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wyprzedza

Stany Ziedaoczoee
w

Jak wynika z opublikowanych
Moskwie danych

statystycz

nych, Związek Radziecki pod
Względem tempa rozwoju wy
przedza czołowe mocarstwo ka
pitalistyczne
Stany Zjedno
czone.
ZSRR jest największym
producentem ropy naftowej wy
dobywając w ub. r 491 miń ton,
(USA 489 min ton). W ub. r.
wyprodukowano w ZSRR 141
—

•

•

krakowskim
8 stycznia 1976 r. wydane
zostało przez ministra admi

nistracji, gosppdarki tereno
i
środowiska
wej
ochrony ■
rozporządzenie W sprawie po
łączenia, zniesienia, utworze

łączą

się

Jerzmanowice—
Władze
gminne

miasta i gminy Skawina i
Przeginię.
riiiasta. i gminy Wieliczka. Oznajdują się w Jerzmanowi statnio
utworzono
również
cach.
wspólną Radę Narodową dla
Zamiast
gmin Rudawa i miasta i gminy Niepołomice.
Zabierzów powstała jedna no i.V
■ (bOg)
wa
Zabierzów.
Ponadto
utworzono
nową
w

KRAKÓW)

ROK

XXXI

PISMO

ODZNACZONE

•

nia oraz zmiany granic i nazw
gmin i ustalenia siedzib gmin
nych organów władzy i ad gminę Niepołomice, w której
ministracji państwowej. Zmia skład weszły obszary
gmin
ny owe zainteresują na pewno Podłęże i Zabierzów Bocheń
wielu z. naszych Czytelników, ski.
dlatego też publikujemy te,
Zniesione zostały natomiast
które dotyczą naszego
woje gminy: Kościelec, Koźmice W.,
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M. KRAKOWA
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min ton stali i tym samym USA
zostały wyprzedzone o 45 min

toń. Również radzieckie wydo.byćid węglĄ było większe niż
min
701
ton
ąmerykańskje:
•

Kraków, wtorek 3 lutego 1976

r.

wobec 584 min. ton

w

USA.

—

.

wództwa.
W województwie miejskim
krakowskim połączone zostały
gminy Ni egowić i Gdów w
gminę Gdów! Gminne organy
władzy i administracji

pań

stwowej będą miały
dzibę

w

sie

swą

Gdowie.

Nowa
Góra, Tenczynek i
Krzeszowice łączą się w
nę Krzeszowice, Krzeszowice
też. będą siedzibą władz.
Przeginia i Jerzmanowice

gmi

Min. Stefan Olszowski

złoży wizytę
c’.

■;

kj

w

Danii

i

Podłęże

Zabierzów

włą

Gorzków, .Tankówka,

Janowi

Koźmice M.. Koźmice W.
i Podstolice z gminy Koźmice
Wielkie.
Z dniem 1 stycznia, iak już
ce.

r:„-.

3a

czono

zaproszenie ministra spraw
zagranicznych królestwa Danii
Knud Boerge Andersena złoży
weszła, w
'nformowahśrńy,
wizytę w Danii w dniach 9—12 życie uchwała o utworzeniu
lutego br. minister spraw za wspólnych Rad
Narodowych
granicznych PRL Stefan Olszow <fa miasta i gminy Myś’en’‘će.
ski.
miasta i gminy Proszowice,
Na

F‘i
Mi

Bocheń

ski. Do gminy Dobczyce
obszar sołectw Bieńkowice (z gminy Koźmice W.),
do gminy Nowe Brzesko obszary sołectw Mniszów-Kolonia i Pławowice z gminy
Kościelec. Do gminy Proszo
wice obszar sołectw
Bobin,
Ciborowice. Czai°cz”'ce,
Gór
ka Stogniowska, Kadzme. Koczanów.
Koście’ec.
Mv'»a*czyce, Ostrów, Piekary PosiTeresin i
łów,
Przezwody,
Wolwanowice z gminy Koś
cielec. Do gminy Wieliczka
sołectw:
obszary
Byrżvce.
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W biurze
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Mimo

drobnych incydentów zbrojnych, na ulicach Bejrutu panuje
suokój. Wczoraj odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rządu libań
skiego po którym premier Karami oświadczył, te program długo oćzekiwanych reform społeczno-politycznych zostanie ogłoszony po wi
zycie prezydenta Libanu Farańdżii w Syrii. Rząd dokonał przeglądu
sytuacji w kraju i wyraził zadowolenie z postępów normalizacji.
,CAfr-'—

BIi

liii

Największa polska Jaskinia Mię
okazała się jeszcze więk
niż sądzóno.
sza
Warsząwscy
gratołągi, którzy od 2 tygodni
w> prz'£6yw'ają 'blejSfśłrWkhTę "W
£
gs
■Miętusiej
odkryli nowe ciągi,
które .wydłużyły
jaskinię do
7300 m, Podobno to jeszcze nie
koniec odkryć. W jaskini prze
bowiem nadal 9-osoboWa
W bywa
grupa, która prowadzi pomiary
i baoania całej jaskini w ra
mach prac inwentaryzacyjnych
P >nad 500 rodzin zostało bez dachu nad głową po pożarze, który wy*
pólskich. jaskiń tatrzańskich. Q
bvchł w ubogiej dzielnicy Hong Kongu 1 bm. Ponad 200 strażaków
tych nowych odkryciach dowie
i żołnierzy brało udział w gaszeniu ognia. N/z: pożar w Hong Kon*
dzieliśmy się od pierwszej gru
AP
CAF
telefoto
g.i.
py speleologów, którźy po dwu
tygodniach pobytu pod ziemią
W MOSKWIE został zawarty
wyszli na powierzchnię.
kolejny kontrakt na dostawę
Zlikwidowano
gang
do ZSRR dalszych statków z
Speleologowie, którzy pozosta
li w jaskini, mają nadzieję w
Polski
tym razem 5 superzłodziei samochodów ciągu dwudziestu paru dni (ód
trawlerów, typu „B-400”. Są to
nowoczesne,
wielofunkcyjne
zejścia do jaskini) ukończyć po
WASZYNGTON
jednostki rybackie, przystoso
miary
wstępne.
Wszystko bo
zlikwi
wane do pracy
w
Amerykańska policja
trudnych
wiem wskazuje na to,, że pełne
dowała
śle
warunkach mórz subarktyczpo prawie rocznym
Zbadanie jaskini nie będzie, mo
nych.
dztwie, jedón z największych w
żliwe, gdyż ma ona jeszcze sporo
DO REJONU, gdzie odbywa
USA gangów złodziei, samochodo których
ją się ćwiczenia wojsk ra
dów. Operację przeprowadzono nieznanych części,
dzieckich
trudno dotrzeć i jest jedną z
pod kryptonimem
w4 stanach. Łącznie areszto„Kaukaz” przybył w poniewiększych jaskiń europejskich.
wano 30 osób oraz skonfiskówa-

wlilll
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telefoto

UPl

Badania prowadzone w 'gro*
cię’ jśołączppdjł.^obserwacją br^
ga.nizrnu luiizkiegó ’w‘ftak‘'’t?u'd*
w. .zu^łnfj".^,.
Zołacji -ó^--?śwraiit; Kiedy zapy
taliśmy o wrażenia pierwszych
grotołazów, którzy po dwóch ty
godniach wyszli na powierzeńchnię, powiędZieli:
„Kiedy się
Wychodzi 'spad .ziemi .po tylu
dniach, świat wydaje śię baje
cznie; kołorowy, ą wsźędżife prze
bija ódhień niebieski; Nawet
śnieg ma ten kolor”. (A. Rak)

projektowo-konstru

kcyjnym Stoczni Szczecińskiej
im. A Warskiego, powstaje pró<jekt najszybszego statku, jaki
zbudowano w polskim przemyśle
okrętowym. Będzie to nowoęześńy kontenerowiec o nośności
16 tyś, ton, których., aż siedem
z przeznaczeniem na linię austra
zostanie
lijską
zbudowanych
dla Polskich. Linii Oceanicznych
w Gdyni.
Przewiduje się,-iż budowa jed
nostki prototypowej
rozpocznie
się w 1977 r. Statek wyposażo
ny zostanie w 18-cyIindrowy sil
nik, średnioobrotowy o mocy 16,5
tys. KM, pozwalający na rozwi
janie szybkości 23,8 węzła, jakiej
obććńię nie osiąga żaden statek,
nływając:y -w polskiej Ciocię han
dlowej. Dzięki zainstalowaniu te
go silnika, który wyprodukują
zakłady „Zgoda” w Swtętochłoiwięacllś' sibSyfiiią/ślątkulżbądzi^
.

czterokrotnie

lżejsza od siłowni
Wolnoobrotowym.
Dla. 39-osobowej. załogi zapla
nowano
1-osobowe kabiny oraz
basen kąpielowy, salę gimnasty
czną, bibliotekę, a także inne
pomieszczenia rekreacyjno-wy
poczynkowe.
‘

ż .silnikiem

’

Prasley ma gest..

WASZYNGTON
41-letni ■obecnie
amerykański
piosenkarz Elvis Presley ma gest.
Prze bywąjąc na wakacjach zimo*
wych w Vail, w stanie Colorado,
krpił 0 luksusowych samccaGdów
wartości 100 tys. dolarów 4 funk
źonrm
cjonariuszom
policji,
^wóch swych tnwayzvszy
wych, dwom wielbicielkom swego
talerttti i dziennikarzowi z teleW’*ji Denver, któ^v ^reąlizował
zdaniem Preśleya
redobry
portaż o , Tiim.- policjanci' znaleźli,
uznanie w, oczach Ęlvisa ża zapew--

urlopo

—

—

nienie^u,należytej
w

ijfiaty I26n*
na eksport
W

br.

FSM

łejwykona

w

yst ę 9ÓWy ■-w.ąr

ochrony,

w

(żarowa!

Bielsku-Bia

w
gniarcę opiekującej się nim
szpitalu 1 źWyKiteifłó- pfzfećhcd*
niówf.
\
który k,tylko*’ podziwiał
piosenkarza za kierownicą..

eksport ponad
20 tys. „fiatów 126p". Prawie
5 ■
tys. sztuk „małych fiatów,”
zakontraktowali Węgrzy, którzy
są wielkimi entuzjastami tych
na

samochodów.

nie

2g|e

—

—

’

no
49 skradzionych pojazdów i
dwa samoloty.
Wartość ;
skanych pojazdów i samolotów
ocenia się na przeszło milion
dolarów.

odzy

rejonie;
się
sędzię port wpływem wy

utro

pogoda

Krakowa
żu.

.

w

-

kształtować

Zachmurzeni.-' umiar-.
Rano mgły' ,1 za

;:o,wanę.

działek minister obrony ZSRR,
marszałek A. Greczko.
kał się on z dowódcami ćwi
czeń oraz obserwatorami sil

Spot

zbrojnych Bułgarii, Grecji, Ju
gosławii, Turcji i Rumunii.
MINISTER
sprawiedliwości
Islandii, Johannesson, oświad
czył; że są małe szanse na po
rozumienie z W. Brytanią, któ
re
położyłoby kres „wojnie
dorszowej” prowadzonej przez
oba- kraje. Wczoraj kanonierka
islandzka „Tyr” przecięła sieci
statku
„Ross
brytyjskiego
Khartoum”.

’

Najemnicy
FNI.A

w

i

JPfjreif
Olfmpfarclcf
nar

Olimpijskie

ciarskie
zdowe

trasy

zja

polewane
były wodą przez

strażaków.
sze

zdjęcie

nano

na

Poniż

wyko

trasie

biegu zjazdowego

kobiet
w
tnnsbrucku.
CAF—UPI—

szeregach
UNITA

Agenci brytyjskiej
Agenci
brytyjskiej organizacji- „Security

Advi-

sory Service” werbują w Holandii najemników
dla uzupełnienia szeregów rozłamowych
zacji FNLA i UNITA działających w Angoli.

organi

Korespondent agencji Associated Press podaje
Johannesburga, że co najmniej tysiąc białych
najemników przyłączyło się już do rozłamo
wych ugrupowań w Angoli. Londyński „Sunday
Times” informuje, że dla najemników przezna
czono ponad 10 min funtów szterlingów, .głównie
z
funduszu amerykańskiej agencji wywiadow
czej CIA. a ludzie już wysłani do Angoli zostali
zwerbowani za amerykańskie pieniądz*.

Z

ra

mglenia. -Wiatry wąchOdnłę 1 połudnjowo.-wiclj.od*
nie S-ł ,m/sek. Temperatu
dniem od minus 5—S, nocą

od minus .1—12 st.

C

nadużycia podatkowe

o

SZTOKHOLM

„Znany reżyser zatrzymany
pod zarzutem nadużyć podatko
wych,” Wiadomość pod tym .ty
tułem Obiegła prasę śzwedżką,
W której zgodnie z obowiązującćymi tu przepisami nie wolno
podawać nazwisk podejrzanych i
osądzonych za dokonanie; prze
stępstw. Część gazet. włącznie
z
sztokholmskim
poważnym
dziennikiem
konserwatywnym
wyła„Svenska-Dagbladet”
mała się z tych reguł ujawniając, że chodź? o Ingmara Bergmana,
jednego z najsłynniejszych reżyserów świata. Bergmanowi zarzuca się,' że utwofikcyjne
rzył w Szwajcarii
przedsiębiorstwo produkcji fil-,
które w. rzeczywistości
mów,
przyjmowało jedynie zagranicz
ne tantiemy i honoraria za wy
świetlane dzieła Bergmana. Su
my te nie były przez to opo
datkowywane w Szwecji. W la
tach 1971—1974
skarb Szwecji
miał stracić z tego tytułu około.
2. milionów koron (400 tys. do
larów).
I. Bergman zatrzymany został
.

.,

-

.

rewizję. I. Bergman-broni się
nieznajomością przepisów podat
kowych, wyjaśniając, że działał
zgodnie z zaleceniami swego ad
wokata.
Podatki

w Szwecji;
należą' do
najsurowszych w święcie, Z re
nawet przy
guły
zwykłych
co najmniej 40 proc,
pensjach
dochodów zabiera państwo.
W
pewnych krańcowych przypad
kach może się zdarzyć, że sku
Wwieku65latzmirł2bm.w
od
mulowany łączny podatek
Warszawie Kazi.nie.z Rudzki
wynagrodzeń, nieruchomości i
aktor,' reżyser i pedagog, nie
innych wartości
przekracza zwykle wszechstronny i ponulardochodów
roczną sumę
podat ny artysta polskiej sceny, filmu,
nika. Lecz mimo to istnieje ró
radia, telewizji, estrady.
z których
wnież wiele furtek,
Po ukończeniu studiów w Pań
korzystają na ogół najlepiej u- stwowym instytucie Sztuki Tea
posażeni. Jedną z nich jest wła tralnej, gdzie był uczniem Leona
śnie
tworzenie. przedsiębiorstw Schillera, debiutował w 1938 r. w
warszawskim „Teatrze1 Powszech
za granicą. Jednak i one podle
nym”.
Walczył w kampa nii wrzegać muszą, specjalnym regułom,
śtliowej, a potem przebywał w
które Bergman
jak się wy
oflagu II C w Woldenbergu, w
daj e
naruszył.
którego teatrze jenieckim był
—

—

.

—

—

—•
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Znów kradzież obrazu

aktorem i reżyserem. W 1945 r.
rozpoczął pracę w Teatrze Wojska
Polskiego. W okresie późniejszym
związał się m. in. z Teatrem Ka
meralnym w ”Łodzi; „Syreną”
w Lodzi i Warszawie, „Starym” w
Krakowiei „Narodowym” w War

PARYŻ
Paryżu dokonano kolejnej
zuchwałej kradzieży dzieła sztuki.
w celu złożenia zeznań w czasie
W obecności tłumu zwiedzających szawie. W 1955 r. wszedł do ze
próby „Tańca śmierci”. Strind- muzeum w Luwrze, ąie znany o- społu Teatru Współczesnego w
berga w teatrze dramatycznym sobnik zdjął ze ściany niewiel Warszawie i związany był z nim
w
Sztokholmie. Po przewiezie kich rozmiarów obraz pędzla jed do ostatnich dni swego żyęia. Jako
wło Wieloletni wykładowca PWST w
niu do komendy policji w Sztok nego ź uczniów /słynnego
holmiei wstępnych przesłucha*, skiego mistrza z okresu Renesan Warszawie wychował liczne grono
Giotta.
Wartość
obrazu młodych artystów.
piach, reżyser został zwolniony. su
z
Był laureatem wielu nagród
Policja zatrzymała jednakże pa przedstawiającego, „Madonnę
Za zasługi położo
dzieciątkiem’♦ szacuje -się na 500
szport artysty, ząbramąjąci‘ mir tys.. franków. Pr^estęprcą zniknął artystycznych.
ną .dla rozwoju'
polskiej sceny
opuszczać Sztokholm. W tjiiesz- W 'tłumie• turystów--i /.zdołał opu odznaczony
został
Krzyżem
kaniu Bergmana i w kancelarii.. ścić"
zanim
Orderu
Odrodzenia
muzeum,
poTirJa Oficerskim
Polski.
jego adwokata przeprowadzono obstawiła wszystkie wyjścia.
'

—

W

.
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ECHO

Edward Gierek snotkał

Prawa i

obowiązki

kontekście
obywateli
projektowanych zmian
w Konstytucji PRL

Kongresu
I sekretarz KC PZPR

—

—

•

—

.__

_
___

._

—

__

_
___ __

Zakłady „Lubgal” w Lublinie
producent
dzianiny,
wyrobów
dziewiarskich i galanterii skórza
nej
podległe do niedawna prze
mysłowi terenowemu, z nowym
rokiem znalazły się na liście fa
bryk przemysłu kluczowego. Na
pięte zadania minionej pięciolatki
załoga Wykonała w grudniu ub*
roku, dając dodatkową produkcję;
przekroczono również zadania ro
czne.
Znaczną część wytwarza
nych wyrobów stanowią Ubiory

—

—

asortyment powięk
się w tym roku o 41 wzorów.
Przygotowuje się również kilka

dla dzieci. Ich
szy

nowości

'

—.

—-

.

-

—

—

Szereg

.

—

miesięcznego wy
dobycia węgla ustanowili w
styczniu turoszowscy górnicy.
Załoga kopalni węgla brunat
nego „Turów**, wydobyła w ub*
m. 2310 tys. ton węgla wyko
nując 115,5. proc, zadań pianowych.
2 BM. w Poznaniu rozpoczęła
obrady konferencja partyjrióREKORD

ńaukoWa

temat:

„Rola

partyjnych wiel
zakładów przemysłowych

organizacji
kich

na

podnoszeniu jakości pracy i
warunków tycia
polepszaniu
załóg**.
w

dziewiarskich

większy będzie również
wybór galanterii skórzanej. N/zi
w tej hali produkuje się dzianiny.
caf

•

poczęły zaciekłe 11-dniowe wal
ki w pąsie przełamania Wału
Pomorskiego- w 31 rocznicę roz-

—

także powołano do życia Świa
tową Radę Pokoju, do której

—

I

należą &Aś organizacje
100

Frelek.

Ryszard

omówiono
W toku rozmowy
aktualne zagadnienia Światowego Ruchu Pokoju w świetle o-

polskiej matematyki

W Warszawie odbywa się
rada członków kierownictw

ceniono m. Iń.
obecne
szenie bazy wczasowej

Język polski

nym.

W

Podkreślono

Piotrkowie
Trj'bunalskim
rozpoczął wczoraj obrady I
Ogólnopolski Sejmik Polonisty
czny poświęcony sprawom naućzania języka polskiego w no
wej, zreformowanej szkole 10-letniej. Uczestniczy w nim ponad
300 polonistów z całego kraju.
Do uczestników obrad
sował list premier Piotr

wysto
Jaro

szewicz, przekazując w imieniu
Biura Politycznego
KC PZPR
oraz rządu serdeczne pozdrowie

nia i wyrazy uznania dla

nau

dziele
czycieli za icfi;"
Śaućśańia jęż|l?ti *eś*k»go.
W toku bbracFpSferesloiio, że
w
nowyni programie szkolnym
przyszłej 10 łatki. Język polski
traktowany będzie jako przed
miot podstawowy, mający istot"

Tegoroczne zadania
|:igi Obroąy K^h B—SĆ

W Warszawie
rada w ZG Ligi

—

PZPR

w

Tar

Stanisław Gębala i
Wojewoda Jan Sokołowski
wiele uwagi poświęcono także

—

sprawom

socjalnym załogi.

(1-k)

Zmarł
Wł. Królikiewicz
WWieku77latzmarł2bm.w
Warszawie artysta-plastyk Wła
dwukrot
dysław Królikiewicz
ny laureat Nagrody Ministra Kul
i
Sztuki
za
całokształt
dzia
tury
łalności
attystycznej. Dutą
—

po

pularność przyniosła artyście dru
ga domena
jego zainteresowań
artystycznych
muzyka. Był
kompozytorem oprawy muzycznej
filmów krótkometrainwych i nie
zrównanym interpretatorem sta
rych ballad i romansów.

Kronika

wypadków

♦ Wczoraj wieczorem w Zabie
rzowie samochód „warszawa**
trącił przechodnia Mariana Plwowońskiego (lat S0 zam. Kochanów
89), który W wyniku odniesionych
obrażeń poniósł śmierć na
scu. Kierowcę samochodu
mano do
dyspozycji prokuratora.

2 bm. okolicznościowe

WARSZAWIE

uroczy

otwartd

wczoraj biura Szwedzkiej fir
my Beijerinvest, która już od
wielb'lat zajmuje się handlem
z Polską. Jest to jeden z przy
kładów pomyślnie rozwijają
cych się kontaktów gospodar
czych i handlowych między
naszymi krajami,

,

Gdańsku

stycznia

1976 rokuzrtiarł

w

Krakowie

STEFAN OTWINOWSKI

długoletni radny Rady Narodowej Miasta Krakowa, cżłóKomisji Kultury, wybitny pisarz, krytyk i felietoni
sta, zasłużony działacz społeczny, odznaczony między inny
mi Orderem Sztandaru Pracy n klasy, Krzyżem Oficer
skim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
W Zmarłym trącimy szlachetnego Człowieka i oddanego
działacza społecznego.
hek

PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
MIASTA KRAKOWA
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STEFAN OTWINOWSKI
wybitny pisarz, Wieloletni prezes Zarządu Oddziału ZLP
w
Krakowie, radny RN m. Krakowa, redaktor ,,Życia
Literackiego”, odznaczony m. in* Krzyżem Komandorskim
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Sztan
daru Pracy II klasy.
Trumna ze zwłokami zostanie wystawiona w czwartek
3 lutego, w godz. 10—12. w gmachu Urzędu m. Krakowa
przy pl. Wiosny Ludów 3/4.
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu, o godzinie 14,
na cmentarzu Rakowickim, w Alei Zasłużonych.
Kondukt wyruszy * Domu Przedpogrzebowego.
KRAKOWSKI

ODDZIAŁ

ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH

po

miej
zatrzy

Niechlubny

rekord

Celnicy amerykańscy skonfisko
wali w styczniu
br.
rekordową
ilość narkotyków
W kg kokai
i
89
ny,
kg heroiny
haszyszu oraz
ponad 78 kg marihuany wartości
loo min dolarów.
—

—

poczęcia walk w wyzwolonych
miejscowościach odbyły się

,

.—----------------------------- —.

,

—

—

konse

—

—

nowie

’

—

Hutniczego

KW

konieczność

Wypadek

wykończeniowe

I sekretarz

i-

bywały się międzynarodo
spotkania, na których gości
liśmy wybitnych obrońców poko
Doniosłe
ju z całego świata.
znaczenie dla powstania świato
ne znaczenie dla wszechstronne
wych sił pokoju, ogarniających
go rozwoju ucznia. Optócż wie dziś wszystkie kontynenty, miał
w
dzy o literaturze, język polski u- obradujący we Wrocławiu
w
w niedzie
Jak
ma
także
informowaliśmy,
1948
r.
Intelektuali
czyć
poprawnego my
Kongres
i
ślenia
porozumiewania Się. stów. Przed 26 laty Odbył si? w lę 1, bm. w Gdańsku w budynku
mieszkalnym ptzy ul. Struga 12
Jednocześnie lekcje języka pol Warszawie
z udziałem 2 tys.
z nie znanych
dotychczas przyII
skiego powinny ułatwiać zrozu uczestników z 81 krajów
nastąpił wybucji (prawdopo
mienie, czym jest współczesna Światowy Kongres Pokoju. Stąd czyn
dobnie gazu). W wyniku akcji ra
kultura i tradycja narodowa.
też wyszło na cały świat hasło tunkowej
wydobyto dotycbcznz
Na
12 osób Oraz 12 rannych.
zwłoki
„Nigdy więcej wojny!".
tym
Powołano
Warszawie
specjalną komisję, ktSr*'
kongresie przyznano
ra bada przyczyny wypadku^
Honorową Nagrodę Pokoju, a
we

odbyła się na
Obrony Kraju
poświęcdna podstawowym kie
runkom tegorocznego
działania
tej organizacji społeczno-obronnej ? skupiającej w swych szere
gach •ponad 2,5 min członków.
Główny wysiłek skupiony zo
w Zakładzie Przetwórstwa stanie W br. "na realizacji zadań
wynikających dla Ligi z uchwa
ły VII Zjazdu PZPR, na włą
w Bochni
czeniu wszystkich jej członków
WZakładzie
Przetwórstwa do aktywnego udziału w uHutniczego w Bochni odbyła się rżeczyWistnianiu programu przy
wczoraj narada poświęcona o- spieszonego społeczno-gospodar
mówieniu
przebiegu prac Wy czego rozwoju krąju. Wszystkie
w
Walcowni przedsięwzięcia
kończeniowych
wiąc powinny
Blach Transformatorowych oraz
interesom
obronności
służyć
ustaleniu terminów oddania po kraju, a w gospodarce procento
szczególnych obiektów do roz wać milionowymi oszczędno
ruchu. Podczas narody, w któ ściami.
W
toku
obrad wiele
rej uczestniczyli: wicepremier
miejsca poświęcono pracy szko
Franciszek Kaim,
ministrowie: leniowej LOK, akcentując po
Włodzi trzebą stałego podnoszenia ja
przemysłu ciężkiego
mierz Lejczak
oraz
budowni kości, nowoczesności i efektyw
ctwa i przemysłu
materiałów ności kształcenia.
Adam Glazur,
budowlanych

Prace

oraz

,

.........

W

rozpró

-

przedmiotem podstawowym
ty

?

kwentnego przestrzegania zasa
dy pierwszeństwa dla rodzin
i skromnie sy
wielodzietnych
tuowanych, a także, dla pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych i uciążli-wych dla zdrowia.
Decyzje w
tych sprawach muszą być podej- ■
mowane
kolektywnie i jawnie.

niejednokrotnie od

Polsce

-

Stniejące wciąż jeszcze przypad
ki rozrzutności w wykorzyśtywaniu zakładowych funduszów
socjalnych.
Wiele uwagi poświęcono roz
działowi świadczeń socjalnych.

współpracy szerokich kręgów opinii publicznej na całym świę
cie w dążeniu do uczynienia pro
odprężenia nieodwtacalcesu

nBKDGaanBKsaBaHBaMKnaBSHmnBnaHMHMHana

na
za

rządów
związków
głównych
branżowych i WRZZ poświęcona
tegorocznym ■zadaniom związ
ków zawodowych w realizacji
polityki socjalnej partii i pań
stwa. Szczególną uwagą poświęcono wczoraj w pierwszym dniu
obrad konieczności bardziej efektyv.'nego i zgodnego z potrze
bami gospodarowania
zakłado
wymi i związkowymi urządze
niami socjalnymi. Krytycznie ó-

umocnienia

drodze

na

przeszło

socjalne
związków zawodowych

becńej sytuacji’ międzynarodo
wej. Romesh Chandra poinfor
mował o inicjatywach Świato
wej Rady Pokoju lid rzecz po
Członek
Biura
Politycznego głębienia procesu odprężenia i
KC PZPR przewodniczący Rady rozbrojenia, zwłaszcza o świa
dla
Państwa Henryk Jabłoński przy towej kampanii poparcia
jął wczoraj w Belwederze 2 wy nowego apelu sztokholmskiego
bitnych
polskich
uczonych: w sprawie, zaprzestania wyścigu
obchodzącego 80-lecie urodzin zbrojeń.
Edward Gierek zapewnił o wy
prof. Kazimierza Kuratowskieuznaniu
społeczeństwa
go i obchodzącego 70-lecie u- sokim
rodzin prof. Karola Borsuka. Ne polskiego dla działalności Świa
storzy polskiej matematyki ode towego Ruchu Pokoju oraz o
brali z rąk H. Jabłońskiego od
pełnym poparciu polskiej opinii
znaczenia przyznane im przez publicznej dla inicjatyw i pro
Radą Państwa. Prof. K. Kura- gramu Światowej Rady Pokoju.
Przedmiotem rozmowy
został
były
towski
udekorowany
Polski także przygotowania do Kongre
Orderem Budowniczych
Ludowej; prof. K. Borsuk został su Światowej Rady Pokoju pla
odznaczony Orderem Sztandaru nowanego na 1977 r. w Polsce.
Wyrażono przekonanie, że Kon
Pracy I klasy.
gres ten będzie ważnym kro
_____

Ogólnopolski Sejmik Polonistyczny

z

krajów.

Zadania

....

kiem

Obraduje

W

2 LUTEGO. 1915 r. oddziały
I Armii Wojska Polskiego roz

Jaśkiewicz

—

stości.

'

doro

dla

słych,

—

w

Chandrą

gospodaTM
Rady Pokoju

Światowej

Odznaczenia dla nestorów

—

—

Romeshem

z

Edward Gierek
spotkał się
sekretarzem generalnym Swiat®*ejpZp°R
meshem Chandrą? W spotkania uczestniczył sekretarz

—

Realizacja

się

W 1977 roku Polska bodzie

-* w

Problematykę jedności praw i obowiązków obywateli
w świetle projektowanych zmian w Konstytucji PRL
oma
wia przewodniczący sejmowej komisji praó ustawodawczych,
I prezes Sądu Najwyższego
prof. dr JERZY RAFIA w wypowiedzi udzielonej dziennikarzowi PAP:
programu partii przyniosła odczuwalną popra
wę warunków bytu i życia ludzi pracy. W procesie so
cjalistycznego rozwoju utrwaliły się jednocześnie stosunki
społeczno-polityczne i formy życia politycznego w PRL. Znacz
nie rozszerzył się udział ludzi pracy we współdecydowaniu
o sprawach kraju, swego miejsca pracy, swego osiedla. So
cjalizm jest jedyną i powszechnie akceptowaną przez społe
czeństwo drogą naszego rozwoju.
*
Jednym z celów zmian w Konstytucji jest utrwalenie prze
mian społeczno-gospodarczych w Polsce, osiągnięć socjalnych
oraz procesów rozwoju demokracji socjalistycznej. Z tym rów
nież wiąże sie celowość szerszego określenia praw i obowiąz
ków obywatelskich, Ujętych w ich wzajemnym powiązaniu
i uwarunkowaniu. Jak zostało bowiem podkreślone na Vn
Zjeździć PZPR
demokracja jest nierozdzielnie związana
dyscypliną. Jedność demokracji i dyscypliny, praw i obowiązków, uprawnień i powinności
jest w Polsce socjalistycznej niepodważalną zasadą życia politycznego i społeczitego.
Jest więc zrozumiałe, ie Konstytucja, określając podstawowe stosunki społeczne, J
gospodareze i polityczne
powinna
też utrwalać podstawowe prawa, wolności I obowiązki oby
watelskie, wskazując jednocześnie na realne a nie tylko for
malno-prawne, gwarancje tych praw 1 obowiązków.
Cechą charakterystyczną konstytucji socjalistycznych jest
bowiem regulowanie ltie tylko spraw państwa oraz środków
1 metod jego funkcjonowania
ale także -podstaw ustroju
społeczno-gospodarczego. Prawa i obowiązki obywatelskie
ujmowane są również z nunktu widzeń1a społćczno-gosńodarczej pozycji obywatela. Warto podkreślić, że przy zmianach
konstytucji w krajach socjalistycznych w ostatnich latach
stało sie prawidłowością dalsze rozszerzanie regulacji konstTtucyjncj na stosunki społeczne. Wyraża to tendencje do podkreślenia W Ustawie zasadniczych cech rozwijającego sie
spotcezoństwa socjalistycznego, a więc tworzenie swego
rod^aju
Podstawowych stosunków społeczno-prawnych,
projekcie Zmian naszej Konstytucji szerzej formułuje
się i akcentuje jedność.praw 1 obowiązków. Wyrasta to
z postępów budownictwa socjalistycznego I rozszerza
jących się gwarancji materialnych ich realizacji. Chodzi wiec
o dostosowanie praw i obowiązków obywatelskich do osiąg
niętego etapu rozwoju socjalistycznego i potrzeb współczesne
go państwa socjalistycznego, a równocześnie o Utrwalenie zasżd realizowanej w naszym kraju strategii jego śnófećżhóekópomleznego rozwoju. Proponowane zmiany ncdltręślają
twórczą, organizatorską rolej soćialistyc-neeo państwa oraz
ćają wyraz współzależności mijdzy ceMnsś-gwłnwd^rczt-miw
> społecznymi
$ł»wiek^’
wy5u^ąjąą/pa|czoło
jr-cy.
Projekt przewiduje, że w rozdziale Konstytucji dotyczącym
praw i obowiązków obywatelskich dokona się szeregu istot
nych modyfikacji i uzupełnień. M. in* szerzej formułuje się
bez względu na płeć, urodzenie,
zasadę równości obywateli
Wykształcenie, Zawód, narodowość, rasę, .wyznanie oraz po
chodzenie i położenie społeczne. Istotna przy tym jest zasada,
że prawa obywateli są związane z rzetelnym i sumiennym
Wypełnianiem obowiązków wobec Ojczyzny.
Powyższe propozycje mają na celu uzupełnienie 1 wzmoc
nienie
pozostających,rzecz jasna w Konstytucji
wszyst
kich dotychczasowych przepisów, które bardziej szczegółowo
określają zasadę równości praw i obowiązków obywateli, jak
również konstytucyjne gwarancje tych praw.
istotnych, choć pod względem-redakcyjnym niewiel
kich zmian, proponuje się Wprowadzić w artykułach do
tyczących prawa do ptaey, ubezpieczeń społecznych,, ochro
ny zdrowia, prawa do nauki itd. Będą one odpowiadać obec
nemu
etapowi rozwoju tych uprawnień, a w szczególności
potwierdzać zrównanie uprawnień socjalnych pracowników
fizycznych i umysłowych, prawo do bezpłatnej pomocy lekarskiej dla wszystkich ludzi pracy i ich rodzin, bezpłatność wszystkich typów szkół.
Duże znaczenie i głęboką wymowę społeczną mają ,te propozycje uzupełnień do Konstytucji, które stwierdzają, że:
© PRL umacnia W społeczeństwie pozycję kobiet, zwłaszcza
kobiet i matek pracujących zawodowo; £ Małżeństwo, ma
cierzyństwo i rodzina znajdują się pod opieką i ochroną PRL,
Rodziny o licznym potomstwie państwo otacza szczególną tro
ską; H Obowiązkiem rodziców jest wychowywanie dzieci
na prawych i świadomych swych obowiązków obywateli PRL;
89 PRL zapewnia realizację praw i obowiązków alimenta
cyjnych. Proponuje się również poświęcenie odrębnego artykułtt Sprawie otoczenia opieką i szacunkiem weteranów walk
o wyzwolenie narodowe i społeczne.
Projekt przewiduje Uzupełnianie jednego z artykułów Usta
wy stwierdzeniem, że obywatele PRL uczestniczą W sprawo
waniu kontroli społecznej, W konsultacjach i dyskusjach nad
węzłowymi problemami rozwoju kraju oraz zgłaszają wnioski.
M iezbędność podjęcia właśnie obecnie prac nowelizacyjHa nych wynika z potrzeby dalszego umocnienia jakościowych czynników rozwoju w procesie budowy rozwinię
tego Społeczeństwa socjalistycznego.
Nowe
zawarte w projekcie nowelizacji
postanowienia
Konstytucji podnoszą rangę i znaczenie obywatela PRL, Wa
lor postawy obywatelskiej, dyscypliny społecznej 1 szacunku
dla innych ludzi.
I udzie pracy miast i wsi znajdą w nowym ujęciu Konsty
tucji pełniejsze i aktualniejsze wyrażenie ich pozyeji prawno
ustrojowej w socjalistycznym społeczeństwie I państwie.

(9409)

KRAKOWA

Celnicy

w

Szczecinie

zna

pe
24
wnego statecznego pana
lilmy porno, które oczywi
ście zostały
skonfiskowane.
Wkrótce potem do tamtej
leźli

ostatnio

w

bagażu

urzędu celnego nad
szego
szedł list od małżonki owe
go niefortunnego turysty z
prośbą o zwrot filmów, któ
re
dla ich
są nieodzowne

małżeńskiego szczęścia,
po
chcąc okazać wobec
Ów
niej swą męskość,
pan
musi Się najpierw przy po
takich
mocy
filmów odpo
wiednio przygotować.,,
nieważ
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REDAKTOR

STEFAN OTWINOWSKI
Wybitny pisarz, członek zespołu „Życia Literackiego’* od
chwili powstania pisma, długoletni prezes Krakowskiego
Oddziała Związku Literatów Polskich, członek PEN-Klubu
Polskiego, radny Rady Narodowej Miasta Krakowa, lau
reat nagrody Ministra Kultury i Sztuki, nagrody miasta
Krakowa i miasta Kalisza oraz nagrody Ziemi Krakowskiej,
odznaczony Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżem
Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, ora* wieloma innymi odznaczeniami i odznakami
honorowymi.
W przeddzień śmierci Rada Państwa nadała Stefanowi
w
związku z 25-leciem działalności „Ży
Otwinowskiemu,
cia Literackiego”, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu
Trumna

Odrodzenia Polski.
zwłokami Zmarłego zostanie

wystawiona
godz. 10—12, w gmachu Urzęda
plaeu Wiosny Ludów 3/4.
Pogrzeb odbędzie się tego dnia o godzinie 14, na cmen
tarzu Rakowickim, w Alei Zasłużonych.
Odszedł od nas wybitny pisarz i humanista, wycho
wawca młodego pokolenia pisarzy, powszechnie szanowany
i łubiany Człowiek, nasz serdeczny Przyjaciel i Kolega.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
ze

czwartek 5 lutego,
Miasta Krakowa przy
w

REDAKCJA

w

„ŻYCIA

LITERACKIEGO”

i DYREKCJA
KRAKOWSKIEGO WYDAWNICTWA

PRASOWEGO

'
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ECHO

OKO

SUROWE

Z

wimiWW

rezerw

Tylko
A.

której uparcie

Nie, w okresie, ferii zimo
wych nie ma żadnych źriiżek
i opłata za przekroczenie gra.

zachodnich
krajów
2 tys. zł. W okresie
ferii letnich natomiast mło
dzież ucząca się wy szkołach
średnich i studiująca
żej 16 lat) korzysta ze zniżki
i opłata za przekroczenie
nicy wynosi 600 zł. Młodzież
zobowiązana jest do powrotu
do kraju: szkół średnich
przed 1 września, studiująca
Pó
przed 1 października.
tym terminie obowiązuje do
płata 1.400 zł. (am)
mcy ^do

—

—

—

•

mnie
którą idzie gra? Był
SĄ WSZĘDZIE
łaśnie
pytanie: gdzie się wydaje, że był. Znowu przy
rezerw
szukać? szosie leżało wywrócone do ro
tych
wu wiekówe drzewo. Leżało i
Przede
wszystkim
szukać wcale nie trzeba. Przy leżało. Ludzie skubali je z gałę
najmniej nie trzeba z przy zi, potem pocięli na szczapy.
słowioWą świecą. Czasami re- Pewnie znów na opał. Tym
czasem fabryki celulozy... No.
zerwy są tego typu, że można
się o nie potknąć, i nabić so- proszę zgadnąć z czego się ro
bie guza. Leżą pod płotem w bi celulozę?
Najtrudniejsza sprawa jest
fabryce, leżą koło torów kole
z rezerwami
zwanymi „lujowych. A ile ich na śmietni dzie”.
i słuSzczycimy się
kach? Mój sąsiad po zakupie
—

—

—

.

—

—

tapczapu

stary

na

śmietnik.

leżał sobie
Wreszcie
ktoś
sie

tygodnie,

Tapczan

sznie
tami
siada

-r

że

wynosi

(powy

gra

—

około 4 miliardów.
złotych, W budownictwie
GDYBYŚMY zagospodarowali około 15 procent użytków
rolnych do poziomu przeciętnych plonów dla danej klasy
te moglibyśmy uzyskać dodatkowo 1 milion ton ziarna.
GDYBYŚMY lepiej umieli wykorzystać każdą godzinę...
GDYBYŚMY potrafili lepiej wykorzystywać ludzkie kwa
lifikacje, wjedzę, inicjatywę, myśl twórczą, gotowość do po
święceń, dążenie do mistrzostwa...

tapczan wyniósł

chodnich?

^

Gdybyśmy... gdybyśmy... gdybyśmy...
GDYBYŚMY zaoszczędzili tylko 1 procent materiałów w
to osiągnęlibyśmy zysk wysokości
produkcji przemysłowej

niu nowego

łącznie

ze

studen

1 milion osób

pónad
wykształcenie

po

ponad

drugiej instytucji gdakają
czajniki z wrzątkiem za
głuszają najgłośniejszy rytm
co

ce

Bezpłatny
urlop młodocianego

.

Wchodzisz

pracy.

interesem,

pytają:
NIE

a

tu

człeku

cię

z

za

miejsca

kawa czy herbata?

Czytelnik. Czy zakład pracy,j
którym uczeń zasadniczej
szkoły dokształcającej odbywa
praktyczną naukę zawodu

SUROWE OKO

w

SZEFA...

—

Dobra

odmówić mu udzielenia
urlopu w czasie ferii szkol

inoże

organizacja pracy
miejsca ruguje taki obyczaj,
Nie dyscyplina,
nie
surowe
oko szefa, ale organizacja. Bo
właśnie organizacją narzuca
z

nych?
Cytujemy

_

Kodeksu

rytm,

a

rytm wymaga

Kucharze

dyscy

pliny. ; W Anglii, natomiast,
Al* •»— telefotó
kar
Rio de Janeiro.
CAF
gdy Big Ben bije w południe,
dla Anglika nastaje czas high
tęe. Staje robota,
pustoszeją iiiiiuniiiiuninniiHiHiiiuiHuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii
biura. Każdy pije na swój ra
—

—

chunek i nikt

przeszkadza

w

nikomu

robocie,

bata nie łamie struktur

nizacyjnych.

a

nie

zlitował.

siekierą, porąbał

.

średnie,

Wielkie rezerwy są
ważne.
rezerwy małe i te zupełnie
najmniejsze również. Ż nich
bowiem powstaje rezerwa ol
sa

Dotychczas

—

KLEJ

—

dawna chirurdzy ma
rzyli O kleju, który
by szwy i klamry. Ostatnio
Od

zastąpił

zespół bułgarskich naukow
ców wynalazł i wyproduko
wał specjalny klej dianistoakrylowy. Został on ze świe
tnymi wynikami zastosowa
ny w ponad tysiącu operacji
wątroby, śledziony, nerek,
płuc i innych narządów.
POJEDYNEK

POLICJANTÓW
Spór między dwoma poli
cjantami w Michigan (USA)
o to, który z nich ma zasiąść
za
kierownicą
służbowego
radiowozu, o mało nie zakoń
czył się tragicznie. Od poje

dynku
pałki policyjne
ponenci przeszli do Wymiany
strzałów.

o-

Rozbroili

BIURZE

Zespołowa
hodowla pieczarek

A jednak Polak nie jest naj
bardziej wydajnym pracowni
kiem
w po
powiedzmy

większą skalę i kontrakto
je. W gminie do tej pory v
ma
takiej hodowli. Prosi-.
my o Informacje od czego ma
my zacząć, gdzie uzyskać zq-'
Zwolenie
wska^
potrzebne
wać
nie

.

się
Radzimy
porozumieć
przede wszystkim z Działem
Krako
Produkcji Ogrodniczej
wskiej Spółdzielni OgrodniczoPszęzelarskiej. Kraków, Rynek

—

tów samochodów.

Gł. 34.

IWt.

X!

fi

ich kole-

nach pracy robiła sobie maki

pierwszych gości.
Nim jednak nastąpi oficjalne

tutaj' pulpit sterowniczy
wskaźników,

wem

z

i

jak

miejsce

„mocą”.'
„Holidaya”. Poznamy urzągranicy. Anglicy się śmiali, dzenia
nach.
oraz
techniczne -hotelu
W części podziemnej zmonto
sekretarka,
płakała
tylko
Turyści mogą także korzystać wano stację transformatorów
jego wyposażenie. A jest co oMożna powiedzieć
co
kraj glądać.
z basenu oraz z dwóch saun.
inne
urządzenia energetyczne,
to obyczaj, w Polsce obyczaj
W hotelu znajdują się -dwa przystosowane do
automatycz
ŚWIATEŁKO
WSZYSTKO
robienia makijażu
w
godzi
oraz
telexy
supernowoczesna nej kompensacji
mocy. „Holi
POWIE
nach pracy nie może być na
centrala telefoniczna.
Pracow
również
-

•

—

głównym hallu
znajduje
oczywiście, i recepcja. Na
specjalnej tablicy wszystkie po
a raczej
kupy, pije
sączy
oznaczone są trzema świa
się
kawkę, herbatkę i za koje
tełkami.' W każdej chwili będzie
kąsza paluszkami. Nie trzeba wiadomo
czy lokal jest
zajęty
mieć wcale detektywistyczne
lub może sprzątany
czy
wolny
nosa
Sherlocka
Holmesa,
go
Na
w pobliżu
wejś
żeby stwierdzić, że w co dru cia, parterze
się placówki Pegiej instytucji są spiżarnie i w wexu,znajdą
Orbisu, zakład
fryzjerw

się,

—

—

•

nicy służby technicznej
żeni
tak

zostaną

w

wyposa

day” posiada

nerator;

po

aby każdy z nich mógł być
natychmiast przywołany, i Zbu

w

cią

urzą

.

wiarnianych oddzielają automa znajdują ęię trzy automatyczne
tycznie zasuwane. drzwi. Stoły, pralnice.
lady, zmywaki
wszystko wy
POKOJE BEZ „13”
konane w kuchni ze stali
nie
rdzewnej. Odpadki, nie zjedzone
W. XI-pi.ętrowym „Holidayu”
potrawy, wędrują do specjalne^
wszystkie
pokoje są dwuosobo
mielone
go pojemnika, gdzie są
o
standardzie.
—

.

i

do osadnika. Stam
zabierane będą jako pokarm

usuwane

we,

Nie

.

tym samym

apartamentów, gdyż
„Holiday" to hotel klasy tury
W pokojach: telefon,
na korytarzach, w stycznej.
radio, telewizor.- Jeśli w recepcji
magazynach i w kilku innych
list
w pokoju za
miejscach zamontowano czujni znajduje się
ki systemu przeciwpożarowego- pala się sygnalizacyjna lampka
Jest także możliwość dowolnego
W wypadku podwyższenia
się uśtńwienia sobie
samoczynnego
i
temperatury
nagromadzenia budzenia.
Wsystemie „Holiday’.’
zbyt dużej ilości dymu włącza nie.ma
oznaczonych nu
się sygnał alarmowy. Wtedy au merem pokojów
13!
tomatycznie zamykają się klapy
przewodów klimatyzacyjnych i
JAN FRENKEL
tąd

ma

dla zwierząt.
W kuchni,

,

—

.

Fot. J. Rubiś

•

zaliczane

do

;

zł miesięcznie, natomiast
pozostałych zatrudnionych w
biurach obowiązuje nadal gra
nica 750 zł miesięcznie, (mar)

Zgodnie

z

planem
wy

.

elektrociepłow
ga

także

2000

urzą

klejo
przy ■ciepła

są

średniej rocznej zarobków tjdo 9000 zł. Ćo do ■■-/ostatniego
pytania to zarobki rencistów i
emerytów oraeujących na pół
etatu w usługach wzrosły do

gu kilku sekund nastąpi samo
czynne uruchomienie tegp
dzenia. Zaświeci się światło na

dowano też sieć domofonów; ca
ły obiekt jest zradiofonizowany. korytarzach, czynne będą windy.
Na każdym piętrze
zawieszono
W hotelu zastosowano
zegary elektroniczne. Specjalne dzenia do uzdatniania wody. Jest
ścienne
tłumią także hydrofornia.
wykładziny
dźwięki. W oknach szyby
„Holiday" korzystać będzie z
ne, antisolowe, tj. lekko ■’
miejskiej
dymione, nie przepuszczają zbyt ni. Posiada także trzy kotły
dużo
promieni
słonecznych. zowe i jesienią oraz na wiosnę
Wszystkie pokoje oraz
wystarczą one do ogrzania bu
szczenia zaplecza są
>
dynku.
j
wane.
Brudną odzież i -pościel będą
pracowniczki hotelu wrzucać do
W KRÓLESTWIE PATELNI
kanałów ‘pneumatycznych (są, na
Wejścia i wyjścia z kuchni do każęlym piętrze), którymi dotrze
r e sta uracyj no-kaOna wprost
do pralni,' gdzie
pomieszczeń

z

nie

te

mały ge
Wyłączeniu prądu

krótkofalówki, przez zakład energetyczny

rencisty?

—

-

,

ganny. skoro robi się ną dru
tach, skoro robi się dobrą mi
nę do pracy, skoro robi się za

dla

.

Czy pracując na pół
wynagrodzeniem mie
sięcznym 750 zł (jestem rćh*^
cistą) mogę od czasu do czasu
pobierać nagrody w przedsię
biorstwie, któr,e mnie zątrudnią?.Czy nie wpłynie tp? na
zawieszenie renty,? Czy nagro
dy wliczane są do dozwolonej,
sumy zarobków
fenćisty w
skali rocznej, czyli dó 9090 zł?
Czy granica 750 zł nadal obo
wiązuje?
Emeryt lub rencista. pracu
może po
jący na pół etatu
bierać nagrody bez obawy za
wieszenia świadczenia. Kwoty
J.

Dyżurny

.

produ

Sz.

etatu

zamiesz- wszystkich
otwarcie hotelu, nim
tych
pomieszcze technik będzie zawsze wiedział
jaż. Sprawa obiegła całą an
niach istnieje możliwość regula jak pracują wszystkie urządze
kają
pierwsi
turyści,
zapraszam
gielską prasę, telewizję, nawet Państwa‘ na krótką
po nia w hotelu, będzie .też stąd
wycieczkę cji natężenia, oświetlenia,
trafiła nh anteny radia dla za
dobnie
to ma
w ki
do
centralnie sterował

'

Holiday

Nagrody

zesta

pomie
klimatyzo

Inn.

Ina’ całość

umowę
kcji można zawrzeć
kontraktacyjną ze
Spółdziel
nią. O ile uprawa ma .być ze^
społowa, to trzeba będzie ze
spół taki zarejestrować nastę
pnie w Urzędzie Gminy, (hs)

,

salki dzielone ruchomymi ścian
kami (bankiety, kongresy). We

.

,

ciosa

—

natychmiastowym swoją
kretarkę ponieważ w godzi

Instruktor d.s. uprawy

pieczarek musi na
miejsćti'
zapoznać się z możliwościami,
ysb irńy
fachowyeh^

będzie wszystko poza feralną „trzynastką”

Podobnie

-

zówki?

jak warszawiacy ski, kosmetyczny i trzy gabine samoczynnie otwierają okna na
krytykowali kształt hotelu ty lekarskie’, barek. Pomieszcze korytarzach.
równaniu z Niemcem, Japoń
„Forum”, tak w grodzie nie restauracji obliczono na 180
SERCE HOTELU
czykiem, Czechem, Anglikiem pod Wawelem odezwały się już osób (ściany w kolorze czerwoitd. A propos Anglik. Nie. tak
hotelu”
to pokój,
adresem pro no-pomarańczowym), kawiarnia
„Serce
głosy
krytyki
pod
dawno pewien Anglik, przed
hotelu „Holiday Inn”, tej
samej wielkości w tonacji który można by nazwać central
siębiorca, zwolnił ze skutkiem jektantów
oraz
cztery ną dyspozytornią. Znajduje się
se który za kilka tygodni przyjmie ciemnobrązowej
—

założyć hodowlę pieczarek

na

samochodowe -tr,zeba

I clol.-b ;

*

Kazimierz B. Rzezawa. Chcemy

Już

RÓWNIEŻ

—

—

’

NARZĘDZIE CHIRURGA

na

...W

urlopu bezpłatnego w wymia-.
przekraczającym łącz
urlopem wypoczynko
dwóch miesięcy. (’)
wym

—

KRÓTKO

Razem
otrzymamy...
trudno zliczyć.

karoserie

pra

Tze nie
nie z

było spawać, po
nieważ nie można było uzyskać „wypraski” całości z jednego
arkusza blachy, która po prostu się rwała.
Rewolucję w tej
dziedzinie zapowiadają wynalazcy supereiastycznej stali
gru
pa inżynierów-hutników z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Skład
metalu przypomina stal damasceńską, niezwykle odporną na
uderzenia i przeciążenia (w tym ostatnim przypadku
150 kG
na 1 mm kw.). Stal ta może stać się wielką nadzieją producen

osób

.....

wybucha w Japonii pożar,
którego przyczyną są przede
wszystkim niedopałki papierosów (16 proc, wypadków).
Drugą przyczyną pożarów są
źle odizolowane
piece, następnie
fajerwerki.

—

SAMOCHODY
z damasceńskiej stali

her

orga

par. 4. Teżdział V
pracy: „Zakład

cy jest zobowiązanyj na wnio
sek młodocianego ucznia szko
ły dla pracujących,, udzielić
mu
w okresie ferii szkolnych

francuskiego towarzystwa lotniczego AIR FRANCE przy
gotowali taki oto tort dla pierwszego pasażera samolotu Concorde,
Daktóry 21 ub^m. zainaugurował regularne loty na trasie Paryż

,

a blisko
5 milionów brzymia, gigantyczna. Żeby ją
wykształcenie nonadpod wyzyskać wcale nie trzeba
stawowe z
łącz surowego oka szefa, lecz trze
na drzewo do
rozpalania ognia nie. Jest to zawodowym armia
ba surowego oka organizacji.
olbrzymia
w piecu.
Tapczan poszedł z
Surowa
otganizacia sprawi
djńnem. Czy był rezerwą, o tęgich bądź co bądź głów, o zaś
setkach specjalności i ze zło
to, że wtedy szef może być
tymi polskimi rękami. W bie łagodny jak motylek i ludzki
żącym pięcioleciu tych tęgich dla pracowników jak czło
głów i złotych rąk jeszcze wiek.
STEFAN KURECKI
przybędzie: 2,4 miliona osób
ukończy szkoły ponadpodsta•.wowe;.\900 tysięcy, osób przej-J
dzie przez szkoły dla pracu5ąOD CZEGO JAPONIA
cych; 1 milion osób bedzie się
PŁONIE?
dokształcać w systemie poza
Średnio co osiem minut
szkolnym.
z

lecie

Sz.

-

naiwiększa

25 miliardów

w

Czy uczniowi liceum
(lat 17) przysługuje w okresie
ferii,zięnowych zniżka w opła
cie paszportowej przy wyjeżdzię na ferie, na okres 2 ty
godni do jednego z krajów, za

tworzy się

ta...

Przyszedł

Str, 3

ORGANIZACJI

małych

i.

KRAKOWA

St. B. Po 6 latach pracy
do 20 lutego
korzystałem
1975 r.
dwudziestod.niowy
—

'

urlop. Czy

na

następny urlop

muszę w tym samym zakła
dzie pracy czekać do 20. II.

br.?
Prawo do kolejnego urlopu
nabył Pan już z dniem 1. I.
76 r. z tym, że urlop ten
winien J>yć wykorzystany w
ciągu roku 1976, zgodnie z

po

nem

urlopów,

.

pla

płożonym

w

Pana zakładzie pracy. Jeżeli
nlan ten przewiduje, że urlon
dla
Pana
przypadłby przed
20. II. 76, to oczywiście nie

-

ma
żadnych prawnych prze*
szkód, aby urlop ten mógł Pan
w tym terminie, rozpocząć.
(JP)

Renta III grupy

w

i

br.

M. b. Andrychów. He wy
nosiłaby moja renta przy III
grupie i zarobkach 27Ó0 zł?.
Renty III grupy oblicza się
w
br. następująco: 45 proc,
od 2000 zł i 30 proc, od kwoty
pozostałej + 0,4 proc, oblicza
nych od podstawy
wymiaru.'
renty za każdy rok pracy -w
PRL powyżej 5 lat, ale
nie
więcej niż za 20 lat. (mar)
.

*

.

w
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ECHO
MATEMATYKA,
chemia
do
matury,

ÓYP.EiiCJA WIECZOROWEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
DLA

PRACUJĄCYCH

—

czorowe,

NIEMIECKI

ul. MARKA 34

na

ogłasza WPISY

wyższe

MATEMATYKA

2

—

REGAŁ oszklony lub sza
kore fę biblioteczną,
dużą, cie

go.

1976 roku.

715-83

matematyka

BONY PeKaO na samo
chód. Oferty 89529 „PraFa” Kraków, Wiślna 2, lub
telefon
385-61, W godz.
lt-21.

.

—

kore

udziela student. **
Józef Widia, Kraków, Celarowska 16/32.

Zapisy przyjmuje —■sekretariat
Szkoły, w poniedziałki, wtorki, śro
dy i czwartki, w godz. od 16 do 20.

petycji

KUPIĘ: Fiat 000, Stayer
Puch, Mini Morris. Podać
Telefon 187-55, do
cenę.

STUDENTKA cybernetyki
udzieli korepetycji z ma
Siewlor, teł.
tematyki
469-10.

15.

godz.

—

Matrymonialne
Kultury Kra

Domu

Dyrekcja Dzielnicowego
ków Krowodrza, ul. Papiernicza 2, telefon
383-89
ogłasza, że W DRODZE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO zleci wykonanie robót
stolarskich, typu: boazerie, lawoskrzynie, po
dium estradowe, kasety oświetleniowe, lady
szatni, meble proste i Inne.

trymonialne

-

ifrf
Słupsk,

—

Termin wykonania
nia 1976 roku.

..Apollo**

»*

„omig”

źeństwa. Informacje ło zł
znaczkami.

wiązku podania

Pry
Błys

—

go

Rep
p$zyjmie>
podwykonawstwo. Oferty
—

,

Kraków.

ze

znajo

mością niemieckiego i an
gielskiego przyj mie prace
zlecone.
Oferty 90226
„PtasA” Kraków, Wiślna 2.
—

mi
umiejącej
kucharzyć

—

n® stałe.
tunki bardzo dobre.
szenia: tel. 752-20.

poszukuję

Kulturalna

Wa-

Zgło

rencistka

Zajftiie się gospodarstwem
tylko domówyni,

na

pro

bostwie ■— Kraków, lub
okolice. Oferty 90334 ..Pra
sa’* Kraków, Wiślna 2.
MŁODA solidna, uczciwa^
podejmle pracę jako
moc domowa lub
kuje się serdecznie osobą
samotną, od godz. 16.
Oferty 9Ó336 „Prasa** Kraków, Wiślna 2.

po
zaopie

—

PRZYJMĘ pomoc domową
ńa stałe do 2 osób.
żyńskiego 15a/7.

Dzier
i

dam.
367-89.

—

*

—

126 p,

elektry

na

Odbiór

la

pawilon

—

tychmiast w „Polmozbycie”
sprzedam. Oferty

—•

słuchowy
kupię. Oferty

—

Kraków.

90388 „Prasa”
Wiślna 2.

Kraków,

—

NOWOŚĆ!

telefon

NOWOŚCI

•

NOWOŚCI

<

samotna
z

Młodości, bl. 3, tel.

os.

—

—

na

nieźle
pana
mal-

żeńśtwo, mogącego rów
nież zawrzeć ślub kościel
ny, wysokiego,

Sprzedaż

MŁODE,
żeństwo

bezdzietne

poszukuje

mał

garso

na

mieszkanie

Ućzdiwą pa*

Piękna okolica pod
Krakowem.
Oferty 00139
^Prasa”
Kraków, Wiśl
na 2.

Alą.

Zakład

Usługo

2-POKÓJOWE, superkom-

fortowe mieszkanie, 68 m?
budownictwo między*
wojenne, ogrzewanie elek*
tryćzhe, dwa balkony -*
przecznica ul. Grottgera
zamienię na dwie su*

450 28

SKODA Ś 1Ó0-L t.
1974,
po 20.000 km.
sprzedam
lub zamienię na nowego
„Zuka”,
Oferty 90350

—

m.

palma

~

Wrocław

2.

na

mimośrodową 100-

prasę

uzgodnienia.
Nowa Huta,

Zgłoszenia:
Zgody 1/16.

Nieruchomości
PARCELĘ

KUPIĘ garsonierę lub po
z
kuchnią -* superwłasnościo
komfortbWe,
we.
Oferty 90137 „Prasa**
Wiślna
2.
Kraków,

budowlano*

—

Różne

—

wnienia toinę. *■Kraków,
ul. czarnowiejska 75/3.
-

zApewnię utrzymanie
opiekę,

-

za

—

Skot

Michniewska,
**

241
(przedostatni
przystanek 106).

NOWO
czalnia

—

Oferty

SILNIK Fiat

rakowa,

telefon 573-63.

PIERZE, puch, podtisżki,
pierzyny
czyści, dezyn
fekuje oraz szyje nowe
poduszki, jaśki, w termi
nie jednodniówyrft-, prze
rabia pierzyny na kółdry, stare kołdry z pie
rza, wełny, waty, Ańilahy
óęaż T-S^yie 3 ńQ.Węa -V?, ter
*—
minie'”" killdidńio^ym
—

zakład, ^Krako.^>

—

.

cza

6.

Urzędni

—

POSZUKUJĘ

—

W zakresie liceum

ogólnokształcącego

ków,

—

—

—

—

i

Krakowie,
ul. BASZTOWA 15, IV P-,

godzinach
wyjątkiem

Wiślna

2.

SERDECZNIE przepraszam
Panów Kontrolerów MPK
nr 9i i 219, za moje nie
właściwe zachowanie się
W autobusie linii 119» dnia
28 stycznia, godz.
1Ó, W
czasie i W związku z
nieniem przez Nich obo
wiązków służbowych. Jśńuśż Kosturśki, Kraków,
ul* Lfelewela. 15/6.

—-

w

W

garażu

ókoHćy Nowego Kleparża.
Oferty 90125 „Prasa” Kra

—

informacji udziela 1 za
Zarząd
pisy przyjmuje
Krakowski
Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej

z

Armii

(boćzha Da

—

”

w

wypoży

Kraków,

Ludowej 6/8
szyńskiego),

Krakowa. W
fozliczehiu przyjrhę mić*
szk^nie własnośćio\fre<
óferty 90356 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2*
centrum

—

-

otwarta

Suki fen' ślubnyćh.
Najnowsze fasony. Półto-

ZNALAZCĘ małego czar*
1300 * sport
po godz. 20.
pieska mieszańca
nego
pełnym .wyposażeniem,
*
DUŻY
kucbó > ratlerka,;- zaginicmego«dnia
dużą
ńw'1
<«ena«
pokój,
Zupełhie
24. I
nię, ładne, słoneczne
1976, wj godzinach'
32.000,
arnerykański t > kal 38
w
SYRENA. 104 po
ma,
komfortowe, bu wieczornych,
okolicy
kulator
8
(39 funkcji,
-*
*downictwo powojenne ** Ul. Floriańskiej *** prosżę
4zasprzedam.
wypadku
ćksponenta,
mićjsc
STUDENTKĄ, Wysoka
ITI p., koło parku Kra* Uprzejmie 0 odprowadzę*
NOwa HUta, Os. Złotego Silścz SleClówy)
cena
milej prezencji, posiada
zamienię na nie za nagrodą, pód ad
16.000, lub zamienię na: kowskiego
jąca mieszkanie, potna Wieku 8/6, po godz. 16.
lub resem: św. Jana 13, m. 32,
stereofoniczny gramofón, pokój, małą kuchenkę
przystojnego, kulturalne FIAT 127
dobre radio, radio samo* dużą garsonierę, do II p. I piętro lub tel; 230-40.
p. stan Ideal
go kawalera do lat 27
90157
Kra
„Prasa*’
sprzedam. Kraków, ęhódóWe z magnetofonem, Oferty
chętnie posiadającego sa ny
DNIA 28. I. 1976 t,» W oko
telewizor kolorowy, pen- ków, Wiślna 2.
mochód.
Cel
matrymo tel. 630-23, p.O godz* 17.
licach oś. Centrum D -*
taćon
rżuthik
do
Bix,
90228
„Pra ZAPOROŻEC
nialny. Oferty
na rok.
ODSTĄPIĘ
pokój
karoserię przeźroczy 6X6 cm, stare
zaginął mały kundelek *rsa" Kraków, Wiślna 2.
oraz
Części nadwozia
Podać Czynsz z góry. Nowa Hu biały w jaśnobrążowe ła
meble, obrazy.
os.
Piastów
16/58.
tći. 393-33,
tki.
ihne propoźyćje.
Uczciwego znalazcę
Oferty ta,
WDOWA, iat 29. bezdziet sprzedam.
WeWn. 248, do godz. 15*
90401
prosię o odprowadzenie za
„Prasa’*
Kraków, SUPERKOMFORTOWE
na, posiadająca mieszkaWiślna
2.
pod adresem:
nagrodą,
nie, dobrej prezencji, po- TUNEL
dwa pokoje z jasną kuch Nowa Hutdi os. Centrum
ogrodniczy 4,5X«o
zna kuUuralnego pana do
D
I
3/35*
50
kwate
m»
-r
m2,
nią.
FOKSTERIER
szorstko
p„
spfżedam.
staióWy
lat 35. Cel matrymónią’1wzgórza Krze- włosy, suczka 9-tygodhió* runkowe, okolica ,.Bipróny. Żdjęcia mile Widżia* Zgłoszenia:
sławickle bl.
Zamienię na po* 3.ooo ZŁ nagródy za wśka*
36/18, tel. wa, rodowodowa
do staiu*’
ne.
90225
„Prasa”
Oferty
476-16.
miejsca
postoju
sprzedania. Rodzice użyt kój z kuchnią, do III p. zanie
Kraków, Wiślna 2.
kowi
skradzionej Syreny, kolo
champion i złota Peryferie wykluczone.
ODSTĄPIĘ cztery nowo medalistka.
Oferty 90197 „Prasa” Kfa* ru popielatego, nr rój.
tel.
Kielce,
inżynier, rozwiedzohy, bieżnikowane
ków, Wiślna 2.
86-39 KN Zgłoszenia kie
opony ra 480*49, ód godz* 17*
dobrze sytuowany, pozna
dialne, 135X14. Tel. 427-32,
rować pód adresem: Kra*
panią lat 30—38, przystoj W
4
z
POKOJE
7—15.
kuchnią
godzi
lców, ul. Młyńska 6/47, po
ną, smukłą, bez nałogów,
komfortowe, słoneczne
Lokale
godzinie 16.
dobrego charakteru, ld* HYDROFOR,
147 fńi. W
piece,
kompletne
loggia,
Cel
biącą podróże.
matry urządzenie ,.Granda” 380V
śródmieściu
zamienię
t M-3
monialny. Zdjęcia mile
zamienię na 4 pokóje lub 3 duże
Sprzedam. Kraków, Ko TARNOW
widziane. Poważne Ofer
i garso
5
wieczo* na Kraków lub Warszawę.
supfcrkomfórtówe
rzeniowskiego
Wytni/, zachowaj
90369
ty:
,jPrasa” Kraków, ram.
Oferty 88901 „Prasa** Tar nierę. Oferty 90194 „Pra
Wiślna 2*
Krakowska 12.

sprze

nowy
90262 „Prasa”
KrąM»»,v>wi41na iŁ my <

dam.

—

tym zdrowotną

W ramach dożywocia,
dómek lub działkę w
Krakowie.
Zgłoszenia:
Kraków, telefon 723-36.

KRAKÓW
Skotniki 1 **
Sprzedam parcelę budow
laną. Zgłoszenia: Magda
lena
niki

w

—

—

chawki),

wykony
pielęgniar
Wy

Ogrodniczą, o pow. 57
położoną przy ul.
sprzć*
Królowej Jadwigi
dam posiadającemu upra

•—

—

oferty
poważne
Tylko
przygotowujemy^ kiejp©,waćĄ „Prasa” .Kraków, WiślriSf ’2 ■dla ńr
zaocznie -l. wieczorowo,

od 12 do 14,
sobót.

(ul.

arów,

—

egzaminu
eksternistycznego

nagrodą,

636-45

—

—

do

za

szyję,

na

ZOSZAK Bronisława, zafti.
ul.
Siem&SzJd
Kraków,
17/134,
zgubiła zaświad*
czenie o prawie
wania zawodu
ki
wydane prżćZ
i
dział zdrowia
opieki
Społecznej urzędu Miasta
Krakowa.

Warunki do

perkomfórtówe garsónie*
ty. Oferty 90140 „Prasa” SPRZEDAM dom piętrowy
KtakÓw. Wiślna 2.
z
jedńofodzinhy
ogrodem
-*

Wiśl kój

Kraków,

„Prasa”

—

ze tónową
sprzedam. *—
go,wwiekudo45lat,z stereofoniczny
staw Philips 2x5 W
ra Kraków, Królowej Jadwi PRZYJMĘ do wspólnegó
wyższym wykształceniem
pokoju panią pracującą
o
gi 292.
pogodnym uSpóśo* dio, adapter, magnetofon
niepalącą. Ul. Żarzećże 20
kasetowy (głośniki, słu
bieniu i dobrym sercu.

.

żnalażcę

nego na
nym. Telefon
Praska 16).

na

komfortowe

—

PANDAMUS
wysokość 2
ska 49/27.

Krakowie.

okres toku.
90120 „Prasa” Kra*
ków, Wiślna 2.

niery
oferty

—

szczupłe

.

pro
zgubio
Dworcu Głów

UCZCIWEGO
szę o zwrot,

zegarka

—

wyższym

pozna

zdecydowanego

Doskonalenia

Codziennie

NOWOŚĆ!

•

—

wykształceniem.
sytuowana,

.

—

-

—

•

—

peł

—

~

—

•—

llllItllllltllllllllEIIIIII

MATEMATYKA

—

kore

—

petycji Udźielą Studenci.
Rosiek, tel. 505-36.
—

mi
KURSY czeladniczo
strzowskie w zawodach:
-

mura
kan,-gaz. i in

ślusarza, elektryka,
wod.

rza,

-

WZS
ul.
„Oświata’*
Kraków,
Mazowiecka 8, tel. 334-72.

nych

—

organizuje

DLA Pań kurśy dźieWiarstwa maszynowego i
nego oraz gotowanią 1
czenia
organizuje wzs
ul.
,,Oświata”
Kraków,
Mazowiecka 8, tel. 334-72

—

.

przyjmuje

surowca

z

WYTNIJ
zachowaj l
Biuro Matrymonialne ,,Junona“ prowadzi
log. 28-100 BuSkó
Zdrój
skrytka pocztowa 92.
—

—

psycho
-

—

BONY

PeKaO kuplę.
90258 „Prasa** Kra
ków, Wiślna 2.

—

Oferty

NYSA 501
po
ku. Tfcieton 342-27.
—

wypad

rozbiórki okna i ra
my okienne, nadające się
dla ogrodnika, bardzo ta
nio sprzedam. Tel. 378-59.
z

KALKULATORY elektro
niczne wielo* i czterodzlałftńiowe
sprzedam. •*Nowa
Huta, oś* Górali
20/6.

nów;

(3 MAŁŻEŃSTWO studenckie
z
dzieckiem, posiadające
Września, własne mieszkanie poza
p„
małe superkomfortoWę
Krakowem, poszukuje na

ZAMIENIĘ

nowe

M-4

pokoje) superkomfortowe,
II

na

Boh.

os.

2 pokoje, okolice Ponda
Mogilskiego. Oferty 89541

„Prask”

na

Wiśl

Kraków,

i.

2 pokoje

kuchnią, su*

z

perkomfottoWe,

69

ms,

z

balkonem, w śródmieściu,
zamienię ńa 2 od*
Ip.

pokoju

kuchnią. Óferty
Kraków,

z

90136
/.Prasa”
Wiślna 2.

2 lata samodzielnego mie
szkania. Oferty 90174
sa*’ Kraków, ‘Wiślna 2.

„Pra

WIZYTY DOMOWE
LEKARZY PEDIATRÓW

bężdżietne mat*
żCństWo poszukuję fhieśzkania lub garsoniery na
okres dó 5 lat. Tel. 343-83

t

LEKARSKIEJ
PRACY

.

PRACUJĄCA i

ucząca

Się

póśzukuje niekręoująeego
pokoju* Oferty 90220 „Pra
sa*’ KrakóW. WiŚlńS 2.
PRZYJMĘ doźorćośtWó*
Warunek: mieszkanie w
*nowym budownictwie.
oferty 90215 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

w

SPÓŁDZIELNI

KRAKOWIE.

Zgłoszenia: telefon 583-43, 568-88,
dni powśzednie w godz. 16—23.S0,
w niedziele i święta w godzinach 8
23.30.
Wizyty płatne według
cennika spółdzielczego.
w

—

—

—

wykonania
własnego

lub

w

Kraków,

,.Prasa”

1976 roku

na

Wiśl

2.

2 POKOJE ż
neczne,

powierzonego

OPAKOWAŃ

na

kuchnią, Sło

parterze

—

za-*

mienię na pokój z kuch*
nią i garsonierę lub ha
dwie

DRUKOWANYCH

Huta,

I

(mogą być sztancowane)

—J

PAPIER PAKOWY Z NADRUKIEM FIRMOWYM.

Kraków,
się z PWHDA
ul. ŁAGIEWNICKA 39, telefon 642-50 lub 642-80, w godzinach 8—14.

sSsgsssssssgsssssssssgssssgg^^

os*

—

Willowe

POKÓJ

Nowa

17,

tn.

kuchnią, superkomfortówe, 38 ms, u p..
ós. ugorek
zamienię na
dużą garsonierę do it p.,
najchętniej Dębniki, Zwie
rzyniec, Kozłówek, ófer*
z

—

OBWOLUTY

o

garsoniery,

19.

NALEPKI HANDLOWE

Zainteresowanych prosi

Kra

Wytnij, zachowaj

Młode

—

dozorcostwo na
terenie Krakowa lub No
wej Huty. Warunek: mie
szkanie;
Oferty 90119

obejmę

zawiadamia PT Klientów, że

ETYKIETY

♦
♦
♦

90020 ^Prasa”

sa” Kraków, WiSlha 2.

.

asortymenty

przedsiębiorstwa.

.

PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO-HANULOWE
DRUKÓW AKCYDENSOWYCH w KRAKOWIE

do

Oferty

ków, Wiślna 2.

—

dzielna mieszkania: 2 po*
koję z kućhhlĄ i pokój ż
kuchnią, ewentualnie po

uprzejmie

nego

—

.

LEKCJI gry na akordeo
nie
udzielam. Mgr Makówicz, tel. 208-89

gotówką i wspóii&rafcą przystąpię do prywat*

z

—

-

U

458-31.

nr

—

„Prasa** Kraków, Wiślna 2.

—

KURSY spawania
cznego i gazowego oraz
palaczy ć. o.-— organizuje
WZS „Oświata” Kraków,
ul.
Mazowiecka
8, tel*

„Pol-

w

pilnie sprzeZgłoszenia: tel.
«-

—

ręcz
pie

Nauka

$34-72.

mozbycle”

-

Nowej Hucie,

HiuiHirtiiHUHHiunn

Szybko

—

—

—

OSOBY
strzowsko

FIAT 126 p, odbiór

wykonuje szybko i solidnie
Usługowy Międzywojewódzkiej
wej Spółdzielni Inwalidów

Kraków, ul. DIETLA 38.

—

Wiśl

2.

BIUROWYCH

Zawodowego

—

MASZYNISTKA

—

KtakóW,

—

ofe
obo

43-ŁETNIA,

Zakład

ftp.
Instalację urządzenia alarmowego „CERBER” wykonują
wyłącznie jako usługi dla osób prywatnych
Zakłady
i
w
Krakowie.
Usług Radiotechnicznych
Telewizyjnych
Hec&nia na instalacją uprasza się kierować pod adresem:
ZURT *- Nowa Huta, as. KOŚCIUSZKOWSKIE 5,

—

PRZYJMĘ

koszto przystojna,

I

kiosków

własnej pasieki
w większych ilościach
sprzedam.
oferty 90274
z

„Prasa”

jedno

rodzinnych, przyczep campingowych, garaży,

AKORDEON
Weltmelster
120 basów. Tel. 469-10.

MIÓD

włamaniem

ochrony przed

pomieszczeń mieszkalnych, domków

—

MASZYN

rysowania inwestycji
przyjmuje, szczegółowych
informacji udziela

POTRZEBNA
opiekunka
4
dó rocznego dziecka
razy tygodniowo w
dzinach 8—16. Zgłoszenia:
ul. Józefitów 8/5, Ii p.
codziennie po godz. 16.

90227
„Prasa”
Wiślna 2.

—

NAPRAWY i KONSERWACJE

oraz

■ kalkulacji

przeznaczony do

Fiata 126
sprzedam.
Oferty 90321 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KAROSERIĘ Warszawy
Może
204, 203 -r kupię.

przyczyn.

ce)*

ELEKTRONICZNY SYSTEM ALARMOWY

AMORTYZATORY, pane
wki, listwy, kołpaki do
NSU 1000, opony 135X12 do

—

POMOC domowa, docho
dząca lub na stałe, do le
karza potrzebna zaraz.
Kraków, plac Matejki 2/8.

Wiśl

Kraków,

2.

bilardy elektryczne
(flipery), dwie szafy gra
oraż
jące
zagraniczne
BEZDZIETNE małżeństwo MIESZKANIE Własności©*
we
siatkówkę i koszykówkę
kupię do 250.000.
sympatyczne i żgodnt
sprzedam.
(automaty)
Oferty 90345 „Prasa” Kra
być po wypadku. Oferty
we współżyciu, poszukuje
90290
■
,,Prasa*’, Kraków, Oferty 90370 „Prasa**, Kra niekrępującege,
umeblo* ków, Wiślna 2.
Wiślna 2.
ków, Wiślna 2.
wanego pokoju w Krako DWUPÓKÓJÓWE mlćsżkąwie. Czynsz płatny mie
hie W Kętach (47 mt) za
sięcznie.
Oferty 90124 mienię na identyczne w

PRAGNIESZ Szczęśliwego
małżeństwa? Napisz:
watne Biuro „Venus*‘ Ko
szalin, Kolejowa 7.
kawicznie prześlemy kra

WPISY na KURSY
■ kreśleń
budowlanych
ŃA dobrych warunkach
■ instalacyjnych
przyjmę pomoc domową.
■ maszynowych
Topolnickifego 56 (Rakowi-

sarka

—

—

Praca

a

90202

Wiśl

—

90288
„Prasa**
Wiślna 2.

Otwarcie ofert nastąpi w piętnastym dniu od
daty druku niniejszego ogłoszenia.
prawo dowolnego wyboru
unieważnienia przetargu, bez

—

FIAT

APARAT

nia.

lub

NOWOŚCI

•

«CERBER»

—

,.Prasa”

NOWOŚĆ/

<

ste

zestaw

magnetofon, radio za
kres UKF, gramofon
wzmacniacz pseudo kwa
dro z czterema kolumna
mi, moc wyjścia 2X30X
2X15 w
sprzedam.
Cena 25 tys. Oferty 90294
na

NOWOŚĆ!

•

—

12—14.

Zastrzega się

Kraków,

—

s—

Oferty składać należy w zamkniętych ko
pertach, z napisem „przetarg”, w terminie 14
dni od daty ukazania się niniejszego ogłosze

renta

kupię. Oferty

Prasa”
2.

"

Garncarska

Dokumentację projektową udostępnia oraz jowe adresy.
wszelkich informacji udziela Dyrekcja Dziel
nicowego Domu Kultury, codziennie w go
dzinach

nych
na

szczęśliwie kojarzy mai

etapowo, do 30 grud-

—

z

oraz

we

Ma

pocztó
wojen
poczto

i
okresów
znaczki

kopert

wek

..

NOWOCZESNE Biuro

radiole

—

NOWOŚCI

reo,

na

zbiór

PRZETARGI

kupię.

sprze

MŁODEGO boksera
dam. Tel. 576-67.

—

wieczorne.

WSP

Telefon

—

Kraków, teL 371-03, godz.

korepetycji z
przysposobienia obronne

lutego

orzech

mny

udzieli
geografii i

STUDENT

się

—

petycje: Lewińscy, Bieńczyce, Na Lotnisku 20/42.

i VIII

rozpoczęła

—-

do matury,
uczelnie
Weber
578-70.

Kraków, tel.

Nauka

RADIO z UKF kupię.
Może być starszy typ.
Podać typ i cenę. Ofeffy
90384
„Prasa”
Kraków,
Wiślna 2.

—

przygotowuj e

do klas VII

—

kiet, Basztowa 15/16.

KRAKOWIE,

w

fizyka, BONY PeKaO kupię.
przygotowuję Oferty 90332 „Prasa” Kra
egzaminów ków, Wiślna 2.

na studia wie
dzienne.
Bur-

wstępnych

Nr 8

(940$*)

KRAKOWA

skontaktowanie

ty 90133 „Prasa** Kraków.
Wiślna 2.

M-3, 42 m2, loggia, I p„

MistrzejóWice.

Września

~

ćfe.

lohfer*
telefon

w

Boh.

zamienię

bókój^ kuchnię

lub

Krakówię.

na

gar*
nr

nie odpowiadam,
Oferty W123 „Prasa” Kra*
ków, Wiilńa 1

su|5*rnówe,
PIĘKNE,
komforto.we,
3-pokojówe
i
mieszkanie,
piętro, bal
kon, Prądnik Czerwony
zamienią na dwu- lub

Wytnij, zachowaj 0 Wytnij, zachowaj

—

trzypokojowe, bliżej cen
trum. Oferty 98255
.Pra
sa”

Kraków, Wisina 2.

MAŁŻEŃSTWO poszukuje
pokoju od marca (bez bo*
bót i niedziel).
Oferty
—

W211
„Prasa”
Wiślna 2.

Kraków,

stU4
pokój
dentce lub uczennicy.
Floriańska 19, ift. 12, in b-

“

oficyna.

DOZORCOSTWO

pokoje

—

dWa

superkóWifortowe,

fnż, wysokie wynagro
dzenie, zamienią na mie
38

szkanie

kwateruńkówe.
Pokryją koszty brzeofowadźki.
Oferty M344
„Prasa” Kraków, wuina j.
—

dwu- i

towe,

WYNAJMĘ
—

TRZY MIESZKANIA
w

w

trzypokojowe, superkomforpełni umeblowane, WEŹMIE

NAJEM

Nowej Huty,
skich,

na

terenie Krakowa lub

na

okres

Krakowskie

obywateli węgier
jednego lub dwu lat,

dla
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W

Kłaju wybudowany zostanie
pierwszy w kraju zakład regeneracji
odpadów z tworzyw sztucznych

ODPOWIEDŹ

były ferie zimowe?

Jakie

pierwszym w tym reku Telefonie Tygodnia oddajemy
naszym Czytelnikom w wieku od 7—10 lat oraz ich ro
dzicom. Pragniemy, aby nasz jutrzejszy dialog obracał się
wokół tematu i ferie spędzane W, mieście i na zimowiskach.
W

Wyliczamy: komplety toale
stojaki na butelki dla nie
mowląt, liczydła, fartuchy gos
podarskie, torby, okładki na ze
szyty, warcaby, kule bilardowe

głos

towe,

Pragniemy zatem rozmawiać z dziećmi i młodzieżą korzy
stającą z rozlicznych, przygotowanych na ich cześć atrakcji
sportowych, wycieczkowych czy świetlicowych, ale obcięli
byśmy jednocześnie rozmawiać i z rodzicami, którzy z pew
nością poczynili szereg spostrzeżeń np. na temat opieki jaka
powinni byli Zapewnić organizatorzy.
Zapraszamy również do aparatów ludzi, którzy zadbali o
to aby ferie wypadły ciekawie i pożytecznie. Z pewnością
chcieliby Wiele poprawić w przygotowanym przez siebie pro
gramie ferii. Zapraszamy więc instruktorów i dyrektorów
domów kultury,
instruktorów
harcerstwa, pracowników
spółdzielni mieszkaniowych i zrzeszeń sportowych, które w
tym roku wystąpiły z własnymi pomysłami.
Prosimy o sygnały w interesującej nas wszystkich sprawie
jutro W godzinach 9—12. Czekamy pćd nr telefonu 546-34.

Kioski „Ruchu'*
pod obstrzałem
•

•

Tarnowa, zaw
chętnie o-

glądany
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krakowską pu
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pi$bm.ogodz.
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Zabawy
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Jak

Sławo
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Mrożka:

„Czarowna noc'*
i „Zabawa''. Reż.
A. Berlin, scen.

skup

Z. Jasińska.
Ósoby.- Z. Kłopotki (Pan Kolega),
Z.

(Drogi
Pan Kolega).
Fet, Cs. Knapik

Notatnik krakowski
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U.
KDK, sala 114
kcja dr A. Gerhardta pt. „Zabytki
Rzymu** (dla Klubu Seniora).
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—
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—

Staszaka,

mgr M. Beierndorfa.
SCK
„Rotunda”

prelekcja

red. K. Miklaszewski, rozmawiają:
dóe. dr Wł. Stróżewski i red. j.

Pieśzeza ohowież,

poezja wizualna
Rostworowski, recytuje: T.
wiersze
Malak,
Harasymowicz*

—

B.

—

—
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o
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Symbolizm a twórczość
Jacka
Malczewskiego.
Wykład
Teatr Wędrujący
spektakl pt.
Wł.
„Bramy Rąju” wg J. Andrzejew prof. 18.S0 Hodysa.
-* ZDK
„Budostal’1
skiego; ó 21
Występ kabaretu W Klubie
Myśli Politycznej spot
„ELITA”.
kanie z Wiesławem Górnickim.
14
Klub „Starówka”, ul.
19
ul.
Kopernika 7
Szczepańska 3, II p.
Przegląd
Wspólne posiedź, nauk. Pol. Tow.
■wydarzeń międzynarodowych w Lekarskiego
1 TOW.
Chirurgów
oprać, mgr E. Jakóbka.
Polskich
ifti „Próby
immunopo*
TÓ- 19,15
Klub MPiK,- Ul. Ja
chorych lectonycłi
giellońska i
Imprezę pt. „czy tertCjalizacjl za
pomocą wyciągu
poezja jest potrzebna?” prowadzi Chirurgicznie
z grasic*’.
'fr 18
Pol.
Zw.
Esperantystów, ui. Straszewskiego 2
pre
H.
Krausa
W
lekcja
jgż. esperan
to pt. „Rubenś”
(ilustr, przgźroII
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Głęboki ukłon
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ści 70 min zł. Wśród nich takie
nowości jak konewki samocho
dowe i prawidła
do
botków

(nadmuchiwane, wykonywane z
galanteryjnej), a także
zarękawki do pływania, spro
wadzane dotąd z zagranicy.
W
opracowaniu Są dalsze atrakcyj
ne wzory
wypOs-żenie przed
pokoju z’ożóne z elementów z
tworzyw sztucznych. Pędzie to
cały zestaw- wieszak, .półka na
ha
buty, wifeszako-podstawka
parasole.
Jeżeli chodzi o eksport głów
odbiorcami
nymi
wyrobów
Spółdzielni „Pe-Te-Es" są kra
je Bliskiego Wschodu, Dania oraz Ahglia. Wysyła się tam m.
tzw. folii

—

—

Sytuację

—

—

—

—

Krakowskie laureatki

ezarrii).

Olimpiady Literatury

19
ŚCK „Rotunda*’
Otwarty pokaz fotogramów; o 19
z eyklu „Muzyka i poezja przy
świecach’*
„BAro-k”) O 20
Night Club.

—

—*

—

—

w

drukarki

tym

czterokoloro

zgrzewarki indukcyjne do
wykonywania z folii „dmucha
nych artykułów”, wytłaczarkoróżdmuchiwarki itd. To jeszcze
nie wszystko.
W tym bowiem

we,

Spół

130 min zł,
do budowy
ha 6 ha, Zakładu

roku kosztem

dzielnia

przystępuje

rege
wej i jakościowej pasz. Myśli w Kłaju
odpadów z tworzyw
i neracji
się o poprawieniu zbiorów
konserwacji
pasz.
Żywienie sztucznych (roczna zdolność
krów opierać Się będzie niemal przerób 5 tys. ton odpadów). Bę
wyłącznie o pasze gospodarskie, dzie to pierwsza tego tynu in
W krajach RWPG.
treściwe i dodatki
mineralne. westycja
Założenia
techniczno-ekono
Więcej uwagi zwróci Się na po
miczne opracowała Spółdzielnia
i
Zdrowotną
prawę genetyczną
„Dokumentacja” w Katowicach
krów oraz warunków siedlisko
nrzv współpracy innych specja
Na
szerszą skalę
wych bydła.
listów projektowych. Wynosażezastosuje się żywienie zwierząt nie zakładu
jest już zabeżnieśrodkami mlekozastępczymi.
ezóne
maszyny i urządzenie
Upowszechniać się będzie ko sprowadzane będą m. in. z RFN
rzystniejszą obsługę dostawców
i, ^Wjcji. Zgodnie z załOżeniapoprzezp ódbietanie mleka sbez«
.zakład <v«wińień ruśzyc .WL
od
'rolni®ÓW‘W’Wbsżt'!
pośrednio
1978 r.
(Paw)
spółdzielni. WZSM dołoży wszel
kich starań, aby rolnicy dostar
mleko
czający
byli
objęci
wszechstronną opieką i pomo
cą ze sttony
spółdzielni mle
czarskich.
(Dokończenie te śtr. 6)
(jaj
—

—

'

-

0 starym

Radio

Podgórzu

BrCGRaM I
NA FALI 132?. M

Wiadomości: 1®, 20, 21, 22. 23.
Towarzystwo Przyjaciół Dzielni
nowice, Wielka Wieś, Liszki, Al
iT Rłdiokurięr. 17.30 parada Dol
fakt, że na wernia i Zielonki.
cy Podgórze grupuje ludzi, którźy
Natomiast nie
tylko sympatię, .ile t wiedzę skiej piosenki. 18 Muzyka 1 ak
chodniku
mostu
pozostawiono
tualności.
18 30 przeboje
zanotowano
O dzielnicy che^ poszerzać wśród
śprżed
wyniki
drewnianą
drabinę z szeroko najgorsze
na terenie gmin:
Sułko kfakowiań. Stąd pomysł stałej lat. 19.15 Orkiestra PR w Lłzdzi.
Pcim,
rozstawionymi żelaznymi podpo
20.05
NURT
Niektóre
problemy
odczytowej
Towarzystwa,
rami. Nietrudno się domyślif, wice, Tokarnia, Świątniki Gór akcji
Jaką zainauguruje Jutro O godz. I wychowawcze w placówkach op'sne, Siepraw, Biskupice, Myśle
w
18 spotkanie z prof. Wiktorem Zi-i kuńczych
cz.
I. 21.03 Kronika
czym grozi drabina-widmo
en.

—

—

miejskim województwie

w

—

JPAN, ul. Sławkowska
rfr 18
'
17
Kom.
Słowiahoznawstwa
dr Zofia Mejszutówicz
„Tadeusz
—•

mleka

usprawnić

—-

śpiewa Elżbieta Adamiak.
?
; JUTRO Ó G0DZEN1E1

Bułharyn
zapomniany
polsko-rosyjski’*.

i

zwiększyć

Kierownicy Służb rolnych z mać spoza województwa 7100
gmin krakowskiego wojewódz ton masła.
Trzeba zaznaczyć, że wśród
twa miejskiego ośaz prezesi za
rządów okręgowych spółdzielni 122 tysięcy gospodarstw W wo
mleczarskich uczestniczyli Wczo jewództwie tylko w 44 tys. znaj
2 lub Więcej krów. Oraj w roboczej naradzie, poświę duje się
conej zwiększeniu skupu mleka. koło 36 tys. rolników podpisało
Obecny był wiceprezydent m. umowy na dostawy mleka, a
z tej
liczby ponad 3200 podjęło
Krakowa, Z. Wójtowicz.
Specjalizację mleczarska. Z liczb
Jak wynika z informacji Wo
tych wynika, że 8 tys. gospo
jewódzkiego Związku Spółdziel darstw
mimo
posiadanych
ni Mleczarskich,
w
ubiegłym nadwyżek
nie sprzedaj e mle
roku
aby sprostać zapotrze ka dp spółdzielni, chociaż od 11
bowaniu -mieszkańców
VIII 75 r.:-ebow.iązują nowe,’’ko-s
ko’ f artykuły’ mleczarsk ie^mu*
rzystniejśze ceny, stosowane w
Siano sprowadzić 124 min litrów
punktach skupu.
mleka; taki bowiem był defi
Średnia
roczna
mleczność
W
cyt tego napoju
wojewódz
twie. WZSM musiał także otrzy- krów w województwie jest nis
ka i wynosi 2,5 tyś. litrów. Na
tomiast od jednej krowy sku
piono w ubiegłym roku 782 li
try. Najwięcej mleka dostarcza
ją rolnicy gmin: Niepołomice,
Już drugi miesiąc most T, Ko Zabierzów, Czernichów, Gołcza,
Iwa
tonie W ciemnościach. Trzyciąż, Słomniki, Skała,
ściuszki

Bator

Tir

„1001

__

przedstawienie
składają się dwa
utwory

na śniegu z własnym czworonogiem, któremu i w zi
należy się Sporo ruchu na świeżym powietrzu.
Fot. Jadwiga Rubiś

X
Na

„2

Mrożek".

kresu

—

sze

denckie]

innych artykułów z za
drobiazgów” pro
dukuje Spółdzielnia Pracy „PeTe-Es” Przetwórstwo Tworzyw
Sztucznych w Kłaju. Całość asortymentu
obejmuje ok. 1Ó0
pozycji.
W tym roku Spółdzielnia do
starczy na rynek krajowy i na
eksport wyroby ogólnej warto
i wiele

błyskawicznie milicję, która za
stała jeszcze na miejscu ładują
ce gs do torby papierosy 17-letniego Jańa M. z Krakowa, będącego
uczniem
Jednej z zasadniczych
szkół zawodowych.
Obiektem włamania stał
się
również kiósk „Ruchu” przy ul.
skradziono
KocmyrzoWskiej, skąd
dość dużo różnego rodzaju towa
rów. Milicja ustaliła. Żć w kiosku
buszowało trtech młodych
męż
czyzn. Jednego ż nich 17-letniego
z
O.
Krakowa
udało
się
Henryka
zatrzymać. Miał on przy Sobie
pochodzące z kradzieży w kiosku,
800 biletów tramwajowych 1 70Ó in. kości do gry, kule bilardobiletów autobusowych,
kartony we. domina.
„Marlboro” i inne
papierosów
Obecnie Spółdzielnia moderdrobiazgi. (Z)
ńiżuje swój park
maszynowy
go o nowoczesne,
wzbogacając
za
zakupione
granicą, urządzenia

Krakowskiej

tundzie"

111.

przechodzący wieczorem
Łobzowską mężczyzna
zauważył
wewnątrz
podejrzaną krzątaninę
kiosku
Zaalarmował
„Ruchu”.

Ziemi
i

Teatr

SW1

pogarsza

“

nice, Nowe Brzesko i Kościelec.
Przewiduje się, żewbr.uA poza tym, przy okazji
zyska się znacznie lepsze wynicientności zalegają także sąsia ki skupu mleka, Przyrost widującą z mostem ul. Cekiery. Czy nien osiągnąć co najmniej 6,5

Prelekcja w auli Szkoły Mii-1 sport. 1 komunikat Totąi^o^ra.
1Ó>21;18 Antena 5-ciu stolic. 2? 34 Blpzycznęj przy ul. Józefińskiej
pozwolj pognać bliżej „Odkrycia ro- Listów odpowiada. 22.4*1 M'nlna górze Lasoty”. Prace archeolo-I recital
piosenkarski
Vlcłetty
gićzfte, jakie przed kilkunastu la- | Villaś. 23.10 Korespondencja z «Son.
pod kierunkiem granicy. 23.18
głęboki ukłon w stroną Zakładu proc., czyli od 1 krowy w ciągu ty przeprowadzali
PROGRAM II
prof. Zina architekci Politechniki
Energetycznego o wymianą prze roku więcej o ok. 80 1 mleka. Krakowskiej
o
hiśFALI
M
NA
dały wiedzę
Wiadomości: 18 30, 21.3Ó 22.30.
palonych żarówek wystarczy, aby Wyniki te osiągnie się dzięki torii rejonu pod kópóeśa. Kraku
lt Grażyna
B^eewict
VII
podniesieniu produkcji ilośeio- sa starszą o kilka wieków.
(am)
zapłonęło światło?
Kwartet smyczkowy. 17 w
Me’e
r-*
fascynacje Hterack-e. 17.40 %
krnfonem przez trzy zmiany. 17.55
Estrada młodych muzyk6v*. 18.40
Siadem inwestowanych miliardów.
19 Podróże muzyczne po
kraju.
10.30 ..Medaliony 13
Pan ha
ciemnościach!

nem.

—

—

--

—

-

Wczoraj zakończono elimina
cje II stopnia Olimpiady Litera
tury i Języka Polskiego. Ucze
stniczyło W nich 63 licealistów
z czte
ostatnich dwu klas
rech województw: krakowskie
z

—

tarnowskiego, nowosądec
kiego i bielsko-bialskiego.
go,

A oto laureatki

eliminacji:

I

II
wlcz

należy

—
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LO

do

Krzeszowicach,
Moniki

Rasie-

Krakowie, III
miejsce zdobyła Moniką Zin,
także krakowianka, z V LO, IV
z

w

miejsce przypadłe Grażynie Waligórskiej z liceum W Oświęci
Danucie Nowotarskiej
miu, V

Meandrująca

s

krakowskich

miejsce zajęła Ane

ta Kozioł ż LO W

—

s

ss
s

=
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Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
ukazała się ostatnio rozprawa doktorska adiunkta In
■
dr KAZIMIERZA TRAFASA,
stytutu Geograficznego UJ
na temat zmian biegu koryta Wisły na wschód od Krakowa.
Rozmawiam z dr Trafasem o niektórych zagadnieniach, po
ruszonych w wymienionej pracy...

W

—

wschodnią
zawarty
między
na
Z I LO w Krakowie, VI
Annie wł! granicą administracyjną
a
szego miasta,
ujściem Raby
do Wisły. Długość tego odcin
Janus z XII LO.
ka rzeki wynosi obecnie
ok.
Zwyciężczyniom gratulujemy
43 km, podczas gdy z począt
i życzymy
sukcesów
krakow
kiem XIX w. liczył on 52 km.
skiej
reprezentacji na forum
W toku przeprowadzanych ba
ogólnopolskim.
= dań, których celem była re
konstrukcja zmian biegu ko
ryta Wisły w ostatnich 200 la
Towarzystwo
tach i określenie jego tenden
Tea
Kultury
'f.
cji rozwojowych,
posłużyłem
tralnej i Zwią
się analizą archiwalnych map
zek
Literatów
topograficznych,
sporządza
Polskich
Od
nych dla tego obszaru kilka
—

,

Otwinówskiego odwołują dyakusję teatralną, zapowiedzianą
na
środę 4 lutego.
na

krotnie

od

1775 t.,

oraz

meto

polegającą na
interpretacji zdjęć lotniczych.
dą

nikach swoich
dociekań?

Badaniami

objąłem obszar
dna doliny Wisły, liczący ok.
5M km kwadr.
powierzchni,
—

--

dział w Krako
wie z powodu
śmierci prezesa
ZO ZLP Stefa

matka

nowoczesną,

Czy mógłby pan powiedttei o niektórychwy—

Wisła w
mnie odcinku

naukowych

badanym przeze
jest rzeką mean
czyli płynie zakola
mi. W tl połowie XVIII w.
zakoli tych było 32. Prawie po
każdej większej powodzi wez
brane
wody Wisły
ścinały
niektóre zakola, co dóprowa*
dziło do wyprostowania rzeki
i skrócenia jej biegu o ok. 4
km. I tu wyjaśnienie: przed
regulacją zmiany poziome ko
ryta Wisły, więc także skró
cenie jej biegu, hyło
wyni
kiem
naturalnych
tendencji
Każde
zakole
rozwojowych.
rozwija się bowiem od prawie
aż
do
prostolinijnego
pętlowego. Na skutek
powodzi, po
przerwaniu nasady takiej pę
tli (tzw. szyi meandruj zakole
zóstaje odcięte od koryta, któ
rym aktualnie rzeka prowadzi

wody. Martwe koryta,
inaczej: starorzecza z czasem
zarastają lub są osjuszane ą
ślady ich, szczególnie tych
starszych, nie zawsze są do
strzegalne w terenie. Przebieg
Jednak
starorzeczy
mogłem
zrekonstruować dzięki zróżni
swe

cowaniu ich obrazu
ciach lotniczych...

—

drującą,

polskich

—

—

na

zdję

■w jaki sposób?

jako tereny bardziej wil

gotne,

starorzecza

widoczne są

zdjęciach w kształcie ciem
niejszych smug, wskazuje na
martwe koryta również Obec
ny układ
pól. Przy dokład
niejszym określaniu w czasie
konkretnych Zmian zachodzą
cych w biegu koryta Wisły
dopomogły mi m. in. źródła
Dzięki nim
historyczne.
głem np. ustalić, te wola Ru*
SieCka (należąca dziś do No*
wej Huty)
usytuowana była
dawniej po prawej Stronie
a
zakole
zostało ścięte,
ki,
gdy
w
wyniku powodzi, miesz
kańcy wsi znaleźli się po le
wej stronie Wisły...
na

—

mo-

rze-

Wspomniał Pan
gulacji rzeki. Kiedy
zaczęła?
—

o

re

się

rzek

Podjęci* syst.matyeanych
dociekał
regulacyjnych
się ten odcinek Wisły dopiero
w połowie XVIII w. Wykona*
no wówczas szereg przekopów,
głównie między Krakowem a
Niepołomicami, co spowodo
wało skrócenie Wisły o dal
szych 5 km. Wisła była wów
czas rzeką graniczną
między
Austrią a Rosją, dwoma zabot'Podczas
re
ełymi państwami.
gulacji popełniono szereg błę
dów, polegających m. in. na
nadmiernym
wyprostowaniu
koryta, wbrew naturze samej
która
nie
zmieniła prźerzeki,
—

prac

cież swego charakteru i przez
dalsze meandrowanie niszczyła

urządzenia regulacyjne, podci
itp. Skut
regulacji
obserwujemy jeszcze do dziś...

nała wysokie brzegi
ki tej nieumiejętnej

Należy mieć nadzie
ję, że wyniki Pana prac
badawczych zostaną wykorzyStanę w praktyce.
Bardzo dziękuję za roz
mowę i zawarte w nie)
informacje.
—

Darłowskim Zamku”
m’.’Z* 20.30 Nowości lutowe Teatiu
PR. 21 Gra pianista a"jstr*lijskj
Roffer
WOodwrtd.
21.45
V/-adćmości sport. 21 ro .,Co pisza o ms
3Ż.10
Rsidiow:'
zyce”.
*y*ddnV’r
kulturalny* 22.50 J. Ocke^ti
Msza „Gaput**. 23.40 .T.'Massenet
Fantazja na wiolonczel^ i oć?
—

ŁI

g
S

—

kleshrę.

PROGRAM III
UKF 86,80 MIIz
Wiadomości: 17 1 16.30.
17.05 Muzyczna poczta UKF. 17.40
Z obu stron kamery. 18 Muzykpr
branie. 18.30 Polityka dla
stkich. 18.45 Blues wczoraj i dz^.
19.B0 „£anna B** 18 ode. pow. M.
Ponfca. 20 Konsonanse i dysonanse
mag. 21.15 Wielki planista —;
(XXU). 22.15
Władymir Horowitz
4
Sinuhe”
„Egipcjanin
23.08
pow. M. Waltarl (powt.).
Czas
relaksu.
23.S0
H.
Vohdrackova.
PROGRAM TV
I AUDYCJE LOKALNE

wszy

E
!3

—

—

—

Śpiewa

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ

UKF 68,75 MHz
17.10 Nasz punkt widzenia. 17.25
Zmienne
„ćwierć
rytmy. 17.40
wieku w korekcie”
„Życie Li
terackie”. 18 Z muzycznej szufla
dy. 18.25 Naukowcy rolnikom. 18.40
W trosce o słowo i treść. 19
wiek
społeczeństwo *- ideolo
39.30
gia”* 19.15 Jeżyk angielski.
Koncert. 22.15 Rozmowy o kiąż*
Łach. 2235 Impresje jazzowe.

„Czło

—

JANINA LOVBLL

—------------

SEEFELD.

~

oficjal

Podczas i.

Austriak
K.
a S.
Bobak
odległość 81 m.

skok
oddał
Schnabl
83
—

skoczył

na

chwile

Dramatyczne

na
treningu skoczków
skoczni
średniej
najdłuższy

nego

m,

w

„Olympia

-

Eishalle"

Nerwy zawiodły naszych hokeistów

MOSKWA. Podczas halowych
mistrzostw
ZSRR w lekkiej
atletyce W. Saniejew osiągnął
W trójskoku 17,16 m.

choć

w

końcu

wygrali

z

film fab. pr. radź., 23.M
Zakończenie programu, 23.10 Ję
niemiecki.
zyk

WTOREK

Rumunami 7-4

Skoda—i:6,

6.3«,7it.m

Technikum Rolnicze, 8 W drodze
do nowego, 8.50 Olimpijskie Stu
dio Młodych, 12.45 1 13.15 Politech
nika TV: Fizyka, 13.45 NURT

Błażeja

Wczoraj hokeiści zainaugurowali polskie występy na are- szczególnie w wydaniu UdatcińHipolita
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w lnnsbrucku. W czaka, miały również wpływ na
meczu eliminacyjnym POLSKA pokonała Rumunię 7:4 (1:2,
losy pojedynku. Nie mówia.ę o
Matematyka, 14.20 Uroczyste oRIO DE JANEIRO. Piłkarze
Kokoszka 2 oraz tym, że wyraźnie dało st? odczuć
•3:2, 3:0). Bramki zdobyli: dla zwycięzców
twarcie XII Zimowej
Olimpiady
i
zakwalifi
Brazylii
Urugwaju
w lnnsbrucku,
16.20 Program dnia,
Kajzerek, Jaskierski, Góralczyk, Pytel i Jobczyk po 1; dla brak Adama Kopczyńskiego na
kowali się do turnieju olim
16.25
Dziennik, 16.35
Obiektyw,
pokonanych —Tureanu 2 oraz Dumitru i Antal po 1. Wi obronie.
pijskiego w Montrealu zajmu
16.55 Kino Skrzat, 17.30 Losowańlę
dzów ok. 2 tys. Sędziowali pp. Bata (CSRS) i Ehrensperger
w 49 min.
Góral
jąc w przedolimpijskim tur17.45
Dopiero
Małego Lotka,
Poligon, 18.M
(Szwajcaria).
czyk zdobył bramkę uzy
nieju I i II miejsce.
Paderewski bez aureoli”,
18.35
dla
nas
5:4.
prowadzenie
Reportaż, 19 „Przed potopem” 4.
Mlie był to udany występ na- landią. Kiedy Więc po-kilku e- skując
WIEDEŃ. Ną liście klasyfi
Wówczas Rumuni... skapitulowa Staromodna
Korne o.a.
_WST rep., 19.20 Dobranoc, 19.30 Dzlen;
kacyjnej FIS w slalomie speHęK szych hokeistów, ale też jektownych akcjach naszego ze
rw
nik,’ 20.15 Zimowe Igrzyska Ohmli, oddając niemal całkowicie ini 1915 Drewniany talerz.
cjalnym mężczyzn na I miej
< zdawaliśmy sobie sprawę,
krążek
społu
przechwycili
prze
19.15
(Warszawska
5)
pljśkie, 21.05 „Rzym miasto óscu znajduje się P. Gros (Wło
naszym.
cjatywę
Najlepszymi
le-’l
66”
Wolnica
1)
„eref
(pl.
że dla Rumunów był to mecz „o ciwnicy i nie bez winy naszych
film fab- Pr- wltwarte”
na tafli byli: bramkarz
chy)/ a Polak J. Bachleda na
Timeo Danaoa.
wszystko". Gdyby zdołali nas obrońców uzyskali prowadzenie graczami
29 miejscu.
Dziennik, 23 Zimowe Igrzyska Orumuński Nestedu i najmniejszy
Umpljskle, 23.45 Zakończenie pro
Wyeliminować byłaby to 'wielka 1:0, nikt się nawet nie zmartwił.
hokeista
FILADELFIA. Halowym mi
Kokoszka.
Kina
sensacja: Natomiast nasza wy Ale w 7 min. nastąpił już kolej polski
gramu.
strzem USA w tenlśie został.
W pozostałych meczach: CSRS
Uwaga! Za zmiany w ostatniej
Kilów17Noce1dniecz.11n
grana nikogo nie zdziwiła, a za ny, poważny błąd obrony a tak
a
RFN
Amerykanin J. Connors, który
1
15
Uciecha
15.45
26
chwili wprowadzone w programie
14:1,
(PS
15).
18,
wodnicy w głębi duszy mysieli o że i Tkacza w bramce, pp któ pokonała Bułgarię
kin. radia I telewjzjf re.
pokonał w finale Szweda B.
teatrów,
5:1.
(JAF) Piaf (fr. 1. 15). Warszawa 15.4^18.
takimi rym Rumuni prowadzili. już 2:0. Szwajcarię
oszczędzaniu sił przed
Borga 7:6, 6:4, 6:0.
20.15 Ucieczka gangstera (USA l. dakcja nie bierze odpowiedzialno
■*
UI|H
spotkaniami jak z. USA, czy Fin- I to nie byłoby groźne, gdyby
ści.
18). Wolność 15.45, 18,nie nerwy, które coraz częściej
motny detektyw McQ (USA 1. 15).
APOUO
15.45.
zaczęły dawać o sobie znać. Atak
18, 20.15 Sugarland
za atakiem sunęły na
.6,
WYDZIAŁ Kultury Fizycznej express (USA 1. 18). Wanda 16,
bramkę
Wawel
24-letniego Valeriana Nestedu, Urzędu m. Krakowa informuje, 18 ».15 Syn (fr.-wł. 1. 15)- Sztuka
komnaty (wt. 9—14.15,
15.45.
20.15
Deresz
18,
swdyjne
śr. 12—18), „Wawel zaginiony” (w.
lecz strzały Polaków szybowały że z dniem 31. XII. 1975 r. utra
i
śmierć
1.
Ml.
Gwardia
W NOWEJ. HUCIE zakończyły się rozgrywki
o mistrzostwo
15).
(jug.
śr.
Nasi
nie
10—15.30,
12—18), Zamek i Mu
górą.
napastnicy, którzy
ciły swą ważność legitymacje u- (Lubicz 15) 14.45, 18 Ziemia obie: zeum w
Pieskowej Skale (Wt, śr.
dzielnicy w siatkówce szkół podstawowych i średnich. W grupie grzeszą skutecznością w ogóle, prawniające
do
cana
1. W). Wrzos Cze
bezpłatnego
(poi.
szkół podstawowych wygrały: SP nr 99 (dziewczęta prowadzone
10—15), Muzeum Lenina, Topolowa
zaczęli bombardować świątynię wstępu na imprezy sportowe na skiego 50) 16, 18, 20 Szczury Pa 5: Lenin w
„Lenin w Lip
przez nauczycielkę wf B. Jędrychowską) i SP nr 87
(chłopcy przeciwnika z czerwonej linii terenie woj. .krakowskiego i ryża (fr. b.o.). Świt (N. Huta, og. sku” (Wt. Polsce,
9—18, śr. 9—17), Oddział
E.
a
w
szkół
śred
prowadzeni przez mgr
Szczepanika),
grupie
miast próbować kombinacyjnych miasta
10) 15.45, 18, 20.15 Par
w Białym Dunajcu (wt. śr. 8—16),
Krakowa, wydane przez Teatralne
nich wśród dziewcząt zwyciężyła drużyna XI LO (prowadzona
Garret i
Kid
1. 18). Muzeum
Historyczne,
Oddziały*.
zagrywek. Trzykrotnie wyrów b. Urząd Wojewódzki i Wydział M Sala Billy 19.30 (USA
1
Chleb
cze
XI
I.
wśród
również
LO
15, 17.15,
Pomorską),przez mgr
chłopców
zespół
Szpitalna 21: Dzieje teatru krak;,
nywaliśmy, ale szala ważyła się Kultury Fizycznej i Turystyki kolada (wł.;l.
Światowid <N. Prace
15).
S.
(prowadzony przez mgr
Karpińskiego).
plenerowe Sekcji Scenogr,
długo bo przeciwnik miał uła Urzędu m. Krakowa.
Huta, os. Na Skarpie 7) 15.45, 18, Krak. ZO ZPAP
Szczawnica' n
twione zadanie. W nerwowej aZGODNIE z decyzją Rady Pol 20.15 Zaklęte rewiry (poi. 1. 15).
11—18
(wt.
wstęp wolny, śr. 9—15).
W CZASIE ferii zimowych rozegrano w Nowej Hucie dzielni
zawodziło
krycie, skiej Federacji Sportu z dniem 1 M. Sala 15, 17, 19 Anna i koman Franciszkańska 4? Szopki (wt. 11
tmosferze
cowy halowy turniej piłkarski dla chłopców urodzonych w 1963 szwankowały podania, szczegól
1. 15). Wisła (Gazowa
lutego 1976 r. następuje zmiana dor 16.(ZSRR
18, śr. 9—15), Muzeum Narodowe
r. i latach następnych. Z-wryciężyła drużyną SP nr 102 przed SP
18 Zbereźnik (ang, b.o.). 20
21)
nie przy wyjeżdżaniu z własnej w nazewnictwie
Galeria
Oddziały: Sukiennice:
sekcji
specjali
Zaborcza miłość (bułg. 1. 15). Ma
nr87iSPnr30.
polskiego malarstwa i rzeźby 1764
tercji. A i lekkomyślne faule, stycznych Wojewódzkiej Federa- skotka
15.30, —1900 (wt. niecz. śr. 10—16), Dom
(Dzierżyńskiego 55)
eji Sportu na Okręgowe Związki 17.30, 19.30 Bilans kwartalny (poi. Matejki, Floriańska 41 (wt. śr. 10
Wojewódzkiej Federacji Sportu 1. 15). Pasaż (Pasaż Bielaka) 15, —16), Szołayskich, pl. Szczepański

Telegraficznie

nach XII

—

—

Teatry

»

—

—

.

—

IKil 1' lusu—WJ»

—

Ze sportu

NOTATNIK sportowca

szkolnego

„

Wystawy-muzea
—

_

_

—

Koszykarki Wisły przed ostatnią przeszkodą

16. 17 Przygody Bolka 1 Lolka, 18,
Krakowie.
Tak więc od 1 lutego w zasa- 20, 22 Pamiętnik szalonej gospo
1.
18). Podwawelskie
dzie powrócono do dawnego na dyni (USA
(Komandosów 21) 16, 18 Straszna
zewnictwa okręgów w miejsce teściowa
(radź. b.o.). Tęcza (Pras
sekcji. I tak np w miejsce daw ka 52) 17, 19 Przeciw
Kingowl
nej nazwy
Sekcja Piłki Noż (jug. b.o.). Ugorek (os. Ugorek)
17. 19 Legenda o Paulu 1 Pauli
nej WFS w Krakowie
(Majakow
wać będzie riażwa
Okręgowy (NRD 1. 15). Sfinks
skiego 2) 16, 18, 20 Tragedia Mak
Związek Piłki
Nożnej Woje- beta
1. 18), Wiedza (Rynek
(ang.
w
wódzkiej Federacji Sportu
Gł. 27) 16 Ż cyklu Cywilizacja
Krakowie. ■
IX „W pogoni za szczęściem”
cz.
RzKS
Gł.
ZARZĄD
„Juvenia” (atlg. b.o.). Kultura (RyneK
27)
15.45, 18, 20.15 Ceniły łup (fr.
zwraca się z prośbą do wśzyst1.
Mikro
15).
(Dzierżyńskiego 5)16,
kich byłych zawodników, działa
18. 20.15 Doktor Mladen (jug. 1.
czy i członków, którzy
Ig) i 7ZK Prokocim (Bieżanowska
ją jakiekolwiek materiały do 71) 18 CzłoWek stamtąd
(radź,
tyczące historii klubu,. o
b.o.). Dom Żołnierza (Lubicz 48)
16.
18.30
1.
i
.ich
:
na
Dzieje
grzechu
(poi.
pnienie
przekazanie
adres sekretariatu
Kraków ul. 18).
Związkowiec
studyjne
(Grzegórzecka 71) 15.45. 18, 20.15
Jagiellońska 11. Materiały tę
No i
co
doktorku?
(USA b.o).
służą do opracowania
Rotunda
(Oleandry 1) 17 Rejs
w
.

na

drodze do

Pucharu

półfinału

spotkań ćwierćfinałowych rozegranych dotych
czas przez koszykarki WISŁY w lamach Pucharu Europy,
krakowianki wygrały dwa (z Akademikiem Sofia) i doznały
dwóch porażek (z praską Spartą). Teraz stają do decydują
cych o dalszym awansie gier ż mistrzyniami Jugosławii
VOZDOVACEM BELGRAD. Mecze z Jugoslowiankami za
decydują czy mistrzynie Polski zdołają zakwalifikować się
do półfinału Pucharu Europy, cży też. zostaną wyeliminowa
ne już w ćwierćfinale.
Z czterech

—

podstawie rezultatów uzy żadnego meczu i praktycznie nie
w
skanych
dotychczasowych ma szans awansu. Ale koszykar
spotkaniach szanse wiślaczek na ki belgradzkie z pewnością nie
awans śą bardzo poważne.. Vozóddądzą punktów bez walki, bę
dovac to drużyna najsłabsza w dą. starały się pokonać mistrzy
tej grupie ćwierćfinałowej, zes* nie Polski, które w ostatnich
pół. który nie wygrał dotychczas spotkaniach wykazywały już
dość wyrhźne bdzńśki zmęcźćńią
nieustannym wojażowaniem i
rozgrywaniem na przemian spot
stolach kań ligowych oraz pucharowych.
Ha
OGNISKO TKKF „Bipro- Wprawdżie po rewanżowym me
stal” zorganizowało turnieje czu ze Spąrtą, krakowianki mia
e tenisa
stołowego; w pierw ły nieco luźniejszy okres, gdyż
szym
zwyeiężył J. Kłonica w spotkariiach ligowych z Czar
B przed Z. Węgląrskim i. T. nymi nie musiały rzucać na sza
Piotrowskim, a w drugim T. lę wszystkich sił, wprawdzie te
•n
nie
■> Głąb przed Ą. Gacek i A. raz nigdzie
wyjeżdżały i
w
przez kilkanaście dni były
Smółką.
Na

pingpongowych

OGNISKO

„Wiarus”

w

Niepołomicach zorganizowało
turniej tenisa stołowego, "w
którym obok członków ogni
ska wzięli udział mieszkańcy
Niepołomic. W imprezie zwy
ciężył W. Michalewski (Ogni
sko „Wiarus”) przed R. Kwie
tniem (niezrzeszony) i J. Ple
wą (Ognisko „Wiarus”).

B

'

Europy

porażki w rewanżowym spotka
niu w Belgradzie. Zapowiada się
więc dość nerwowe
spotkanie,
którego faworytkami są jednak
wiślaczki. Mamy nadzieję, że ki
bice „Białej
Gwiazdy” wesprą
dziewczęta gorącym dopingiem,
że

mecz

Wisła

—

Vozdovac

przyniesie pełny sukces mistrzy
niom Polski i pozwoli
uzyskać
zwycięstwo w rozmiarach, które
zapewnią im drugie miejsce w
ćwierćfinałowej grupie, równo
znaczne

z

awansem

do

półfina

łu, gdzie najprawdopodobniej

o-

prócz praskiej Sparty znajdą się
ż
Ferrąnd
Zespoły Clermont
GŹAS Sestó^
Sesto
Sań
Francji oraz GEAS
Giovanni z Włoch.
Na Zakończenie dodajmy, żew
drużynie Vozdovaca grają cżtery aktualne reprezentantki Ju

—

obowiązy

—

—

posiada
udostę

—

—

po
wydawnic

twa

Ćym

przygotowywanego
roku ż

nia. „Juvenii”.

ny

na

—

tor

Dworcu

‘

Wyglą

usiadł w Ostatnim rzędzie foteli przy oknie.
dał ciekawie przeż szybę podziwiając nocną- panoramę
stolicy i budowę Dworca Centralnego. Nie "on. jeden
zresztą. Kilku pasażerów siedzących.przed nim i.Obok
■
niego robiło to samo.’
’

’

rzeźba do 1764

malarstwo 1

śr.
(wt. 12—18 wstęp wolny,
niecz.), Czartoryskich, Pijarska 8:
Wyst. arcydzieł ze zbiorów Czar
toryskich (wt. lO-^-lĄ śr. niecz/),
Nowy Gmach, al. 3 Maja 1: Pol

skie malarstwo i rzeźba XX w.,
Dawne kafle polskie (wt. 10^—18,
śr. 12—18 wstęp wolny), Archeolo
giczne, Poselska 3: Starożytność i

Małopolski, Kolek
śród
cje zabytków archeologii
ziemnomorskiej, Ikony anonimo
z
twórców
XV
w.
(wt. 14—
wych
18. śr. niecz.), Etnograficzne,
pl.
Wolni ca 1: Rzeźby W. Cwierzyka
Galerie:
(wt. niecz. śr. 10—15),
Krzysztofory, Szczepańska 2: Wy
stawa Janiny Kraupe (wt. śr. n—
18), Pryzmat. Łobzowska 3.: por
tret
współczesny (wt. śr. 9—19),
ZPAF, ul. Anny 3: Prace Praco-?
wni
Fotografii 1 Filmu. PWSSP
Sztuki
w
Łodzi (wt. śr. 10—18),
Nowoczesnej, N. Huta, o®. Kościuszkowskie S: „ihtefweńcja” E.
Krasiński (wt. śr. 11—18), Sztuki
Współczesnej, Bracka 2: Prace T.
Holują (wt. śr. 11—18),' TPSP, tL
średniowiecze

—

—

Przypomi
gra

al.
Adamika

Huta,

Róż

3:

Fr’.

Malarstwo

(wt. śr. 11—18)i Rydlów-:
ka, Tetmajera 28 (wt: śr. 11—14),
13:
KTF, ul. Boh. Stalingradu
„Venus 75’* cz: II (9—21), Kopalnia
Soli, Wieliczka (8—16), Kramy Do

Stolarska
8/10:
minikańskie,:
L.
„Kompozycje”
Demarczyk
(wt. śr. 11—18), Pałac Sztuki, pl.
Szczepański 4: Malarstwo Cz. Rze
pińskiego (wt. śr. 10—17).

WTOREK
II: 16 15 język an
gielski, 16.40 Program dnia, lf.45
Podstawy estetyki filmowej, 17.25
„Jest u nas pałac w Warszawie”
rep.. 17.55 Teatr TV „Kundel”.
—

.

Chir., Laryng. Dzierżyńskiego 44,
Neurol.
Chir, dziec. Prokocim,
Botaniczna 3,
Urologiczny Prąd
19 Kronika. 19.20 Dobranoc, 19.30 nicka 35, Okulistyczny Witkowice,
Dziennik. 2Ó.15 Wiadomości spor
Pogot. Ratunk.: Siemiradzkiego 1:
towej. 20.30 Wtorek melomana, 21.15 wypadki tel. 09, zachorowania i
„24 godziny”', 21.25 „Grafika tele przewozy: 380-55, Rynek Podgór
wizyjna^ 21.35 „My z Kronszta- ski 2 625-50, 657-57, al. Pokoju 7
109-01, 105-73, Lotnisko Balice 745-68
Pogot. MO tel, 07, Telefon Zaufa
nia 371-37 (16—22). dla dzieci i mło
dbwy, z załomów stojącego nie opodal budynku, nad
dzieży 611-42 (14—18), Straż Poi.
biegli milicjanci, chowając do futerałów broń.
08, Pomoc Drogowa PZMot Kra
siebie!
ostro
Ręce przed
powiedział
porucznik ków 417-60 (7—22), Zakopane 27-37,
Kłosowski.
Założymy bransoletki, wprawdzie nie zło N. Targ 29-42, N. Sącz 208-25, Tar
nów 39-96 (7—16), Informacja o Ute, ale za .to pewniejsze.
sługach, Mały Rynek 5, tel, 565-88,
Szczęk metalu był ledwie dosłyszalny.
Huta: Pogot. MO tel.
Chłopak siedział w błocie. Otwartymi szeroko ocza 228-56, Nową Ratunk.
422-22, 417-70,
mi patrzył ha milicjantów odprowadzających już za 411-11, Pogot.
Straż Poż. 433-33, Dyżur pediatr.
trzymanego mężczyznę do,Stojącego kilka metrów da dla Nowej Huty, Szpital w Nowej
lej samochodu.
Hucie, Informacja kolejowa zegr.
Podszedł do niego kapitan Czerwiński.
222-48, centr. 237-60 -70, wew. 3514,
z
ći
nie
stało?
kraj. 595-15. 238-80 do 82. Informa
JMirku, nip
się
troską.
zapytał
tel. 413-54 (dla N. Hu
O rany! Pan kapitan!
chłopak poderwał, się cja kodowa
ty). 203-22. 203-42, 584-23,
230-19,
szybko z zienii, ó mało nie przewracając sierżanta Gry- Milicyjny Telefon Zaufania 216-41
go. ;
Krak.
całą dobę, 262-33 (8—16),
"Weź no, stary, wyhamuj
powiedział do niego Tow, Świadomego Macierzyństwa,
ausc
sierżantf __r________
z.
w
nie
że
Młodz.
Poradnia
ul.
dość,
Grygo
pretensją
głosie
Lekarska,
zmarzłem przez ciebie na^sopeir to Uszcze "mn^hln- Boh.
Stalingradu. 13: tel. 578-08
tem. wypaprałeś, O popatrz, jak mi mundur ubłociłeś.
(codz. 9—18), Wizyty domowe le
Lek. Spół
karzy chorób dzieci
mu
na
du
Daj
spokój, Romek, chłopak spisał się
dzielnia Pracy, tel. 583-43, 568-80
z
Mir
medal
Czerwiński
uśmiechem
na
ży
patrzył
(16—23.30). Informacja Turystyczna
Pawia 8, tel.
ka.
Nie odpowiedziałeś mi, czy nic się nie stało?
„Wa wel-Tourlst”,
260-91
Kultu
(8—18), Informacja
i patrząc na
diabeł łomem nie dobije
—_ Mnie
ralna, KDK. pok. 144 (III p.) tel.
swoje ubranie powiedział:
wyświniłem się tylko i 244-02
w
godz. 11—18, Pogot. Ra
Joanna mnie przeleci.
tunkowe: Skawina (W, Wielirzka’9.
Na pewno cię nie /.przeleci”
Czer
Krzeszowice
odpowiedział
557-60,
9, 88, Myśleni
wiński
ce 09,
Proszowice 9
pójdziemy do niej razem, chcesz?
r- Co
ten zgred ,chciał ze mną zrobić?
zapytał
—

.

—

—

z

zapowiedział
megafo
Centralnym.
Spora grupa oczekujących na przyjazd swoich bli
skich i znajomych niecierpliwie spoglądała w kierunku,
z którego, miał nadjechać pociąg. Bardziej
niecierpli
wi podchodzili do samej krawędzi peronu. Wreszcie z
i
daleka zamigotały reflektory
pociąg hamując wje
chał na dworzec. Otworzyły się drzwi wagonów i z po
ciągu zaczęli wysiadać podróżni. Jedni kierowali się
szybko,w kierunku wyjścia do miasta, inni zatrzymy
wali się w oczekiwaniu na rodzinę i przyjaciół. Peron
powoli pustoszał.
Chłopak w beżowym futrze szedł wolno w kierunku
wyjścia. Poprawiając pasek brązowej torby przewie
szonej przez ramię rozglądał się wokoło. Spojrzał na
zegarek, i stwierdziwszy widocznie, że jest już zbyt
późno, zdecydowanym krokiem ruszył do wyjścia w
kierunku. Emilii Plater. Był jednym z ostatnich opu
szczających peron. Za nim szła kilkuosobowa grupa
młodych ludzi rozmawiając i śmiejąc się głośno.
Po wyjściu na ulicę raz jeszcze rozejrzał się. Spraw
dził czas ną swoim zegarku z zegarem dworcowym.
Różnica w czasie wynosiła trzy minuty; Chłopak prze
sunął wskazówkę swojego zegarka. Teraz ha obu ze
garkach czas był jednakowy: dwudziesta druga pięć
dziesiąt. Postawił kołnierz od 'futra i. przytrzymując go
prawą ręką skierował ''śię^w stronę przystanku autobu
sowego linii póspiesżnej M. Zaczynający tutaj trasę
autobus stał na przystanku. Chłopak skasował bilet i
pierwszym

—

—

Sofii przez Bukareszt,
drugi przy peronie
kobiecy głos przez

na

WTOREK
i: 16.25
Program
dnia, 16.30 Dziennik, 16.40 Obiek
tyw, 17 Na wielkim i małym ekra
cz.
I. 1« Studio
nie, 17.30 XYZ
Telewizji Młodych, 18.50 Fakty
Opinie
Hipotezy, 19.20 Dobra
noc, 19.30 Dziennik. 20.15 Wiado
mości sportowe, 20.30
namy, radzimy, 20.35 ..Trzecia
nica” film ser> TVP, 21.30 Tnterstudio, 22.15 Dziennik, 22.30 Opera,
23.05 Zakończenie programu.
—

KRĘGLE

Pol.

r.

...

Telewizja

‘

—

’

(poi, b.ó.).

.

„

—

Międzynarodowy pociąg

ł?iężą-

istnie

RADA
Kultury
Fizycznej
Jovanovic,
gosławii: Boskoyic,
Djurisic i Curulic i że spotkanie Związków Zawodowych zorgani
zowała turniej szachowy, w któ
rózpocznie się jutro (w środę 4
uczestniczyło 102 .zawodni
lutego) o godz. 17 w hali krako rym
ków z 25 zakładów prący i owskiej Wisły.
(jl)
gnisk TKKF. Pierwsze miejsce i
puchar przewodniczącego Kra
ale
okres
ten
domu,
czy
wystar
kowskiej Rady Związków Zawo
czy do całkowitej regeneracji sił
dowych zdobyła drużyna Kra
tak fizycznych jak i psychicz
NA KRĘGIELNI przy ul. ŚW.
kowskiej Fabryki Aparatów Po
nych?
Filipa 6 odbył się turniej dla miarowych wyprzedzając- Ogni
Ambicji i woli walki naszym niezrzeszonej młodzieży, w któ sko TKKF Drogowiec i Ognisko
koszykarkom z pewnością nie rym wzięło udział 33 zawodni TKKF Huty im. Lenina. Indy
zabraknie. Zdają sobie sprawę, iż ków. Pięrwsze miejsce zdobył J. widualnie
zwyciężył S, Wiklik
jutrzejszy mecz, w swojej hali, Ślusarczyk wyprzedzając B. Cze (Og. Drogowiec) prżęd J. Różyc
cha i A. Majkę. Zwycięzcy o- kim
muszą wygrać wysoko, by zabez
(KFAP) i S.
MendySem
pieczyć się przed ewentualnością trzymali upóminki i dyplomy.
(AGH).

pań

—

w

TO-Jecia

SZACHY

Romku! Zrób rekonesans w sklepach jubilerskich
stwowych i prywatnych, opiekuj się również Arturem.
Szefie, do końca roku się nie wyrobię!
Poproszę pułkownika o kilku ludzi do pomocy.

Lwów, Przemyśl wjedzie

okazji

9:

Autobus ruszył. W śródmieściu zapełnił się ludźmi,
ale już przy rondzie Starzyńskiego nieco się rozluźni

każdym przystankiem ubywało pasaże
rów. Jako jeden z ostatnich na ul. Kondratowicza przy
z
ul.
Suwalską wysiadł chłopak w beżowym fu
zbiegu
trze. Wraz z nim wysiadło dwóch podchmielonych
mężczyzn. Mżył drobny deszcz. Ulica była prawie jSUsta, od czasu do czasu przejeżdżały nią samochody,
Okna
Iu» n,
w
osiedlu prawie wszystkie były juz ciemne.
.Kilkanaście metrów przeszedł prosto rozkopanym chod
ło,

a

potem

z

....

nikiem, potem skręcił w prawo wzdłuż siatki ogradza
jącej budujące się pawilony handlowe. Siatka w wie

miejscach poprzerywana opadała płatami
wy
deptaną przez mieszkańców ścieżkę, w ten sposób skra
cających sobie drogę. Chłopak szedł wzdłuż tej ścieżki
tuż przy samej siatce. Nie patrząc pod nogi przeska
kiwał kałuże i doszedł do miejsca, w którym ogro
dzenie pod kątem prostym zakręcało w lewo. Skręcił
i on, przeszedł kilka kroków i runął jak długi w bło
to, potknąwszy się na niespodziewanej przeszkodzie,
przy dużej stercie desek, od której w tym samym mo
mencie oderwał się cień mężczyzny. W podniesionej
do góry ręce mężczyzny przez ułamek sekundy coś
błysnęło. Uzbrojona ręką zatoczyła łiik w kierunku
pleców podnoszącego się z ziemi chłopca.
lu

na

-

—/Ręce do góry, panie Grinberg. Spokojnie, bo się
pan skaleczy, Grinberg —-usłyszał za sobą, czując na

plecach twardy

ucisk. Równocześnie dwa silne

reflek

—

•

-

.

-

.

—

—

—

_____

.

—

—

-

—

—

—

—

—
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chłopak, patrząc na Czerwińskiego.
Zaraz się wszystkiego dowiesz, idziemy.
Do kogo?
Do"
Joanny.
No to w tył zwrot inny kierunek, panie kapi-

Apteki

—

—

—

—•

Rynek Gł. 42 (tlen), N.
Centrum A, bl. 3 (tlen), pi. Wol
ności 7, Pstrowskiego 84 <tlen). :

Różne

tanie.

co,

siostry.

przecież

Joanna czeka

na

pan wie, że miałem prosto
chac do Oleńki? :
—

ciebie

u

swojej

,

Skąd

z

dworca

przvie-1

ZOO (Lasek Wciski)
do 15.,
Salon Gier Sport.
34
Planty (10—21).

—

od

gódz.

9

ul. Marki

—

tory oświetliły podnoszącego się chłopca, mężczyznę

uniesionymi pustymi rękami i stojącego
stoletem w dłoni kapitana Czerwińskiego.

—

—

z

pi

nim z
Z terenu bu-

za

idziemy.

Romek!

Wojtek! Idziemy!

{Ciąg dalszy nastąpi)

Salony rozrywkowe: ul. Pstrow
skiego 12 oraz os. Na Kozłówcł

(62)

(11-21).

(Dokończenie

na

str.

5)'

