ASTEROID

1976 AA

osiągnięcia w dziedzinie
nauki i techniki za rok 1075

za

NOWY JORK
Uczeni

amerykańscy odkryli za
pomocą teleskopu obserwatorium
astronomicznego na Mount t*alomar nowy
asteroid, który otrzy
mał nazwę „1976 AA”. To niewiel
kie ciało niebieskie o średnicy za
ledwie 3,2 km zbliży się niedługo
do Ziemi na bardzo małą
łość.
Uczeni wykluczyli jednak
możliwość
„kolizji kosmicznej”,
ponieważ orbity Ziemi i asteróidu

odleg

KRAKOWi
ROK

XXXI

PISMO

ODZNACZONE

nie przecinają się. z obliczeń wy
nika, że asteroid
będzie zbliżać
się do Ziemi co 2* lat.

POPOŁUDNIOWE

ZŁOTĄ ODZNAKĄ
2

Kraków, poniedziałek

im. M.

skiego

w

Poprawa
sytuacji
—

—

'

•

—

na trasy. Ponadto blisko po
późnym wieczorem w
Gdańsku w budynku przy ul. Stru łowa zwrotnic elektrycznych w
ga 12 z nie znanych przyczyn, na mieście jest niesprawna.
stąpił potężny Wybuch. Zniszczył
Na
Dworcu
PKS
autobusy
on
doszczętnie blok, w którym przyjeżdżające do Krakowa „ła

1

hm.

mieszkało 12 rodzin. Z, rumowiiką
wydobyto zwłoki 6 osób oriź 12
rannych. Ostateczna liczba

posz

Za

Jawor
Jezior

producen

łą

powiela

mapowe,

jewództwa miejskiego
kowskiego”.

rograficzne i wie
innych rodza
jów,'
następnie
pergaminy
pa

Doc.. dr hab.

sztuczne do

jelita,

na

do taśm

perforo

wanych, śniada
niowe. Podstawo
wą

bów

uzupełniają
bibuły, zarówno
atramentowe, jak
i filtracyjne, py.-

łoćhłbnne

i

nażowe,

REJ-

Prof. dr hab. inż. Bolesław
KORD AS. doc. dr inż. Bole
sław OSUCH, doc. 3r inż. Ed
ward golonka, doc. dr hab.
inż. Kazimierz PIETRZYK, dr
za
Agnieszka BARDZTK
zespół opracowań i działań w
zakresie ochrony miasta Kra
kowa nrzed powodzią w la
tach 1971—72—1975 w szcze
gólności zaś za studium kom
pleksowego nrogramu ochronv
miasta
przeciwpowodziowej
Krakowa.
.

wyro

grupę

Julian

bia
wo
kra

DUCH, za opracowanie pt.
„Rozwój społeczno-gospodar
czy regionu krakowskiego”.

—

—

dre

oraz

wszelkiego rodza
ju kartony i tek
tury. Do ostatnich nowości Zakładów

w

Jeziornie należy produkcja

drukowanego pergaminu, papieru do kserografów, dotychczas spro
wadzanego z Anglii oraz pochłaniaczy kurzu do froterek. Ńa po
trzeby Domów Towarowych Centrum przygotowuje śię specjalne
torby z nadrukiem. Trwa budowa nowego wydziału, który produ
kować będżie poszukiwany papier higieniczny. Na zdjęciu: agregat
CAF
Radkiewicz
papierniczy obsługuje Kazimierz Rawski.

za

przedłuży

wiskowe uwarunkowanie
łaczek u ludzi na terenie

le'

dializy,

inż. Alicja BRZEZICKA,
inż. Bolesław GULIŃSKI,
inż. Edward DZIURDZIA
opracowanie i wdrażanie

mgr
mgr
mgr
mgr

Prof. dr Julian ALEKSAN
no
DROWICZ, doc. dr inż. Józef wej technologii produkcji ma
med.
Ireneusz teriałów ogniotrwałych,
któ
FISZER, dr
med.
Barbara rych zastosowanie w konwer
GAJDA, dr
GÓRSZCZYK
SLIWCZYN- torach
tlenowych
SKA, dr hab. med, Kazimierz ło ich trwałość.
dr
Tomasz
JANICKI, prof.
Prof. dr hab. arch. Tomasz
KOMORNICKI, mgr
Janina MAŃKOWSKI, dr arch. Zo
fia NOWAKOWSKA, dr arch.
SITARSKA, dr hab.
na OŁEKSYNOWA, inż. Ewa
ża
Przemysław GAWOR
BUDKIEWICZ, doc. mgr inż. pracowanie pt.’ ..Krakowskie
Stanisław RYBICKI, prof. dr domy studenckie”.
hab.
Bolesław
dr
SMYK,
Wanda SZTARK, mgr Alicja
—

kalandrowe, kse

kowe,

Przy
indy

za zes
WĘDRYCHOWSKA
pól opracowań i działań że
branych w pracy pt „Środo

—

czowe,

Mgr Leopold KOWAR,

wdra Zygmunt PIOTROWSKI,

Krysty

dukcję stanowią
różnego rodzaju
papiery, między
innymi
przebi
tkowe,

prezy

-

pro

—

Wypadekw Gdańsku

widualną. Nagrody otrzymują:

rocznie około 120
milionów.
Głów
ną Jednak

wej działającej na obszarze wo
jewództw: miejskiego krakow
skiego, nowosądeckiego, tarnow
skiego i ■
bielskiego
oczyścić
wszystkie drogi pierwszej i dru
giej kolejności. Jedynie dwa od
cinki
dróg trzeciej kolejności
są' jeszcze zamknięte dla. ruchu.
podstawo W niektórych rejonach na południu występują jeszcze trudności
po odpoczynku
kolejny o- na drogach lokalnych. Dziś. rakres nauki. Mimo wzmożonego no nad prawidłowym utrżymaruchu na drogach Polski połud niem jezdni w tych 4 wojewóniowej panował względny porzą dztwach pracowało 307 robotni
ków oraz 198 jednostek sprzętu
dek.
Dziś rano w okolicach Gorlic mechanicznego, w tym 153 pia
i Tarnowa notowano minus 25 skarki zwalczające gołoledż.
śt. Silny mróz zahamował zu
Spadek temperatury spowodo
pełnie opady śniegu, ćó umożli wał w Krakowie pewne per
wiło krakowskiej służbie drogo- turbacje w funkcjonowaniu ko
munikacji miejskiej. Nie wszy
stkie autobusy MPK wyjechały
głównie z powodu defektów
Sznur pojazdów ciągnął wczo
raj do Zakopanego, SzćzaWńicy,
Krynicy i innych atrakcyjnych
miejscowości podgórskich. Na
wakacje jechała młodzież szkół
średnich, która rozpoczęła. dwu
tygodniowe zimowe ferie. Także
w odwrotnym kierunku udawali
się uczniowie szkół
wych;' dla których rozpoczął się

r.

zeszytów, w
których stawiamy
pierwsze
litery.
Wytwarza się ich

drogach

na

Na wniosek Krakowskiej Rady Nauki 1 Techniki
dent m. Krakowa przyznał nagrody naszego miasta za
żanie osiągnięć w dziedzinie nauki i techniki w r. 1975.
znano cztery równorzędne nagrody zespołowe i jedną

Warsza

nie kolo
wy,
tem

(9408)

Papierni

kłady
cze

1976

lutego

Warszawskie

Mróz trzyma nadal
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po

Trwa śledztwo

w

sprawie kradzieży

dzieł Picassa
francuska prowadzi intęnśledztwo w celu iijęcia* 3
bandytów, którzy zrabowali w nocy z 31 stycznia na 1 lutego 127
spośród 201 obrazów i rysunków
Pabla Picassa z XV-wiecznego
łacu papieskiego w, Awiniónie. Po
bity przez bandytów strażnik ieznał, że przestępcy rozma-wiali pó
hiszpańsku. Była tó jedna z
większych kradzieży dzieł sztuki
w
historii kryminalistyki.
Zda
niem niektórych ekspertów, war
tość skradzionych Obrazów wynosi
około 20 min franków. Policja
dzi.- że kradzież była dziełem .amatorów. ponieważ nie byli oni
zdecydowani, które obrazy zabrać.
Na zdjęciu: kPka obrazów Picas
sa,
porzuconych przez złodziei.
CAF
UPI
telefoto

Policja
sy wne

pa

naj

-

są

'

—

—

—

.

—

pały”

.kilkanaście

a

nawet i

kądzięsiąt minut’ opóźnienia.

Kjj-

Po

(ja)
kodowanych, ponieważ akcja ra dobnie było na tółei.
tunkowa jeszcze trwa, nie jest do
kładnie. znana. Rannym udzielo Kilkudniowe mrozy, spowodowały,
że Wisła w rejonie Warszawy po
no
natychmiastowej pomocy.
kryła się lodem.

Człowiek

ocalony

KenaiM1 9^1ria nnDD m
1■ opOHIflllI unlliid burnil

Było już

północy,

po

się 30 stycznia, kiedy

w

zaczął

dyżur

Zakopanem za
dzwonił telefon.
Młody głos
mówił: „W Jaskini Zimnej, ja
kieś .1200 metrów od. wylotu, w
sali złomisk poleciały kamienie
ce

GÓPR-u

w

i Zenon Z., student

z

Wrocławia

stwierdził,

wydostanie ran

bę

nego ńa powierzchnię nie
dzie łatwe. Zenek miął złama
ne
obie nogi,
kilka obrażeń
głowy, wstrząs mózgu i
mane żebra. Był nieprzytomny.
W czasie gdy koledzy zastana
wiali się,
jak transportować

poła

on założył mu na no
jest ciężko ranny”.
rannego
O pierwszej w nocy 15 rato gi prowizoryczne gipsy, zabez
wników ruszyło na pomoc. Przy pieczył głowę, a następnie po
pożegnaniu ktoś zażartował, że dał środki wzmacniające.
O 10 ruszono do wejścia. Po
będzie to szczęśliwa wyprawa, bo
bierze w niej udział aż trzech pierwszych 200 metrach
ranny
Janików: dr Robert Janik
zaczął znów słabnąć, a przecież
i
Antoni
Janik
Józef
Ja
lekarz,
najgorsze było jeszcze przed ni
nik.
W
mi, Musieli się zatrzymać.
O 8 rano byli przy rannym.
ciągu pół godziny
dotarły do
Doktor Janik zaraz na wstępie nich leki przywiezione helikop

Sukces

włoskiej policji

—

‘

RADA Bezpieczeństwa ONZ
zakończyła debatę nad sprawą

jednomy

Namibii i uchwaliła
ślnie
rezolucję,
potępiającą
rząd RPA za uchylanie się od

wykonanja poprzednich rezolucji ONZ w tej kwestii.
TRWAJĄ wysiłki zmierzają
ce do dyplomatycznego uregu
lowania sporu między Maro
kiem a Algierią na tle proble
mu sahar^jskiego.
,

terem i oto 1000 metrów od

Mimo

sporadycznych incydentów

Sytuacja

normalizuje się

W Libanie
dalsze
kroki

podejmowane są
zmierzające do
przyspieszenia normalizacji ży
cia w tym kraju. Bejrut jest Oczyszcza-ny z gruzów, naprawia
GRUPA deputowanych „cen
ne są uszkodzone budynki i in
trolewicowych” zamierza wy
Hectora
sunąć kandydaturę
stalacje elektryczne. Transport
Campory w najbliższych wy
publiczny, unieruchomiony od 2
Ar
borach prezydenckich
w
miesięcy, zacznie funkcjonować
gentynie.
dzisiaj.
W MONACHIUM zmarł w 75
roku życia Wener Heisenberg,
Niestety, w sobotę wieczorem
laureat Nagrody Nobla w dzie
kilka incydentów zbrojnych za
dzinie fizyki,
kłóciło spokój. Nie zidentyfiko
wani osobnicy
zaatakowali re
dakcje dwóch dzienników
„Al-Moharrer" i „Bejrut”. Na
pastnicy zabili 5 pracowników
LONDYN
dziennika „Bejrut”, a 4 ranili.
Tragicznie skończyła się sprze
z
czka w jednej
restauracji w Tego'dnia ugrupowania prawico
we uprowadziły kilka
osób. W
Bangkoku między dwoma klienta
mi tej placówki o pierwszeństwo
nocy z soboty na niedzielę sły
skorzystania z jedynej toalety. W chać było w stolicy Libanu spo
pewnym momencie jeden z nich radyczne wystrzały.
wyciągnął z kieszeni rewolwer i
Mimo tych wyizolowanych in
strzelił do rywala. Policja wszczę
ła poszukiwania zabójcy, które na cydentów ogólną sytuację w Bej
rucie ocenia się jako dobrą,
a
razie nie przyniosły wyników.
.

Prawo

pierwszeństwa

—

Libanie

w

między przedstawicielami ugru
powań politycznych kontynuo

wane

są rozmowy.

JI
15 st.

UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się

wy
żu.
Zachmurzenie
nie
wielkie. Wiatry południo
będzie pod wpływem

wo-wschodnie

2—5

m/sek.

Temperatura dniem mi
10—7, nocą minus 12—

nus

wej

ścia w wąskim korytarzu, przy
świetle lamp na hełmach
do
ktor Janik wprowadził do żyły

-

Ć.

Nikt nie ocalał
w kopalni w Chasnali
DELHI
Ostatnie nadzieje na uratowa
nie kogokolwiek spośród 375
ników kopalni Chasnala rozwia
ły się w ub. tygodniu, gdy rato
wnicy dotarli do jedynego
sca, gdzie mogły przetrwać ofia-

gór

miej

ijang porywaczu
RZYM

Policja włoska •' sparaliżowała
igłę, by podać pacjentowi kro
działalność jednego z najwięk
plówkę. Odżywczy płyn zaczął
gangów, specjalizujących
powoli, kropla po kropli, wcho szych
dzić w krwiobieg rannego. Po się w kidnapjngach. Aresztowa
3 kwadransach ruszono w dal no 6 przestępców i ustalono na
zwiska 6 innych. W akcji prze
szą drogę przygotowaną w mięciwko porywaczom policja wło
(DoJcończenie na str. 2)
ska współpracowała ż „Interpo
llllllllllllllllllllllllllllllllllllll lem”. Na trop gangu wpadła po
aresztowaniu prostytutki francu
Rzadka okazja dla amatorów na
prawdziwy dźwig. Władze portowe skiej, która usiłowała umieścić
Hamburga ogłosiły wyprzedaż sta w jednym z banków szwajcar
rych wysłużonych dźwigów po nie- skich 250 min lirów (około 400
wygórowanych

cenach...

rys. dolarów). Aresztowana pro
stytutka utrzymywała kontakt z

poli

osobnikiem dobrze znanym
39-letnim Fran
cji rzymskiej
—

cuzem,

Jacąuesem Berenguerem,

szefem
„Bandy Marsyliańczyków”. Organa śledcze przypisują
temu gangowi wiele napadów z
bronią w ręku i kidnapingów. ;
Członkowie bandy porwali m.
iń. syna „króla kawy” Alfredo

Danesiegó,
przewodniczącego
rozgłośni
radiowo-telewizyjnej
„Voxson”
Andreę Artolaniego
i znanego architekta rzymskiego
,

—

Fabrizio Andreuzzi. W czasie aresztowania 6 gangsterów, skon
fiskowano 3,5 min franków. Pie
niądze te' pochodziły z napadów
rabunkowych i kidnapingów do

konanych w rejonie Rzymu. Obe
cnie policja poszukuje szefa ban
dy porywączy Berenguera oraz
usiłuje ustalić jego związki z
i innymi organizacjami
mafią
przestępczymi.

Napad

na

autobus

LONDYN
W południowej, Części Filipin, w
pobliżu wioski Liccmo, nie ziden
tyfikowani bandyci ostrzelali au
tobus.
25
pasażerów poniosło
śmierć, a 32 zostało rannych. Ban
dyci zrabowali również kosztow
ności i bagaże nasażerów.
.
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na
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KRAKOWA

polsko ■
mongolskiej
współpracy gospodarczej

Rozwói

pratektu

Konstytucji PRL

zmian w

posie
zorganizo

31 stycznia odbyło się
dzenie konsultacyjne
wane przez ZG Zrzeszenia Pra
wników Polskich, Komitet Nauk
Prawnych PAN i Instytut Nauk

w zakresie
wanych zmianach
konstytucyjnego ujęcia ustroju
politycznego, zagadnień wymia
ru sprawiedliwości,
organizacji
aparatu państwowego, objęcia
oPAN,
Prawnych
poświęcone
szczególną ochroną rodziny, pro
mówieniu
projektu zmian w ponowanego rozszerzenia sfery
PRL.
W
Konstytucji
posiedzeniu konstytucyjnych praw obywa
wziął udział członek Biura Po telskich. Zgłoszono również sze
litycznego, sekretarz KC PZPR reg konkretnych uwag dotyczą
St. Kania.
cych
sposobu ujęcia i treści
Mówcy, których referaty sta wprowadzanych przepisów w
nowiły wprowadzenie do dysku konstytucji.
armator naszej noty
Założenia
sji, wskazywali na dwa podsta
projektowanych NajwiększyP.
p. „Dalmor” w Gdy
wowe
kierunki
planowanych zmian spotkały się z aprobatą rybackiej
ni po raz pierwszy odłowił 204
zmian.
Mianowicie część zmian i poparciem uczestników dysku
ton
tys.
ryb w 1975 r. (w 1974 r.
odzwierciedla
przeobrażenia, sji.
197 tys.). Jest to spory. sukces
które już dokonały się w naszym
gdyńskich rybaków, ponieważ Ho-ta „Dalmoru” nie powiększyła się,
życiu społecznym i politycznym,
w
zaś sytuacja na łowiskach świa
część zaś wprowadza elementy
towych uległa dalszemu pogorsze
programowe i czyni Konstytu
niu. Wiele państw nadmorskich
cję instrumentem kierunkują
ZKJ
rozszerzyło strefy niedostępne dla
cym dalszy rozwój naszego spo
statków

Krakowie

delegację

i

—

Polsce

wizytą

—

—

—

—

—

—

—

—

Tarnowie obradował

W

ZSL

aktyw

W Tarnowie odbyło się 31 bm.
udziałem marszałka Sejmu
prezesa NK ZSL Stanisława Gu-

—

spotkanie aktywu woje
wódzkiej
Zjedno
organizacji
czonego Stronnictwa Ludowego,
poświęcone problemom wciela
nia w życie uchwał VII Kon
gresu ZSL. Wzięli w nim udział:

Zakopa

ne.

Członkowie
delegacji
zwiedzali zabytki naszego

przebywali

sta,

z

cwy

ście odwiedzili również

Zootechniki

bejrzeli

w

zwolenie”.

w

ZKJ

mia

Instytucie

Balicach oraz
Teatrze

w

o-

„Wy

Starym
(1-k)

—

przewo

—

—

—

omówili
Uczestnicy
narady
przedsięwzięcia, które pozwolą
jak najlepiej zrealizować bogaty
program rozwoju tarnowskiego
rolnictwa. W programie tym du
ża rola przypada gospodarstwom
i
zespołom
specjalistycznym.
Szczególnie podkreślano konie
czność
wykorzystania rezerw
wciąż istniejących jeszcze w ka
żdym niemal gospodarstwie.
Na zakończenie dyskusji
za
brał głos Stanisław Gucwa, któ
ry przedstawił zebranym plany
rozwoju rolnictwa na tle zadań
bieżącej 5-latki oraz Odpowie
dział
na
szereg
poruszonych
przez
dyskutantów problemów.
(1-k)

Przed Sądem Wojewódzkim w
Warszawie toczy się proces
ciwko 10-osobowej grupie
stępczej, której członkowie czer

jego przekonaniu pomniej
sza wielkość szkód wyrządzonych
kulturze.
przez niego
polskiej
Wyjaśnił też, że powodem rozpo
działalności
częcia tej
były trud
ności finansowe, w jakich
się
co

w

Dobra praca
krakowskich hutników
Bardzo dobre wyniki produk
cyjne osiągnęła w styczniu zało
ga Huty im. Lenina. Tylko w
tym miesiącu dostarczyła ona
ponad plan wyroby hutnicze

wartości 40

min

zł.

Huta

wy

więcej o
produkowała m, ln.
4,5 tys. ton surówki, prawie 13
tys^ ton stali i ponad 16 tys. ton
wyrobów gorąco walcowanych.

lejnego oskarżonego Mieczysła we życie małżeńskie.
wa
Równolegle z tym.
procesem,
Młynarczyka, który w ob
szernych zeznaniach ujawnił np. przed innymi sądami w kraju
w niektórych
okoliczności dotyczące utrzymy toczą się procesy
wania kontaktów handlowych z sprawach wyłączonych z śledz
niektórymi pracownikami amba twa przeciwko W. Mętlewiczowi
sady Brazylii oraz ze współoskar- i innym. W jednej z tych spraw,
żonymi: Witoldem Mętlewiczem, sąd wojewódzki w Częstochowie
Bożeną Listkiewicz i Witoldem ogłosił x już wyrok. Główny oskar
u
Oksztelem.
żony, Bronisław Majewski
znany winnym nielegalnego han
Dotychczas w procesie, który
i
dlu
złotem
dewizami
skazany
jak się ocenia
potrwa jeszcze
długo, zakończono przesłuchiwa został na karę 18 lat pozbawienia
nie Wandy Dębińskiej oraz głów wolnośel, 800 tys. zł grzywny i
Witolda Męt- konfiskatę mienia w całości. Nad
nego oskarżonego
lewicza. W trakcie przesłuchania to sąd orzekł przepadek zabez
wyjaśnił on wiele szczegółów pieczonych w śledztwie dewiz łą
swych przestępczych machinacji cznej wartości ponad 11 min zło
dotyczących m. in. liczby i ro tych.
dzaju nabywanych w Polsce dzieł
sztuki, sposobu ich przerzutu za
w
granicę za pośrednictwem nie
których
dyplomatów
brazylij
skich oraz swych kontaktów z
1 bm. w* szpitalu położniczym
ich odbiorcą a zarazem motorem w
Kagoshima w Japonii przyszły
przestępczej działalności wiedeń na świat pierwsze w tym kraju
skim antykwariuszem
Czesła
to trzy dziew
wem
Witold pięcioraczki. Są
Bednarczykiem.
i dwóch chłopców. 27-let-‘
Mętlewicz podkreśla, że niektóre czynki
nia matka, Noriko Yamashita,
zakupione przez Bednarczyka obrazy i srebra były falsyfikatami, czuje się dobrze.
—

-

ale

Afryki
napisanej przez
łego) jest dość dziwacznym

bia

wy
ży

darzeniem na scenie naszego
cia kulturalnego. Chociaż nie
tak bardzo
wszak niedaw
laureatem
Nobla
został
nym
Patrick
White,
Australijczyk
więc czemu nie posłuchać bia
łego pisarza z RPA (piszę o ra
sie, bo to u nich sprawa nieste
—

ty ważna).
Zaniip jednak powiemy o czym
jest ta sztuka, opowiedzmy o

przedstawieniu. Pani Anna Po
lony ukazała się w nim dwoja
ko
jako reżyser i jako aktor
ka. Powiedzmy wpierw o aktor
stwie, Dynamizm, agresywność,
ekspresja, wzniosłość, piękno,
wdzięk,
brutalność,
prawda,
wzruszenie. Wszystko to zawar
—

te zostało

w

roli Hester

nej przez Annę Polony.
jest starszą siostrą, która
po kilkunastu
gdzie mieszka

zagra

Hester
wraca

latach do domu,
jej młodszy brat.
Siostra prowadziła się w życiu
„źle”, to znaczy była prostytut
ką. Teraz wraca do domu, żeby
coś znaleźć, coś odszukać, coś
odzyskać. Pozornie są to pienią
dze, które jej ojciec-kaleka scho
wał w jakimś pudle ze starymi
rzeczami, co to „mogą się jesz-

reprezentu

dział 416 delegatów
93 tys. członków Stron
nictwa. Kongres poprzedzony zo
stał szeroką dyskusją w instan
cjach Stronnictwa, w czasie któ

jących

urodzin

rej wskazywano zadania człon
ków SD w realizacji programu
społeczno-gospodarczego rozwoju
kraju uchwalonego na VII Zje

z

mierz Kuratowski. Jest on Jed
z
twórców warszawskiej

nym

szkoły topologii
dziedziny
matematyki zajmującej się opi
kształtów.
sywaniem
W NIEDZIELĘ wręczono w
Warszawie nagrody w znanym
konkursie' czytelniczym „Złoty
Kłos dla Twórców
Srebrny
—

ździć PZPR.
Na wojewódzkich zjazdach SD
szerzej omówiono problemy roz
w
woju usług
naszym kraju,
podnoszenia na wyższy poziom
pracy rzemiosła i spółdzielczości
pracy, udziału SD w realizacji
programu mieszkaniowego i ży
wnościowego, rozwoju małych
a także
miast,
zagadnienia oświaty i wychowania, ochrony
zdrowia i kultury.
Zagadnienia
te przedstawiono 31 stycznia na
konferencji prasowej, w której
wziął
udziął
przewodniczący
CK SD
Andrzej Benesz.

obchodzi dziś Jeden

najwybitniejszych polskich ma
tematyków ---profesor Kazi-

—

Czytelników”. Jak infor
mowaliśmy, laureatem „Złote
dla

Kłosa”
go
Lem.

WZGS

został

Stanisław

Krakowie

w

najlepszy

—

Zakończony

Tarnowskiem

Pierwszy
wiejski gabinet metodyczny
w

ski

został

konkurs

wychowawczej. Gabinet wyposa stów i wczasowiczów w okresie
żony w nowoczesny sprzęt
po letnim. Oceniano m. in. wypo
trzebny do prowadzenia szkoleń i sażenie sklepów, domów towa
wykładów oraz bibliotekę ksią rowych,
czystość w restaura
żek
społeczno-politycznych, po cjach, jakość pieczywa itp. Najwstał dzięki dużej pompcy dę
lepfef ^^skilli kraffi Wywiązała
bickiej ^Wytwóćńl Urządzeń Chło
‘
się ż tego
ponad 11-tysięćzna
dniczych oraz Warzywhłcąego Za rzesza
pracowników krakow- 1
kładu
w
'

rowie.

Z

•

W

wypadków
Gotkowice

miejscowości

(gmina Jerzmanowice), kierujący
„fiatem 125 p” Władysław Gudowski (ur. w 1941 r., zam. w Sosnow
cu), wymusił wezoraj pierwszeń
stwo przejazdu przy wyprzedzaniu
kolumny pojazdów i doprowadził
do czołowego zderzenia z jadącą z
przeciwka „wołgą”. Gudowski i
jego 36-letnia tona Teresa ponie
śli śmierć na miejscu, a ich dwo
je dzieci jest rannych. Obrażenia
doznało także 5 pasażerów „wołgi”.

Pięcioraczki

Japonii

żalem

głębokim
,

—

Kronika

Przybo

Doświadczalnego

skiego

WZGS.

—

—

1976

r.

zawiadamiamy, że
zmarł, w wieku 60

dnia

30

stycznia

lat

tow. JERZY BARTOSIK
kierownik Działu Zbytu, długoletni pracownik naszej fa
bryki, członek ZBoWiD, odznaczony za i pracę społeczną
■
i zawodową Złotym Krzyżem Zasługi.
Jego Zonie i Rodzinie składamy wyrazy głębokiego

współczucia.
<

DYREKCJA, KOMITET ZAKŁADOWY PZPR,
RADA ZAKŁADOWA I RADA ROBOTNICZA
FABRYKI MASZYN ODLEWNICZYCH

—

po „Dwojgu na
Gibsona Anna

osobową sztukę i zagrała w niej
z
Jerzym Radziwiłłowiczem. Tym razem sztuka napi
sana jest przez Athola Fugarda
i. jako produkt literatury afrykanerskiej (to znaczy pochodząoej z Republiki Południowej

Od J do 9 lutego toczyć się
będą w Warszawie, obrądy XI
Stronnictwa Demo
Kongresu
kratycznego. Weźmie w nich u-

—

W KRAKOWIE ORAZ

KOLEŻANKI

I KOLEDZY

Wspaniała akcja GOPR

u

swojego życia. Pierwszy
przypadek to siostra
drugi
(Dokończenie ze str. 1)
przypadek to brat”. Tak mówi dzyczasie przez innych. Ale nie-,
Fugard w swojej sztuce.
wiele tu można było przygo
tować. Ciasne korytarze, zaciski,
A morał brzmi:
'„Nie ma
moralności i niemoralności, nie gdzie nawet specjalne nosze ja
skiniowe przeszkadzają w .tran
ma grzechu i zasługi w więzie
niu. Więźniowie i strażnicy to sporcie. Przez następne 4 godzi
ludzie, których los pokarał po ny przebyli zaledwie 500 me
trów
jeszcze czekał ich ostat
dobnym losem. Stan przemocy
i
stan
niesprawiedliwości ze ni ciasny korytarz i zwężenie,
które dla zdrowego jest ciasne.
stos
Wszystkiego robi to samo
śmieci godnych pogardy. W sta
Ranny znów zaczął słabnąć, a
i
ratownicy potrzebowali. no
nie niewoli nie ma pięknej sztu
sił. Kierownik akcji ścią
ki, nie ma pięknej muzyki, nie wych
która
gnął już drugą grupę,
ma mądrej filozofii, nie ma he
roizmu, nie ma odwagi, nie ma włączyła się do akcji.
O. godzinie 3, 31 stycznia Ze
nic. Wszystko to śmiecie. W no
non znalazł się na powierzchni.
cy wszystkie koty są czarne, w
więzieniu wszyscy są więźnia Przewieziono go natychmiast do
mi
od dyrektora do skazańca szpitala. W tej chwili „wykra
dzionemu
śmierci”
młodemu
z celi śmierci. Różnice są tylko
z
grotołazowi
Akademickiego
jakościowe”.
Klubu Speleologicznego z Wro7
Tego jednak na scenie nie wi cławia nic już nie grozi. Znaj
dać. Widać' piękne, dobrze roze
duje się pod doskonałą opieką,
grane aktorsko sytuacje, efek a jest to zasługa 30 łudzi, któ
i : doskonale „zrobione”
towne
rzy przez 28 godzin walczyli o
przez parę świetnych aktorów. jego życie.
(A. Rak)'
Nie widać jednak powodu tej
zabawy w przemoc,' choć widać
i to na
jej opłakane skutki
tych, którzy przemocy nie ule
gają, lecz jej się tylko przyglą
W
Brisbane
w
Australii
dają.
czasu

śtawce”

znów

—

ogólnopol-,
gminnych spół
dzielni, który przebiegał pod ha
pali nielegalny zysk z wywozu
słem „Przodująca spółdzielnia i
za
dzieł
handlu
sztuki,
granicę
związek w sezonowej obsłudze
obrotu
wartościami
dewi
znalazł
w
1943
r.
ślubie
ze
złotem,
swą
po
w 1975 r.”. Zaszczytne
turystów
miał
zowymi.
drugą żoną. Jak stwierdził
31 stycznia w Czarnej, w woj.
I miejsce zajął WZGS w Kra
Rozprawa, po przerwie, zosta wówczas tylko ok. 300 tys. zł, co tarnowskim otwarty został pierw
ła wznowiona dzisiaj. Kontynuo uznał za sumę zupełnie niewy szy w województwie gminny ga kowie. Celem współzawodnictwa
wane
będzie przesłuchiwanie ko starczającą, by rozpoczynać no binet metodyczny pracy ideowo- było usprawnienie obsługi tury

prze
prze

hu
Po
lony wyreżyserowała dwu
znów,

odbędzie się
w dniach 7-9 lutego

—

—

sekretarz KW PZPR
Stani
sław Nowak, wojewoda tarnow
ski
Jan Sokołowski,
Stanisław
dniczący WK FJN
Opałko. Obradom przewodniczył
Tadeusz Maj.
prezes WK ZSL

Dzisiaj wznowiony został
proces Witolda Mętlewicza

—

Kongres SD
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waniu, dostawach maszyn i urządzeń oraz udzieli pomocy w
organizowaniu w Mongolii obie
któw przemysłu rolno-spożyw
czego, lekkiego, drzewnego i ma
teriałów budowlanych. Ponadto
nasz kraj- dostarczy do Mongolii
różnego rodzaju maszyny i u*rządzenia oraz wyroby przemy
słowe
powszechnego
użytku.
Z Mongolii sprowadzać będzie
my takie wyroby, jak: wełna owcza, sierść wielbłądzia, skóry
wyprawione,. kożuchy oraz wy
obcych. „Dalmor” wyko
łeczeństwa.
futrzane i skórzane. Obro
roby
z
nał
także
do
nadwyżką plan
Dziś rano opuściła Kraków, uDyskutanci koncentrowali się
ty towarowe między PRL i MRL
staw Tynkowych i eksportowych.
do Warszawy, delega
przede wszystkim na projekto- dając się
P. P. „Dalmor” posiada flotę zło wzrosną w latach 1976—1980 o
cja Związku Komunistów Jugo żoną z 43 trawlerów-przetwórni i ponad 20 proc, w stosunku do
sławii w składzie: Mirko Vida- 24 trawlerów
Statki wykonania wieloletniej umowy
burtowych.
kovic
członek KC ZKJ, Vla- łowią
ryby na łowiskach afrykań handlowej na lata 1971—1975.
dimir Cvjetic**nin
zastępca skich oraz na łowiskach Pacyfiku
Przewodniczący delegacji mon
sekretarza Komisji d/s Rolnych południowego i północnego. Na
wicepremier Duma”d<ęciu: w przetwórni „Dalmo golskiej
KC ZKJ,
Bosko Jakievski
w
CAF
zapoznał się z oUklejewski gin Sodnom
członek Komitetu Miejskiego ZK ru”.
Rade Vovsak
czło
Macedonii,
Przybyły do Polski sekretarz nek
Komisji d/s Stosunków Egeneralny Światowej Rady Po
Romesh Chandra
od konomicznych KC ZK Słowenii
koju
i Trifun Karapetoy
II sekre
będzie dziś w Warszawie rozmo
ambasady Jugosławii w
R. Chandra tarz
wy i spotkania.
która gościła w naszym
przyjechał na zaproszenie Ogól Polsce,
mieście od 31 stycznia. W dniu
nopolskiego Komitetu Pokoju.
wczorajszym jugosłowiańscy go

Romesh Chandra

w
EDYCJI „KiW” ukazały
się w wydaniu książkowym
podstawowe dokumenty i ma
teriały II Plenum KC PZPR,
poświęcone wykorzystaniu re
zerw w gospodarce narodowej.
CZŁONEK
Rady Państwa,
były wieloletni przewodniczący
WRN i wojewoda katowicki
gen. Jerzy Ziętek i Jego tona
Gertruda obchodzili 1 lutego
br. uroczystość złotych godów
małżeńskich. Z tej okazji Rada Państwa przyznała Gertru
dzie Ziętkowej Krzyż Kawaler
ski Orderu Odrodzenia Polski,
a
małżeństwu Ziętkom
pa
miątkowy medal „Za długolet
nie pożycie małżeńskie”.
W WARSZAWIE odbyła się
31 stycznia sesja naukowa PMy
poświęcona problemom kobiet,
rodziny i macierzyństwa. Wzię
li w niej udział socjologowie,
prawnicy, demografowie i in
ni przedstawiciele nauk społe
cznych.
OSIEMDZIESIĄTĄ
rocznicę

sięgnięciami gospodarczymi na
zakończy^
szego kraju oraz zwiedził obiek
polsleo-mongolskie rozmowy go
naukowe i kulturalne.
spodarcze, dotyczące koordyna ty
cji narodowych planów rozwoju
gospodarczego Polski i Mongolii
na
lata 1976—1980.
Zgodnie z
podpisanym protokołem 1 Polska
będzie uczestniczyć w projekto

—

Gościliśmy

Z KRAJU

Warszawie

W
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—

Dzień

dobnj

W istocie ohce ona
odnaleźć co innego, ale o tym
niżej. W domu zastaje brata,
cze

przydać”.

granicy sza

młodego chłopca
leństwa. Jego głównym moty
wem jest strach przed samotno
ścią, ojciec-kaleka właśnie był
umarł, i niemożność wypełnienia
życia czymkolwiek. Jego istnie
nie sprowadza się do czystego
trwania między przedmiotami;
wrażenia ciągle te same powta
rzają się z jednostajnością hip
notyzującą i doprowadzającą do
na

szaleństwa
równocześnie.
Ro
dzeństwo spotyka się po wielu

latach, ale konfrontacja jest
pełna wrogości. Jerzy Radziwiłłowicz miał do zagrania rolę
trudniejszą niż Anna Polony,
gdyż nie było w niej tylu ułat
wień, tylu dobrych powiedzeń,
tylu pociągających i zwracają
cych uwagę widza spraw, eo w
roli Hester. Rola Radziwiłłowicza była trudna, gdyż o ile w
tak jak ją Anna
samej sztuce
—

Polony wyreżyserowała, to zna
jest motywa
czy zrozumiała
cja dla zachowania się Hester,
o tyle w wizji reżyserskiej pani
Polony nie bafdzo widać, Co byloby realnym gruntem, po któ
rym mógłby stąpać Jerzy Ra
dziwiłłowie);. Nie znaczy to jed
—

nak, żeby Radziwiłłowie! zagrał

gorzej
Znaczy
zagrali

I do widzenia

Anna

Polony lepiej.
tylko tyle, że oboje
co innego niż jest napi
sane w sztuce Fugarda a to „co
innego” było bardziej zrozumia
łe w przypadku roli kobiecej a
mniej zrozumiałe w przypadku
roli męskiej.
Teraz więc o roli Anny Po
lony jako reżysera tego spekta
klu: Otóż wTydaje mi się, żc
sztukę Fugarda zrozumiałem do
piero w konfrontacji z napisa
nym

a

to

tekstem

znanym

nam

z

„Dialogu”. W porównaniu z nim
przedstawienie jest zubożone o
cały szereg motywów. Fugard
robi światową karierę jako dra
maturg nie dlatego, że pisze do
bre psychologiczne dramaty z
dobrymi rolami i dobrymi sy
tuacjami scenicznymi, ale robi
ją, gdyż jego sztuki mają szer
niż psychologiczsze znaczenie
no-egzystencjalna etiuda z Te
atru
Kameralnego. Znaczenia
tego Anna Polony jako reżyser
nie przekazała, chociaż jestem
przekonany, że jako aktorka
stworzyłaby w tym spektaklu
wielką kreację (jeszcze większą
niż stworzona obecniel gdyby
nie reżyserowała samej siebie.
Sztuka Fugarda ma znaczenie
takie:

„Jesteście biali, jesteście lepsi.

jesteście lepsi

od

czarnych,

je
je

steście narodem wybranym,
steście czyści, czarni to brudni

podludzie. Sprawujecie nad nimi
władzę i gnębicie ich. Z praw
waszej
republiki
uczyniliście
prawa obozu koncentracyjnego,
którego jesteście strażnikami.
Korzystacie z wszystkich przy
wilejów strażników więzien
nych. Możecie wyżywać się na.
swoich więźniach. Macie swoje
racje, aby uznawać siebie sa
mych za dobrych; maeie swoją
religię, macie swoją Biblię,, je

steście nawet miłosierni
No

właśnie,

—

ale...

ale:

1) Gdy przejawiacie witalizm,
siłę i to, co w Was biologiczne,
gdy jesteście dynamiczni i otwarci, gdy przekraczacie nor
my. gdy odrzucacie moralność,
gdy rewolucjonizujecie sweje
dusze, śtajeeie się tylko prosty
tutkami zbuntowanymi przeciw
ko

martwemu

ralności

kodeksowi

kościelnej.

mo

—

—

—

—

—

2) Gdy jesteście pokorni, gdy
MACIEJ SZYBIST
jesteście kochający, gdy jeste
ście
miłosierni, gdy jesteście
przepełnieni miłością i poświę ■;.Teatr Kameralny. Athol Fugard;
i do Widzenie**. Re
ceniem
stajeoie zię tylko bez ,,i»żień dobry
Anna Polony. Scenogra
żyser
wolnymi, bezcelowymi kaleka-, fia
Lidia Minticz Ł Jerzy Skarmi moralnymi, wlokącymi zię
Anna Meny,
o
kulach bez ccł« jm drodze *yński. Aktorzy
Jcwy JUdrtwiitowiag.

zmarł ostatnio w wieku 56 lat
John Nemethy. Przed 16 laty, kiedy w wypadku drogo

—

—

—

—

-

i

imieri jego
wym poniosła
matka, Nemethy ślubował, że
nigdy nie wsiądzie do pojazdu
mechanicznego. W swą ostat
nią drogę udał afę więc ka
rawanem zaprzężonym w par»

koni.

i

!
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Przy dużym wysiłku

Dobry ogrodnik
nasionach myślał w styczniu

o

załogi ciepłowników

„Jubileuszową”,
sklepach nasiennych nasila i białą kapustą
przedwiosenny ruch. Na importowaną z Japonii świetną
„pierwszy ogień” poszły oczywi odmianę brukselki „Jade”, sele
ście nasiona warzyw uprawia ry
jabłkowy i naciowy, nowe
porów.
nych w szklarniach. Sezon sprze*- importowane odmiany
daży tych nasion właściwie mi CNOS zatroszczyła się również o
nął. Teraz rolnicy i ogrodnicy, a zaopatrzenie sklepów w nasiona
wraz z nimi działkowcy i wła
warzyw mniej
rozpowszechnio
ściciele niewielkich
przydomo nych. Możemy więc nabyć ostrą
wych ogrodów zaopatrują się w krajową paprykę „Bronowicką”,
materiał siewny odmian grunto nowe odmiany kabaczków, głąwych. Jak informuje nas CNOS* biki, roszponkę, portulakę wa
w tym roku nie
skorzonerę
powinno być rzywną, pasternak,
z
braków
itp. Niestety, nie będzie jeszcze
asortymentowych,
wyjątkiem późnych grochów. w tym roku tak łubianej fasoli
Zaszły natomiast dość istotne „Mamut”, zastępowanej od sze
zmiany w doborze, w związku z regu już lat węgierską zielońoi .^generalnymi porządkami”
w
strąkową „Juliszką”. Z uwagi na
rejestrze odmian dopuszczonych kłopoty z dojrzewaniem „Mamiido
obrotu i usunięciem
tych ta” gospodarstwa nasienne nie
które. z
różnych chciały go uprawiać,* dopiero oWo wszystkich,nie
W sobotę w Urzędzie
Miasta rowe Związku Inwalidów
zdały praktyczne becńie CNOS zawarła znowu gu
ni. względów
Krakowa odbyła się uroczystość jennycb wiceprezydentowi
będzie więc mowy kontraktacyjne, co
pgo
egzaminu.
Wybór
F.
odznaczeń Krakowa Z. Wojtowiczowi,
wręczenia wysokich
może poprawić synieco
mniejszy, za to dający czywiście
z -cy
dyr.
państwowych, nadanych
przez Motyce, S. Siudut
tuację dopiero w następnym se
gwarancję dobrych plonów.
Radę Państwa, członkom Związ Wydziału Zdrowia, Z. KosmaliZ ciekawszych pozycji warto zonie. (hs)
KD
PZPR
ku Inwalidów Wojennych oraz Pięta sekretarzowi
odnotować: obfitość odmian fa
członkom Regionalnego Związku Krowodrza.
i to prze
soli szparagowej
Spółdzielni Inwalidów w Krako
W imieniu odznaczonych po- ważnie wyhodowanych u nas w
wie.
Jolanta kraju
dziękowania
poszukiwane żółtoowo.złożyła
cowe pomidory, po raz pierwszy
Za czynny
udział w walce z Bieńkowska.
w
ilości
hitlerowskim najeźdźcą i za za
dużej
występujący
Na zdjęciu. mpment dekoracji
sługi w działalności społeczno- Krzyżami Kawalerskimi Orderu wczesny kalafior „Rapid”, ku
kurydzę heterozyjną, heterozyjpolitycznej oraz pracy zawodo Odrodzenia Polski, (j. r)
Odcinek ul. Krupniczej
(od
ne ogórki
„Polan”, cieszącą się strony ui. Karmelickiej) przy
wej wiceprezydent m. Krakowa
Fot.
RUBlS
coraz większym
JADWIGA
Zdzisław Wójtowicz udekorował
powodzeniem ozdobiono
niedawno
tablicą,
która ostrzega kierowców, że po
Krzyżami Kawalerskimi Orderu
Odrodzenia
Polski
członków
jazdy mechaniczne nie mają
II
Związku Inwalidów Wojennych
tutaj prawa wjazdu. Nie byłoby
PRL: J. Bieńkowską, W. Byrw tym ńic szokującego,
gdyby
nie miejsce i wysokość
znaku
skiego, K. Chałupnika, E. Cza
B.
J.
ka,
Ćwiklika,
Górskiego,
drogowego.
M. Jawornika, S. Maciejasza, Z.
Tablicę umieszczono pośrodku
Pelca, A. Polezą, K. Prygodzicza,
wąskiego chodnika, a ~ponieważ
L. Przygodę, H. Pupika
(poś
łatwo
jest ona bardzo niska
miertnie), H. Sokoła, E. Sero
na nią wpaść, zwłaszcza o zmro
czyńskiego, J. Stefana, J. Sude
ku.
W

się

—

nie

ogrzewaniem mieszkań

z
Sezon

kłopotów

ma

dla

ciepłowników, o- nikt nie mógł narzekać na zbyt
grzewających większość naszych niską temperaturę w domu.
mieszkań, przekroczył już pół
Podczas ostatnich mrozów w

paź

metek; trwa 4 miesiąc, od
kotłowniach na dobę MPEC-u
dziernika. Mimo bardzo
wielu
spala, się 1200 ton opału. Takie
które
trudności,
poważnych

kotłownie, jak „Prąd
miały miejsce w pierwszych ty potężne
nicka” czy. „Wrocławską” zuży
godniach od chwili puszczenia
wają węgla i koksu po 200 ton
ciepła do sieci, trzeba przyznać, w
ciągu 24 godzin! Dotychczas
że
Miejskie Przedsiębiorstwo
ęiepłownicy musieli już spalić
ok. 80 tys. ton opału.
Oczywiś
cie, mowa bały czas n kotłow
niach osiedlowych- i lokalnych.
A przecież Elektrociepłownia w
Łęgu też nie próżnuje.

Zwiększone, zużycie opału
związane z niską temperaturą
stwarza poważne trudności ciepłownikom, gdyż z dostawami- o

—

—

-

nie

dobrze. Ilość

pału
jest
ciągów
jeżdżących
wahadłowej' lub

na

—

Od. dnia powstania Narodowe
Zdrowia
go Funduszu Ochrony

dzie

po

zasa

formie
z Katowic do Kra
marszrut
niż
kowa jest znacznie' hiższa
przed rokiem. Rampa
dunkowa ną Wzgórzach
Krzesławiekich nie jest w pełni
korzystaną. PKP nie mogą
stać potrzebom, dlatego też opał
dówożny jest do naszego mia
w

—

tj.od1I1973r.do31XII75r.
w województwje miejskim kra
przeła
kowskim zebrano ponad 120 min
ił, w tym samym tylko 1975 r.
wy
spro
prawie 42 min zł. W nakładach
na
tere
inwestycyjnych
naszym
nie NFOZ uczestniczył ponad 38
milionami zł, przeznaczając po sta transportem samochodowym
ważne kwoty ńa ośrodki zdro
dzięnńić ok. 250 ton. Rozwiń
wia, Szpital XXX-lecia PRL zuje 'to jedynie problem w 20
oraz rozbudowę Instytutu Onko
proc. Zgromadzone zapasy fina
łu szybko sie wyczerpują. Kie
logii.
rownictwo MPEC pociesza sie
Inwestycje służby zdrowia, re że może... mrozy niedługo ustą
alizowane przy udziale czynów
pią. A aktualń’e podejmuje się
społecznych i dotacji NFOZ, któ wszystkie możliwe do wykona
re oddane zostaną w tym i przy
nia zadania, aby nikt nie miał
szłym' roku to siedem ośrodków podstaw, dó .narzekań na pracę
Zdrowia (Rząska, Łuczyce, Tociepłównikówj
karhia, Przeginia, Skała, Trzy
W ostatpim okresie wystąpiły
ciąż, Sułoszowa), jedna
apteka
kłopoty z magistralą
(Kłaj) i jedna przychodnia rejo również
nowa w. Dobczycach. Bardzo po
wschodnią,
którą dostarczane
ważne sumy przeznacza
NFOZ
dla Nowej. Huty. W
jest
ciepło
w
1976 r. na dalszą rozbudowę
na i
długości
Instytutu; Onkologii i Ązpital rejonie Czyiy.n,
m przewód
300
ten
położony
XXX-lecia.
jest na pokładach torfowych i
..

-

.....

zabezpieczające-i odcinek
tej magistrali podwieszony zo

prace

stał

lutym bieżącego
50-ta

’

—

przy

rocznica powstania
pada
TUR.
Czerwonego Harcerstwa
Organizacja ta zapisała chlubne
karty w historii polskiego ruchu
Liczne
młodzieżowego.
grono

linach,

na

dwa nonsensy

Eliminacje

przytwierdzo

nych
nych podpór, (ja)

i

Lech, S. Mile, M. Pituch.

wręczo

Członkom RZSI i ZIW
no
ponadto 5 Złotych
Krzyży
Krzyży
Zasługi, 12" Srebrnych
Zasługi oraz 4 Brązowe^ Urżąd
Miasta Krakowa1'" przyznał 'człon
kom ZIW Złote i Srebrne Od
dla Ziemi
znaki „Za Zasługi
.

’

‘

Ziemi

Krakowskiej”.

nadsyitp.
tej orosobisty w niej

łanie materiałów, zdjęć
obrazujących działalność

ganizacji

oraz

—

udział.

i ZIW A.

Wojen

czasie
ZW
Odznaki Hono-

Fugiela

SZMP

22,

'

Komisja
Historyczna
Krakowskiej
Federacji

—

III p.

'

z

uprzejmie.,.

Śladem naszych

z

interwencji

‘

okienka dowiedzieli się, iż leku
niestety aktualnie nie ma. (mar)

iisiiBiniiiiiiiiiiiiBiiinsiHiiiiiy

Notatnik

dla i założenia zieleńców wła
ściciele samochodów uporczywie
parkują pojazdy na skwerku
między blokiem 12 a 13, nisz
cząc krzewy i trawnik. Na naszą

interwencję otrzymaliśmy pismo
z

DZBM Nowa Huta

czne,

krakowski

os.

Słone

którego najważniejsze

stępy cytujemy:
„W roku 1975

u-

—

os.

nogę.

Fot.

Rubiś

Jadwiga

ną

gólne

Seanse

są

nadal

ważne.

naszych Czytelników,
którzy nie obejrzeli poprzed
nich odcinków, polecamy te,
które jeszcze obejrzeć można,
że
informując jednocześnie,
oplata za wstęp wynosi sym
boliczną złotówkę.
„CZY POEZJA JEST PO
TRZEBNA?”
taki tytuł na
dano imprezie
organizowanej
Tym

z

.

—

symfoniczny

cert

W kilku wierszach

zosta

pokazy filmów składających
się na 13-odcinkowy, angielski
serial zatytułowany
„Cywilizacja”. Pięć ostatnich odcin
ków filmu możemy obejrzeć w
kinie
„Wiedza” przy Rynku
Gl. 27 w. dniach 3, 4, 5 lute
go o godz. 16. Bilety wyku
pione w styczniu na poszczę-,

ny. 19.40 Recital z nagrań
J. Heifetza. 20.30 Puccini
stra

Angelica”

opera

—

skrzypka

w

„S.ię-

—.

1

akcie.

21.45 Wiadomości sport. 21.55 Teatr
PR „Audycja” '■— słuch. 22.20 Mu

zyka oratoryjno-kąntatowa XX-go
23.08 Serenady i romanse. 23.40
Z

ptyty

„Deodato

2”.

.

PROGRAM III
UKF

66,89

MHz

17

19.30.-

—

DWUTYGODNIOWEJ
wznowione

Zapra

—

—

Kraków, ul. Basztowa kolicznościach
uszkodzono
go złamać
nie wiadomo, obecnie znaku nie
189.

PO

rchóry studenckie. 17.$0
Utwory fort-ep. Liszta. 18.40
szamy do myślenia. 19 Debussjr*Noktprny. 19.30. Notatnik kultural
17 Polskie

w.

Na

Skarpie
zostało objęte
kompleksowym
DZlS O GODZINIE:
remontem chodników i dróg we
a w następ
wnątrzosiedlowych,
2
m
natomiast
ok.
dłu
ma,
Nasz
jest
20
SCK „Rotunda”
Czytelnik zasygnalizo,,Interenów zielo
nej
kolejności
metalowa
utroitus”
Anioł”
Reci
na
ul.
przeszkoda
wał, że
„Żółty"
Gzymsików czy- gości
nych. Po zakończeniu robót dro
ha na
płytami tal
między
piosenkarski
Mieczysława
przechodniów pułapka, mocowana
gowych ADM 2 przeprowadziła
o
21.30
Wieczór
chodnika
i
uniesiona
na
30
cm
Święcickiego;
Jest to przewrócony i wygięty
z właścicielami
samo
wrozmowy
wyk. kluby
na
którym ponad, jego poziom. Wieczorem poetycko-muzyczny
metalowy ■
słupek,
i
Rotunda
zespołu chodów, zobowiązując ich do na
prawdopodobnie
umieszczony nawet na nieoblodzonym chodni literackiego
wokalno-muzycznego „Miniatury”. tychmiastowego opuszczenia te
był znak drogowy. W jakich o- ku można potknąć się, upaść i
renu..
Ponieważ
nie

pok.

PRZERWIE

.

'

'

Ja

Klub MPiK przy ul.
1
w
dniu >. 11.
godz. 19.15. Ostatnie Krakow

przez

giellońskiejo

skie
z

Dni

Poezji

spotkały

się

zainteresowaniem.
dużym
więc powrócić do nie

Warto

problemów,; wznowić
Udział w
pytania.

których
niektóre

wieczorze weźmie doc. dr W.
Stróżewski
oraz
J. Pieszczachowićż i K.
Miklaszewski..
laureatka

Wystąpią:
lu

Festiwa

Piosenki

iztynie
oraz

B.

E.

Poetyckie!
Adamiak, T*

w

<M-

Malak

Rostworowski.

PR i TV

*

Orkiestry

po

Krakowie, który

w

prowadzi gościnnie dyrygent
Batiz.
meksykański Enriąue
Solistką będzie pianistka Ewa
Maria

Zuk

reatka
in.

m.

międzynarodo

wielu

konkursów

wych

muzycznych
Elżbiety w

Królowej

Brukseli, F. Busoniego
M.

Żuk jako

tają

E.

szą

uczestniczkę

Konkursu
1965

r.

w

słuchacze

Polscy

zano.

lau

(Wenezuela),

i

Boi-

parnię-;

najmłod
laureatkę

Chopinowskiego w
programie koncerty:

W

A-dur

Symfonia

Mendelssohna,

„Włoska**

Koncert

F.

forte

O

JUTRO
5
niów
—

.

.

.

Inwalidów

Związek

fikcyjny postój
ogólnokształcących, województwa sówek,
przy
którym jeszcze
krakowskiego,
tarnowskiego, nigdy żadna taksówka się nie
nowosądeckiego;: i bięlsko-bialr
zatrzymała...? (I)
skiego. Startujący olimpijczycy
w
eliminacjach pisemnych i
Stępnia z Uniwersytetu Jagiel ustnych walczyć będą o miano
lońskiego.
zwycięzców okręgowych.
W bieżącym
foku szkolnym
Komitet Okręgowy zaproponu
.VI.
dla
trwą
kolejna ,Olimpiada
je najlepszych jako kandydatów
która do. eliminacji centralnych, które
(Dokończenie ze str. 5)
jipzniów szkół średnich,
jest wypróbowaną formą pracy odbędą -,stę w" Warszawie W’
Radio
nauczycieli polonistów z ucznia kwietniu.
mi
Komitet
uzdolnionymi, rozwijającą
Główny Olimpiady
zainteresowania i zdolności hu podejmie decyzję o dopuszcze
PROGRAM I
niu do .elimin&cji
centralnych.
manistyczne młodzieży.,
NAFALI1322Mz
2 1'u- Zakwalifikowani
W dniach 31 stycznia
olimpijczycy
Wiadomości: 19, .20, 21, 22, 23.
ha podstawie zaświadczenia wy*
17 Radio-kurier. 17.20 Parada pol
danego przez Komitet Główny
w Warszawie, korzystać będą z
skiej piosenki. 18 Muzyka i ak
Interprzywilejów przy egzaminie doj tualności. 18.30 Przeboje
studia.
19.15 Zz nagrań, orkiestry
i
rzałości
przy
egzaminach PR
1 TV.
20.05 Naukowcy rolni
wstępnych na wyższe uczelnie.
21 .05
kom.
20.35 Koncert życzeń.
Kronika sport. 21 .15 Scena i film.
Klienci
doceniają
wysiłek
21.40 Z archiwum jazzu. 22 .30 Pro
pracowników zaipsze pełnej ap
ponujemy i zapraszamy. 22 .45 Miniteki przy zbiegu
Rynku Gł. i
recńtal S. Klejdysz-Petersburskiej.
ul. św. Jana,
chcieliby jednak
23.10 Korespondencja,
zagra-'.ey.
aby obsługiwano ich bardziej u23.15 Muzyka na estradach świata.
przejmie niż to się zdarza. A
PROGRAM II
zdarza się, że pytających o le
karstwo
Mieszkańcy os. Na Skarpie
zbywa się milczeniem
«A
249 M
lub odsyła (i to niegrzecznie), do skarżyli się, że mimo uporząd
Wiadomości: 18.30, 21.30, 23.30.
kowania
terenu
osie
do
wewnątrz
to,
aby po dojściu
kolejki po

rozmowy

GODZINIE:

odniosły żadnego skutku ADM-2
11
MDK, ul. Grunwaldzka zwróciła się z prośbą o interwen
Audycja muzyczna dla ucz cję do KD MO w Nowej Hucie...
kl. VIII; o 16.30
Bal dla
Funkcjonariusze przeprowadzili
z

—

Wstęp

za

13

-r'Instytut Filologii

talnej,

al. Mickiewicza 9/11.

sala

17.05
Pisarz

808

—

Orfen-

VHIp.,
Orieńtalistyćzna

Kom.

Prof.

za-

dr

Kurt

Schuber

rozmowy ostrzegawcze z właści
cielami samochodów,
kontrola
wykazała jednak, że samochody

dalszym ciągu są parkowane.
Wobec takiej sytuacji
ADM-2,
w

i

Muzyczna poczta UKF. 17.49
B. Czeszko. 18
miesiąca
Muzykobranie, 18.30 Polityka dla
24-1
18.45
Wszystkich.
śpiewają
Młynarskiego. 19 „Egipcjanin Sinuhe” 4 ode. pow.' M. Waltarf 19.50
.

—

„Panna B”
sa.

20.15

—

młodzieży szkolnej.
proszeniami.

PAN;

Wiadomości:

—

•—

Adres:

Rady

—

—

...

nawiąza

Języka Polskiego

zawodowej
społe patronami Olimpiady Literatury
cznej w Regionalnym Związku i
Języka Polskiego, organizowa
Spółdzielni Inwalidów w Krako- i
Komitet Owie Krzyże Kawalerskie Orderu nej przez Okręgowy
w Krakowie pod prze
Odrodzenia Polski otrzymali: M. limpiady
wodnictwem
dr doc.
Mariana

-

go Harcerstwa TUR o
nie kontaktp z Komisją,

,

R.
ra, S. Szlachetkę, J. Ufira,
Instytut Badań Literackich tego br. trwały
eliminacje II
Urbanowicza, Sz. Wesołowskie PAN
Czy przy ul. Krupniczej nie
oraz Ministerstwo Oświaty
stopnia, do których zakwalifiko
Za
w
go.
wybitne zasługi
pracy i
wystarczy
już jedna osobliwość,
i'
z
wało
uczniów
60
liceów
się 73,
Wychowania są inicjatorami
i działalności
mianowicie
tak

działaczy tęj organizacji było aktywnymi -członkami KZMP i
OM TUR. Wielu spośród
nich
brało aktywny udział w walce
zbrojnej z okupantem hitlerow
skim, zasilając później szeregi
PPR; i lewicowego odłamu PPS,
a
obecnie
stanowią
czołowy
aktyw PZPR.
ruchu
Komisja historyczna
młodzieżowego pragnie odtworzyć i spopularyzować wartośći
ideowe Czerwonego Harcerstwa,
czcząc w ten sposób 50-tą rocz
nicę narodzin tej
organizacji.
Komisja Historyczna apeluje do>
wszystkich członków Czerwone

stopnia

Olimpiada Literatury

nych przyznał wręczone w
-specjalnie zbudowa uroczystości, przez, prezesa

do

Dwie tablice

—

.

i zachowania
roku

—

—

—

zaczął tonąć, dość znacznie wy
ginając się. Groziło to jego pęk Krakowskiej”,
a
Prezydium
nięciu. Natychmiast wykonano WRN Odznakę „Za Zasługi dla

Dla odtworzenia
W

odznaczenia inwalidów

Wysokie

Na

17

ode.

pow.

KŁ Poń-

wielkie
poboczu1 wielklfej''
’

po

fel. 20.50
60 minut na
lityki
22.15
kwadranse
godzinę.
Trzy
.23.05
Czas
23.50
relaksu,
jazzu.
Zespół Homo-Homini..
—

-

.

PROGRAM IV
I

AUDYCJE

LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ

skierowała
właścicieli
sprawę
UKF 68,75 MHz
samochodów
m.
in. naszego
ob.
T.
W.
do
Ko
16.40
Wiadomości
'znad Wisły 1
pracownika
Zeitalter Jesu”.
Dunajca. 16.50 Muzyka rozrywko
legium do Spraw Wykroczeń”*
16.30
Klub ZNP, N. Huta,
została wa.' 17 Start. 18 skrzynka inter
Skarga mieszkańców
os.
Handlowe 4
Otwarcie VOi DZBM wencji. 18.10 Polskie piosenki. 18.25
góinopolskiej
Wystawy Fotogra więc przez administrację
Język niemiecki. 18.40: Tygodniowy
ficznej’ pt. ,Sport; turystyka wy .potraktowana w sposób właści przegląd audycji oświat. 19 Maga
poczynek i ochrona środowiska”. wy. Teraz chodzi o to, by kon- zyn OIRT
„Nowości naukowe
sekwentnie dopilnować „eksmi- krajów.
1'9.15
socjalistycznych”.
17
ul. Podchorążych 1 —■
16 30 XVIII Berliz aspołecznej pos^wy
Język resyjsk'
Pol. Tow. Farmakologiczne
zebr, sji”, gdyż
i
koncert Ork, Sym
właścicieli samochodów wynika, ner Festtage
nauk, z odczytem doc. dr J. Ro
fonicznej Radia Berliński ego
baka:
„Zależność pomiędzy; two że nie trafiają im do
STEREO. 21.01 Gwiazdy Jazzu
1- nania żadne chyba
rzeniem -nadtlenków
lipidów
poza trrz.y- STEREO, 22.15 -„Sztuka wczoraj .1
prostaglandynami w tkankach";
dziś”. 22.35 Karnawałowe
wną
(hs)
argumenty,
rytmy.
(Wiedeń)

und

—

phliosophi-schen
im
Strómungen

,,Die

religiósen

’

—

—

—

—

-

'

—

pianów”’

f-moll

Obrazki

z

F.

ronina

i

—

—

W1
1979 r.

WTOREK, 3 LUTEGO
o
godz. 19.39 w sali
Filharmonii odbędzie się kon-

sorgskiego
M.

Ravela.

wystawy
w

M.

Mu-

instrumentacji

przeko

—

—

—

—

W
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ECHO

(940$

KRAKOWA

SAMOUCZEK 1 rozmów*
ki serbsko
chorwackie
•kupię. Tel. 315-17
-

Praca

GÓRNICTWA

MINISTERSTWO

i ENERGETYKI

ZARZĄD SZKOLENIA ZAWODOWEGO

GOSPODYNI

—

.

22/11.

SAMODZIELNA
pomoc
domowa Potrzebna. wa
runki b. dobre. Telefon

OGŁASZA WPISY
ZASADNICZYCH SZKÓŁ GÓRNICZYCH UFALI WĘGLA KAMIENNEGO

DD

wiosenny, rozpoczynający naukę

semestr

Kształcących

'i:

w zav.

GÓRNIK TECHNICZNEJ EKSPLOATACJI ZŁÓŻ
MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICTWA
PODZIEMNEGO

GÓRNICTWA

ELEKTROMONTER

I

Warunki

■
■
■

PODZIEMNEGO.

przyjęcia:

—

Przy wpisie należy:

—

—

się

ZAJMĘ

dyrekcji szkoły podanie
przyjęcie, podpisane
kandydata oraz jego rodziców lub opiekuna
w

o

kładem pracy.

Szczegółowych informacji dotyczących przyjęcia do szkól udzie
lają szkoły, kopalnie węgla kamiennego prowadzące szkoły oraz
zjednoczenia przemysłu węglowego.
(Wykaz szkól górniczych
podany jest niżej).

w

internacie:

pod

1.400 zł dla odbywających zajęcia praktyczne
ziemią, 1.200 zl dla odbywających zajęcia

w

tyczne na powierzchni
b) uczniowie mieszkający w internatach
ne wyżywienie i zakwaterowanie oraz
na
datki osobiste, w gotówce, W wysokości:
wklasieI—150zl;wklasieII—200zl;wklasie
III
880 zł dla odbywających zajęcia praktyczne
pod ziemią, 680 zł dla odbywających zajęcia prak
tyczne na powierzchni
2) ekwiwalent pieniężny za 2 tony węgla rocznie dla ucz"niów nie korzystających' z zakwaterowania w internacie,
w wys. 110 zł miesięcznie
—

—

41 -900 Bytom, ul. Oświęcimska 31 *)
Kop. „Rozbark”
41 -902 Bytom, ul. B. Bieruta 120 *)
Kop. „Dymitrow”
41-906 Bytom-Karb, ul. Kostki NapierKop. „Bobrek”
skiego 7a *)
ZSG nr 2 Kop. „Rozbark”
41-909 Bytom-Łagiewniki, Szyby
Rycerskie*)
ZSG nr 2 Kop. „Barbara-Chorzów”
41-503 Chorzów III, ul.
Wiejska 18*)
41 -506 Chorzów-Batory,
ZSG nr 1 Kop. „Barbara-Chorzów”
ul Sportowa 23 *)
41 -902 Bytom-Szombierki, ul. MałZSG Kop. „Szombierki”
gorzatki 8
ZSG Kop. „Jankowice” —■44-251 Rybnik-Boguszowice, lii.
Grunwaldzka 1 *)
42 -645 Piekary Sl.
ZSG Kop. „Andaluzja”
Brzozowice-

4.
5.

6.
T.

8.
9.

nr

1

—

—

—

—

—

—

—

—

Kamień
10. ZSG nr 2 Kop. „Polska”
11. ZSG Kop. „Chwałowice”

—

41 -500 Chorzów, ul. Kościuszki 10 *)
44 -260 Rybnik-Chwałowice, ul.

—

1Maja93*)

—

—

—

—

Wę

—

glowa *)

—•

—

—

Ścigały

—

—

>
cjonistów 60 *)
ZSG Kop. „Wujek”
40-592 Katowice-Brynów, uL Mikołowska 131*)
ZSG Kop. „Wieczorek”
40-327 Katowiće-Szopienice, ul. Szyb
Wodny 9*)
42 -550 Sosnowiec-KliZSG nr 2 Kop. „Czerwone Zagłębie”
montów, ul. 1 Maja 57 *)
42 -550 Sosnowiec-Klimontów,
ZSG Kop. „Kazimierz-Juliusz”
ul. 1 Maja 57*)
ZSG nr 1 Kop. „Knurów”
44-220 Knurów, ul. Szpitalna *)
41 -807 Zabrze-Mikulćzyce, ul.
ZSG nr 2 Kop. „Knurów"
—

—

—

.

26.
27.
28.

—

—

—

Zwrotnicza 13 *)
43-127 Katowice-Kostuchna, ul. Boya29. ZSG Kop. „Boże Dary”
>
<
Żeleńskiego 96 *)
30. ZSG Kop. „Ziemowit”
43-140 Tychy-Lędziny, ul. Asnyka 2*)
43-170 Łaziska Górne, ul. Szo
31. ZSG Kop. „Bolesław Śmiały”
—

—

—

pena 11 *)
32. ZSG Kop.
33. ZSG Kop.
34. ZSG Kop.
35.

43-126 Katowice-Murcki, uL Goetla 2 *)
43-126 Katowice-Murcki, ul. Goetla 2*)
*
"..........
41
-100 Mysłowice,
ul. Pstrowskie„Mysłowice*

„Staszic”
„Murcki”
”

'

go13*)
ZSG Kop. „Rymer”
ra4a*)
Kop. „Julian”

36. ZSG

po

zasadniczej szkoły

—

—

’

“

‘

'

—

—•

—

44-270
42 -640

Rybnik-Niedobcąyce,
Piekary-śląsJńą,

uŁ

Ryrae-

Ul. Buczka 54 •)

-

„Justyna”
gwarancją
Zgłoszenia:
SUKNIĘ

kiem

Doskonalenia

półroczną
sprzedam.

—

tel.

711 -69.

ślubną z toczwoalkę fran

stylu

w

sprzedam.
po godz.

Krakowie, ul. DIETLA 38

z
—

oraz

cuską

retro

Telefon
16.

—

428-37,

MASZYNĘ dziewiarską
sprze
produkcyjną „5”
dam.

kores

pondencji
biurowej
wyućza Nowak, Floriań
II piętro.
ska 38

—

TANCZYC

Ul.

Syrokomli

22/6.

DO Trabanta cztery

opo

sprzedam. Kraków;
ny/
Szymanowskiego 1/11.
—

—

się

i nauczysz

Lokale
szybko na kursach tańca
towarzyskiego I, II i III
w
Krakowskim
stopnia
KRYNICA! Zamienię M-5
Ośrodku Tanecznym. Wpi
osiedle
sy, informacje: plac Wita superkomfortowe,
na
podobne
Stwosza 2/2 (przy ul. Gro Tysiąclecia,
lub
w
Krako
dzkiej), w godz. 9—19, tel. wie. mniejsze90056
„prąsa”
Oferty
253-43.
z
KOREPETYCJI
mate
matyki udziela student.
Fecica, tel. 573-37.

górni

do wstępu do 3-letniego technikum górniczego dla mło
dzieży nie pracującej, z tym, że absolwenci z ogólną oceną
bardzo dobrą mają prawo wstępu do technikum bez
minu wstępnego

do

tym absolwentom, którzy bezpośrednio po za
kończeniu szkoły podejmą pracę w kopalni, zalięzó .pię
Ponadto

uprawnień jubileuszowych.

DZIENNIKARKA poszlikuje natychmiast garso
niery lub samodzielnego
pokoju. Oferty 90396 „Pra

—

szyb

LEKCJE muzyki
ko, dokładnie Janina TuDietla
lewicz,
Kraków,
51/15.
—

I

sa”

—•

Kraków, Wiślna 2.

3 POKOJE,

jasna kuchnia,
superkomfortowe, telefon
dzielnica Zwierzyniec,

—

JĘZYK rosyjski; Magister

filolog

Bocian,

zamienię

udzieli korepetycji.
tel. 737-48.

superkomfor
kuchnią,
piętra i gar
dwa razy po
kuchnią, naj

na

pokój

towe

z

z

II

wnęką, do,
sonierę. lUb

pokoju z
chętniej w tej samej dziel
nicy. Oferty 90173 „Pra

Matrymonialne

sa”

DLA Samotnych oferty w
Biurze
Matrymonialnym
„Swatka’*, 90-434 Łódź
Piotrkowska 133.

Kraków, Wiślna 2.

mieszka

ZAMIENIĘ dwa.

dwupokojowe kom
fortowe^,
garsonierę suna trzy
perkomfórtową
SAMOTNI!'- Duży, wybóf,
*
pokojowe, superkomforofęrt posiada^, Śiuró
towe-1-* Kraków, dzielnica
W'esta“'
trymonialńe
Tel.
559-76
70-952
Szczecin,
skrytką obojętna.
—

nia:

—

,

‘

—

—

KAMIENNEGO

37. ZSG Kop. „Anna”
44 -370 Wodzisław-Pszów, ul. Rydułtowska *j
38. ZSG Kop. „Marcel”
44-310 Wodzislaw-Radlin, ul. Koperftika 23 *)
42 -633 Bytom-Radzion39. ZSG-nr 2 „powstańców Śląskich”
ków, ul. Bytomska 2 *)
40. ZSG nr 1 „Powstańców Śląskich”
42-633 Bytom-Radzionków,
Os. Radzionków III, Lenina 7 *)
41 -711 Ruda Sląska-Bielszowice,
41. ZSG Kop. „Bielszówice”
Ul. Kokota 169
41 -707 Ruda Śląska, uL Thael42. ZSG Kop. „Nowy Wirek”
mana 147 *)
41 -704 Ruda Sląska-Orzegów, ul. Orze43. ZSG Kop. „Halemba”
gowska 22 *)
44. ZSG Kop. „Wawel”
41-700 Ruda Sląska. l, Szyb Klara *)
41 -710 Ruda Śląska, Szyb Lech*)
45. ZSG Kop. „Pokój”
44 -280 Wodzisław-Rydułtowy, ul.
46. ZSG Kop. „Rydułtowy”
—

—

—

—

—

—

•

—

—

3Maja8*)
47. ZSG Kop. „Siemianowice”
41 -100 Siemianowice-Bytków,
pl. Wójcika i Skrzeka *)
48. ZSG Kop. „Manifest Lipcowy”
44 -330 Jastrzębie, ul. Zdro
jowa 3 *)
41-200 Sosnowiec, ul. ZMP 9 *)
49. ZSG Kop. „Milowice-Czeladź”
41 -208 Sosnowiec-Niwka, ul.
50. ZSG Kop. „Niwka-Modrzejów”
Wojska Polskiego 86 *)
51. ZSG Kop. „Sosnowiec”
41-200 Sosnowiec, ul. ZMP 9*)
41 -560 Chorzów, ul. Kościuszki 10*)
52. ZSG Kop. „Śląsk”
53. ZSG nr 1 Kop. „Polska”
41 -600 Świętochłowice, ul. Nowo
wiejska 7e *)
54. ZSG Kop. „Lenin”
43-120 Wesoła, ul. Pocztowa 12*)
55. ZSG Kop. „1 Maja”
44-322 Wodzisław, ul. Radlińska*)
56. ZSG Kop. „Makoszowy”
41 -800 Zabrze, ul. 3 Maja 118 *)
57. ZSG Kop. „Zabrze”
41-800 Zabrze, ul. Sienkiewicza 43 *)
58. ZSG Kop. „Miechowice”
41-803 Zabrze-Biskupice, ul. Zamkowa 2 *)
59. ZSG Kop. „Jastrzębie”
44-330 Jastrzębie, ul. Zdrojowa 3 *)
■H___
60. ZSG Kop; „Brzeszcze”
32-260
Brzeszcze, ul. Kościuszki 523 *)
32-510 Jaworzno, ul. Północna ~2 *)
61. ZŚG Kop. „Jaworzno”
Ś2. ZSG Kop. „Janina”
32-590 Libiąż, ul. KoDalniana
2*)
Kopalniana 2*1
63. ZSG Kop. „Siersza”
32-500 Trzebinia-Siersza *)
64. ZSG Kop. „Komuna Paryska”
32-510 Jaworzno, ul. Matejki 62 *)
65. ZSG Kop. „XXX-lecia PRL"
43-200 Pszczyna, ul. Konopnic
kiej 4
66. ZSG Kop. „Victoria”
58-370 Boguszów^ ul. Kolejowa 33 *)
67. ZSG Kop. „Nowa Ruda”
57-400 Nowa Ruda, ul. Stara
Droga 4*)
68. ZSG Kop. „Thorez”
58-300 Wałbrzych, Stary Zdrój
ul. Przywodna 1 *)
69. ZSG Kop. „Wałbrzych”
58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 5 *)
70. Filia ZSG Kop. „Wujek”
68 -200 Żary ul. Nowotki 33 *)
71. Filia ZSG Kop. „Halemba”
59-900 Zgorzelec, ul. Powstańców
Śląskich 1 *)
72. ZSG Kopalń Lubelskiego Zagłębia Węgl.
21-110 Ostrów Lu
belski, ul. Armii Ludowej 1
73. Filia ZSG Kopalń Lubelskiego Zagł. Węgl.
20-059 Lublin
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

.

—

___

_

____

wieczorem.

pocztowa 672.

—

....

—

Kraków, Wiślna 2.

uzyskania stanowisk na które wymaga się kwalifi
kacji zawodowych górniczych.
Absolwentom zasadniczych szkół górniczych zalicza się
czas nauki w szkole w wymiarze jednego roku do okresu
pracy wymaganego dla uzyskania specjalnego wynagro
dzenia z Karty Górnika.

rok do

japoń

TELEWIZOR Beryl 101
oraz
radio tranzystorowe

koszto

I

ok.

ski,

sprzedam.

„Ae-

„Hope",

damski
170 wzrostu
Telefon 365-69.

—

egza

—

ocieplacz

MASZYNOPISMA,

szkoły uprawnia absolwentów:

do noszenia odznaki absolwenta

wiązania

tra",

Zawodowego

za-

—

42-560 Sosnowiec-Za17. ZSG ńr 1 Kop. „Czerwone Zagłębie”
górze, ul. Armii Czerwonej 54 *)
41-300 Dąbrowa Górnicza,
18. ZSG Kop. „Generał Zawadzki”
ul. Konopnickiej 56 *)
19. ZSG Kop. „Gliwice”— 44 -100 Gliwice, ul. Kościuszki 15*)
44 -103 Gliwice-Sośnica, ul. Gen. Sikor
20. ZSG Kop. „Sośnica”
skiego 107 *)
40-208 Katowice, ul. Kg.
9 *)
21. ZSG Kop. „Katowice”
40-856 Katowice-Załęźe, ul.‘ Rewolu
22. ZSG Kop. „Gottwald”

25.

się,

wieczo

metalowe

NARTY

rysowania Inwestycji
przyjmi^e, szczegółowych
informacji udziela

w

Bogu

—

—

rem.

kreśleń

Zakład

3/9

sławskiego

KURSY

na

■ kalkulacji

czej

—

STEREOFONICZNY wzmącniacz lampowy 2X20 W

budowlanych
■ instalacyjnych
■ maszynowych

rzeczowe

—

41-250 Czeladź, ul. Milowicka 117*)
12. ZSG Kop. „Grodziec”
41 -250 Czeladź, ul. Milo
13. ZSG Kop. „Czerwona Gwardia”
wicka 117*)
14. ZSG Kop. „Jowisz”
41-250 Czeladź, ul. Milowicka 117 *)
15. ZSG Kop. „Dębieńsko”
44 -230 Leszczyny-Czerwionka, ul. Ko
palniana 1 *)
32-320 Czechowiee-Dziedzice, uL
16. ZSG Kop. „Silesia"

24.

■

uczniami szkół

—

—

23.

WPISY

kończący klasę III z wynikiem bardzo dobrym,
otrzymać, jako nagrodę, uroczysty mundur górniczy.

SZKÓŁ GÓRNICZYCH KOPALŃ WĘGLA

WYKAZ ZASADNICZYCH
1. ZSG
2. ZSG
3. ZSG

—

Sprzedaż

6

-na

Nauka

uczniowie
mogą

—

prak
otrzymują bezpłat
dodatek
wy

z

.

wklasieI—500zł;wklasieII—550zł—wklasie
III

równi

na

_

—-

ga,
16.

sinus, sprzedam.

jednorzędowe, ko

najlepszym uczniom wszystkich klas przyznaje
kończeniu roku szkolnego, pożyteczne nagrody

Ukończenie

1) i»moc materialną w gotówce, wynoszącą miesięcznie!,
a) dla uczniów nie korzystających z wyżywienia i zakwa
terowania

lutego

Przywileje dla najlepszych uczniów:

,

Kopalnia prowadząca szkolę zapewnia:

ferii

—

_

szkolnych
7) korzystanie
zawodowych, podległych Min. Oświaty i Wychowania
8) bezpłatne wyposażenie uczniów w komplet podręczników
i Przyborów szkolnych na okres nauki w szkole.
—

1944

pię.

pracach domo
godzin dzien
nie
przyjmę. Kraków,
Zapolskiej 27/57, tel. 713-27,
po godz. 17.

wych,

dwurzędowe ubranie, kurtkę

ubranie młodzieżowe

—

Polskiego",

w
czasie
latach 1940—
w
Krakowie
ku
Zgłoszenia: L. GrePrzemyśl, Owocowa

GOSPOSIĘ dochodzącą do

szulę elano-bawełnianą, (drugie półrocze) krawat, be
ret, półbuty męskie

—

'

klasie II

nego

„Pra

—

w

Kuriera

wydawanego
okupacji w

2

oraz

młodzieżowe

—

pojedyncze

„Ilustrowa

egzemplarze

po

—

ortalionową na podpince wełnianej, dwie koszule elano-bawełniane, krawat, beret, półbuty męskie
w klasie II
spodnie młodzieżowe, (pierwsze półrocze)
koszulę typu sportowego elano-bawełnianą

z

■ życiorys, dokument urodzenia, ostatnie świadectwo szkolne
■ za pośrednictwem dyrekcji szkoły, zawrzeć umowę z za

—

klasie I

w

dzieckiem

po
razy w tygodniu
łudniu. Oferty 90148
sa" Kraków. Wiślna 2.

8) umundurowanie:

górni
dyrek

przez

1

roczniki lub

608-60.

3) premię do wysokości 25 proc, stawki miesięcznej pomocy
materialnej, płatnej w gotówce, dla wszystkich uczniów
klas II i III, wyróżniających się dobrymi postępami w na
uce, obliczanej wg Stawek podanych w punkcie la
4) 50 proc, stawki miesięcznej pomocy materialnej w gotów
ce, w okresie ferii letnich (w miesiącach lipcu i sierpniu)
5) codzienny posiłek regeneracyjny podczas zajęć szkolnych,
dla wszystkich uczniów

nie przekroczony 18 rok życia
ukończenie szkoły podstawowej
zaświadczenie lekarza wytypowanego przez Przychodnię
Obwodową dla górników o przydatności do zawodu
czego. Skierowania na badania lekarskie udzielają
cje poszczególnych szkół, do których należy zgłaszać się
osobiście.

■ złożyć

dniem

z

—

-

pomocy

na

kunowy
pię. Oferty 90167 „Prasa”
Wiślna
2.
Kraków,

dochodząca

potrzebna. Rydla

I

FIAT’ 126 p,

_____

—

—
—

I
I
I
I

WDOWA bezdzietna, ren
cistka, lat 6Ó, niezależna,
posiadająca mieszkanie

Zguby

—

pozna pana kulturalnego.
Cel matrymonialny. Ofer
ty 90117 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PIES

zagubiony
nia.

PIES

Rozwiedzeni
Oferty 90153

—

wykształcenie
posiadający

NAGRODA za wrót watnych dokumentów

braku
mieszkanie,
jomości pozna w celu

zna
ma

Panią do
skromną, o miłej

prezencji. Poważne ofer
ty kierować: „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2, dla nr
90145.

regały, este

ekspozycji ar
chiwaliów, stylowe biurko,
stół z fotelami, zbiory sta
rych fotografii, klisz, wi
do

albumów
dokówek,
wszelki stary sprzęt foto
graficzny, książki i
kacje o historii fotografii,
zakupi Krakowskie Towa

.

Szczygłów 29, woj. kra
za

nagro

ZBIEŻEK Dionizy, zam.
zam. Bętkowice 15, zgubi!

legitymację

Vl/2421
przez Polski
nr

członkowski
—

wydani

Związek Nie

widomych.

—

$

Różne

publi

rzystwo Fotograficzne
Kraków, ul. Boh. Stalin

—

13

gradu

telefon 204-38

—

.

—

PRASĘ

—

—

por

15. I 1976 r. zgubiono
tfel z dokumentami na na
zwisko Braś Józef, zam.

dą.

,

tyczne szafy biblioteczne,
gabloty muzealne, urzą
dzenia

Janusz Krzenek, Kraków,
Kotlarska 14/7, tel. 138-19.

kowskie. Zwrot

Kupno
OSZKLONE

pozo

stawionych w pociągu re
Kraków.
lacji Wieliczka
-

trymonialnym
28,

—

—

—

z

lat

—

ręczną

kupię.

„Prasa”
na

kolanową

Oferty

—

Kraków.
*

2.

90147

Wiśl

GARAŻ

ogrzewany

Wf

najmę. Zakopiańska
(druga brama).
USZCZELNIANIE óldeń I
drzwi taśmą metalową *
wykonuje osobom
•*
nym Jerzy Zwoliński *
Kraków, tel. 465-07,
godz. 10—18.

prywat

-

—

—

—

—

—

TRZY MIESZKANIA
dwu- i

towe,

—

—

—

al. Racławicka 9
74. Filia ZSG Kopalń
koło Lublina.

w

w

trzypokojowe, superkomforpełni umeblowane, WEŹMIE

NAJEM

na

terenie Krakowa lub

Nowej Huty, dla obywateli węgier
skich, na okres jednego lub dwu lat,

’

Lubelskiego Zagł. Węgl.

SZKOŁY OZNACZONE

*) POSIADAJĄ

—

21-050 Piaski

INTERNATY.

.

odebrania. Adres: Geno
wefa
Czyżowska, 32-020
Wieliczka, Grabówki 121

Kraków,

półwyższe

5

m.

Wiśl

wykluczeni.

31-LETNI

odebra

duży
brązowy
wyżeł szorstkowłosy do

—

2.

do

—

—•

—

„Prasa”

—.

zaginął pies (3-mitsięczna suczka) rasy mie
szanej, wilczur (żółty).
Pies szkolony dla niewi
Wiadomość u
domego.
nagrodą: Nowa Huta, Na
14/13.
Skarpie

miłej powierzchowności
spoza Krakowa
poślubi
z
Pana po trzydzięstce,
wykształceniem wyższym
lub
średnim, zaradnego
życiowo
posiadającego

na

wyżeł -brązowy;

Urzędnicza 47,

25. I.

KULTURALNA, subtelna,
uczuciowa, domatorka, o

mieszkanie.

—

Krakowskie

Przedsiębiorstwo Robót

Telekomunikacyjnych
ul. ŁOBZOWSKA 20.

—

KRAKÓW,

Nr 26

(9408)

raw

ECHO

KRAKOWA

Sir. 5

towarzyszki KOSTRZEWY

arianna
Karolina
Sabina
Koszutska urodziła się
w
szlacheckiej rodzinie przed stu
2 lutego 1876 r. w Główlaty
czynie k- Kalisza. Pod nazwis
kiem własnym lub

była się w październiku 1910 r.
w Zakopanem.
Kiedy strzały w Sarajewie
spiętrzony kryzys doprowadzi
ły do światowego wybuchu,, na
organizacyj stąpił powszechny wzrost na
Wera, strojów patriotycznych, które
nymi
pseudonimami:
Kostrzewa czy M. Zboińska, da
europejskaburżuazja chciała
ła się poznać jako
nadzwyczaj wykorzystać dla szerzenia dążeń
wszechstronna działaczka
spo- nacjonalistycznych. W tej atmo
łeczno-oświatowa, działaczka re sferze w Krakowie w sierpniu
wolucyjna i ideolog ruchu ro 1914 r.
zorganizowana była
botniczego, konspiratorka, nau przez Koszutską, Wałeckiego i
i
dzienni
czycielka
publicystka,
Warskiego konferencja
przy
karka i organizatorka bibliotek. wódców PPS, SDKPiL i Bundu,
Urodzona w Królestwie Kon
potępiająca wojnę imperialis
gresowym większość życia spę
tyczną,
wzywająca robotników
dziła w Warszawie,
okresowo do
udziału
w
instytucjach
przebywała w Łodzi, na ostat przedstawicielskich i komitetach
ku w Moskwie. Zahaczyła tak
obywatelskich.
że o Kraków. Było to w 1908 r.
Podczas wojny Kostrzewa na
Koszutska ó$my rok związana leżała do
redakcji warszawskie
z
i
ruchem
była
rewolucyjnym
go „Głosu Robotniczego”. Z pra
już trzykroć odsiadywała wy cą redakcyjną zetknęła się już
roki. Nie załamało to
jednak wcześniej, będąc w latach 1907—8
młodej
kobiety. Wówczas w współredaktorką
„Na
pisma
Krakowie przebywał
Central barykady”, a w 1908—14 „Ro
ny Komitet Robotniczy PPS
botnika”.
Współpracowała ze
Lewicy 1 tu mieściła się redak wspomnianą
„Wie
„Myślą”,
cja partyjnego organu
„Myś dzą”, „Nowym Życiem”, „Świa
li
Socjalistycznej”. Koszutska tłem”, „Kuźnicą”, a plon
tej
współpracowała z „Myślą” i strony jej działalności został
brała tu udział w zorganizowa
wydany w 1961 r. jako „Pisma
niu I Konferencji PPS-Lewicy i
przemówienia”. Zmarła w 1939
w lutym
1909, a także II Kon r. w ZSRR.
która
odferencji tejże partii,
T. Z. BEDNARSKI
—

—

—
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STEFAN OTWINOWSKI
wybitny pisarz, zasłużony działacz społeczny i kulturalny,
prezes Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Pols
kich, długoletni radny miasta Krakowa, laureat Nagrody
Miasta Krakowa, odznaczony między innymi Orderem
Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżem Oficerskim i Kawaler
skim Orderu Odrodzenia Polski.
Odszedł gorący patriota i humanista. Kultura polska
niosła bolesną i niepowetowaną stratę.
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

po

Materna ty#programu, 22 NURT
ka, 22.30 Język angielski w nauce
i technice.
WTOREK
i:
9
Olimpijskie
Studio Młodych, 13.45 1 14.30
TV
Technikum Rolnicze, 16.25 Program
dnia, 16.30 Dziennik, 16.40 Obiek
tyw, 11 Na wielkim i małym ecz. I, 18 Stu
kranie, 17.30 XYZ
dio Telewizji Młodych, 18.50 Fak
ty
Opinie
Hipotezy, 19.20 Do
branoc, 19.30 Dziennik, 20.15 Wia
domości sportowe, 20.30 Przyppminamy, radzimy, 20.35 ,,Trzeci*
granica” film ser. TVP, 21.30 mterstudio, 22.15 Dziennik, 22.30 Opera, 23.65 Zakończenie programu.
UWAGA
Za zmiany w ostatniej
chwili
—

poniedziałek

—

Marii
Miłosława

LUTEGO

—

Teatry
Straszny dwór.
(Szczepańska 2) 31

18.38

Słowackiego
Krzysztofory
r.ritot
tora.

—

Kan

2 „Umarła klas*” T.
1»WST (Warszawska 5)

„przyjaciele”
J. Jarockiego.

Kobo
Abe
Kawiarnia
Grodzka

19.15
reż.

w

20 I<aPawiem” (ul.
baret „Zjazd rodzinny'
(premiera)
Kawiarnia „Literacka” 30 Kabaret

przedsiębior

Polskie Ratownictwo Okrętowe jako wyspecjalizowane
stwo morskie działa już ćwierć wieku. W tym czasie zapisało na
swoich kartach wiele wspaniałych akcji, w czasie
których załogi
statków PRO uratowały 9.259 osób, wiele jednostek,
dokonały 359
holowali dalekomorskich. Zawód ratownika
morskiego był u nas
nie znany. Ale przez te wszystkie lata załogi
jednostek ratowni
czych PRO zyskały sobie najwyższe uznanie na świeci* wśród
i
w
dziedzinie
wielu
wdzięczność
cjalistów
tej
załóg nie tylko
skich statków. Po wojnie, kiedy na dnie kanałów portowych le
żało wiele wraków, nasze załogi ratownicze wyspecjalizowały się w
podnoszeniu z dna morskiego zatopionych jednostek. Tylko od
1948 roku do 1957 wydobyli 299 wraków. Ostatnio polskie Ratow
nictwo Okrętowe modernizuje swoją flotę. Do eksploatacji weszło
8 nowych jednostek, a w tym roku PRO otrzyma dalsze dwie typu
R-27. Będą to „Tajfun” i „Sztorm II”. Na zdjęciu: „Pasat”
den zw statków PRO.
CAP
Uklejewski

spe
pol

—

je

—

KONKURS SZSP i „Echa"

«)

„Frant”.

—

wprowadzone w programie tea
re
trów, kin, radia i telewizji
dakcja nie bierze odpowiedzial
—

ności.

Kina

Wystawy-muzea

Noe*idnieei.I1n
Uciecha 15.65, 18, 30.15
Piaf (fr. 1. 16). Warszawa 15.45, 18,
20.15 Ucieczka gangstera (USA 1.
18). wolność 15.46, 18, 30.15 Sa
motny detektyw McQ (USA 1. 15).
*
Apollo 13.45, 18, 30.11 Sugarland
(USA 1. 15). Wanda 18,
express
18, 20.16 Syn (fr.-wł. 1. 15). Sztuka
18 ■Derwisz i

Kijów 17
(poi. 1. IŚ).

studyjne 15.45,
(jug. 1. 15). Ml. Gwardia
14.45, 18 Ziemia obie
cana
(poi. 1. 15). Wrzos (Zamoj
skiego 58) 18, 18, 20 Szczury Pary

—

śmierć

(Lubicz 15)

ża (fr. b.o.).
Teatralne 10)

Świt (N. Huta,

os

Muzeum Lenina, Oddział w Bia
łym Dunajcu (pon. wt. 8—18), Mu
zeum Narodowe
Oddziały: Su*
kiennice: Galeria polskiego
ma.
larstwa i rzeźby 1764—1900 (pon.
wt.
10—16,
niecz.), Szołayskich, pl.

9: Pol. malarstwo i
rzeźba do 1764 r. (pon. 10—16, wt.
12—18 wstęp wolny), Czartoryskich,
ze
Pijarska 8: Wyst. arcydzieł
zbiorów Czartoryskich
(pon. wt.

Szczepański

-

10—16), Archeologiczne,

Poselską

Starożytność i średniowiecze
Małopolski,
Kolekcje
zabytków,
archeologii
śródziemnomorskiej,
twórców z
Ikony anonimowych
XV w. (pon. 10—14, wt.
14—18).
Wolnica
1: Rzeź
Etnograficzne, pl.
10—18
by W. Ćwierzyka
(pon.
wstęp wolny, wt. niecz.), Galerie:
Pryzjjiat, Łobzowska 3: Wyst. B.
Szombathy oraz G. A. Cavelliniego (pon. wt. 9—19), Sztuki Nowo*
ezesnej, N. Huta, os. Kościuszkow
skie 5: „Interwencja” E. Krasiński
Sztuki
(pon. 18—21, wt. 11—18),
Prace
Współczesnej, Bracka 2:
Tomasza Holują (ponl 15—31, Wt.
11— 18), KTF, ul. Boh. Stalingradu
13: „Venus 75” cz. II (9—M), Ko
palnia Soli, Wieliczka (eodz. 8-w
18), Kramy Dominikańskie, Stolar
ska
8/10:
„Kompozycje” L. De
marczyk (pon. 18—31, wt. 11*-18).
3:

'15.45, 18, 28.15 Patt
Garret
i. Billy Kid (USA 1. 18).
M. Sala 15, 17.15, 19.30 Chleb 1 cze
Jeszcze trwa konkurs pn. „Pokój dla żaczka”, czyli na
kolada (wł. 1. 15). Światowid (N.
lepszą stancję studencką. Organizatorami współzawodnictwa
Huta, os. Na Skarpie 7) 15.45, 18,
jest redakcja „Echa Krakowa” i Zarząd Krakowski SZSP.
20.15 Zaklęte rewiry (poi. 1. 15).
Zgłoszenia konkursowe, przez wypełnienie niżej podanej
M. Sala 15, 17, 19 Anna 1 koman
dor (ZSRR 1. 15). Wisła (Gazowa
ankiety, należy wysyłać na adres ZK SŻSP, Kraków, Rynek
Gł. 8, Komisja Ekonomiczna z dopiskiem „Pokój dla żacz
21) 16, 18 Zbereżnik (ang. b.o.), 20
Zaborcza miłość (bułg. 1.18). Ma
ka”. Akces uczestnictwa w konkursie składać mogą
skotka
(Dzierżyńskiego M) 15,30,
jący pokoje studenci.
17.30, 19.30 Bilans kwartalny (poi.
dokona
Komisja konkursowa, po otrzymaniu zgłoszeń,
1. 15). Pasaż (Pasaż Bielaka) 15,
przeglądu i oceny proponowanych do wyróżnienia kwater.
16, 17 Przygody Bolka 1 Lolka, 18,
W końcowym etapie spośród'stancji uczestniczących W kon
20. 22 Pamiętnik szalonej gospo
kursie wybranych zostanie 10 najlepszych pokoi dla żaka;
dyni (USA 1, 18). Ugorek (os. Ugorek) 17, 11 Legenda o Paulu 1
Kwatera-laureat otrzyma miano Przodującej oraz I nagrodę
Pauli (NRD 1. 18). Sfinks (Maja
prezydenta miasta. Pozostałe, również nagrodzone, uzyskają
kowskiego 3) 16, 18, 20 Tragedia
tytuły Wyróżniających się stancji. Na zwycięzców czekają
Makbeta (ang. 1. 15). Wiedza (Ry
cenne
nek Gł. 27) 17.15 „Kanad*
Gus
nagrody. Rozstrzygnięcie współzawodnictwa nastąpi
w maju br.
ta**
Toronto” (poi. ta.o.). Kul
tura
Gł.
krakowskim
studen
37)
15.46, 18, 20.15
(Rynek
Wszystkich, którzy wynajmują pokoje
Chir,, Okulist. Prądnicka »/8f,
Cenny łup (fr. 1. 18). Mikro (Dziertom, oraz ich samych zapraszamy do udziału w konkursie
żyńskiego 5) 16, .18, 20.15 Doktor Chir. dsiec. Profcocim, Neurol.
„Pokój dla żaczka”.
Mladen (jug. 1. 18). Dom Żołnie- Prądnicka 35, Urolog. Grzegórzec
rza
23ą,
(Lubicz 46) 16, 18.30
Dzieje ka 18, Laryng. Kopernika
grzechu (poi. 1. 18). Związkowiec Pogot. Ratunk.: Siemiradzkiego!:
studyjne (Grzegórzecka 71) 15.48, wypadki tel. te,' zachorowania i
18, 20.15 No £ eodóktórkul (USA przewozy: 386-55, Rynek Podgór•ki 2 625-50, 857-57, al. Pokóju 7
bo.).
109-01, 105-73, Lotnisko Balice 745-tt
Pogot. MO tel. 07, Telefon Zaufa
nia 371-37 (18—32), dla d«ieci i młodzieży 811-42 (14—18), Straż Poi.
PONIEDZIAŁEK
I: 16.35 Pre08, Północ Drogowa, PZMot Kra16.40
g-ram dnia, 16.36 Dziennik,
ków 417-60 (T—22), Zakopane 27-97,
17
17
40
Obiektyw,
Zwierzyniec,
N. Targ 28-42, N. Sącz 208-25, TąrEcho stadionu, 18.05 „StUlpner
nów 38-96 (7—*16), Informacja OUzbójnik z gór” film ser/ pr. TV •ługach, Mały Rynek 5, tel. 585-88,
19 Szare na złote, 19.20 Do
NRD,
228-56, Nowa Huta: Pogot. MO tel.
Imię i nazwisko właściciela kwatery
branoc, 19.30 Dziennik, 20.15 Wia 411-11, Pogot. Ratunk. 422-22, 417-70,
domości sportowe, 20.25 Teatr Te Straż Poż.
433-33,. Dyżur pediatr.
lewizji „Kundel”, 21.30 „Świadko dla Nowej Huty, Szpital w Nowej
wie**, 22 Dziennik, .32.15 Serenady Hucie,
Dokładny adres
Informacja kolejowa zagr.
wieozorńe, 32.35 Zakończenie pro 222-48, centr. 237-60 -70, weW. 3514,
Imię i nazwisko studentów
gramu.
kraj. 595-15, 238-80 do 82, Informa
cja kodowa tel. 413-54 (dla N. Hu
PONIEDZIAŁEK
U: 17.15 Ję
230-13.
zyk niemiecki, 17.40 Program dnia. ty), 203-22, 203-42, 584-23,
17.45
Współistnienie i praktyka, Milicyjny Telefon Zaufania 316-41
262-33
(8—18),
Kriju
18.15 Człowiek i jego środowisko, całą dóbę,
19 Kronika, 19.20 Dobranoc, 19.30 Tow. Świadomego Macierzyństwa,
Młodz.
Poradnia
ul.
20.15
Wiadóińóśei
Lekarska,
Dziennik,
spor
towe, 20.25 Świat, obyczaje, poli Boh. Stalingradu 18: tel. 878-08
Uczelnia
tyka, 20.55 Pieśni i tańce z Kraju (codz, 9—18). Wizyty domowe le
Wydział
chorób dzieci
Lek. Spół
Tysiąca Jezior, 21.25 „24 godziny’*, karzy
dzielnia Prący, tei. 583-43, 568-86
kierunek
21.85 „Mr Polimex-Cekop jedzie na
południe” rep.i' 31.55 Zakończenie (16—23.36). Informacja TurystyCzńM
Pawia 8, tel.
,/Wa wel-Touri st”,
260-91 (8—18), Informacja
Kulturalna, KDK, pok. 144 (III p.) tel.
to zrobić albo Bonecki, albo Mirek. To może jest bar
244-02 w godz. 11—18, Fagot. Radzo mądre, to co ty, Romku, mówisz, ale nie
tyńkowe: Skawina 09, Wieliezkt I,
naj, że Turczyński ma alibi na czas śmierci Zarzeckie 967-60, Krzeszowice 9, 88, Myślanice te, Proszowice 9
go. Bóftecki był o Joannę zazdrosny i wcale mu się
nie dziwię. Na krytyczny wieczór nie ma alibi. A Mi
rek?
zapytał Czerwińskiego.
Mirek nienawidził denata. Nie potrafi. również
Rynek ®ł. 42 (tlen), ,N. Hjjjkt.
wyjaśnić skąd wzięła się przy zamordowanym jego
Centrum A. w. 3 (tlen), pl. Wol
Milc-Ziembińśka
kawiczka i był ostatnią osobą, która widziała Zarzec
ności ł, pstrowskiego H (tlen).

naj

wynajmu

-
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STEFAN OTWINOWSKI
wybitny pisarz, krytyk i felietonista, długoletni prezes
Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, wy
chowawca i przyjaciel młodego pokolenia pisarzy, patrio
ta i humanista, za zasługi dla kultury polskiej wyróśniony Orderem Sztandaru Pracy n klasy, Krzyżem Oficer
skim i Kawalerskim, Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą
Miasta Krakowa oraz innymi odznaczeniami, medalami
i nagrodami literackimi.
Wraz z Jego śmiercią nasze miasto straciło szlachetnego
człowieka i nieprzeciętnego twórcę.
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI
URZĘDU MIASTA KRAKOWA

b■

8. ta.

Maria

z

Solarzów Piwowarska

—

Dyżury

—

—

-

Wytnij—wypełnij

Telewizja

Konkursie

Kupon

w

.POKÓJ

DLA

’

ŻACZKA

—

.

kwiaciarka, najukochańsza Mamusia i Bab
cia, opatrzona św. sakramentami, zmarl dnia 28 stycz
nia 1976 roku, w wieku 69 lat.
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie
w kościele parafialnym św. Józefa w Krakowie-Podgórzu, we wtorek 3 lutego, o godzinie 8.
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu, o godzinie
13.30 na cmentarzu Podgórskim
o czym Przyjaciół
i Znajomych zawiadamiają, pogrążeni w głębokim żalu,
CÓRKI, SYN, ZIĘCIOWIE, WNUK i RODZINA
krakowska

—

Na liście członków grupy „Nefretete”
referował
Kłosowski
znajduje się również nazwisko Huberta
—

—

—

—

—

Grinberga. Według danych Wojskowego Iństytutu Hi
storycznego
zaginął. W biurze adresowym nikt o
takim nazwisku nie figuruje. Przed wojną i w czasie
Okupacji mieszkał na Długiej. Możemy domniemywać,
CHRYZANTEM
że Grinberg i Kaktus to ta sama osoba.
Ni* mamy na to jednak żadnego dowodu. Wojtek
Urszula
w- zapytał sierżant Grygo
czy w tym Instytucie po
wiedzieli ci, że Grinberg zaginął, czy zginął?
Pewnie do tego, żeby zamówić sobie wizytę u oku
Zaginął.
listy.
Szefie, coś mi dziwnego chodzi, po głowie.
Wojtku, prosiłem bez błazeństw! Poczucie humoru
Kłosowski już otworzył usta, żeby odpowiedzieć, ale u
milicjanta jest rzeczą bardzo cenną, ale staraj się w
ubiegł go Czerwiński.
tej chwili iść za tokiem rozumowania Romka.
Staram się, ale nie mogę nadążyć.
Dzisiaj absolutnie ni* cheę słyszeć waszych prze
Zwróciłeś uwagę
komarzań. Mów, Romku!
zpytał Czerwiński
jakie
Zastanawiam się od dłuższego czasu, czy Turczyń oczy ma Turczyński?
ski i Zarzecki spotkali się z sobą w Warszawie.
Czy to gwiazda filmowa, żebym mu W Oczy za
Z pewnością
Prze glądał? No jakież może mieć oczy, normalne, nie?
odpowiedział Czerwiński.
de wszystkim zeznał to sam Turczyński i nie widzę
Normalne, tyle, że bardzo wąskie i zielone.
powodu żeby mu nie wierzyć. Potwierdziła Piotrowska,
Czy wyście na głowy poupadali?! Iluż ludzi ma
córka Tarczyńskiego i chyba Majcherczykowa.
wąskie, zielone oczy? A to, że nosi okulary? Na dobrą
Turczyński mógł powiedzieć wszystko, co.mu ślina sprawę każdemu z nas by się to przydało!
na język przyniosła. Piotrowską szef nielicho wnerwił
Fakt, nie anegdota
powiedział Czerwiński.
mówiąc jej o spotkaniach Grażyny z Zarzeckim i A to có powiedział Romek jest zastanawiające, tyle
przez babską przekorę mogła tak powiedzieć. Córka tylko, że my chcielibyśmy spotkać Grinberga, a mamy
Turczyńskiegó (twierdzi, że Zarzecki był podejmowany do czynienia z panem Turczyńskim.
przez jej rodziców, ale jej brat mówi coś wręcz prze
Mógł zmienić nazwisko
powiedział Romek.
ciwnego. Na Majcherczykowej też bym nie polegał,
Mógł, ale nie zmienił
powiedział Kłosowski.
bo Turczyński mógł być u nich nawet pięć razy dzien
Skąd wiesz? Po wojnie ci, co chcieli zmienić naznie, ale Zarzecki mógł siedzieć w swoirn pokoju i nie wjsko nie zgłaszali się do sądu. Było przecież dla wszy
mieć o tym pojęcia.
stkich jasne, że w zrównanych z ziemią miastach nie
Chyba wszyscy na raz nie umówili się, żeby wpro ocaleli nie tylko ludzie, ale i dokumenty.
wadzić nas w błąd
a poza
powiedział Kłosowski
To bardzo śmiała hipoteza Romku
powiedział
tym do czego zmierzasz?
Czerwiński *“ przekażę ją pułkownikowi.
Do tego, że Turczyński od kilku da( saeaąt posić
Pewnie się mylę
Romek wziął do ręki długo
przydymione okulary.
ale z której strony nie patrzę na tę sprawę, za
Kłosowski postukał ręką w czoło patrząc wymownie pis
żadne skarby nie mogę się doszukać motywu tego mor
na Romka.

zapomi

ŚMIERĆ
WŚRÓD

—

—

—

rę

kiego żywego.

—

—

Poza

—

—

—•

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—-

—

—

—

—

—

—

—

—

,

—

—

—

—•

—

—

—

—

—

—

Rozumiem Romku do

dfiał Czerwińsk*-

czezo

zmże«eMtc

—

newia-

derstwa.
-tjy .Wm t®w!

w

powiedział

s&&ws£

w-

Apteki

—

—

—■A

mordercą

—

powiedział

może wiesz kto to

Romek.

Różne

zapytał Kłosowski.
ZOO (Lasek Wolski) od gada. *
Niedługo będę wiedział. A rękawiczka? Słuchaj,
to przecież proste!
Czerwiński dotknął ręką czoła do 15.
Salon Gier Sport.
ul. Marka
Mirek pomagał ustawiać Zarzeckiemu kwiaty na
34
Planty CIO—21).
grobie Krawczykówny, rękawiczkę z prawej ręki zdjął
ul. Pstrow
Salony
rozrywkowe:
i położył z bóku.
skiego 12 oraz os. Na Kozłówce
A potem rąbnął Zarzeckiego i zwiał Zapominając
dl*-Xl).
zabrać
Kłosowski.
ją
dokończył
®5BssBssBśsaaaHc»BHHBnonBW
Czerwiński.
Głupstwa opowiadasz
powiedział
jest?

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Co z Boneekim?
Nie mogłem sobie odmówić przyjemności
szenia go tutaj. Będzie o trzynastej.
Co z .tymi świecidełkami Piotrowskiej?
tał Czerwiński.

W

—

—

—

—

Do

dziewczyn i złota, to my,
powiedział Kłosowski.

zapro

szczęście

—

losowanie:

15, 18, 25, 31. 35

sapy-

dodatkowa 4
II losowanie:

ni*

powiem, mamy
Jak do tej pory
nie wiadomo. Rozmawiałem z kobietą, która sprząta
u
Piotrowskiej i Łozińskiej. Jest to sprzątaczka z
przedszkola, w którym pracuje Łozińska. Olszakowa
cieszy się w pracy nienaganną opinią. Potwierdziła,
że Piotrowska miała te przedmioty. Czuła się bardzo
dotknięta, jak tó i ówó zaczęło z mieszkania Piotrow
skiej ginąć. Nie chciała tam sprzątać. Łozińskiej
nak udało się ją przekonać, że Joanna gdzieś to sama
—

31

LAJKONIKU:
I

24, 28, 40, 42, 45

—

końe.

dodatkowa 5
band. 139 i

M24

KAROLINCE:

W
I

losowanie:

10, 28, 33, 37,

42

dodatkową 39

jed

końe.
n

zawieruszyła.

band.

mom

iłowanie:

dodatkowa 38
band. 88883

Trzeba Zawiadomić sklepy „Jubilera”. Macie dę
kładny opis tych przedmiotów
powiedział Czerwiństoi, .patrząc aa Mgar«k.
Idę do pułkownika.
—

końc.

—

11, 18, 21, 22, 37

—

lMdwanie:

jESBJ

'

1«,18,25,34,44

Po

porażce

ze

Stoczniowcem

Dziś

o

Wawelskie Smoki"

godz. 14-tej

Nasi hokeiści
KIEDY właśnie „Echo” dociera do rąk Czytelników, w
Innsbrucku na tafli „Olym-

—

Czaja był prawie niewidoczny.
ze

Stoczniowcem

pra

kiem oraz u siebie z
niem i Górnikiem. Nie

także zapominać o mistrzu Pol
ski Resovii, który złapał wresz

oddech (wygrana z Płomie
niem) i Stoczniowcu. Oba te ze
społy wyprzedzają krakowian w
tabeli o 1 punkt. Trudno
więc
przypuścić,
zakładając nawet
cie

pewne wygrane hutników

w

—

—

14:16, 11:15).

15

6. HUTNIK

'15
14
15
14

7. Gwardia
8. Górnik
9. Stal
10. Legia

6 26—31

5
5
5
3

28—33
24—34
19—38
15—34

uwagi

na

dobnie

—

'

—

—

—

'

—

-

—

Polski

—

—

SIATKARZE krakowskiego AZS
doznali przed własną publicznością
porażek i to z zespołem, który
ich bezpośrednio wyprzedzał w ta
beli, z Karpatami Krosno w so
botę 2:3 (7:15, 12:15, 15:11
7:15). a wczoraj 1:3 (15:11,

Dolczewski

nut

—

trzynie

—

14 12 37—14
14 8 30—23
15 7 29—30
14 7 23—27

—

—

pozostałych spotkaniach padły wyniki: AZS Olsztyn
Gwardia 3:0,
Resoviar
Płomień 3:0 i Górnik 3:0, Stal MięGórnik 3:2 i Płomień 1:3,
Płomie lec
Avia 0:3.
należy Legia

siatką

w

w

—

po

TABELA:

Pod

pełni wykorzystali atut własnej pu
kolejnych meczach
zgodnie zresz ą z
dwa pewne zwycięstwa. Co prawda w sobo
przewidywaniami
tę „Wawelskie Smoki” zbyt często nie ziały ogniem. Spotkanie
z Lechem nie było popisowym
występem krakowian. Wczoraj
natomiast Wisła rozgromiła Pogoń, odnosząc rekordowe w nistorii ligowych meczów .zwycięstwo
128:73!
skła
WISŁA
LECH POZNAN 98:86 t wystąpiły w osłabionych
dach : Wisła bez Seweryna, a Lech
(13:39). Najwięcej punktów strze
Kostenękiego i Pawełczaka
lili: dla Wisły
Laniros^ 25, Ła ’bez
Wisły

bliczności, odnosząc

—

zgo

AZS Olsztyn
Płomień
Avia
Resoria
Stoczniowiec

lr?

KOSZYKARZE

'

W

1.
2.
3.
4.
5.

*Ł

.

do końca sezonu me
czach, że ich rywale Zaczną
dnie przegrywać...
(WiGr)

zostałych

&

(A. Seweryn t
kontuzję nie grał po
w
sobotę), rezerwowi
jak
‘
zawodnicy spisywali się jednak
również dobrze, szczególnie Wielebnowskl, który zdobył 100 punkt
już w 30 min. Za wczorajszą grę
cala drużyna zasługuje na, wyróż
1
nienie. Najlepszymi zawodnikami
byli: Dolczewski, Ładniak, Gaź
I
dzina i Międzik. (KAS)
I
W pozostałych spotkaniach padi dniak
1
Pogoń 101:72
21, Międzik- 16, Gardzina 12. (kontuzje) Mecz nie był ładnym ly wyniki: Resovia
widowiskiem.
Obserwowaliśmy 1 Lech 114:75. AZS. W-wa
dla Lecha
WyTybinkowskl 30, Dumało pomysłowych akcji, więcej
brzeże 74:90 i Spójnia 64:93, Po
rejko 20, Glinka 18. Oba zespoły
natomiast było siłowej koszyków
lonia
Spójnia 88:77 i Wybrze
że 76:67, ŁKS
Start 74:61 i Lu.
ki.
blinlanka 71:65,
Start
Śląsk
Po przerwie krakowianie zaczę
82:67.
li grać uważnie w obronie, prze
kilka ładnych akcji,
prowadzili
TABELA
zakończonych celnymi strzałami.
Krótko mówiąc opanowali sytua
25 47 2351—1917
1. WISŁA
25 44 2009—1818
cję 1 w 26 min. prowadzili już
2. Polonia
59:47. Wtedy jednak najlepszy za
25 44 2160—1866
3. Resovia
wodnik „Wawelskich Smoków**
25 43 2020—1803
4. Śląsk
Gardzina, „zarobił’* piąte przewi
25 41 2191—1979
5. Wybrzeże
nienie
zdaniem
w
25
38 1959—1998
(naszym
.tym
6. Lech
25 35 1895—1952
sędziów była
wypadku decyzja
7. ŁKS
25 34 1747—1941
niesłuszna), a drużyna Wisły jak
W KOLEJNYCH meczach o mistrzostwo I ligi koszykarki Wi
8. Start
stanęła w miejscu Wykorzy
25 33 1585—1831
9. Lubllńianka
sły odniosły łatwe zwycięstwa nad najsłabszym zespołem ekstra by
stali to koszykarze Lecha, któ
25 33 1885—1960
W. Spójnia
klasy, Czarnymi Szczecin. Do końca rozgrywek pozostały jeszcze

W SPOTKANIU ekstraklasy siatkarzy krakowski Hutnik
w Gdańsku ze Stoczniowcem 0:3 (8:15, 2:15, 10:15).
Siatkarze gdańscy
rozegrali niezłe spotkanie, podczas gdy
Hutnik zawiódł całkowicie
nawet as atutowy krakowian
Porażka

O
,

pia-Eisshalle” rozpoczął się
(godz. 14-ta) męcz eliminacyj
ny w ramach turnieju olim
pijskiego pomiędzy Pofcką a
Rumunią.
Zwycięzcy
tego
spotkania (przy remisie będą
egzekwowane rzuty karne) awansują do pierwszej szóstki.
Przypomnijmy, że Rumuni
przyjechali wczoraj do TSnsbrucku
ze
po
wygranej
Szwajcarią 5:4 a Polacy odnotowali ostatnio 3 zwycięstwa w RFN. (F)

przegrał

ktycznie przekreśla szanse Hut
nika na zajęcie trzeciego miej
sca
w
tabeli.
Miejsca, które
gwarantowałoby hutnikom udział w organizowanych
przez
PZPS IV turniejach. Do końca
rozgrywek pozostały Hutnikowi
3 spotkania: u siebie z Legią i
Avią oraz we Wrocławiu z
Gwardią.. Zajmująca aktualnie 3
miejsce w tabeli Avia, wyprze
dzając krakowian o 2 pkt. ma
da rozegrania jeszcze 4 mecze:
wyjazdowe z Gwardią i Hutni

rozpędu!

■

r
rc

grają z Rumunia!

nie tracg

trzy podwójne serie spotkań.
Krakowianki grają jeszcze w Ło
dzi z ŁKS-em, w Krakowie że
Spójnią i w Lublinie z AZS-em.
o
ile Polonia nie przegra żad

nego meczu, to mistrzyniom Pol
ski do obronienia
zaszczytnego
tytułu potrzebne będą dwa
ty, Jesteśmy przekonani, że dru

punk

żynąkrakowska
szansę!

wykorzysta

w
Najlepszymi
koszykarkami
drożynie zwyciężczyń były: Sta
rowieyska, Bemiak i Biesiekier

ska.

WISŁA

CZARNI

89:73

(56:40).
Najwięcej punktów zdobyły: dla
Berniak
Iwaniec
22,
19,
Wisły
Starowieyska 15, dla Czarnych
—

—

Jaroszewska 20.

rzy w okresie czterech minut od
robili dziesięć punktów (30'min.:
59:57
dla Wisły)
Lecz
na
tym |

wyczerpały się możliwości
niaków.

1729—2134
1802—2126

pozna

...Zwycięstwo „Wawelskich Smo
jest w pełni zasłużone, lecz
w
sobotę zagrali oni słabiej niż
zwykle. Na wyróżnienie zasłuży
li: Gardzina, Ładniak i Międzik
ków

Wczorajszy mecz (Wisła) oraz Glinka (Lech).
miał podobny przebieg do sobot
WISŁA
POGOŃ 128:73 (64:30).
WISŁA
CZARNI 94:61 (52:31). niego. Mistrzynie Polski mimo iż Najwięcej
punktów zdobyli: dla
na
zwolnionych Wisły
Dolczewski 24, WielebPunkty, dla Wisły zdobyły.: Ber- grały wyraźnie
niak 29, Biesiekierska 16, Iwaniec obrotach, odniosły przekonywają nowski 21^ Langosz 20, Kwiatkow
ce
Na
boisku
Zwycięstwo.
wystą ski i Międzik po 17, dla Ppgoni
12, Wiśniewska 11, Wereda 8, Kapiły wszystkie podopieczne treluta i Starowieyska po 7, PonikWanfórek 16. Koszykarze Wi
nera
L.
(KAS)
Miętty.
wia i Wojtal po 2 Najwięcej punk
sły rozpoczęli mecz w wielkim
tów dla Czarnych zdobyły: WęcW pozostałych spotkaniach padminutach
stylu, w pierwszych
kowicz 17, Jaroszewska 14. Tylko ly wyniki: AZSz Poznań
AZS grali wprost koncertowo, wyłapy
'szczecinianki Lublin 79:70 i 104:51, AZS W-wa wali piłki, przeprowadzali szybkie
przez pięć, '.minut
ataki, dużo i celnie strzelali. W
Olimpia 69:56 i 68:77, Stomil
starały się nawiązać równorzędną
10 min. prowadzili już 40:19. W
walkę z renomowanymi przeciw Polonia 60:72 i 69:70, Spójnia
niczkami
(w 5 min. prowadziły ŁKS 68:61 i 71:69. W tabeli pro drugiej części spotkania z pierw
57 pkt. przed Po
nawet 14:12), później jednak za;
wadzi Wisła
szej piątki występował na boisku
52 pkt. oraz ŁKS-em i tylko Międzik i przez kilka miznaczyła się bardzo wyraźna prze lonią
50
Trener
krakowskie
Spójnią
po
pkt.
waga Wisły.
go zespołu, L. Miętta wprowadził
na boisko wszystkie swoje zawod
niczki (oprócz wymienionych wy
żej grała również
Jakóbćzyk).

SZCZYRK. W konkursie sko
ków o mistrzostwo Beskidów

rozegranym na średniej skocz
ni zwyciężył P. Pija. (BBTS)
za skrk;
riługości 49,5 i 40.5 m.
łOdZ. w' wieku 56 lat, zmarł
reS. W. Kaczmarek, b. poseł
do Krajowej Rady Narodowej,

—

—

—

—

.

współtwórca

-

—

—

i
i

sportowej

prasy

PRL..

w

CHORZÓW.

—

—

29
29

25
25

11. AZS W-wa
12. Pogoń

W sparringowym
piłkarskim miejscowy
pokonał czechosłowacki

meczu

Ruch

Trencin

zespół T.J

1:0

(1:0).

—

.

—

—

zespo

Hutnika 13:5 i są jedynyin
łem grupy 4X, który ‘nie doznał

—

zawodów
panczemstek Amerykanka S.
Yoiing ustanowiła w biegu na
dyst. 500 m rekord świata
nikiem 40,91 sek.
DAVOS.

Podczas

W

jeszcze porażki. Wg
kolejności
(na
wag zwyciężyli
pierwszym
Dusik
miejscu gospodarze):
wygrał z Bugajem (przewaga w I r),
walka Szpondera z A. Rysiem
z powodu kontuzji pięściarza Hut

TOTO-LOTKU

^Wytóeo^ano
następujące numery: I losowanie
4, 16, 17, 19, 39/48, dodatk. 28;
8, 17, 35, 33, 41, 45.
I II losowanie
Wylosowano końcówkę banderoli
.

—

—

—

897217.

nika

ANTERSELVA.
W
mistrzo
stwach świata biathlonistów
km
zwyciężył
a Polska zajęła 4

halowym tur
nieju piłkarskim zespół kra
kowskiej Wisły zajął 4 miejsce.
MOSKWA.

W

Królem strzelców
Kmiecik (9).

został

K.

TASZKIENT. W towarzyskim
bokserskim ZSRR
nał USA 14:4.

poko

meczu

'

BRUKSELA.
W
tenisowym
o Puchar Europy Polska
przegrała z Belgią 0:3.
meczu

Pod koszami II

ligi

—

Kraków

wiosennej rundy ekstraklasy pomiędzy .zainteresowanymi

rony w Łodzi ze
kowianle wygrali

Społem,

Kra-

sobotę 82:65
(41:30) i wczoraj 69:67 (30:29). Kow

szykarze krakowskiego AZS-u wy
z
grali w sobotę w Piotrkowie
piotrcoyią 62:60 (37:32) i przegrali
Wczoraj 61:62 (48:32).

7

miejsce

Garbarni

Marcjasz
po
zaciętym pojedynku
uległ Ma
kowcowi.

OKAZJI rocznicy wyzwolenia

Sosnowca rozegrano tam halowy
turniej juniorów la skarży. W im
prezie uczestniczyli także młodzi
cy Garbarni
zajmując w silnej
konkurencji T* miejsce.

—

(W.D.)

♦

gespoW DRUGIM

„Krakusy obstają twardo przy meczu w sobotę późnym wieczo
rem^ gdyż musiałaby wracać nocą
lutego a my w per do
lub korzystać z hotelu
spektywie meczu z Hamburger w Mielca,
Krakowie; aby podróżować *w
SV pragnęliśmy grać pod Wa
dniu następnym. Najkorzystniej
welem w sobotę tj. 28 lutego. sze dla
w
za
obydwu stron
Sami nie występują, w Pucharze istniałych okolicznościach
a tak
że
dla
ale
nam...
re
UEFA,
sympatyków futbolu, jest
utrudniają
zorganizowanie. meczu w niedziel
generację sił.”

szów

.Na
cin:

—

ne

rzeczywiście

chce

w

Szcze

ataku na kosz Betniakówna.
Fot. J. Rubiś

południe! (JAF)

grun

zdjęciu: fragment
z Czarnymi

15:5.

z meczu

wiślaczek

—

Wisła

spotkaniu tej grupy
Tarnów pokonał Stal Rze

Metal

terminie 29

NA
PŁYWALNI
krakbwskiej
Wisły odbyła się wczoraj I runda
zawodów
pływackich o Puchar
Polski. Wyniki
kobiety: 200 m‘
dow.
J. Kupis (Unia) 2.15,2 sek.,
200 m klas.
A. Skolarczyk (Um
2ia*_2'44,6 5ek-grzbiet.
Z. Wojnowska
(Unia) 2.33,6 sek.
200 m mot.
J. Kupis
(Unia)
2.38,8 sek.. 200 m zmiennym
A. Skolarczyk
(Unia) 2.32,4 sek.,
—

Piłkarze

Cracoyii
wygrali w hali Wandy

—

je... .Jedenastka „Białej Gwiaz
dy” rzeczywiście, mogłaby grać
dzień wcześniej, we wspomnianą
sobotę, ale... nie ułatwiłaby Stali,
lecz utrudniła, przygotowanie się
800 m dow.
do rozgrywek, własnym piłka
D. Sieradzka (Stal
M.) 10.07.0 sek., 4x100 dow e- stal
rzom. Należy bowiem uwzględ
M. 4.20,0 sek.;
mężczyźni: loo m
nić, że o ile Stal przez cały styWHALI1krakowskiej Wandy odbył się II turniej piłki dow.
.l.
Nowicki
(Polonia
czeń i luty trenuje w komplecie,
nożnej, w którym pozą zespołem gospodarzy uczestniczyły JT-T.t.0”’1 Sek '"**m klas;"—
o tyle Wiśle PZPN zabiera:
A.
rezerwy- drużyn: Hutnika, Cracovii, Garbarni i Wawelu oraz M. Sobiczewski (Polonia
W-wa)
I zespół Grębałowianki.
Szymanowskiego, Płaszewskiego i
2.41,6 sek., 200 m grzbiet.
P.
Kmiecika na zgrupowanie kadry
W finałowym meczu zmierzy
Uczestniczące w turnieju zes
do Hiszpanii a ponadto Nawałkę
do Libii. Wspomniani wyżej pił poły podzielono na 2. grupy eli- ły się rezerwa Cracoyii z Wan
W
meczu
karze wracają do kraju dopiero minacyjne. W grupie Ipiętw- dą. Po emocjonującym spotka
28 lutego tj. w czwartek (jeśli sze miejsce zajął zespół Cracoyii niu zwycięstwo 7:6 (3:3)
przy
nie nastąpi opóźnienie) i należy po zwycięstwach s nad Garbar padłe piłkarzOm'Cracovii. Bram
się im chyba krótki odpoczynek nią 5:1 i Wawelem 7:3. Ponadto ki dla zwycięzców
zdobyli:
W grupie ■I Garbarnia pokonała Bąk4,A.Nenko2iW.Nenko1,
a trenerowi umożliwienie prze
II
zwycię dla pokonanych: Uniwersał 3
prowadzenia 1—2 treningów ze Wawel 8:3. W grupie
społu w komplecie.
żył zespół Wandy po zwycięstwie oraz Pater, Mardyła i Koczmanad Grębałowianką 4:1 i remi ra
po L Finałowy mecz toczony
Dodajmy jeszcze, że rozgrywa
nie spotkań w listopadzie, lutym sie z Hutnikiem 2:2. Ponadto w był w szybkim tempie, a piłka
a
nawet w marcu, szczególnie w grupie tej Hutnik wygrał z Grę
rze obu zespołów nie oszczędza
godzinach
wieczornych ,1 przy bałowianką 4:2.
li się. Zwycięstwo
szczęśliwe
świetle elektrycznym, nie tylko
W
naraża gospodarzy (vide:
mecz
pierwszym wczorajszym (na kilkadziesiąt sekund przed
końcem meczu było 6:6) przypaWisły z Ruchem na zakończenie meczu, decydującym ó zajęciu
jesiennych bojów) na poważne
5 miejsca w
turnieju, Wawel dło rezerwie Cracoyii, w której
co trzeba zaznaczyć występowa
często rzędu 300 tys. zł
straty,
z
Grębałowianką 6:9.
PIŁKARZE krakowskiego
Waale także uniemożliwia oglądanie przegrał
W kolejnym spotkaniu, stawką ło kilku graczy I zespołu (m. in.
ich zagorzałym zwolennikom. Nie
welu rozegrali wczoraj sparringoi
A.
W.
Nenko).
trzecie miejsce w Bąk, Sroka,
którego
było
i
bowiem
ma
20
lat
każdy
jest
Królem strzelców turnieju zo Wy mecz z aktualnie 12 zespołem
skłonny stać na chłodzie, mrozie, imprezie Hutnik pokonał Gar stał
10 bra
Bąk (Cracovia)
grupy północnej II ligi
Jagiel
bramki
barnię
5:2, zdobywając
czy podczas zamieci przez 2 go
mek, najlepszym bramkarzem lonią Białystok. Mecz zakończył
dziny na widowni otwartego sta ze strzałów J. Wojtaszaka i Fiołek
(Wanda), a najlepszym się wynikiem nierozstrzygniętym
dionu. Zresztą Stal nie' miałaby Blrka (obaj po Ą oraz S. Wojzawodnikiem J. Wojtaszek (Hut 2:2
(0:1), a bramki dla ratomi.z
L
wielkiej
korzyści
rozgrywania taszak*
nik).
(WiGr)
Rosiek i Chrobak.
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mot.

(Wisła)
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2.18,2

Bodzoń

sek., 200 m
(Wisła) 2.24,8

sek., 200 m zmiennym
p. Dłu
(Wisła) 2.24,3 sek., 400 m doW.
L. Nowicki (Polonia
W-wa)
Wisła
4.32,0 sek., 4x100 dow.
4.04,4 sek. W łącznej klasyfikacji,
—

cik

—

—

prowadzonej wg tabeli wielobojo
wej, po pierwszej rundzie prowa
dzi zespół stali Mielec
114'87
11173
pkt przed Unią Tarnów
10 037 pkt.
pkt. 1 Wisłą Kr.
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REDAKCJI: „Echo

Kra

kowa” ul. Wiślna 2. 31-007 Kraków,
(„Echo Krakowa” skrytka poczt.
64, 30-960 Kraków) Telefony: centr.
235-60, redaktor naczelny 246-78, se
kretarz odpowiedzialny 580-93, dział
miejski 219-48, dział łączności 1

czytelnikami 542-53. dział sportowy
543-58, Biuro Ogłoszeń 553-40.
REDAGUJE KOLEGIUM: Teresa
Stanisławska
redaktor naczelny,
Czesław Morawetz
sekretarz od
Marla
Kwiatkow
powiedzialny,
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ska,
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łami.

Czy

zremiso

Ćwierz

Poniedziałkiem.
wał z Komendą,

się mówi w Mielcu ną każdym, nierpal kroku?
Czy wiecie,
Zarzuca się GTS Wisła w Krakowie, że nie chce się zgodzić na
przyspieszenie o jeden dzień meczu'piłkarskiego'na inaugurację
oo

szkodzić Stali? Zbadaliśmy
n-LIGOWE zespoły krakowskich townie sprawę i cóż się okazu

koszykarek i koszykarzy rozgry
wały swe spotkania na wyjazdach.
Koszykarki Hutnika niespodziewa
nie
dwukrotnie
uległy w Pru
szkowie miejscowemu SZS-AZS w
sobotę.61:66 (31:33) 1 wczoraj 58:68
(31:33). Także nie powiodło
się
koszykarkom krakowskiego AZS-u
w Stalowej
Woli. Przegrały one z
59:73
.miejscową Stalą w sobotę
(30:33) i wczoraj 55:57 (34:32). Suk
cesem
zakończyły się niecze KO-

za

—

Mielec

zespół
miej-

sce.

została

otrzymał punkty w.o., Jaskiernik
po ładnym, szybkim pojedynku
przegrał z Rojem, Pieniążek po
konał Majkrzaka (poddanie w II
r.). Lewandowski wygrał jedno
głośnie z Gądkiem, a Rajczyk z

141442—9

dyst.

na

uznana
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rozstawnym

wir.

—

nieódbytą, Zieliński wypunktował
jednogłośnie Talara, Bohosiewicz

wy

biegu
4x7,5
ZSRR,

pięścia

Wisły pokonali zdecydowanie

rze

Oto Billy t Susie
maskotki
narciarskich mistrzostw świa
ta, które odbędą Się w 1973
roku w Garmisch-Partenkirchen.
Fot. CAF

elimi
mi

W KOLEJNYM spotkaniu,
do
indywidualnych
strzostw Polski w boksie,

nacji
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gium
WYDAWCA: Krak. Wyd. Prasowe
RSW „Prasa
Książka
Ruch*,
ul. Wiślna 2. Nr IndekM 25009.
DRUK:
Prasowi
Zakłady Gra
ficzne RSW „Prasa
Kslątka
Ruch”, Kraków, ul. Wielopole L
-

-

-

-

