszystkim lamodzJeln;rm praco'olrnlIrom naukowym {dOC:t!nC1 t
profesorowie), Podobnie postępował w
pnypadku od-

D łKJC

drażniące
Ila była xwycujOlo\'o, nie re,wujlł le&o, natomiast
iadne
przepisy. W lalach
50--60
,~ sranie. tego. światku
nia było 3 ty$-Iąee zło.tych. W
latach ~lO
konystala 1:
rent specjalnych kadra klerov.'n1cu., ,dyt d'dę1d
lemu
mocla otrzymał :łw:Iadczenla
• 1$-.25 proc. wyisze .ił obUczone na podstawie 'l&I'obków
(erneryb.Ią były WÓWC2.all cloU

Sądu
Najwytuea;o,
tw6rc6w, H~rat6w, aklorów,
muzyk6w (lak dzlało ,Ię do
lf"l'l...."roku, kiC!dy \o wpruwaIhono u~t.a'J>"lI o uopatneolu emerytalnym twórdw).
dziilhłCl:e pohlyca.n.l1 O-

• d1ibw

A

,~~~~~:'nt~j~~~~;

Pan Stańczyk rówruet potwierdl.D lI'iform... !e ZUS. te
nie "Ił to jwladuenla wywkie. Na prryklad KC PZPR
oareśl1ł.,te cBa d"iałaczy ruchu robutalc:«!lo maksynw.lna renta .pecjalna przyznawana w 19&8 r. muże wynft'~Ć
ł8 ty,., w lseg r. 55 ty,leey. Tak nhka wyao.k~ć wlnikala 1. :uloie.nla, ie płace,
a taklo łtlnarył.ury ł renty nie
W'U'06Ilą
w dutym stopniu,
Stało .Ię .)edMłt lnanej, pła
ca t lwiadnenJa emerytalno-

-rentowe R}bko wuo'ly. Pan
8taM1yk t.apewnU nas, te w
ub. roku pn.,ymaM dla dzla·
łaczy ruchu robot.nic1.elu
(a
.... Ięc pa wniosek KC PZPR)
tylko jedn.ll r.ntę ~Jalną
"W wylOk*-i 10 \yaięcy
dotych, kilka w wysoko.1cl 10
tysl(Cy, r1'lS1.la - pon!tej tych
.um.
W Biune QrpnlUlcyjnym
URM dovo'ied:tlt'lUm,.
takk. li w lrudnki ub. roku
skłerow'II)o do ZUS "irochę"
...."ni05ków o prLrmanie rent
apecjalnyeh pracownikom a·
para,u. Premie!" Mnowleck!
jesu::te iadn1ch rent ~jal
nych me paymał, ale }ui
wplyru;:ly 2 wnioekJ :r. Mini.tero;twa Kullury I S1.tukl.
Wedlu,
WO!"l1\8Cji
pana
StaiJC1.yka wtr6d 0&6b korzy.taJącycb 1. rent .pecjalnych
jest ok. ł tysiące osób :& apa·
ratu byłej PZPR, ZSL I SD

poradzi
ktm M

*

W prujt'lu:ie DOWt') uatawy
art.

eomerylalnej zachuwano

p~~ar:a~~C;ent!=~~~

:;
Dych jednakie Ue:tYlnowanu
s. UlPU>U "na wniosek OI'IanISllcjl poIltycznycb".

jcko'

.lIoOi.

pnt'tI~ WIZV!ł

Sll!reO "Ii(h ł ma.d. u'wic
'I./"emie DolbV, km,,,n" lI
(na]lf').IIf"] •. AIkompah-tll i BÓQ WI.
e(l ;e'2l'2e. Oczt/ ...;kie, ro ,ileUJ

wud"łllt\3'U{'
ł OIl,,")

_lądu zallaJ'oWO"II('h.
vf)rIo d
mieJ'ł rodzlcdw. Krotko
boWl"q.kJ'ólkocWAq. joh: j te odł1D4J'ro"e Re nid"
p-rubo.je.
Łatwo 1""2"1/,;11/ td"c
buł f"tIt"lC/'

ial--:c

1I'Io:'e

Dzu/ł'jnv.

wrC'lIU"ie

lUUZ

l.al(nif IUIlll fl\ngql"'\IC"
JW! ,,'Ia.me
J'(u. Nra
mlodlłch,
.t.,clifuolf('lI
lIt)bif',
~idc.rlllfCh lotwal"IJIf"h
nil
polJ'.l:eb1l i"1ł}lt"1l. CZ1ł ..,"'nt 10
ft.Q co d.:kń.?
t'N •.

Ucz.,ł

_ Stllom,tłUmlł I z~jr;:eU
ł\lffl pu..tkoll'iu krzy
tO
'Irej
bc.;;ra"nu'cl
Ba,h,ull do ROOllmilll. odmin/!lJ'alora .ifdMJ1G ~#: z"bn±Qł1l c h fI"IO}l!tków XIX wlekli.

I
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Ul f'''"remfłhlll<"'~

tlolri«

'wz!łr

tdll,,,e J'(ce.
Gdzi.
dzli jelf len %l./mbwirz'IV -'w...
hb~J'''? (011:1 .. 1r,·tr' C~e~m~

.i,

*

ftct1lC pr"f1/l.~'
B1II % łidl~

r-:{I~61(1_

dUTIIJlll

.,

CAf' -

tltJ1odAIe,

pod kOllit'c 01l-'f',,0 "uuczfd.tG·
,da" bemmY'i4 WI
klU je
Ixmt:o, ('zV "le !lObowi .Ię

upa·

móęotnlooo
'll"YN"'~
kolekcJI
F.l... la$1.c .... lqo, lllOltkc)on .... mlł,*,tka .t\t.k.I. ku...y ...

mil

pIV".,-ly

",-",.Iqc•. C.:~.i", telu/d l niellOmierllle.. Miał wprawdzie .z
~UlI'o %f%t«'łC 10011'(. 1011:0
::.
da uczuJ/łyc/l me "lIltotol, Gle

e.aowi\& budo..... no·

ImachI!. Musf!um Narudo'li'
Kr.ko ....1i!. Odd.nlu

muU!UU1

lWI ,.-

b.e, JHł IVłko obiodV. • ..
lrtiJKKI"Qł """'dd ł kolol:"JL C.
zal.m ,polft'WGł zamła,'~ Róa_
'u~ TG ....... I~c • domu prZII",oził. io co .... kOPlIt'J'wW rllO_ kuJJOłI.'01. Chleb ze "oIó_
ki bltł n darmo., og6!nle do"~P"lt, po"l A"/.ia prZIt'""1tkoło
(l("ZIl.
Uerbala
"fpod

7I.Q

"zata

SchomldLhnJł z~ri("UlH
'11'"

I
10
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.t;) Iy tu l bs .. "n,.rb pneirj)..
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br. ZE do., t~ rUl1yna m
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~~ $um", nalelnoJd !.II p r~d
i tu l tór , do końca tJ;W'.
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Na
prl!U'nto~'~ia

pier~z.t
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duTa - a maBuclor. oll. wlt norami ", " "konan iu 'IU,.lilii' J Hlrad,... I nowa .al_
wa tcs tall~il .. OANOT" : ul.
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dy w rny m
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Jeszcze o Domu Harcerza

"Rozrywkowa"

w Suchedniowie
............

fabryka

niemot, gl'Oil. ~$łOj ~o
kwoto teK cołtiem r'ułu~sto.
pi,nJ"ft gro,ikił!o"", zdowkCJ-

Myaę, ie Jednot nodnedł
c.t<K nagłośnienia 1pfO*'I'
budowy Domu Hotcena 'fJ S .....

Nłgd.,

Jednot

~1ow5C"

~tlO ~. zoniocholl my'li IMttleoofo o w,nlesieniu 1'0 tym

tamy", miej5cu nowego ł dułe.
go Domu Hofcert(l. I bodoi
9(hiel.. połowie ołiemchie-siq
tych lot - fOrpoaęł., się pc_e
ct&4oLon>o. Suched!nOowsłr;i "Mo,.,..........
Q
mofe l poblisko 1(0..
polnio ..8u11owo Góro" _ cłoJ,
\amleń na fundom. Nr. Ale n~·
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~konto.f'OIItÓfetoUt·
~ róIne - du .. I !fIO.
,. pien.q6te !tO WSOOf'KN.enict
nIodIetnego dtieło,
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N ".

wi.", ~ Jett dłis;.'·
Ul' tton tego kon4o M.·
I,on. ciwo miliOłlr dottchł
kucu n4d0WY'l0 brl to wcole

chednlowfe, Ponownego nagło!·
";enlo. bo pTHd dwolfta loty
tfqblliłmt o t,m w "Słowie" - no
wuy$lkie ltfony "",iola. Som
rtJt<t o domu pliołem. o
połrr.ebie.
bo. nieodlownołol
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włosnie wnvttłltm
NnOf'lSOW1"l
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dlatego - wolom
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TADEUSZ IARtOSZ
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w Cblflrlllr.adl. W jedll __

t«! madel"l,y.u-J budowane q
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N.tomiast Fur..,..n6w od .lełu
lat apec:jall~u}e siC ,., pn;tduk·

c:JL liatki OCrod_iow~J. CI:rtb:r I płot Mial ~ ~~JO ..
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Uli'" Ul ':lIclu 1ł'ielK rod'!'",
Tui po OCrzvmtllliu pobor6w,
domoWI!' miltbtrrslu... fiM"HI4P ro:dll,poltOu.,.ł" pfl"ltlq_
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loUmo Leco 11katy w kleiec"kh baorae:h "yn;oO.ly' w lISI
rok u - 3,1 mln 'd. w roku
U'bklclym pcaw.e M mln ..
TylokoO więe ~ Jak u_
prllNł1M1III ~e 6I.łalałnoś

<L
Jia.ndl(lwey u pa~U.)lł J.b8... .:i!t1~ W podrr.~ieni\l rnari
~ ....umy b~ LaIlie, j8k
w
...... rononlli) I dolłaci' tpe'Ą'
.nie O 100 proc). TyllkoO Ol..
.Dl41III;.l!o

b yt

-

podobno

b'k;e z n,eufnoki" odn08L(
do tych wU1ltkich wyiiunędnłltó" Od tJ' ..... 'c-

&oę

ClC!ll
D'~

W Luob.Iillif' od lA.t funkcjo.
dcflcytowy b<A,r, w
którym
))('acowalo 2G licho
plat.n1ch 066b. W~'&111U1:1e }ed111ł1k ~e In,rmaly li~
teco baru, Idylla *o!'let.yla
~ę 10 chwilą. gdy praoJĄł 10
cz.k! ....1t4t. kt6ą zauwaiył, lt
z tej plilcówk! 'wJetn;e blo
( ..... Ia.ne IIffiOC:hody, domy) 20
rodMn. Zwolnił ..... az...v.t.klah
p.rA(:(t\l.-n"6w, :ulrudnll n0wych, a.le tyNtG pi«:iu. Dal Im
,odu,..e poboI-y. Ludyf'
.ą
zadowoleni., . . . . . ~ rent.oYoTl.y.
Nie t"":erdu:, R 'If bwae:h
i restauracJacb na K.e1e«:J"f2nte syt:uacJa }e« kłenl~a.
J\fOllił.y w ,-ufII('ie uec&y
- ' ~bit:(
od.JIanla)edn~
.Pe"""'l.e mee:hanł"m,r. 1 choćby
no",.\1

6latł!ł;O

Ilę

lII"8rto

k:~oJ""'c.

nim U,;n-

Pn.y kalkulA<'Jaeh

IHI-Q.\'eh haJtdlowc:ów i McOo·

na-id

by.plai'-&wał,

....... r.ncj~ ""'~. Oso-

Gdzie
jesteś,

Czesiu?
C ;.E~~ol:e~ n'i'1~ł;'(lo::::'~

ne"o lWI OWtr CZ0811, (I blłł
10 If'h\l l~k 101 uełtdztełiqlllCh,
kM!!t:ckic"o "chemikCI", kupił
'Obie ł.O:CI'II' O$IQI1"ięt rod.n-

(no lamlq

tlpoJcę) rodlo tra,...
zlI.torowe morki ,,koliber", ktlp it lO, kupił, co 11) tll'R dziwn ••
,,0 - powfedzte~ mot. kao"dll.
Na pozór jednak. LkzlI tię lilII!.
,.KoI ibe," koulOtL'Gl booajie
lfOO d I abll arłolizowo~ .100J« mcrunle, Czulu 'Jł.lUMl I
00 tl'ueriqc odkłodo~ 106 al. Z
ez'o01 .... "" a plenięd.;:l/, k t6te
l'od.lk'c dawcll mu no oplo.~n" n.Rejl i ('()lodzf~"fW'łO
\01IŻl/wluŃl Ul .fol6wc.'e ukol.
IWj, I; około łOO al 'lRMłł(Cł
...ił.
PoMOtrłOwtł aarobił ...... .to1I ~. Jadl ' 1I11to obiadII, " ..
"u.pcnoIłł łrlŃld6l\ I kolacji. Co
aolem IJ)OŻvwał oloml• .,1 Ró-tlUf. To mwlł'c .t 110m" prz ....
WOlU, 10 ulnła kOlUerlOlł 1"1IblIe klłpolUClt. Chleb u .tołó_
Id bl/' .-:. darmo, OQ61nle do-

.fępnll,

ko la

1;rv..11 ca.O'O"'''' buóG~a no·
1I\e,o ,machu Mu:umm Narodo"""10 w
Krako'Ode. Oddanie
RlU«wn cal-elO Irnal'hu opamlęlTlkwlo
wy.u.....
kolellcJI

F*l"'.. J.II .. ń8k'''lo.. kolt'kcjonen. mI"'.lka .... uk.. ktocy w
roku 19:5 pnckaa.al U1UzeUJn
·bea.c:CRll\ \lołel!:cJ. tjc~c.. Ul
ty.. ob<ckt.ów_ Obok I.biOl'ÓW
japoujjdcll, nll";"'I, d<.l pieJ obra", r. akr""" Młodej roi.,
meble, ne-miol1o .rtY"'YC'Ule.
~;tby~ SledsiN ml.lUlIm
po.... ioe:ila)'l. J.kroWie l_M po.
wjpr&Chn!. w por4_aniu do
l"Jo. czym dYlopOlłOwalo J....
<:Ze

niedlwno.

CAF -

st.", .erdł.ił po.il Sliltu;z,rk. - Odpowiednie pn;epi61 zawiual.
ustawa z • crudnla 1114 roku
J.aOpatn.entu o~b 1IIłC~1nie
IBf,lut.on)'ch.
Obowlą
aywa!Q otUl do 19M r. Ren\y lJI)e('jab~ ~awal pn·
I

tydCllt, a po Zl'lle.lenlu t4!gn
unędu

-

premier. W ooweJ

uslawle emeTYlal neJ
W B iurze Rent Specjal nych
I WyJ.1Utowych Ik!wledZ.lel\ilny
I I( tuku, I.t. byl1 I tekrełan:
KC PZPR- Edward Gierek
oie jest Jcoco kllentt'm, pobl~
.a na.wmll~t łwladczenla s

ale
junlcnla

xwrocUiłmy s.I~

T6wruet do pana Jana
Mat'loyka I Biun OrlanUabe7.po.
:ujmuje &lę IIPrawami
rent I!peICjaln,ych.
- Procedu.ra pn;pnawlVlW
łieło typa łw1adc.a.eń
s.na.na

eyJneto URM, kt6ry
łTednio

)st jut

I

W

1M2

n Hlili .....o6t.
Wedłuc

S~yka

informacji

,lIrna t doU\a

pani
łT.

niclI rent1 sp:eja1nej ofa"dla-

drażniące

Biura Rent ZaaranicUtych _
• racji pnl(:1 ta tranicą.
prołbf!' dodatkoW1! wy_

Z

•

roku r6wnież. UK:hGWallO ta~

IO-ycb

-

Da była %Wycu;O'Ą·o. nie re,wuj. tego natomiast iadne
pneptsy. W lalach
~O
c6rną rranic. tego łwiudcze·
ni. było 3 tysiące :rJotych. W
latach 50-70 kon:ystala I
rent lpee:jalnych kadra lUero..-nicza, ,dyt du.;kl \emU
mocla otrzymać łwładczen!.
I 1$-25 prOC'. wy1sz. nit obliczone na pod.':i\awle Ulrobk6w
temerytury były WÓ'IVeZaS d oU

n_ie w 8to11unku do urobków
u~.ldwa,')'ch
prled
przejściem
na em~1tun:).
Do CU!U w,prowadumll Karty
Nauczyciel. kony.lIliej relu_
luiąceJ .prawy
emerytalno·
~entowe
premit>r
przy;/j(}a,.. .. 1 rent,. spec:jal.nc wnystkim samodzlełnym pcacownl·
kom naukowym IdtXencl l
J)rofe&Ol'ov$lel. PodobnIe po-

~~~c;. na~!:~!'uurę ~

Sądu
NII-JW1bzeso.
t>N6rc6w, blenłtc.w, aktorÓW,
mU1:yk6w (tak dUalo tlę do
1813 roku, kiMy to wprowa.
dumo uslawc: o uopatn~

cUiOw

olu emerytalnym tw6rc6o.\·).
dllalacz.e poIltYl:ud! 0(:,I.yw!jc,e, także kor",.-

A

stali • rent apecJalnyc:h.
Pan Stańczyk r6wnie;t; potWlerdu In(nrmacje ZUS, ~
nie s:Ą to łwladcl.enla WY1otlkle. Na przykład KC P1.PR
oilreli.liJ, :te dla d:L!alaczy ruchu robotnk:ugo mak~Ylnal
na renta 8pecJ.alna przyzna....ana w 1988 r. mote wynieść
48 ty!!., w 198" r. _ & .ty~:c:
ey. Tak niska wylO~oIif w1.nJkała s t.ałotenia, te płace,
• la.kte ernecylury i renty nie
WUOlJNj,
w dutym .topnlu.
Stalo .ię jednak: maCIeJ, pła_
ce I łwiadeunla emerytalno-

-renklwe

Poe Soch'M"

szybłto wl.J'o~ły.

PIIII

Stańc1:Yk upewnu IlU, te w
ub. roku przyznano dla dnahlC7y ruchu roboWCU'iO fa
wiec na wnlO«ek KC PZPR)
tylko jedną rentę tpecJtllną
w wysokoki 80 tylii~l:y dotyeh. klika w wysokości 70
tysięcy, reula poIlitej tych
aum.
W Biuru Or'.'lb.acy jnym

URM dowled:dełiJ.my .i~ tak-

te, it w crudnlu

ub.

poił'

OUII.

roku

&kierowano do ZUS "trochę'

..-niosków o pn:yUlII.nie renl
8pCCjaln)'cb pracownlkom a·
paratu. Premier Mazowiecki
jee.zcu tadn)'ch ~nt specJalnych nie-- pn~ł, ale jut
wplyn-:Jy 2 ..... nl08ki "J M,ni.ate.ntw. Kultury i SztukJ.
Według
Informacji
pana
Stańczyka wśród 066b kon.yItaJ~cych z ~t IpeCjalnych
jf'-<;t ok. 4 t1l1ią<:e osób z
reltu byłej PZPR, ZSL I SD.

,pa-

*

nowo;oj wtawy

""1ł'eło

prZ I/1J1V-

Ilerbolo
J>l1/"ęłll

"uo/l,,",

55 lat...

dektrOłlICZ1le)

mej techfliJcl

"Ipod

'wodnił',

mje.fqce. Ct'e.ill- lIChwdl "kpamieniłe. Mfol
v.>prou.ld::ic l'
e:Jego ITzuctt W4~, 1oko n
"o uC:Jtłpll/<'h me !\ClIdoI, ole
pod koniec oweuo "ouczęd:o 
'Ilia" balitmll Ilł w
kluie
bardzo, c:.1I nic !lObowi .Ię jakłeJj
powoirllejuej chorobll.
No s<:c.t('cfe Wlltrzl{I1'lOł. K upił
uproonjone rodio z kompLetem bo lf'"l'lf. Ilc:1I1 proglde4
famIlI"" CZ(lllÓW. Bill : .jeb ie
dll1llnll
Zo.tdr~I:lhnll Czeliowf. CG
lu kr..,t, alt' zlIacune bard.:!/(';
podl'iwlOiuml/
go.
To bili
te a,,' wc.'zd"ieJ alll póhlleJ _tkr z lIU.
mlod.zit'ŻlI pOC'hodullw robotnle:zo-chlop.klf'fO,
lU!
toki
WJlCz.,n hę me porwał. W.,_

QOłt. :wła.łZt'za

kazal IIGrl ducha. up6r oroz
'o. lI! !\CIl«f w ł/ulrł'mo"ł1l'"k
chwllol'h twiG Jako' lobfe
J)O'rodtl lic:QC przede WU/łyr
'dm ft.a Wlo",e ręce. Gdzje
dzU ;lf:11 I~" 'lfł"bolicnlll .. /ro.
Ubl!r"~ Gd:ił ~(td CU$IU'

Stprl'O midi

ł

mnzf. ",jeie

w 'lIłt~le DoIbIl. kolumnv
",,,zdnioTr.lr:,e (na,le'Jii'j ,.ALtORlI") kompaktlI I RÓQ wie
co jeu,-'zc. OcZIlU'łkit>, Z(I plenllldze zaharowanI/Ch. ponad
mimę -rodziców. Kró tko
ba_
WIli, krótko ciel.lll, łak ł tf' odtU'CIrZOI1. 11(1 Itk'h
pnłbo;e.
lArwo prtll.:lu t ..f~c
jakie
moie b)IĆiTllK'u;'
D;i!icjs.."l/.
u:reudt' nau
('M •. lGkM/C ludzi mogfjt'JI<'l1
Jj('zllł 'lWI wlame
l"fCe. ~4
mlod"d"
t\luliwllch
.obił!.
,oIMlllrn)'{'h ł otwarł1/t-·"
no
pc.lneh., ,n,,1I<''' CZII 1i'1,IQ~ lo
na co dz'f'i1,.
_

$rl1omi.-/Umll i

-no 111"1

pu~lkolvn,

""ej

-

uł~łc~l'I!

"r=~_

1::(110
\O
b"%rcdl1oJf"j
Dnrhoro do BOjJumilo. odmł-

ft',IIW'Qo zt' %'lIbotoemerytalnej %óIChowanoarl' l 'llCh maJql1.:6w XIX wieku.
64, upowatnłaJąey
prc~mll:!t'a
do pn.ymawanla rent lpecjal- StłlOmwlUmll i .:dzle:zeli
nych Jednakie z:rety,rlowano
w tllm broniu, c:ekon/tj. na
% w-i*u ,,na wnlO!lck OTIan1gOl01Ol' - zda .fl1 od"ouaa·
ucjl poIltycmyeb",
dał .cho "ou~h lal.
W

pro~ke:ie
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STRONA'
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W Starachovvlcach
• Wkrótce I.,W, rezllll. JIZ., • Id ltlllw. liaie
Większl clęstetliwość

aul,lIasow. •

kirsiw

Z myślą o pasażerach i... kasie MPK
ft,.,.I,.UlŃr
"'111Ił"

""~

.co''''U ooH l-ll.ie, Sl.nHte""ie ....
•• A e,. •••
ja"",,1(.
l n en,,,,,Ude .Ieli ....... radl.
.1"«.1' ...,.alki
••
. . .. . ...
Illlal .......,.. klire _ -,.ew.
. , .. .
"tr. h ialJ pru adenen . ie
•

I,cl!.t'Da

I rł

ił:

hopał.

.tę

je"r•• knir. . . . . . .

i,.. ,.

. . drllal. N.j...i(rd . Id u""j ..,....1, ,,,,.1 laki. fi . . lnJeełl •
iI ..
-.1(i,,,i. rllrll. p auit uklc • • a.l.łtłlll, jeiilul,. . 1.iI.ml
DUł

('u ... ri t k. I ha'~,.
" " r. J lIllełli., Z~Ii.. y.
Ułeroru ....
Jana I Plet,.-• .
910iice wKh.-dloi -

1 ' 3. u,-

cb.clt l - l i.Ji.
Na 151 fil" ha uill(k6w roi·
lAIlfł'\og4}4CIICfl. urequlo·
w,"tJa JlOluJlk6w toOdnllch. lAI
woj. kielecktm zn~iOrowoftO

"lIC'"

tU"

dotllClK'l4S II!
"roc.),

IlCl

(H

. *

T~w,
(Iwie ~4Dlebit ;<łsf
jedli),!'" z Z'i obuar6w ekologicvtrDO zagrożeni« lAI kroju.
Obejmuje
103! km. klO. po·
lOirt~ch"i. a zamicuka1u ;eJt
lI,zez prowie no tVJ. ludzł.

1)"

Ciekawostki...
J"

kitkami

*

d"sJw.tuJą

A

b1' ... ,.elinlinow.~ le biedo.
&oda06ci
pn:~ębior'litwt)
pr%J'JI~plło. PI'V

'U.I\oIIo-

w.ruu 1f'ChD.Ik! ko rllpul4.'ł'Owd.
do opneo ...nl. pla.nu n.jbar .
dl-ieJ opUm.tneco f\1nkclono.ani. komunlll:ilcJI mleJ-klel. Zd.·
ni('Ul d1'reklor. MPK. A. iI...eJ;..
N."".II., uWJ.&lednione w nim
-'-.n~
wa,stkie
q'loI:uwIe
prwl'. .t.l'aehowinan poMUlilły
i propo>;yc}e.
Pod.nawow1'rIl walotem I e_
lektem ptO..... dwo1'~h pr ac mil
nuycenie
b1'c
rIlaktYrll.l ne
poJtCltcóln,.elt linII pojndl3lmi
w , odzinlIch ~,.l\l pneww,o.... t&O, Cl10dzi bo .... lt111 o to. aby
umotlhvle lUd%;om wmiatę
fłPr. wne I .Ylodne dolaróe do
uk ł.du PUC1' I do mol1' orał.
I. po""rotem do domu.
Alt to
nlew.'Ił.1'ltko, WIr. . 1Ii • • ełlflł'sełl

(CUD'

się

ptted
swoim
g<łIoiell1.
Wutdl do wnęlflCl f pnyslą.
pil do lob/en/o pMlądiów. W
pewnym momencie w,.,uol ;0_
i je; ICJ;emtlTc!e slmefY T lomoI,. locftłowion y wruedl z g o_
f01U I ku I .... emu Idumieniu lO_
OOClVI siedzącego la i ierOWII;·
cą ;e90 ....OIU mę in,mę. drugi
,oi slol obok.
Nie nomvś/ojąc Jię dlugo pod.
biegI do lego ....1oinia o lobni_
ko. powalil ad 110 ziemię.
a
le nie by' ulomłie",. uc ryttil lo
bel .,ięhl&'IJ O """lllk u, Ki~ w
łieuenioch n; elllojome lJO mo.
lazj t i/to d fob' ozg6w ze .tWe.

.... qłpliwołcl.

flO oulll. nfe

mial lui i odn"d ,
co do 10 "';arOw

flitptOłlOtlych

HlJoicl". Te " uo

utot.

Su-

tJw,-

da 949. ... li .foplliCl 7!4

~le~r l;~~:::'':;;,'po~~~;,~:,~;

ulobyl

punkt6',v

"."""j

_ _J

tli -

lia U.,3 1 ",

łr;l łr e J

~::':::l .WJ'=~~ru~e:ł,."~

.... il'l; •• ~. l'słr. wskirc.,

Ib·
• Kr_ l iI._
C'I " rae •• 'w.rt • •• r .... ah·c • .

lIifC:li'.Lł~ wra: •

N :.~ed:t;ct~~!;:.;'i.!:
dl'(bna

obowla.,....ać

~

d.zie: ... dni powsxednie• • iana
w ni~Uelt. łwi(la I 'WOlnt __

~\'!xJ:".I::~łeł': ~~I~ :::

ni

cu..

ocnki •• nia llldxl.

pokria

( bre)

T.m.,.J

Na,rody ullJłldowal MCK
orw Wydl.lal d.l. Młod:t.ln,
Kultury Flt.yct.nej l TurTllt,Id UM .... o.\trowcu, Brawa
IMlei~ .Ię lakie dla RPGK
t.a
prl.,golo""a,l'lie :uli I
stwOTunie bacckG
dobrych
warUhlr.6w' dO ,ty.
(bu)

-

Zamkną'

gOl(...2.

""jadł

do lO'

mochadu I run'l/. AJe uClęicie
I I,m fOlem mu spilyjolo. W le-:
lon/e ulic SitOł'skiego I NorM.
dCl 101lWoi,1 focelo niosącego
no plecach WOł'eołr:.
Podjechoł
bliieJ J 10lpolftol.
ie lo led
jego wOlei. wypelniOll" iupio.
n"m gadVfię wczeinie; popie_
rem l oo lełOW'/ m. I ' ''''' fal em
"""dOfltnio polocrylV lię bI,,_
ietwieMie. C ftwyc il ;"'(U!a I 10wió d no milicję.

Tufaj oko ta/o łOę. ie lo lrry_

monl pne, niego Zd';s /_ R. r
l ell'f III ~ lo l nom Oł'gonoflt fei_

gonlo prttłlępcof. O~yllą IItot_
i / diego
pfoiufOIOł'o
l oJlati
t'lmetolOWO ottu lowonó, Gd,b'r
WUy.q "';eli tylt ue r~jcio I ...
l it'f. jot Andl z&j " .. no pewłto
b'f'oby mniej l /adrie/.
( od/

Pierwszy w regionie

I:owllkle,o
wT

- na przetargu
"'~lI.dęW_I",,_

1lin..".Ili.wrj.

sklepie PSS II hrNrui. W tym
PI"J:"p.dJru .PSS ..I.WIII.'" dsi • •
ł.ln..e. bowiem, P'7 "".lny wld -

axe lIa K! .. lcce-x)'inłe WY""JlI'IOw_e ~Zle l<1łralc lJiyUc:O)we
... d rocłle pn:clarc.u nieogra.ni-

cicle: jednl"'O l'. d'W6c:h parole&-

(,"!Ił!Ieco.

po.uicnC%... n!tm
ponad 61 m kw.

- S.kle I. ... I~ c.h ł'flir l1li', _
naJ-e' spyl.teorll d,re1r.Wril
RPGM. Kn.:rnt.'" SlłwillJ kle:_
.~

-

0._,

1Il1('2j~CilCh

klórt w
ost.t nlch
z ..... oJnill dolyc:b.cza_

5011'1 uiytl<ownlcy. Jeden o 1)0wIerzch,,! 25 m kw. Pn..1" ul.
Si.enk:iewicz.a.. po :/:lik,.ddo.....",-1l1
ukt.d;;.!c newlJkim SpÓl:dueh,l
.:Z.jl'dnoczcnie". która po wybudo ...... nJu
no ...ej siedt.ib7 m.
wlune pom.l~I .. D rl.tli 10blln.iduje Mę w jenc1:e lep_

u,.rn

t..

nlie~u.

w ~tl'Um

miu-

przy uL GIOlOwskicgo. PO

." mówi ł w,._
dJ'Sponu~my d rucim

ndl .klepowyC'b
n.~rn.

M,-

uk ł.d

rui skltlłluh usł uł'>
pn.emT~ło.... ei-

br."i)"

- K l a I k l "iI" ...te lię .łtle.

użytkowe

Ostrowieckie lokale
o.t",,,,,oł'rll;e

'I74/

.~.
It(.ale . . . . . . .e. ...

duejo p, POp'OIlOllO. ob" 19lo.
~, łię wkfólce IN 'pu;Jw'e do·
lenia stosownych zelnori.

G. . . .arlli

SK~AN A

1trR• • • Itlt.sa ,..!ł",

Wf-a"

e:......l .......lkami I n..... ......
U'-" ,.,•. Tarc•••• 0.tr. ""iee:kll •• ptłli .ray f.~,.
Cle . _ ,... S ..... dd.i 1lif'Ak._
"W •• H ja", N. wnlolek
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