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Kraków, 21, 22, 23, 24 lipca 1977 r.

JUTRO O GODZINIE 17.00

JUTRO o godz. 17.00 roz-

pocznie się tradycyjny kolar
ski wyścig uliczny . pn. VII
Kryterium „Echa Krakowa” ó
Złoty Pierścień z herbem pod--
wawelskiego grodu.' Tegorocz
ne kryterium organizowane
przez naszą redakcję wspólnie
z Okręgowym Związkiem.' Ko
larskim skupi na starcie re
kordową liczbę uczestników
— 190 czołowych kolarzy pol
skich z/34 klubów oraz za
wodników NRD z Cottbus. Z
numerem pierwszym wystar
tuje ubiegłoroczny triumfator
wyścigu — Wojciech MATU
SIAK, a ponadto w VII Kry-:
terium wezmą udział tak zna
ni kolarze jak Rysząrd SZUR
KOWSKI. Tadeusz MYTNIK,
Mieczysław- NOWICKI. Tade
usz ZAWADA. Czesław
LANG. Jan BRZEŻNY, Adam
JAGŁA. Jan RACZKOWSKI
Edward BARCIK. Florian
ANDRZEJEWSKI czy
JANKIEWICZ. <

Kolarze walcżyc b$d<u
trasie 'vwokół . krakowskich1
Błoń. .. pokonując 12 pętli
.przejada 55- km. Start, (w ra
zie ' bezdeszczowei pogody) na

Stadionie GTS Wisła , skąd za
wodnicy wyruszą na trasę,ul.:.

Na zdięciu: główne trofeum
vn . Kolarskiego Kryterium.
„Echa Krakowa** — Złoty
Pierścień z herbem podwa
welskiego grodu.

Fot. J.

3 Maja, Piaśtowską, Królowej
Jadwigi, Puszkina, 3 Maja, z

powrotem na stadion Wisły.
Po każdym okrążeniu nastąpi
finisz, a zawodnik który'
pierwszy minie oznaczoną na
bieżni stadionu Wisły linię, o-?

trzyma na pierwszym o.krąże-
niu—1pkt.,nadrugim—2
pkt. (drugi na mecie— 1 pkt.),
na -trzęcjm ?— 3 pkt. (drugi —

2 pkt., trzeci — 1 pkt.), itd. aż
do dwunastego okrążenia, zą
wygranie którego można zdo
być 12 , pkt. (drugi«— 11 nkt.,

; (Dokończenie na sir. 10)

■

Zwycięzcy IV Konkursu „Do-Ro"

IV Ogólnopolski Konkurs Dobrej Roboty został rozstrzygnię
ty, 20 bm. w Pałacu Rady "Ministrów w Warszawie odbyła się
wręczenie nagród zwycięzcom. W uroczystości wziął udział pre
zes Rady Ministrów —Piotr Jaroszewicz.
Do udziału w IV Konkursie

zgłosiło się 2281 zakładów. Głó
wna Komisją Konkursowa przy
znała. 177 zakładom nagrody I,
II i III stopnia. Analiza wyni
ków osiągniętych przez zakła
dy uczestniczące w konkursie, a

zwłaszcza przez zakłady nagro
dzone, wykazuje dużą dynami
kę wzrostu produkcji sprzeda
nej, wzrost wydajności pracy
powyżej średniej dla danej
branży oraz. Wyraźny spadek
niezadowalającej produkcji. Ró
wnocześnie nastąpiła dalsza po-

Złowili potwora
TOKIO
Prasa japońska opublikowała w

środę, a telewizja ukazała na ekra
nach zdjęcia potwora, jakiego wy:-
łowil japoński trawler rybacki w

morzu w pobliżu wybrzeży Nowej
Zelandii. Potwór o długiej szyi :

małym łbie, miał 10 m długości
i Ważył 2 tony. Po sfotografowa
niu wrzucono go z powrotem do

morza, ponieważ znajdował się w

stanie rozkładu i fetor, był nie do

wytrzymania. Kapitan obawiał się
wywołania jakiejś epidemii.

pro-
oraz

pra-

pre-

praWai w organizacji procesów
wytwarzania, wyrażająca się m.

in.' stabilizacją jjikości, wdraża
niem nowoczesnych metod

dukcji i jej przygotowania
dalszą poprawą warunków
cy i wypoczynku załóg.

Gratulując zwycięzcom UBUI
ńiier Piotr Jaroszewicz podkreś
lił, że konkursy „Do-Ro” two
rzą klimat sprzyjający popra
wie jakości Wszelkiego działa
nia, . atmosferę powszechnego,
społecznego i politycznego popar
cia dla dobrej, rzetelnej ■i wy
dajnej, pracy. Te właśnie proble
my, VII Zja.zd Partii wysunął na

plan' pierwszy. Ich , rangę pod
kreślał też wielokrotnie w

swych wystąpieniach I sekretarz
KC PZPR — Edward Gierek. :

Premier złożył laureatom ży
czenia . wielu" dalszych osiągnięć
w produktji i pracy, Brzyjmijcie
te życzenia — powiedzjał - ró-

ZESWIATA
W ZWIĄZKU • Świętem

Odrodzenia Polski^ we wszy
stkich bratnich krajach socja
listycznych odbywają się oko-'
licznościowe uroczystości i im- J
pręży, mające na celu ukaza
nie dorobku PRL. M. in.' cen
tralna uroczysta akademia z I

tej okazji odbyła się 20 bm. w j
Moskwie.. Okolicznościowe
przemówienie wygłosił prze
wodniczący Rady Związku Ra- ?
dy Najwyższej ZSRR, prze-

'

wodniczący. Zarządu Central- i
ne^o TPR-P, Aleksiej Szyti- -

kow, ■
NA KREMLU odbyło

przyjacielskie spotkanie
nida Breżniewa z wypoczywa
jącym^. w ZSRR -Er|chem : Ho-
neckerem. Ł. Breżniew wyraził
zadowolenie z pomyślnego roz
woju wszechstronnej współ- •

pracy między ZSRR i NRD.
SUKCESEM zakończył się , u-

dział polskiej kinematografii w

konkursie filmów krótkome-
trażowych na X Międzynarb- 1

dowym Festiwalu Filmów w |
Moskwie, Jedną z nagród o- j

trzymał zespól autorów filmu
dokumentalnego ,,O Warsza-<
wie raz jeszcze** w reź. Lud- ■;
wika Perskiego.

się
Leo-

wnież z okazji zbliżającego się
święta Odrodzenia Polski, któ
re rokrocznie przypomina Po
lakom, jak wiele może zdziałać
nasz naród zespolony twórczą
pracą, zjednoczony wokół na-'
szej partii, wokół sprawy bu
downictwa socjalistycznego.

Następuje . uroczysty moment

wręczenia nagród przedstawi
cielom 45 zakładów, które zdo
były nagrody I stopnia i tytuł
„Zakład Dobrej Roboty”. Zna
lazły się wśród nich m. im: Fa
bryka Maszyn Wiertniczych i

Górniczych ,’,Glinik” w Gorli
cach, Przedsiębiorstwo Przemy
słu Chłodniczego w Dębicy i

Wojewódzka Usługowa Spół
dzielnia Pracy „Gromada'
Krakowie.

wypoczynku
na spacerze za miastem
Przed 'nami trzy dni wypo

czynku, najlepiej je spędzić na

spacerach poza taiąśtem>- W ra
mach akcji NIE SIEDŹ W DO
MU, IDZ NA WYCIECZKĘ
przygotowaliśmy dla Was,• Dro
dzy' Czytelnicy, ciekawy pro
gram imprez turystyczno-krajo
znawczych. ■Oto nasze propozy
cje: .‘..‘j . . ,. ,

PIĄTEK, 22 BM.

ID wycieczka górska pn.
„ZGINĘLI ZA WASZĄ WOL
NOŚĆ” — przejazd pociągiem
do Bochni — wzgórze Uzbórnia
— Kolano w — Urwaniec —

Łapczyca — Cikowice — powrót
koleją — 15 km wędrówki, 17

punktów do Odznaki Turystyki
Górskiej PTTK.
7.30 na Dworcu
(odjazd pociągu
stacji Płaszów o

Zbiórka o.godz.
Głównym PKP
ó godz. 3.80 ze

godz. 0.06). Pro-

Upcwe SWo
: Jutro Święto Odrodzenia
Polski. Jest ono okazją do
uhonorowania pamięci tych,
którzy kładli podwaliny lu
dowej państwowości, do wy
różnienia ludzi i zespołów
pomnażających dziś dorobek
kraju. W cąlęj Polsce na

wspólnych uroczystych se-:

sjach wojewódzkich .rad na-

rodrfwych oraz komitetów
FJN, wręczane są odznacze
nia i nagrody przodującym
pracownikom i działaczom
społecznym. Trwa wzmo
żona praca produkcyjna i

aktywność społeczna załóg
zakładów przemysłowych,

• rolnych i budowlanych.
Dla uczczenia 33 rocznicy

powstania Polski Ludowej
oddany zostanie w Warsza
wie 22 bm. — zgodnie z roz
kazem ministra obrony na
rodowej — salut 24 salw ar
matnich.

*

W piątek, 22 lipca br. o

godzinie 11.55 Polskie Radio
w programie I i Telewizja
Polska w programie I i II
(w kolorze) przeprowadzą
bezpośrednią transmisję ze

zgromadzenia społeczeństwa
stolicy przy Grobie Niezna-,
nego Żołnierza, połączonego
z uroczystą odprawą wart.

r

simy o wcześniejsze wykupie
nie biletów wycieczkowych (po
wrotnych) do Bochni (cena
12,80)
• wycieczka piesza pn. .

„KSIĘSTWO ZATORSKIE” —

przejazd pociągiem do Zatora
Podolsze — Palczowice —

spacer wśród stawów spytko-
wickich — Spytkowice — po
wrót koleją — 11 km spaceru
czyli U punktów do Odznaki

Turystyki Pieszej PTTK. Zbiór
ka o godz. 7.50 na dworcu PKP
w Płaszowie (odjazd pociągu o,
godz. 8.20), Ceny biletów; Kra
ków — Zator 16 zł, Spytkowice
— [ Kraków 14,40 zł.

SOBOTA, 23 BM.
• wycieczka piesza pn. „DO- ‘

LINY I WZGÓRZA GARBU
TENCZTSSKIEGO” — prze.

(Dokończenie na tir. 2)
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Wysokie odznaczenia Edward Gierek

za dobrą pracę-
zawodowąi społeczną

’

. J
Dxiś ną. Zamku Królewskim

aa Wawelu podęzas uroczystej
wspólnej sesji Raęty Nśfódówej
m.‘ frakowa i Krakowskiego
Komitetu FJŃ z okazji Święta
Ódródzenia t za Wybitne zasługi
w pracy zawodowej 1’działalnó-
ści społecznej dlń naśżęgo re
gionu wręczone zostaną wyso
kie ódznacżćnia państwowe. \

Krzyżfem Kawalerskim Orde
ru Ódródzenia Polski udekoro-

Nie siedź w domu...
(DokóAćzenie ze str. 1)

jazd autobusem MPK do Mora
wicy — Dolina Brzoskwinki —

■Brzoskwinia — Frywałd —Kop
ie ’.... Niedźwiedzia Góra
Rzeczki Krzeszowice — po
wrót koleją — 14 km wędrówki
cżyli 14 punktów do Odznaki

Turystyki Fićszęj PTTK. Zbiór
ka o godz. 7.30 i 8.15 koło przy
stanku autobusowego MPK (li-
ńia nr 209) przy ul. Senator
skiej. \'

NIEDŻIEŁA, 24 BM.

wycieczka piesza pn. „SZU-
ńlENICŻNA GÓRA” — prze
jazd pociągiem do ' Baranówki
— Lubofzyca — 'Wyśiółek Lu-
borzycki — Dżiadówki — Szu-
bieniczna Góra — Łućzyce —

pówtót koleją —: 8 km spaceru
ćzyli 8 punktów dó Odznaki
Turystyki Pieszej PTiK. Zbiór
ka na Dworcu Głównym PKP
» godz. T.10 (odjazd pociągu o

godz. 7.40). Prosimy o,.wcześniej-,
sze wykupienie biletów wy-
ciecżkówych do Luczyc (cena
6,40 zł).

a wycieczka górska pn. „NA
WIELICKIM POGÓRZU” —

przejazd ; pociągiem do Podłęża
Staniątki' Zagórze — Sło-

miróg — Bodzanów — Przebie-
cżaiiyi .-1- Bi^ńpiće — Chorąg-
wtića — Wieliczka ~ 18 km wę
drówki; 20.: .ptuiktów do Gór
skiej Odznaki Turystycznej
PTTK. Zbiórka o godz./7.30 na

Dworcu Głównym PKP (odjazd
pociągu b godz. 8.00), Cen^ bi
letów: Kraków — Podłęże 6,40
żł, Wieliczka — Kraków 8 zł.

A wycieczka górska pn. „WY
PRAWA NA SOLNISKO” —

przejazd pociągiem do. Lacho
wic— Solnisko — Hucisko —

powrót koleją — 12 punktów do
Górskiej Odznaki Tui-yśtycznej*
PTTK. Zbiórka o godz. 6.30 na

dworcu PKP w Płaszowie. Pro
simy o wcześniejsze wykupienie
biletów wycieczkowych do Hu
ciska (cena 25,60).

■[Serdecznie Zapraszamy! (KAS)

•wani zostaną: T. Abakumowicz
t— uczestnik walk ■o utrwalenie

władzy ludowej, E. Adamczyk —

uczestnik walk o1 utrwalenie
władzy ludowej, działacz par-

Jtyjhy i społśczny, M. Baran —

fb. żołnierz rUchu oporu, W. Ba-

■rylak — dyrektor Krakowskiej
■Fabryki Aparatów Pomiaro-
;wych, M. Dygas — starszy In
struktor ZK TWP, J. Gierat —

‘działacz ruchu robotniczego, T.
Górski — red. „Słowa Pow
szechnego”, radny RN m. Krą-
fkojwa, T. Gruszka — (Sekretarz
KK ZSL, P. Kolarski — dzia
łacz społeczny FJN w -Zielon
kach, M. Konieczny —' działacz
.'ruchu robotniczego, J. Kosela

_

^działacz ruchu robotniczego, T.
Kowalski — przew. GK w FJN

~w Gołczy, T. Krężel — żołnierz
ruchu oporu, J, Kubica — soł-

’tys wsi Grojóc, M. Łewkiewicz
— aktywistka DK FJN Kraków-

jKrowodrza, S. Malisz —’ dzia
łacz samorządu ; mieszkańców
■dzielnicy Kraków-Sródmieścię,
I. Olszewska — kierownik Biu-
ira DRN Nowa Huta, W. Pałka
— rzemieślnik, J. Stawowski —.

dżiałacz ruchu robotniczego, B/
Stokłosa — uczestnik walk o

iutrwalóniś władzy ludowej, J.
Tyrała — sołtys wsi Ochodza, i

IP. Wilkosz — działacz ruchu
robotniczego, J. Wójcik — rol
nik ’

w ijdarszowicach, M. Wój
cik — rolńiczka W Nowej Wsi,
Z. Zaręba — naczelnik miasta

!j gminy w Wieliczce.
, Złoty Krzyż Zasługi przyzna
no: M. Dąbrowie — pracowni
kowi TH uj, A. Dudkowi — I
sekr. KG PZPR w Gołczy, M.
Jaworskiej — pielęgniarce ZOZ
dta szkół wyższych w Krako
wie, M. Majcherowi — mistrzo
wi z Krakowskiej Fabryki Ka
bli i Urządzeń Kablowych, H.
■Sołhajr — lekarzowi weterynarii,
przewodniczącej GRK w .Skale
i J. Worwągnwi. — mistrzowi
KPBPP.

w woj. łomżyńskim
I sekretarz KC PZPR Edward

Gierek przebywał 20 bm. na zie
mi łotnżyńskiej, która stając się
województwem, zyskała możli
wość szybszego rozwoju i szanse

te coraz pełniej wykorzystuje.
Witany gorąco I sekretarz KC
PZPR odwiedził; W towarzystwie •

gospodarzy województwa, przo
dującą wieś Szczodruehy w(gm.
Kołaki Kościelne, specjalizującą
się w hodowli bydła.

Następnie; serdecznie przyj
mowany przez ponad 300-ośobo-
wą załogę, E. Gierek odwiedził
w Zambrowie fabrykę podległą
Zakładom Teletransmisyjny ni —

„Tęlkom”. Produkuje ona ele
menty i podzespoły, nowoczesnej
telefonii;.

W Łomży . E. Gierek zwiedził
też nowo wzniesione osiedle mie
szkaniowe „Jantar’’.

^Na zakończenie pobytu Ed
ward Gienek spotkał się z Egze
kutywą KW PZPR.

Parlamentarzyści francuscy
kończą wizytę w Polsce

Delegacja Zgromadzenia Na
rodowego Francji kończy 21
bm. swoją wizytą w. Polsce.
Wczoraj delegację przyjęli: za
stępca przewodniczącego Rady
Państwa Edward Babiuch, wieę-
prezćs Rady Ministrów Mieczy
sław .Jagielski oraz minister
spraw zagranicznych ,—r Emil
Wojtaszek.. W spotkaniach omó
wione zostały problemy .współ
pracy polsko-francuskiej Pod
czas ■swego pobytu w. Polsce,
francuscy > deputowani spotkali
się z marszałkiem Sejmu
Stanisławem Gucwą oraz grupą
posłów.

„Udręka”
Kino hiszpańskie kojarzy się

nani zawsze z ostrym, saty
rycznym, a przynajmniej kry
tycznym dramatem — kiedyś:
spod znaku Juana Bardema i
Luisa BerLangi — dzisiaj: spod,
znaku Carlosa Saury.

^„Udręka” Pedra Olea nie
jest ani drapieżna, ani saty
ryczna, choć ma pewną spe
cyficzną, nieznaną naszej kul
turze bezwzględność, obycza
jową, którą wiąż® się często
z pojęciem tradycji hiszpań-
skiej. Nic dziwnego. „Udrę- !
ka” jest przecież i adaptacją
powieści popularnego, XIX-

wiecżnego pisarza, uważane
go za malarza mieszczańskiej
Hiszpanii (specjalnie miesz
czańskiego, obyczajowego Ma
drytu). Ten pisarz — to Beni- ■
to Perez Galdos, autor 77 po
wieści i 22 dramatów, a m. i*=t.
autor słynnej powieści
„Nazgrin”, którą »przed

\ sfilmował sam Bunuel.

Film, który dostaliśmy
razem, budzi {jednak

nej w takiej ilości informacji,
zawsze cennej, a dla nas, do
datkowo, nowej.

Z drugiej strony jednak, w

tych wnętrzach i W tych prze
konująco zobrazowanych ogra
niczeniach . tradycji, ludzie
przeżywają swoje dramaty.
I wtedy okazuje się, że tejp-
po tych dramatów, ich sta
tyczność, ich patos, ich zbyt
kwieciste obrazowanie słowne
— wszystko

‘

to powoduje, ;. że
film staje się chwilami nużą
cy i jakiś nieaktualny, prze
starzały w swoich rozpaczach,
niedzisiejszy i niepotrzebny.

naj-
teatru

Esc-

czyli.

pt.
laty

tym
uczucia

mieszane. Z jednej strony bo
wiem zachwyca drobiazgowo
odtworzohą atmosferą XIX-

. wiecznego Madrytu, taką właś
nie jak bywała tylko w litera-

k turze.. Architektura, wnętrza
mieszkalne i ich urządzenia,
przedmioty codziennego użyt
ku, kostiumy, ludzie wreszcie
— ppddani ciśnieniu zakazów
i nakazów kotólicko-miesz-
czańskiej tradyeji, to wszystko
zawiera ładunek niespotyka-

Na dodatek, pewne motywy
tematyczne w tym filmie tak
wyraźnie zmierzają w stronę
melodramatu, że trudno . przy
ich okazji pokusić, się o ja
kiekolwiek głębsze obserwacje
i refleksje.

Ale oczywiście, ma ten film
także sporo zalet. Obok wy
mienionych na początku, są
to przede wszystkim aktorzy.

W roli młodziutkiej narze
czonej; owej tytułowej Udrę
ki (tak nazywa ją zakochany
w niej "ksiądz, który dla niej
porzucił swoje powołanie) wy
stąpiła coraz popularniejsza w

kinie hiszpańskim i ha Zacho
dzie, u nas niemal zupełnie
nieznana — Ana Belen.

chciwej
jedną

gwiazd
Ve-

Księdzeon jest jeden z

eiekawśzyjch
' aktorów

hiszpańskiego — Javie»
riva.

W roli (Starszego, bogatego
narzeczonego wystąpi! świetny1
aktor Ęiirnwela, pamiętny ■ja
ko od-twóńea Nazarina w fil
mie tego reżysera, . znany
także z „yiiidiąny” 1 „Pięk-

' ności dnia”, niezapomniany
jako odtwóirca Simona Boliya-
ra i „Che” Guevary
Francisco Rabat.

; I wreszcie w roli
kuzynki, zobaczyliśmy
z najpopularniejszych
hiszpańskich — Conchitę
lasoo, kreującą tę niezbyt po
zytywną, a często i odstręcza
jącą postać z niezwykłym
namizmem i ogromną
wyrazu aktorskiego.

Warto więc zobaczyć ,

film, głównie , dla samyeh
torów. Niezależnie bowiem, od
większego czy mniejszego do
świadczenia ekranowego każ
dego z tych wykonawców, pa
trząc na nich w tym filmie
można nieomylnie stwier
dzić, jak wygląda dobry teatr

hiszpański. Być może fakt,
że większość akcji odbywa się
we wnętrzach . zamkniętych,
być może dlatego również, że
za każdym razem jest to ak
torstwo wyraziste 1 charakte
rystyczne, wrażenie teatral
ności, ale w najlepszym i
mistrzowskim sensie, pozosta
łe. To też warto w tym filmie
zobaczyć.

MARIA MALATYŃSKA

4y-
tóą

ten
afc-

Rehabilitacja Teng Siao-pinga
? PEKIN

’

W Pekinie pojawiły się plakaty
witające decyzję KC KP Chin o

mianowaniu Teng Siao-pinga wi
ceprzewodniczącym KC KP Chin,
wicepremierem, wiceprzewodniczą
cym komisji Wojskowej KC i, sżę-
fem sztabu ‘

generalnego. Oznacza-'

loby to, że Teng wrócił na wszyst
kie Stanowiska zajmowane do
kwietnia 1976, kiedy to został on

pozbawiony wszelkich funkcji i

oskarżony przez ultraradykałów,
nazywanych dziś 4-osobową ban
dą, o -prawicowy kurs i chęć przy
wrócenia kapitalizmu.

Tragiczne zderzenie
Jak informowaliśmy w Murów -

ni pod Krakowem zdarzył się tra
giczny wypadek drógow(y,. w któ
rym śmierć poniosły 3 osoby, a 6
w stanic' ciężkim, przewieziono do

szpitala. Na • śliskiej nawierzchni
„wołgą” Zjednoczenia Budownic
twa Przemysłowego w Krakowie
w czasie wyprzedzania zjechała
na lewą stronę szosy i- zderzyła
się z samoćhódem' ^,fiat 125^. Ł W

wyniku czołowego zderzenia
śmierć' ponieśli: 49-letni Zbigniew
Boryczko, 50-letni Jan Dzień i 65?.
lejnia Gertruda J. (Wszyscy mie
szkańcy Krakowa). Ranni znajdu
ją się pod -opieką lekarską.

Earl • Arnall 28-letni
. krupier kasyna w Las Vegas
stał się posiadaczem rekordu
świata : w długości gry w 'Or
czko. Partia w jego kasynie
„8 królów” trwała dokładnie
190 godzin, czyli o 10 godzin
dłużej od poprzedniego re
kordu.

20 bm. w Warszawie podpi
sana Została umowa między rzą-
dem PRL a rządem CSftŚ o ułat
wieniach' w ruchu osobowym
obywateli obu państw.

Postanowienia umowy przewi
dują' otwarcie dla bezdewizowe
go i bezpaszportowego ruchu
polskich i czechosłowackich oby
wateli całych terytoriów PRL i
CSRS, a nie tylko — jak do
tychczas — tzw. obszarów kon
wencyjnych w Tatrach i Kar
konoszach. W myśl ustalęń u-

mowy obywatele polscy będą
mogli -udawać się do Czechosło
wacji na okres nie przekracza
jący jednego miesiąca na pod
stawie dowodów
wpisem; legitymując
daniem odpowiedniej
ron- czechosłowackich
pobytu, wpisanej do

walutowej. Turyści korzystający
z „drogi przyjaźni polsko-cze
chosłowackiej” w Karkonoszach,
bądź ze szlaków wodnych na

granicznych odcinkach Dunajca
i Popradu posługiwać się będą
jedyhie dowodami osobistymi.
Umowa wejdzie w życie po u-

pływie miesiąca od dnia jej za
warcia.

osobistych ż •

się posia-
kwoty ko
na koszty
książeczki

W dniu 19 lipca 1977 r. zmarł tragicznie.
Mgr ZBIGNIEW BORYCZKA

nasz najdroższy Mąż i ukochany Ojciec, zastępca naczel
nego dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Przemysłowe
go ■„BUDOSTAL” w Krakowie, odznaczony Krzyżami
Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wieloma In-'

nymi odznaczeniami.
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Rakowickim W

Krakowie. Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebo-
wego nastąpi we wtorek 26 lipca o godz. 14.

Pozostali w bezgranicznym bólu i rozpaczy
ŻONA, CÓRKA, SYN I RODZINA'

W dniu 19 lipca 1977 r. w czasie pełnienia obowiązków
. służbowych zmarł tragicznie

Mgr ZBIGNIEW BORYCZKA

zastępca naczelnego dyrektora Zjednoczenia Budownictwa
Przemysłowego „BUDOSTAL” w Krakowie, przewodni
czący Komisji Budownictwa KD PZPR w Nowej Hucie,
odznaczony Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu,
Odrodzenia Polski, jZłotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Medalem XXX-Iecia PRL, Srebrnym i Brązowym Meda
lem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, odznaką „Za
pracę społeczną dla miasta Krakowa”, odznaką „Za za
sługi dla ziemi krakowskiej” i -województwa katowic
kiego, odznaką „Budowniczy Nowej Huty”, Huty im. Le
nina i Huty „Katowice”i innymi odznakami honorowymi.

Odszedł od nas człowiek wielkiego serca, całkowicie
oddany sprawom organizacji budostalowskiej i jej załóg
pracowniczych, wieloletni pracownik, szanowany przeło
żony i serdeczny kolega. Pogrzeb odbędzie się na cmen
tarzu Rakowickim w Krakowie.

Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na
stąpi we wtorek 26 lipca o godz. 14.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego
współczucia i żąlta

KIEROWNICTWO I KOLEGIUM ZJEDNOCZENIA
BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO „BUDOSTAL”JisninsiiaiiiHtiniiaiEeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHfiiiiiiiigigiiiHniiiiiiniiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiHimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHn

wami do zawarcia „nieko
rzystnego” pokoju. W czasach
prezydentury isritfona funk
cjonował zatem „plan ińałych
kroków”, którego twórcą był
(ówczesny sekretarz stanu —

Hónry Kisśinger. I plan i jego
twórca niewiele jednak mogli
zdziałać w kwestii -przywróce
nia w rejon bliskowschodni
pókoju. Nie się nie mogło tam

zmienić, bo potrzebne było
globalne rozwiązanie spornych
kwestii* Obecnie mówi się
znów o „planie Cartera”, choć
oficjalnie nikomu jeszcze ta
kiego planu- nie . zaprezento
wano. Jako pierwszy ma się
o nim dowiedzieć nowy pre
mier Izraela — Begin.

Jakie racje uwzględniono w

nim? Arabskiej czy '■izrael
skie? Wiadomo, iż ^Zakłada

ODNIEDZIELI-—

csasie niedawnej wizy
ty w Polsce, sekretarz
generalny Organizacji

SS Narodów Zjednoczonych —

T" Kurt Waldheim, wyraził opi-
ńi£, że sytuacja na Bliskim

JS Wschodzie jest bardzo powaź-
* na. Wątpi więc, aby udało się
S zwołać do jesieni
wS ióku konferencję
S dla ponownego
JS wanih problemów
!—• Wschodnich. Nietaniej
J2 ^świadczył — utrzymuje

stały i / ścisły kontakt
E* Związkiem Radzieckim i
55 nami Zjednoczonymi —• współ-
X przewodniczącymi konferencji/
sS^oraż ze stronami bezpośrednio
XX w konflikt zaangażowanymi.
XX Tak wićc nie była to ocefta
XX. optymistyężńa, alć wynikało
XX r niej także, iż przy dobrej
«—• Woli wszystkich stron możii-

we jest osiągnięcie pokoju. Na
jest to dla
ponieważ

tej kweś-j
agresor

Rady

On też katego-
■lltwo-

pańśtwa
którą z kolei

bieżącego
gćńeWską

przćdyśkuto-
blisko-

jak
on

żć
sta-

są terenami okupowanymi,
lecz — jak to określa—- „wyz
wolonymi,’’*
ry cżnie odrzuca ideę
rżenia niepodległego

. palestyńskiego,
w ,pełni zaakceptowali przy
wódcy wszyśtkich -MrAjów a- k
rabskich. Zresztą nie tylko a-

rabskich.
Z takim to „planem poko

jowym” Begin udał się do-
Stanów Zjednoczonych, aby
tam z prezydentem Carterem
ustalić, nową strategię Izraela.
Prezydent UŚA, wedle agen-

.»»]

egin w USA

jakich zasadach, nić
< nikogo > tajemnicą,

S stanowisko ONZ w

tii jest niezmienne:
w. zgodnie z rezolucją
5 Bezpieoźeństwa z 1967 roku —\
S powinien ustąpić . z ziem oku-
S- pbwanych. Mają one w całości

jg poWróćić do prawowitych
*5 właścicieli.
S No, ale rzeczona rezolucja li-
*2 eży już Sobie prawie dziesięć j

lat, -a Izrael nadal ją bojkotU'-
S jó, ńió zamierza respektować
Ć żadftyćh uchWał Parlamentu
SZ Świata. I stąd właśnie wywo-
Sr dzi się pesymizm sekretarza
m generalnego ONZ, pogłębiony

dodatkowo nową sytuacją, ja-
52 ka się wrytworzyła w Izraelu

po wyborze da stanowisko
*2 premiera przywódcy Izrael-

skich „jastrzębi” — Mena che-
S ińa Begina', Według niego, za-',

grabione Arabom ziemie nie

cji „France Press e” dobrze
przygotował się do tego dia
logu. Przedtem mianowicie
przeprowadził rozmowy ż

większością przywódców Arab
skich i na ich podstawie do
szedł do wniosku, że „cierpli
wość Arabów może się wy-'
yczerpąć”. Ponieważ zaś rok
1|78 jest w Stanach Zjednoczo
nych

’ rokiem wyborczym
. wszystkie okoliczności s zmu

szają prezydenta do ^wywar
cia presji ną Izrąel, który, jest,
całkowicie zależny od USA”,

Oczywiście presję taką Car
ter mógłby wywrzeć na Izrael,
gdyby mu na nim nie zależa
ło, ale — jak Wiadomp
rejonie bliskowschodnim
wyznaczyły dla Izraela
jednoznaczną. Tak więc,?
obecna administracją
Domń, ani poprzednie nie Wy
wierały żadnego nacisku, aby
osłabić jego pozycję ńamo-

•—w

USA
rblę

, ani
Białego

on „pewije drobne
granic” na korzyść
że , nie uwzględnia
nia niepodległego państwa Pa
lestyńczyków, a mówi jedy
nie o powołaniu „jednostki”
palestyńskiej w ramach su
werennej Jordanii. Pokój na.

tych zasadach byłby wcześ
niej zaakceptowany przez o-

ficjalne uznanie
Izrael przez wszystkie
arabskie. Stan wojny
być zakończony przez
zanie stosunków
gospodarczych

z nych’. Kwestie związane z wy-
- cofanićm wojsk okupacyj

nych miałyby być załatwione
dwustronnie, tj. pomiędzy

korektury
'

'

Izraela,
utworze-

państwa
kraje

miałby
nawią*-

handlowych,
i kultural-

Izraelem i państwem na któ
rego terytorium .wojska te się
znajdują.
' ’Ćp na to Arabowie? Jak na

razie zajmują pozycje wycze
kujące, choć nić brak też i
wypowiedzi, jak ńp. w prasie
syryjskiej, że nie zaakceptują
żadnego plańu^ który nie u-

względniałby „niezbywalnych
praw Palestyńczyków”
własnej państwowości,
dziej ugodowy wydaj e

być tylko prezydent 1

który móuri nawet o „gotowoś
ci Egiptu zawarcia z Izraelem
traktatu pokojowego”. Na ja
kich zasadach i na jakich
warunkach? — chwilowo riie
wiadomo. W każdym razie,
wypada żauwążyć, jest tb cał
kowicie iioWy, element W ńie-
zmiernió skomplikowanej sy
tuacji bliskowschodniej.

A w ogóle tó Egipt Wciąż
zadziwia swoimi wielce kon
trowersyjnymi decyzjami. Oto
w tych dńiach egipska Bada
Państwa złożyła projekt usta
wy^ która zakłada karę śmier
ci dla kAżdego muzułmanina
odstępującego ód swojej ról!*-
gii. Zawiera on również klau
zulę, która przewiduje, że za

kradzież będzie się obcinać
złodziejowi lewą rękę. Wedle
interpretacji szejka Ibrahhna e

Battawi z ugrupowania' kon-'

serwatywnych muzułmanów,
gdyby wcześniej istniała taka
ustawa nie byłoby w kraju

■/^„takiej korupcji,, a młodzi E-

gipcjanie, gdyby bardziej bali
się Boga, nie wchodziliby na

drogę komunizmu”.
Ponadto przewiduje się moż

liwość stosowanla kary chloś-
ty* w miejscach publicznych
dla... cudzołożnic 1 fałszywych
świadków, (m-tz)

1db
Bar-

'

się
Sadat,

1 2 3 4 67żDO‘"SOBOTY' : ■

W dniu 19 lipca 1977 r. zmarł tragicznie
Mgr JAN DZIEŃ

nasz ukochany Ojciec i Teść, główny księgowy Zjedno
czenia Budownictwa Przemysłowego „BUDOSTAL”, od
znaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu. Odrodzęnią Pol
ski, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem

. ~XXNJ-lócia PRL i wieloma innymi odznaczeniami.
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie we wtorek 26

lipca o godz. 12 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po
czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego ńa miejsce Wióoz-
nego spoczynku.

Pogrążeni w .bólu i żałobie
. CÓRKA, SYN, SYNOWA I RODZINA

Prosimy o nieskładanie kondoleńcji.

W djńiu 19 lipca 1977 r. w czasie pełnienia obowiązków
służbowych zmarł tragicznie

Mgr JAN DZIEŃ
główny księgowy Zjednoczenia Budownictwa Przemysło
wego „Budostal” w Krakowie, odznaczony Krzyżem Ka
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Brązo
wym Krzyżem Zasługi, Medalem XXX-lecią PRL, od
znakami „Za pracę społeczną dla m. Krakowa”, „Żą za
sługi dla ziemi krakowskiej” ,i województwa katowic
kiego oraz ipnymi honorowymi odznakami, uczestnik
kampanii wrześniowej, były żołnierz Batalionów Chłop

skich.
Okrutna śmierć wyrwała z naszego grona człowieka O

nieposzlakowanym charakterze, wielkim sercu i oddaniu
naszej budostalowskiej organizacji.

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Rakowickim w Kra
kowie we wtorek 26, lipca o godz. 12.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego
wspołęzucia i żalu /

nrRnnu°JLNICrWO 1 KOLEGHJM ZJEDNOCZENIA
BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO „BUDOSTAL”

Ś.fp.
MARIA RIEDLOWA

nasza najdroższa Mama i Babcia, kochana przez wszyst
kich, którzy Ją znali, zmarła w Krakowie dnia 19 lipca

1977 r„ w wieku 84 lat.
Wyprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego Spoczyn

ku odbędzie się w poniedziałek 25 lipca o godz. 14.30, z

kaplicy na cmentarzu RakowięKim. 1

Pogrążeni w żałobie. SYN; CÓRKA, SYNOWA,
- WNUCZKA, WNUK I PRAWNUKI
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k 1 IE ukrywam i nikt
.RkJ; ukrywać nie żarnik
I rza: mamy dużo kło-
* a potów, odczuwamy

' niedostatek różnych
towarów w sklepach, toczy
my prawdziwe boje z rze
mieślnikami, aby raczyli na
prawić nam to i owo. Zbyt
długo czekamy jeszcze naho-
we mieszkanie, na potrzeb
ne nam meble, na samochód.
Cóż — takie jest życie w

kraju, który rozwija się nie
słychanie szybko, w którym
potrzeby gonią potrzeby,-' a

możliwości zaspokojenia
wciąż nowych wymagań i a-

spirac.ji społecznych nie zaw
sze pozwalają na załatwienie

wszystkich spraw od razu..

Wśród tego rodzaju istot
nych i bardzo istotnych za
gadnień kilka podstawowych
o zasądniezym, wręcz węzło
wym znaczeniu — rozwiąza
liśmy w 'minionych latach
całkowicie. A dotyczą one

najbardziej żywotnych kwe
stii dla każdego z nas. War-
to sobie to w pełni uświado
mić.. S.' ■-

Przede- wszystkim i-—'. pro
blem pracy. W Polsce Ludo
wejjnie było, nie ma i nie
może istnieć zjawisko bezro
bocia, tak dziś dotkliwie da

jące się We znaki w krajach
Zachodu. Nasze konstytucyj
ne prawo do pracy dla każ
dego obywatela jest urze
czywistnione poprzez cały
zespół środków ekonomicz
nych, finansowych, organi
zacyjnych. Dysponowanie ni
mi jest podporządkowane za
sadniczej idei — zapewnieniu
miejsc pracy, dla wszystkich,
którzy chcą pracować. Do
wodem wielkich wysiłków
-państwa na tym polu było
szczególnie 5-leeie 1971—75,
w którym mieliśmy do czy-',
utlenią- z- najwyższym po
wojnie przyrostem, liczby.
młodych ludzi wchodzących
w wiek produkcyjny., Było
ich ok. 3 i pół miliona. Po
odliczeniu pracowników'

roku, została w pełni zreali
zowana zasada przejścia * ńa
hezpodatkowy system wyha-
.grodzeń',/ Ponadto' regulacja
mi płac w górę objęto 1 mi-
l’.on 900 tysięcy osób, wydat
kując na. „ten cel 15 miliar
dów 700 milionów zł w skali
rocznej. Jak wiemy, 1 maja
bieżącego roku weszła w ży
cie kolejna decyzja o wzroś
cie najniższych wynagrodzeń.

Czy przytaczać dalsze
przykłady? Sądzę, że jest to

zbędne. Trzeba natomiast
wspomnieć o jeszcze jednym
źródle, uzupełniającym
wzrost, dochodów pienięż
nych ludzi pracy. Chodzi tu
o zakładowe fundusze: na
gród,' socjalny i. mieszkanio
wy. Sumy zgromadzone tyl
ko na kontach tych dwu c-

statnich funduszów wyniosły
w 197f> roku prawie 40 mld
zł. Dzięki możliwości poważ
nego rozszerzenia tego typu
świadczeń dla, załóg, znacz
nie więcej pracowników ■i

.ich rodzin może korzystać z

niedrogich, wczasów urlopo-
wych i. z Wypoczynku świą-
tęcznego, a także . z finanso
wej pomocy ■mieszkaniowej
zakładów .pracy.

B
RESZCIE —ogrom
ne reformy nastą
piły w naszym sy
stemie emerytalno-
rentowym, z które

go korzysta ok. 3 i pół mi
liona . osób. Niedługo po VI
Zjeździe PZPR, bo w 1972
roku podjęto decyzje o pod
niesieniu wielu świadczeń z

ubezpieczenia . społecznego.
Uzupełniono je następnie w

1974 roku nowymi postano
wieniami; źawartymi w za
akceptowanym przez Sejm
programie rządowym. Przy
niosły one dwukrotne pod
wyżki. najniższych stawek,
podniesienie dodatków. ' ro
dzinnych do emerytur i rent,
zwiększenie świadczeń z ty
tułu wypadków przy pracy i
chorób ząwó.dowyćh, wzrost
rent dla inwalidów wojen-

Ola każdego
z nas

przechodzących na renty, e-

merytury lub po prostu re
zygnujących z czynńego ży
cia zawodowego, liczba no
wych miejsc pracy, które
należało w ciągu 5 lat stwo
rzyć wyniosła aż 1 milion
900 tysięcy. A to oznaczało
konieczność znacznego
zwiększenia . inwestycji,;
szybkiego uruchamiania wy
budowanych przedsiębiorstw,
uprzemysławiania nowych
regionów.

RZEZNACZYLISMY na

to biliony złotych. I
nikt nie pozostał bez
pracy. Przeciwnie: już
w drugiej połowie 5-le-

cia zaczęliśmy odczuwać
braki kadrowe. Zjawisko to
nasila się z każdym rokiem.
Tym bardziej, że z okresu
obfitości rąk do pracy i du
żych ich corocznych przyro
stów, .'.weszliśmy na długie
lata w okres zmniejszania
się zasobów rąk do pracy. W
obecnym 5-leciu 1976—80,
przyrost liczby nowych kan
dydatów do pracy będzie już
o 800 tysięcy mniejszy niż w

poprzednim. W następnych
latach będzie , on w dalszym
ciągu spadał. Stan taki zmu
sza obecnie do prowadzenia
oszczędnej, racjonalnej poli
tyki- zatrudnienia, do prawi-

■dłbwego rozmieszczania w

gospodarce kadr kwalifiko
wanych, do pełnego Wyko
rzystania umiejętności i wie
dzy wszystkich pracowni
ków.1.

•Z. pracą nierozerwalnie łą-
- cży się problem zarobków. I

w tej dziedzinie obserwuie-
,' my ustawiczne postępy..

Przecież generalną zasadą
- naszej • polityki społecznej
: jest systematyczne podnosze

nie dochodów lucjzi pracy. A

jest, ich, obecnie w naszej go
spodarce uspołecznionej 11

T milionów 700 tysięcy. W
pierwszej połowie lat sie
demdziesiątych podwyżkami
płac objęto niemal wszyst
kich zatrudnionych. W 1978

nych i kombatantów, a tak
że uprawnienia. do .wcześ
niejszęgó przechodzenia na

emeryturę dla szeregu . grup,
zawodowych i kobiet..

Zmiany te stworzyły* pod
stawę do przeprowadzenia o-

becnie najdonioślejszej od
1971- r. reformy emerytalno-
rentowej, którą zapoćzątko-

'

Wano . 1 .maja br. Jej etapo
wa realizacja jest . zaplano
wana do 1980 roku. Najważ
niejszym celem reformy, jest
zńaczna podwyżka rent i e-

merytur przyznanych przed
wielu laty, a zatem obliczo
nych od. stosunkowo wów
czas niskich zarobków. Do
tyczy tó ok. 2 milionów '000
tys. osób. Zakładając stopniu-,,
we

' zbliżanie wymiaru
świadczeń do wysokości za
robków uzyskiwanych przed
przejściem na emeryturę
lub rentę, reforma stwarza
też korzystniejsze warunki
zarobkowania tym ludziom
w podeszłym- wieku, którzy

. czują się na siłach i chcą je
szcze zająć się produktywną
pracą.

Na realizację wszystkich
tych podwyżek świadczeń (
państwo przeznacza już w

tym roku ponad 5 mld zł..
Sumy te będą co rok wzra
stać — aż do przeszło 18 mld'
złw1981r.

A przed nami — kolejne ,

przedsięwzięcia o wielkiej
randze społecznej: przyspie
szenie realizacji programu
mieszkaniowego, pełne . wy
konanie programu rozwoju
gospodarki żywnościowej,
znaczny - wzrost produkcji
rynkowej, .reforma oświaty,
dalsze, wydatne polepszenie
opieki zdrowotnej ■i inne/

Niedługo więc', nastanie
czas, ..kiedy. lista dzisiejszych
braków i niedomagać przej-5
dzfys do lamusa... Alp o tym,

'jak szybko to nastąpi, zade-t

cyduje każdy pracujący Po-;
lak .

TADEUSZ SAPOCINSKI

KralaowsBgo elelhdronilia

Strzał w dziesiątkę
Krakowskiej Fabryki Aparatów Pomiarowych

Co zrobić, by trafić w dziesiątkę? Konieczne jest dobre ro
zeznanie sytuacji, uzyskanie niezbędnych informacji i ich

szczegółowa analiza. Przeprowadzenie ; odpowiedniej selekcji
danych, przyjęcie jednej podstawowej koncepcji i jej kon
kretna realizacja. Niby proste ale życie dowodzi, iż nie
zawsze. KRAKOWSKIEJ FABRYCE APARATÓW POMIA
ROWYCH udało się — co chyba nie jest .przypadkiem .—d o
brać dobry kierunek i kroczyć drogą do sukcesu.

Przedsiębiorstwo wchodzi w skład zakładów podporządko
wanych Zjednoczeniu Przemysłu Automatyki i Aparatury
Pomiarowej „Mera" Ministerstwa Przemysłu Maszynowego.
Fabryka istnieje 28 rok; Aktualnie 1709-osohowa załoga wy
twarza wyroby wartości 760 mlii zł. „Mera-KFAP” przeszla
<— szczególnie w ostatnich kilku latach — poważną metamor
fozę: od produkcji dość prostych przepływomierzy rtęciowych
do skomplikowanej aparatury — opartej na podzespołach e-

lektronicznych —automatyki, kontrolno-pomiarowej oraz pe
ryferyjnych urządzeń informatyki.

O

Tak więc jużiobecnie pr.a- że OBR będzie finansowo i
cuje tutaj 6 obrabiarek storo- kadrowo wspierany, co stwo-

wanychnumerycznie, a do .Tżyjwarurtki do jeszcze lepszej
1980 r-,.; będzie .ich 25; jest też pracy; do .podniesienia rangi

nowoczesne. japońskie ceń- tej jedndostki, poprzez uzy-
trum obróbczę firmy .„Mitsui skiwanie pożądanych ? wyni

ków. •

■KFAP dysponuję także pra
cownią elektronicznego prze
twarzania danych i' posiada
komputer typu „Odra 1305”.

Seiki”, Zastosowano urządze
nia do cięcia i gięcia;. końcó
wek elektronicznych, .lutowa- ’

nie. elementówosadzonych■ija'
płytkach obwodów drukowa
nych na tzw. fali i sprzęt te
stowy, sprzęgnięty < z' mini
komputerami,

' , LIDERZY

Dyrektor KFAP-u, mgr
Włodzimierz BARYLAK, gdy
pytam-'o kłopoty; ńa: pierw’-
szym’ miejscu podąie sprawę
terminowego zakończenia roz-

NOWY KIERUNEK

KFAP była w tey .— i nadal
jest, — dobrej sytuacji,

TRZY DZIEDZINY

firmowane przez
..można podzielić

'

na

podstawowe grupy. Są to:

ca pomiarowa,
urządzenia automatyki,
urządzenia informatyki,
najbliższych latach szcze-

preferowana będzie

Wyroby,
KFAP
trzy

S aparatur
HI urządzeń

dbiorcami wyrobów
zakładu są liczni
kontrahenci. krajo
wi., $ą, wśród ,,.nich
zakłady energetycz

ne i hutnicze, spożywcze ,i e-

lektrot.echniczne, materiałów
budowlanych czy przemysłów
— maszynowego i okrętowe
go. Za granicę KFAP

tuje swe urządzenia
mai wszystkich
RWPG; sporo posiada
ców na Zachodzie:
(największy kontrahent w tej
strefie),' Szwecji, Szwajcarii,
Wielkiej, Brytanii i. in. ;

— zbytu
’

itie szukamy.
Nasze urządzenia są na takim
poziomie,

' iż znalazły się w

wielu . katalogach znanych^
światowych firm., To chyba
świadczy najlepiej o standar
dzie tych yrządzeh. A .żarno- . ., .

wienia mamy coraz większe: fj^orniki
musimy- szybko uporać się ze

””

znacznie Większą seryjnością
produkcji; ciągle mamy na U-
wadze nowe, rozwiązania. (_-.
trzy, cztery : lata, następuje■
zmiana profilu produkcji na

nowocześniejszy — inaczej
pozostalibyśmy w tyle za

światową czołówką mówią .

mi kierujący;:,,, przedsiębiorst
wem: mgr Włodzimierz ' 1...
RYLAK i inż.
GWIZDAŁA.

Wśród czterech

szych zakładów,
się elektroniką w

KFAP osiąga najlepsze wyni
ki w podnoszeniu wydajności
pracy na każdego zatrudnio
nego. Roczny wzrost produk
cji wynosi 30—35 procent, a

już w 1978 r. — przewiduje
się —

wartość

dukcji. Warto też dodać,
udział

cznych w całkowitej produk
cji wynosi obecnie około 50

proc., gdy przed dwoma laty
nie przekraczał 15 proc. Te li
czby mówią same za siebie.

ekspor-
do nie-
krajów
odbior

cy RFN

W

golnie
produkcja urządzeń informa
tyki.

W pierwszej grupie można

;. wymienić, rti. in. Czujniki,
. mierniki, przetworniki;' wska

źniki oraz? rejestratory tempę-
ratury.. .Przyrządy do pomia
rów natężenia przepływu i

poziomu ciecżv, 'ripi wskazują
ce, liczące, licząco-rej estrują-
ce .itp. . ,

W ' .dziedzinie aijtomatyki;
prżetiwbrniki i regulatory po-

. ziomu .cieczy,. uśtąwniki,i prze-
" i ełektr.ópneumatyęz-

, ; ne czy reduktory ciśnień o-

’[. raz hnalizątory gazów.
J Największym osiągnięciem

KFAP-u jest opanowanie, pro- .

’• - dukc.ii niektórych urządzeń
peryferyjnych informatyki.
Od. 1974 r. powstKią tutaj
czytniki taśmy perforowanej
oraz zwijacze i rozwijacze
tych taśm: od maja; tego roku

Wzorowy pracownik KFĄP-u,. .Maria Muchą, cechuje czytniki
taśm pęrlorowanyójh ,11*, oscyloskopie i testerze.

zyskała w ubiegłej, jak i bie
żącej 5-latce NAJWIĘKSZE
NAKŁADY inwestycyjne —

w stosunku do liczby sWOjfej,
[załogi na rozwój, w porów*-;
nar, i u . do . wszystkich pozosta
łych zakładów elektronicznych
naszego grodu Teraz przecho
dzą lata spłacaniu -tych dłu
gów,^ ['[. - [' i®.;

.Nowy kierunek, którym jęś([
produkowanie urządzeń infor-

— jednostki małej inatyki, będzie dynamicznie w

latach rozwijany,
zatem

budowy.\ zakładu';
'

Inwestycję
tę realizuje Krak. Prżeds. 'Bu
downictwa Przemysłowego nr

-1. i -jest riadzięja;, że większych
opóźnień4 nie będzie. Inne

tętidiip^ęi . dotyczą - techniczne
go przygotowani^ pcódukcji. i
'koopeęąe.il; Wreszcie '

L.., kwe-

§tip'>lud:*kie. Zdobycie, -/wyso
ko kwalifikowanej kadry nie
.ies-t bowiem sprawa łatwą. ń

.-Tym większe-. słowa' uznania
nalężj. się 'wzorowym .praców-
nikóm;

' '

różnorodne f%ńaidują
pamięci na

ćżytni-

'B^-'wyj^vhfza:-;;się w KFAP-ie —

Bronisław iW[a k francuskiej firmy
<;'k',''„Mgabąsę’<‘ ,; ;[ ;;.... ;;;,......... .

pamięci na dyskach elastycz- dalszych
najwięk- nych. Zostały one pokazane na Powstaną

jednostki riiałej
dyskach elastycznych, ...................

ki do sterowania obrabiarka- Roman WĘGLARZ
’, drukarki przyrządowe, nych.

parających
Krakowie,

przekroczona zostanie
miliarda zł w pro-

iż
elementów elęktroni-

tegorocznych Międzynarodo
wych Targach Pozńąńskich.
W jednym takim dysku może
„zmieśció się” 2 tys. informa
cji, znajdujących, się na przy
kład -na,, kartach magazyno
wych.

Stosunkowo szybkie .wdro
żenie licencji było możliwe
dzięki trwającej od kilku lat
rozbudowie ‘zakładu, jak rów
nież wprowadzonej na szerszą
skalę, mechanizacji i automa
tyzacji prac. Nowe technolo
gie wymagają konstrukcji
wykonanych z dużą dokładno
ścią i precyzją. I nie ma do
brej elektroniki bez wzorco
wego opanowania
precyzyjnej.

mechaniki

Pracę japońskiego centruni óbróbczegs firmy
'

„Mitsui Seiki”
■ nadzoruje mistrz, Władysław Mentel.

Wś i:^d ; przód i!jąCyeh
się?’1' inż. Maciej

GRZYWA. Romuald NOR-
TOWSKI. Andrzej TYLEK.

[i wielu in-
mi; < ........

____________

stacje przygotowania danych
na dyskach elastycznych jtp,
To najważniejsze zadania' do
1980 r.

'

.

'

Sporą pomocą .przy , opano
wywaniu .produkcji oraz roź- .

wiązywaniu wszystkich kłó- ’

potów technicznych, jak rów- '

nież unowocześnianiu licen- ..

cyjnyćh wyrobów śłtiży włą-’ nąPr?W-
shy ośrodek badawczo-rozwo- * *-

jowy, działający wyłącznie dla

potrzeb KFAP-u. Zatrudnio
nych w nim jest- 170 pracow
ników. Dyrektor tej placówki,
mgr inż. -

.

Zjednoczeniu
KFAP jest .. .

czołówce. Zakład
coraz i mocniej ,,na nogach”.
Dobrze się więc dzieje,; że,, w

podwawelskim grodzie docze
kaliśmy 'Się- producenta wyro-

'r „Mera”
w. i ścisłej

stoi

dę nowoczesnych. Nie jest to
dzieło przypadku, czy szczę
ścia. Po prostu — sądzę—
konsekwencji działania

JAN FRENKEL

Zdjęcia: JADWIGA RUBISAdam PESZKO liczy,

oan uąmaswwićz, kontroler jakości montażu Jednostek namieci
agnetycznej na dyskach elastycznych p’rżep?owadza Odbiór

‘ końcowy. ■



KRAKOWSCY LAUREACI NAGRÓD
— MINISTRA KULTURY I SZTUKI

KAŻDE dzieło — literac
kie, plastyczne, teatral
ne, filmowe powstaje

z myślą o drugim człowie
ku. Jest rodzajem znaku, po
przez który artysta przeka
zuje swemu rozmówcy-od-
biorcy własną wiedzą o ży
ciu i świecie. Od bardzo wie
lu elementów zależy czy roz
mowa'między twórcą, a od
biorcą dzieła rozkręci się, o-

żywi. Ale gdy już to nastą
pi mówimy o artystycznym
sukcesie, o wartościowym
dziele ważnym dla naszego
życia kulturalnego i umysło
wego.

W zamian otrzymuje od
nas twórca coś trudnego do
zmierzenia, ale przecież rze
czywiście istniejącego —-

wzruszenie, przeżycia, prze
myślenia bogatsze o to, co

nam przekazał.
Jednym ze sposobów wyra

żania wdzięczności za te do
znania jest uhonorowanie
twórców nagrodami przyzna
wanymi przez najwyższe
władze państwowe w imie
niu nas wszystkich, społe
czeństwa, którego dorobek
wzbogacają wybitne dzieła
literackie, plastyczne, muzy
czne, teatralne, filmowe.

Wśród tegorocznych laure
atów nagród ministra kul
tury'
stanowią najbliżsi nam,

twórcy krakowscy. Wyróż
nienie ich przynosi również
satysfakcję wszystkim mie
szkańcom Krakowa, miasta

chlubiącego -się swą sztuką,
literaturą, teatrem. Jest je
szcze jednym świadectwem
roli jaką spełnia Kraków w

rozwoju i pomnażaniu do
robku polskiej sztuki. Za u-

dział jaki mają w tym dzie
le tegoroczni laureawhtależą
się im słowa szacunku, uzna
nia i serdeczne gratulacje>(e)

i sztuki liczną grupę .

JALU KUREK

Całe niemal życie Jalu Kurka
związane jest z Krakowem. Na
Uniwersytecie Jagiellońskim
studiował filologię polską. W la
tach 1923—39 był dziennikarzem

pism krakowskich, w latach
1931—33 redagował awangardo-
wą „Linię”. Wielki rozgłos i u-

znanie przyniosły mu powieści
„Grypa szaleje w Naprawie” i
„Woda wyżej”.

Po wojnie Jalu Kurek opubli
kował szereg powieści, tomów
poezji i opowiadań. Pracę lite-

łączy dotychczas z oży-
działalnością dżiennikar-

racką
wioną
ską. Stałych słuchaczy mają je
go żywe, ostre, świadczące o

wrażliwości autora felietony w

krakowskim radiu.
Studia w zakresie filologii ro

mańskiej, odbyte jeszcze przed
wojną w Neapolu, zaintereso
wanie . kulturą i literatura kra
jów romańskich zaowocowały
tłumaczeniami na język polski
m. in. utworów Petrarki. Jalu
Kurek jest laureatem nagrody
ńł1 Krakowa, którą otrzymał w

roku 1960, obecnie zaś wyróż-
niony został nagrodą ministra
kultury i: sztuki I stopnia.

DANIEL MRÓZ

O specyfice kulturalnej Kra
kowa decyduje nie tylko jego
architektoniczny kształt i mno
gość kulturalnych instytucji, ale
także, a może przede wszystkim
twórczość związanych z nim od
wielu lat artystów.

Daniel Mróz jest jednym -z

najbardziej znanych i cenionych
krakowskich grafików, Niezbyt
często mamy okazję oglądać je
go prace na wystawach. Styka
my się z nimi natomiast co ty
dzień na łamach „Przekroju”,
którego jest współpracownikiem
I szefem graficznym od lat.
Również wiele tomików, które
ukazały się nakładem Wydaw
nictwa Literackiego zawdzięcza
mu oprawę plastyczną, charak
teryzującą się zgodnością języka
plastycznego i literackiego, u-

miejętnością tworzenia znaku-

symbolu sumującego całość nar
racji.

Jego przebogata wyobraźnia
dostarcza nam wizji świata łą
czącego w sobie elementy rze
czywistości z. tajemniczą poezją
i sennyrh przywidzeniem.

’

Daniel Mróz obok grafiki
warsztatowej i książkowej zaj
muje się również plakatem i

scenografią. Jest laureatem na
grody min'71— v»itury i sztuk!
II śinnnia.

ANTONI GOŁUBIEW

W roku ubiegłym obchodził
Antoni Gołubiew 50-lecie pracy
literackiej. Debiutował w roku
1926 jako publicysta na łamach

prasy akademickiej. W latach
1934—1936 był redaktorem
tygodnika „Pax”. W tym też

czasie, w roku 1935 opublikował
powieii „Mędręy na arenie”.

Dziełem życia Antoniego Go-
łubiewa jest wielka, czterotomo
wa powieść historyczna „Bole
sław Chrobry”, której kolejne
części ukazywały się od roku
1947 do 1954. Powieść ta, która
zyskała wielu czytelników i

zdobyła dużą popularność auto
rowi przyniosła nagrodę ziemi
krakowskiej i nagrodę literac
ką im. Pietrzak*.

W dorobku literackim Anto
niego Gołubiewa znajdują się
również tomy opowiadań i ese
jów, artykułów drukowanych
głównie ńą łamach *,Tygodnika
Powszechnego”, z którym zwią
zany jest od wielu lat jako czło
nek zespołu redakcyjnego^

Jest laureatem nagrody mini
stra kultury i sztuki I stopnia.

JACEK GAJ

W jednym ze swych artyku
łów opublikowanych na łamach
„Projektu” Andrzej Osęka tak
pisał b grupie krakowskich gra
fików: „...ci artyści posługują
się technikami graficznymi w

sposób niezmiernie ambitny;
stawiają sobie zadania trudne
i pokpńują je bez ułatwień”.

W grupie . tej, artystów któ
rych łączy podobny stosunek do
spraw warsztatowych, a także

pewne podobieństwo w sposobie
przedstawiania swych przemy
śleń i wewnętrznych przeżyć
miejsce wybitne zajmuje Jacek
Gaj — twórca pełnych metafor,
symboli; nie pozbawionych o-

krucieństwa grafik.
Absolwent krakowskiej ASP,

obecnie jej pedagog — jest do
centem na Wydziale Grafiki,
Jacek Gaj jest laureatem wielu

nagród w konkursach krajo-
wych i międzynarodowych. Zdo
był m. in. I nagrodę na I Mię
dzynarodowym Biennale w Kra
kowie, II nagrodę na MBG w

Buenos Aires. Prace jego pre
zentowane były na kilkunastu
wystawach indywidualnych w

Polsce, a także w RFN, Austrii,
Norwegii, Frahcji. Wiele z nich
znajduje się w zbiorach muzeów
Sztuki. .

Jacek Gaj, otrzymał nagrodę
. ministra kultury i sztuki II
Stopnia

HALINA
GRYGLASZEWSKA

Swą teatralną sławę zawdzię
cza Kraków działalności wybit
nych artystów — reżyserów,
scenografów, aktorów, ludzi,
którzy w historii polskiego tea
tru' zapisali się wybitnymi dzie
łami i kreacjami. Halina Gry
glaszewska obchodząca w tym
roku 30-leęie pracy scenicznej
jest jedną z.- najwybitniejszych
postaci krakowskiej sceny.

W roku 1947, jako jedna z

pierwszych absolwentek uczelni

otrzymała dyplom krakowskiej
PWST. Od tej chwili, poza krót
kimi pobytami w Katowicach
i Kielcach związana jest z tea
trami krakowskimi — im. J. Sło
wackiego, Starym i „Rozmaito
ści”, którym przez blisko 10 lat
kierowała. W pamięci krakow
skiej publiczności zapisała się
wieloma wybitnymi kreacjami
aktorskimi, w latach ostatnich
swój artystyczny dorobek wzbo
gaciła o znakomite role telewi
zyjne.

Pracę sceniczną łączy Halina
Gryglaszewska od roku 1949 z

pracą pedagogiczną. Jest jed-
nym z najbardziej zasłużonych
dla polskiego szkolnictwa tea
tralnego pedagogów. Za osią
gnięcia w pracy artystycznej
i pedagogicznej otrzymała na
grodę ministra kulKuse j sztu
ki I stopni* j

ANDRZEJ PAWŁOWSKI

Absolwent wydziału architek
tury Wnętrz krakowskiej ASP,
od roku 1948 jej pedagog, prof.
Andrzej Pawłowski był inicja
torem i głównym organizatorem
utworzenia w tej uczelni wy
działu form przemysłowych.
Kształceniu projektantów po
święcił kilka prac naukowych,
liczne artykuły publikowane na

łamach prasy krajowej1 i zagra
nicznej. Jest członkiem wielu

organizacji i związków twór
czych w kraju i za granicą.

Działalność naukową i peda
gogiczną łączy od lat prof. Pa
włowski z pracą twórczą, której
rezultaty prezentował na ponad
50 wystawach w Polsce i poza
jej granicami, W jego dorobku
ważne miejsce zajmują opraco
wania kształtu plastycznego
wystaw. Ma ich na swym kon
cie kilkadziesiąt. Był również
autorem . oprawy plastycznej
wielu ważnych imprez kultural
nych w Krakowie.

Nagrodę ministra kultury
i sztuki I stopnia otrzymuje
prof.> Pawłowski po raz drugi.
Jest również laureatem nagro
dy m. Krakowa. ...... ,

IZABELA OLSZEWSKA

Ze sceną Teatru Starego w

przeszłości związanych było
wielu znakomitych aktorów, tak

jest i dziś. Nie bez powodu mó-

,wi śię o aktorskim zespole tego
teatru, że jest jednym z najlep
szych w Polsce.

Od początku swej artystycznej
drogi związana jest z nim Iza
beli Olszewska, aktorka której
kreacje na długo pozostają w

pamięci widza. Odtwarza na o-

gół role dramatyczne, postacie
o tragicznym wymiarze, wypo
sażając je zawsze w ogromną si
łę, niezwykłość. Pamiętamy ją
jako Infantkę w „Cydzie”, Ka
tarzynę w „Matce Courage”,
Jewdochę w „Sędziach”, Marię
Lebiadkin w „Biesach”, panią
Rollison w „Dziadach”.

Od kilku lat Izabela Olszew
ska pracę na scenie łączy ż dzia
łalnością pedagogiczną w krako
wskiej PWST, której sama jest
absolwentką. Obecnie pełni fun
kcję prorektora uczelni.

Jest laureatką nagrody' mini
stra kultuąr i sztuki II stopnia.

*•- *. "u

LIDIA I JERZY SKARŻYŃSCY

Powojenna polska scenografia jest zjawiskiem taB walńyHl
w całym życiu artystycznym kraju, że dusznie uważa »lę ją
dziś’za jedną z wiodących dziedzin naszej sztuki. W rozkwicie
rolę szczególną odegrało środowisko scenografów krakowskich,
wśród których Lidia i Jerzy Skarżyńscy zajmują miejsce po

czesne. .

Z Krakowem i jego teatrami związani są od blisko 36 ja®.
Są współtwórcami wielu wybitnych spektakli, mają na swym
koncie kilkadziesiąt realizacji scenograficznych. Po wojnie, do
roku 1958 współpracowali z Teatrem „Groteska”, potem z Tea
trem Starym, aż do dziś.

We współpracy z wybitnymi reżyserami tego teatru Hubne
rem, Jarockim, Swinarskim, Zamków powstały pamiętne opra
wy scenograficzne do „Fantazego”, „Cichegę Donu”, „Matki
Courage”, „Kaligułi”, „Proisesu” i wielu innych.
_ Należą do grona ndelicznych polskich scenografów interesu-
jących się jako dziedziną 'odrębną, wymagającą innych środ
ków, scenografią filmową i telewizyjną. Rezultatem tych zain
teresowań były m. in. wybitne scenografie filińowe do „Ręko
pisu znalezionego w Saragossie”, „Lalki”* „Sanatorium pod •

Klepsydrą”.
’

Swe niebagatelne w dziedzinie scenografii doświadczenie
przekazują młodym adeptom tej sztuki. Wraz z Wojciechem
Krakowskim byli inicjatorami i organizatorami utworzonego ■

przed kilku laty przy krakowskiej ASP podyplomowego stu-,
dium, .^ńntynuującego znakomite w tym zakresie
tradycje ”krSkoWśkiśj‘ 'uczelni j krakowskiej szkoły -śceiwgra* ‘;
licznej.

' ' '. ■..
Poza"' scenografią uprawiają również mMarstwo.1" grafikę. Za

wybitny wkład w rozwój krakowskiej sztuki wyróżnieni zo
stali w roku 1975 nagrodą m. Krakowa, obecnie zaś otrzymują
nagrodę ministra kultury j sztuki I stopnia.

JERZY TRELA

Aktorzy zazwyczaj dość długo
dorabiają się trwałej pozycji w

historii sceny. Jerzy Trela jest
wypadkiem niezwykłym aktora
stosunkowo młodego, którego
przynajmniej dwie kreacje za
pisały śię na trwałe w dziejach
polskiej sceny. Przynajmniej
dwie — bo przec’eż oczekiwać
możemy jeszcze wielu następ
nych.

Konrad w „Dziadach”: i w

„Wyzwoleniu” to dwie role, któ
re w aktorskiej biografii Jerze
go Treli znaczą dotychczas naj
więcej. Obie powstały pod kie
runkiem Konrada Swinarskiego,
z którym Współpraca wywarła
silny wpływ na kształtowanie
się aktorskiej osobowości Treli.

W czasie studiów związany z

Teatrem STU, po ukończeniu
krakowskiej PWST Jerzy Trela

występował przez pewien okres
w Teatrze „Rozmaitości” kiero
wanym wówczas przez Halinę
Gryglaszewską, potem w Teatrze
Starym pracował m. in. z Bog
danem Hussakowskim, Bogda
nem Korzeniewskim, Jerzym
Jąrbckim i Konradem Swinar-
skim.

Ostatnio oglądamy go jako
Raskolnikowa w „Zbrodni i Ka
rze” oraz w bardzo interesują
cej roli Jaśka w „Weselu”,'

■Jest laureatem nagrody mini
stra kultury i sztuki II stopnia.

I

/JACEK STWORA’

Dziennikarzy, | fo zdoInycK
jest w Polsce niemało. Reporta-
żystów traktujących swą pracę
jako powołanie i twórczość tez

znalazłoby się kilkunastu. Tych,
którzy umieją łączyć w niej
temperament dziennikarza z ta
lentem literackim — niewielu.
Bo w przypadku Jacka Stwory
trzeba mówić przede wszystkim
o talencie literackim, jakkol
wiek tworzywem, którym się
posługuje nie jest słowo pisane.

W annałach polskiego reportaż
żu radiowego zapisał się Jacek
Stwora, od lat związany z kra
kowską Rozgłośnią Polskiego Ra-*
dia, pozycjami wybitnymi, dziś
już niemal klasycznymi,, .

C-*romne wyczulenie nat

dźwięk słowa, nie tylko ten do
słowny, ale na jego zawartość,
sposób wypowiedzenia pozwala
ją Jackowi Stworze na kompo
nowanie reportaży-opowieści o

niepowtarzalnej atmosferze.

Obok uznania polskiej- publi- :

czności radiowej jego reporta-'
że zdobyły wiele nagród na koń*
kursach radiowych w kraju i za.

granicą, m. in. cenną „Prix Ita
lia”. Każde spotkanie z radiową
realizacją Jacka Stwory jest
jednocześnie spotkaniem z inte-
resującą literaturą.

Jacek Stwora wyróżniony zó**
stał nagrodą ministra kultury |
sztuki I stopnia^
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Stary i nawy Kraków

otoczony pierścieniem zieleni
potykają się tu 4 strefy |

przyrodniczo - krajobrazo
we: Kotlina Sandomier-

.ska z doliną Wisły, Wyży
na Krakowska ze swą czę

ścią jurajską,. Wyżyna Krakow
ska z częścią lessową oraz Po
górze Karpackie.. Zróżnicowana
rzeźba terenu, bogactwo szaty
roślinnej, liczne płynące wody
i- wszystko to stąjarza ogromną
szansę dla Krakowa jako mia
sta o wyjątkowej i atrakcyjnej
zieleni. . Ten skarb w postaci
warunków przyrodniczo-kraj
obrazowych musi być chronió. -'

ny, wzbogacany, zagospodaro
wany. ■ : :

Chodzi o polepszenie warun
ków klimatycznych miasta, pod
niesienie jego piękna, umożli
wienie nam rekreacji (przy u-

względhieniu, iż pewna część
mieszkańców wypoczywać bę
dzie w niedziele poza granicami
Krakowa).,

W naszym Krakowskim Zes
pole Miejskim ma powstać je
dnolity, a przy tym niezwykle
urozmaicony system, zielem. Oto

generalna zasada kształtowania

lego systemu:
$ stworzenie krzyżujących-

się zielonych Osi wschód-zachód
i północ-południe,

® nawiązanie do historyczne
go układu pierścieniowego kra
kowskiej zieleni przez utworze-!
nie zielonych obwodnic.

Kraków reku 1999 będzie wielkim 920-tysięezńym miastem,
zajmującym obszar 479 km kw Wyrosną nowe zespoły osie
dlowe, eeutra usługowo-handlowe, powstanie nowa sieć dróg,
rozbuduje się przemysł i jegc zaplecze. Stwarza to świetne
horoskopy, ale budzi obawy, iż miasto stanie się rozległą
betonową i asfaltową pustynią.

Na szczęście w planach perspektywicznych Kraków roku
1990 jawi się nam jako miasto zieleni.

Ta wizja zawarta jest w opracowaniu dokonanym przez
mgr inż. arch. ANNĘ TWARÓG i mgr JERZEGO ZIĘBĘ, w

oparciu o specjalistyczne opracowania, których autorami są:

mgr HALINA KOZŁOWSKA (środowisko przyrodnicze), dr
inż. arch. JÓZEF BUDZIŁO (system zieleni), mgr ZBIGNIEW
JAGŁA i mgr inż. TERESA TWARÓG (sport i rekreacja),
inż. TERESA KRZYŻANOWSKA (rolnictwo), przy współ
pracy: KRYSTYNY afARZCZUK i JÓZEFY SOKOŁOW
SKIEJ oraz konsultacjach doe. dr inż. arch. JANUSZA
BOGDANOWSKIEGO..

konnego. Pierścień szlaku- roka-

dowego będziemy mogli prze
mierzać drogami kołowymi, tra
sami rowerowymi, wędrować
pieszo całą siecią malowniczych
dróżek i ścieżek. Będą też pas
ma dla jazdy konnej.

OAZY CISZY
I SPOKOJU

ZIELONE OSIE MIASTA

Zielone osie mają łączyć zie
lone układy pierścieniowe, a

także wyprowadzać nas swymi
szlakami w rozległe, najpięk
niejsze rejony zamiejskie. I tak:
oś północna ma prowadzić bez-.'

pośrednio do doliny PrądniKa,
w obszar Juiy s. Częstochowsko-,!
Krakowskiej, na Szlak Orlich
Gniazd; południowa — w rejon

Pogórza, do doliny Raby; za
chodnia — w rejon leśnego
Garbu Teńczyńskiego; wscho
dnia — w rejon Puszczy Niepo-
łomickiej.

Wielka zieleń Krakowa będzie
więc miała układ promienisty
i pierścieniowy.

Główną osią będzie Wisła
Zwłaszcza wspapiałe możliwości
otworzą się w jurajskim przeła
mie rzeki koło. Tyńca. „Wykorzy
sta się Obszary Kostrza, Kryspi-
nowa, Lasu Wolskiego. Tu głó
wną oś wzbogaci rejon doliny
Rudawy. Po przewężeniu tego
Zielonego klina w śródmieściu
szeroki teren zielony otworzy się
przed nami w dalszej części
Wielkiego Krakowa, z taką
atrakcją na. wschodzie jak Pu
szcza Niepolomicka.

Oś północna pobiegnie od

Plant, przez ogrody ul. Szlak,
forty klsparskie, tzw- Żabinięe,
w dolinę Białuchy. Oś południo
wa . rozpoczynać, si.ę. będzie.. na.

Krzemionkach,' łączyć z dolipą
X.il;gi w sąsiedztwie.., .^ody”-
(białe morza mają się zaziele
nić), obejmując strefę uzdrowi
ska Swoszowice i Opatkowice.

ćice, Rajsko, Wróblowiće, Swo
szowice, Kliny, Skotniki, Winni
ce do Bodzowa.

Na tym pierścieniowym szla
ku znajdiije się ponad 30 fortów

dawnej krakowskiej- twierdzy.
Będą one wykorzystane na goś
cinne zajazdy, hotele turystycz
ne, restauracje i
harcerskie ■stanice,
i inne ekspozycje artystyczne.
Przy niektórych fortach będą
pola namiotowe, kąpieliska, o-

środki sportów w tym także

kawiarnie,
na muzea

Cały ten wielki zielony sy
stem uzupełnią, powiązane z

ńim, parki osiedlowe i między-
ósiedlowe, dzielnicowe i ogólno-
miejskie tzw. bliskiego i dale
kiego zasięgu, a także parki
.przy zabytkowych dworach
i pałacach.

Parki będą miały różny cha
rakter pod względem przyrodni
czym i krajobrazowym. Będą też
rozmaicie urządzone, dla wszel
kich potrzeb i gustów Ma prze
cież krakowska zieleń urzekać
nas ciszą i spokojem, sprzyjać
relaksowi i intymności. Ma tak
że stanowić możliwości upra
wiania sportów, rozmaitych gier,,
urządzania imprez artystycz
nych, zabaw,-zielonych karna
wałów, ludowych festynów.

B. PIECZONKOWA

15 km
w głqb
&Wn ■

Ziemi
w

SZLAKIEM DAWNYCH
FORTÓW

W okolicy miasta Saatły
Azerbejdżańskiej SRR rozpo
częto wiercenie 15-kilometro-

Wego otworu geologicznego.
Pozwoli on na zbadanie' bu
dowy wnętrza Ziemi i rozmie
szczenia kopalin użytecznych.

Prace wiertnicze prowa
dzone są na obszarze o po
wierzchni 9 ha. 68 -metrowa

wieża wiertnicza może’ utrzy
mać kolumnę rur o wadze
kilku tysięcy ton. W podsta
wie tej metalowej konstruk
cji znajduje się urządzenie.
Przy pomocy którego w otwo
rze , montowane będą kolejne
odcinki rur.

Pierwszy, wewnętrzny pier
ścień to Planty. Pośredni towa
rzyszyć będzie -linii dawnej dro
gi fortecznej. Na trasie znajdą
się forty Kopca Kościuszki, Kle
pacza, Krzemionki, Prokocimia.

Będą tu też duże tereny zielone

nowych zespołów osiedlowych
Kurdwanowa i Woli Duchac-

kiej, a także doliny Wilgi.
Zewnętrzny, zielony pierścień

(oddalony ok. 10 km od centrum

staromiejskiego) to szlak drogi
tzw. rokadówej, stanowiącej
pozostałość po układzie XIX-

wiecznych fortyfikacji krakow
skiej twierdzy.

Po lewej stronie Wisły szlak
ten przemierzać będziemy, od
Bielan, zachodnim skrajem La
su Wolskiego, przez Chełmek,
przekraczając Rudawę i dalej
kierując się w stronę Mydlnik,
przez Pasternik, Tonie, Pękowi-
ce, Zielonki, Węgrzce, Prądnik
Czerwony, Batowice, Mistrzejo-
wice,
-rejon
|Na

szlak
Lasówki przez Prokocim, Kosi- .

Śluza Kłodnica — największa na Odrze.
CAF — RYBCZYŃSKI

erosf»of*t ożi/wi ^ospodarSi^

Czarne diamenty
na wodnym

Krzesławice, Grębałów w

Mogiły nad Wisłą,
prawym brzegu Wisły

ten wiódł nas będzie od

. Wydobyć węgiel to, oczywiście, sprawa najważniejsza;
jednak odbiorcę, krajowego ęzy zagranicznego, interesuje
produkt dostarczony na plac. W tej sytuacji na szczególną
uwagę zasługują robocze już koncepcje wsparcia kolei przez
żeglugę, szlaków stalowych — przez wodne. Takie projekty
opracowali specjaliści z Ministerstwa Komunikacji.

B
wierna drogami wypro-

. wadzić można miliony
ton węgla i innych pro
duktów ze Śląska, za

opatrując jednocześnie ten ob
szar w potrzebne masowo pro
dukty — jak choćby w rudę że
laza: Odrą i górną Wisłą. Obie
drogi wymagają gruntownego
unowocześnienia, a zatem mi
liardów z funduszu inwestycyj- ■
nego.

ODRA: SZLAK
ŚWIETNY, ALE

z przestarzałymi urżądzenią-
mi, budowanymi na miarę że-

szłowiecznych potrzeb. Przy
najsprawniejszym wykorzysta-'
niu tej arterii wywozi się nią
rocznie 6,7 miliona ton węgla*
i przywozi nieco ponad milion
ton rudy. Ale oto w obecnym
pięcioleciu zapotrzebowanie na

ilość przewożonego węgla zwię-

kszy się niemal dwukrotnie. Jak
zamierza się je pokryć?

Przedłuży się okres nawiga
cyjny na Odrze, wprowadzając
■lżejsze statki, specjalnie przygo
towane barki. Zautomatyzuje
się w dużym stopniu obsługę
urządzeń żeglugowych. Porty w

Gliwicach,, Koźlu i inne otrzy
mują nowoczesne urządzenia dó

przeładunku.
Wielce obiecującym pomysłem

wydaje się wprowadzenie taś
mociągów, które przenosić będą
urobek z kopalń do portów. Przy
takiej organizacji barki dowożą
węgiel do elektrowni położo

nych także nad górną Wisłą
(SkaWina, Kraków, Łęg, Kozie
nice, Połaniec)...

Wszystkie te czynności — to

fragment wielkiego studium za
gospodarowania Odry,.sięgają
cego lat dziewięćdziesiątych,

Mim* niskiego stanu wód żegluaa na Odrze utrzymuje wysokie tempo przewozów. JAF
_

RYBCZYŃSKI

które przewiduje . wzniesienie

kolejnych ■■Czternastu stopni
wodnych, wprowadzenie na rze
kę zestawów pchanych o ładow
ności po trzy tysiące ton, zatem

trzykroć Większych, niż Obecnie,
pobudowanie nowych zbiorni
ków retencyjnych. Zdaniem

ekspertów realizacja tego pro
gramu podniesie możliwości
transportu ładunków Odrą,
głównie ze Śląska i na Śląsk ćlo

pięcd:zi
l.i o nów
w jediiy.

A przecież

PRZYJDZIE Z POMOCĄ
WISŁA...

zwłaszcza w unoszeniu naj
bardziej masowego spośród ślą
skich produktów: węgla. . Jak

wynika ż prac nad założeniami

generalnej zabudowy górtiej
Wisły i istniejących "już pro
jektów technicznych, w ciągu
niespełna dziesięciu lat ma pow
stać kaskada na całym, 270-kilo-

mfetrówym odcinku Wisły inięr
dzy Oświęcimiem a Sandomie
rzem. Stanie tu czternaście no-

Wych stopni Wodńyęh. Zbudo
wanie dwóch nitek śluz na całej,
trasie pozwoli stopniowo dopro
wadzić śląski węgiel wodą do
elektrowni w Śkawińie, Krako
wie, Nowej Hucie — do roku
1980, następnie, W dwa lata póź
niej — w rejon Dunajca, gdzie
ma powstać wielka elektrownia,
wreszcie do Połańca i Sando
mierza. Działa już fragment
wiślanej magistrali: od Grom-
ca nad ’

Wisłą węgiel z kopalń
„Ziemowit” i „Brzeszcze” dowo
żony jest na samochodach cięża
rowych i tu przeładowywany na

rzeczne zestawy.
, Typowy „pociąg” węglowy
obsługujący trasę Gromiec —.

Kraków — to dwie trzystato-
nowe barki i holownik pchają
cy, Według przedstawionych już
koncepcji znaczna część węgla
docierałaby z kopalń nad wodę
za pośrednictwem taśmociągów.
Wrocławski Ośrodek Naukowo-

Badawczy POLTEGOR, współ
pracujący z ,,Hydroprojektem”
i z Centrum Badawczym Żeglur'

esięciu mi
lon r.ócznie
m kierunku.
Odrze ,

:gi Śródlądowej, opracowśł kom
pletną analizę użycia taśmocią
gów do wywozu węgla z- GOP
na "drogi wodne Wisły, Odry o-

raz przyszłego kanału Odra
Wisła. Ten nieprzerwany potok
węgla — wytyczono już wstęp
nie trasy — poruszać się . będzie
na estakadach, ze względu na

ochronę środowiska.
Po zakończeniu tego progra

mu, prżeiT rokiem 1990, -można

będzie przewieźć, po górnej Wi
słę ■prawie 20 milionów ton ła
dunków, głównie w dół rzeki; -

Tak więc Odra i Wisła staną
się w przyszłości, ujmowanej
juz w planach społeczno-gospo
darczego rozwoju, ważnymi ma
gistralami wodnymi, po których
można będzie przewieźć, kilka- i

dziesiąt milionów ton paliwa ro
cznie.

...I RUROCIĄGI
..Mówi się. -także wśród specja

listów o możliwości wyprowa
dzenia choćby części nieustan
nie rosnącego potoku śląskiego
węgla rurociągami, i oczywiście .

znów — za pośrednictwem wo?

dy■Takie to" rurociągi proponu
ją niektórzy ułożyć między ko
palniami a elektrowniami, np. z

kóp. „Wawel”, „Nowy Wirek”,
„Sośnica”, i inne, do budowanej
obecnie elektrowni „Opole”,' al
bo też z grupy kopalń do cen
tralnych stacji kolejowych (np.
w Tarnowskich Górach), z po
bliskich kopalń — do portów
rzecznych. Ta interesująca kon-
cępcja jest przedmiotem, dysku
sji. gdyż prócz

'

bezsprzecznych
zalet ma dwie podstawowe wa
dy, a to: deficyt wody-występu
jący ha. Śląsku, deficyt rur o

dużych przekrojach występują- ..

cy na całym świećie. Dla prze
transportowania tony węgla po
trzeba 10 m« wody. Czy bilans

wodny wytrzyma to obciążenie
— zadecydować musi, rachunek.
Jędno wszakże nie ulega kwe
stii: w najbliższych latach śląski
węgiel zyska nowego przewoźni
ka — wodę. A to oznacza rów
nież ożywienie wielu branż 1
twielu obszarów.

WIESŁAW WOLSRT
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rosną

Czy nie, za wcześnie?

tka-

pra-
przy

Mamy ■własny ogród
drzewami owocowymi
fcż bardziej skromną dział-
kę,..na której również r-r-. g

zę «a .dające. owoce. Ładnie
obrodziły czereśnie (Kompo
ty; na zimę - już zrobione),
przed nami- . 'jeszcze' przyjem
ność' zdejmowania z drzew
wiśni, ?■wczesnych

''

jabłek i
■gruszek,, także śliwek-.

Dla tych, którzy nie są je-
- szćze doświadczonymi sadc-

wnikami .ale raczej ogrodni-
kami-hobbystami przezna
czone śą pomzsze wskazów
ki. '

. .

. Owoce nadają , się do zdję
cia'.,'.z', drzewa wówczas, gdy
ich szypułka (ogonek) łatwo

odrywa sic ód gałązki, na
siona owoców są. prawie doj-

Kulinarne

sekrety
■jako przyprawy
śąw
Podczas

-posiłków

ku-

powszećhnym
przyrządza-
stosują .,' je

którzy

Dywany z Żywca
Żywiec — gród nad Sółą, jest

znanym producentem wysokiej
jakości, dywanów, narzut oraz

Zioła
chenne
tfżyciu.
pia
zwłaszcza smakosze,

jakość potrawy- .przedkłada
ją" nad jej ilość. Więc kilka
zdań- o przydatności ziół w

kulinarnej praktyce. ;
, 'Zarżnijmy od kminku. Je
go ziarenkami nacieramy
schab przed' pieczeniem, do-

dajemy je także do kapusty,
niektórzy wrzucają kilka
ziarenek kminku nawet do

gotujących się, ziemniaków.
Majeranek. Nie obejdą się

■bez niego -. flaki, majeranek
uatrakcyjni także smak gro
chówki,, jplęczdni wieprzowej,

rzałę, zmieniło się także za
barwienie skórki

Letnie, a zatem wczesne

jabłka i gruszki należy zbie
rać na 5—6 dni . przed ich zu
pełnym dojrzeniem, ■bo jeśli
do- zbioru ząbierzemy się
zbyt późno, gdy owo.ee będą
już całkiem dojrzałe — tó po
dwóch dniach, stracą przyje
mny kwaskowaty smak i

szybko zaczną się psuć. Wi
śnie i śliwki zbiegamy gdy
są już dojrzałe ale nie przej
rzałe, z wyjątkiem tych śli
wek węgierek, które prze
znaczamy na przetwory. Te
Właśnie śliwki należy zbie
rać gdy skórka przy szypuł-
ce owocu jest już lekko po
marszczona.

Do zbierania owoców przy
stępujemy w dni pogodne,
po obeschnięciu rosy lub
przed jej opadnięciem, nigdy
w czasie, dużego upału, gdy
owoce są silnie nagrzane.
Nie należy owoców strącać z

drzew tylko zbierać je ręka
mi. W przypadku wiśni i śli
wek chwytamy palcami za

szypułki i delikatnie odry
wamy od gałęzi. Przy jabł
kach i gruszkach jak naj
mniej ,-staramy się dotykać
owoców rękami; palec'■wska
zujący kładziemy na szypuł-
ce jak, najbliżej pędu owo
cowego,. .następnie owoc de
likatnie unosimy i nieco

przekręcamy, ogonek łatwo
.’ odsrąyie się od gałęzi.

jakości dywanów, narzut

gobelinów i kilimów.

Wyrób dywanów ręcznie
nych, to robota niezwykle
ćochłonna, wymagająca
tym szczególnie wysokich kwa
lifikacji i zamjłowania artysty
cznego. Wystarczy powiedzieć
tylko, że na .1 metr kwadrato
wy dywanu przypada 40 do 42

tyś. węzłów tkackich, a wyso
kiej. klasy tkaczka wykonuje
ok. 10 -tys węzłów w 8 godzin-

Dywany z Żywca słyną z pię
knego wzornictwa, których mo
tywy zaczerpnięte zostały z ma
lowniczej przyrody Beskidu Ży
wieckiego. Do najpiękniejszych
dywanów należą te w kwiaty
żywieckie, a także zdobione cie
kawymi elementami wzronic-
twa góralskiego. Mistrzyniami w

sztuce tkania dywanów są: Wan
da Mizia, Iręn a Felczak, Lucy
na Banaś i Kazimiera Piątek,
które z górą dwadzieścia lat wy
rabiają prawdziwe dzieła sztu
ki. Kilimy i gobeliny ekspor
tujemy do 12 krajów świata, Za

żywieckie gobeliny otrzymuje się
od kilkuset do kilku tysięcy do
larów. Głównymi odbiorcami są

Francja, Belgia, Szwecja, Da
nia, Stany Zjednoczone i RFŃ.

Kiedy rozpoczynać edukację
Odpowiadamy

Czytelnikom
— Wyjeżdżam na 2-tygo-

gęsi jkatiek./oraz;, tłustych., , . wcżąśy. a w mieszka- -

. lijfyiniańelć jmóżna .'dodać do

t^.'rogtt:..rózgniecioneg'o , wi-,
de^S^m,S: iśk '• przyprąwionyJn
serem- Smarujemy

' chleb ,z
masłem.

Melisą doprawia się potra
wy z drobiu, mięsa, jaj, ryb
i grzybów, można, ją dodać
do -zup owocowych, gdyż za
stąpi. skórkę' cytrynową..

Rozmąrynem nacieramy
kurczaka na kilka ''minut

przed. pieczeniem-. ■
Anyżek. . dodajeniy w ma-

łój ilości do kompotów z jar
błek ,,i gruszek, także do bu
raków i marchwi oraz śliw
kowych powideł.

Uhaga na marginesie: Zio-
łohiychć przypraw nie prze
chowujemy w .torebkach, je
dna obok drugiej w pudle
lub

_ szufladzie, gdyż zioła o

silniejszym aromacie zdorai-

hilją zapach innych ziół; Ka
żda przyprawa — w oddziel-

nym, szczelnie zamkniętym
słoiku!

Jjiu'.jest kilka kwiatków do
niczkowych,'których — pod-,
czas mojej nieobecności —

nie będzie miał kto podle
wać. Co.zrobić aby z braku,
wody rośliny nie zmarniały?

— Proponujemy sposób
najprostszy, od dawien daw
na przez nasze ‘babcie prak
tykowany, W kuchni, pokoju
lub na balkonie (o ile. nie

jest zbyt, nasłoneczniony) sta
wiamy na taborecie wiaderko
z wodą. Przygotowujemy po
2—3 szmatki (pocięte w dość
szerokie . tasiemki) dla każ
dej doniczki. Jeden
szmatki
dzie a drugi Wtykamy
ziemi, w

znajduje,
zrobimy
dobrym
Wody, ■a

muszą' stać na . ziemi wokół
wiaderka z wodą.

koniec
zanurzamy w wo

do
której roślina się
Tkanina, z której

tasiemki musi być
„przewodnikiem”

kwiaty doniczkowe

młodego obywatela?
„Mamo, co to? Tato, a dlaczego?” —- znają to wszyscy

rodzice i niekiedy znużeni lawiną pytań niesłusznie ka
żą dziecku zamilknąć. Niesłusznie, ponieważ ogólnie wia
domo, że w ten właśnie sposób przejawia się w naszym
dwu — albo trzyletnim potomku żądza poznania otacza
jącego go świata. A przecież rozumiemy, jak ważne jest,
aby we właściwym czasie dopomóc małemu człowiekowi
w dostrzeganiu różnych zjawisk życia. - • i-

J ĄK zatem mają postąpić do
rośli, kiedy paroletnie dzie
cko chce nauczyć się czytać,

co więcej — żąda, aby go uczo
ne? Jak się okazuje, w tym
wyglądzie nie ma wśród doros
łych jednomyślności — stwier
dza wybitny radziecki psycho
log i pedagog -Aleksander Nowi
ków. Mamy coraz więcej donie
sień- o dzieciach, które w wie
ku 3—4 lat czytają; w 12 roku

życia kończą z doskonałym wy-
nikiem szkolę, zaś mając lat 14—
16 dokonują wynalazków i wy
kazują uzdolnienia w kierunku

samodzielnej działalności nauko
wej. To wszystko oczywiście cie
szy, ale jednocześnie budzi pe
wne wątpliwości.

Niektórzy specjaliści są zdania,
że dla dzieci w wieku 3—4 lat
nauka czytania jest wręcz szko
dliwa. Małe dzieci —. twierdzą

oni — bardzo łatwo przyswaja
ją sobie nawet trudną 'termino
logię, lecz nie rozumieją jej tre
ści. Wyższość ich nad rówieś
nikami pod względem wcześniej
szego opanowania sztuki czyta
nia i następnie, , pisania zanika

już w drugiej klasie. Z ma
łych cudownych dzieci ■■— uwa
żają ci specjaliści — rzadko wy
rastają ludzie rzeczywiście . uta
lentowani. Przeciwnie — dzie
wczynki 1 chłopcy, niczym nie

wyróżniający się w dzieciństwie,'
w miarę dorastania, zadziwiają
swymi’ uzdolnieniami.

Jeśli- przyjrzeć się biografii
niektórych wybitnych uczonych,
czy np. muzyków dawnych epok,
a także i tych z bliższych nam

czasów .— , wówczas twierdzenie',
że Wcześniejsze nauczanie jest
szkodliwe i nic'nie wnosi w za
kresie pełnego rozwoju umysło-

wego dziecka —

. staje się po
prostu- bezpodstawnej ’To samo

dotyczy poglądu, ze z tzw. cu
downych dzieci rzadko wyrasta
ją ludzie utalentowani

JESZCZE
w 1971 roku na

wspólnej- sesji dwóch aka-

-

. dęmii nauk ZSRR y-, jpedą-<
gogicznej i medycznej, ogłoszo
no niezwykle interesujący i wa
żny dla naszych rozważań-- ko
munikat naukowy Wynika z

niego, że połowa Ogólnego roz
woju zdolności umysłowych
współczesnego człowieka przy
pada na cztery pierwsze lata

jego życia,. dalszych 30 procent
na okres między czterema i Oś
miu latami, ostatnie 20 procent
między ośmiu i siedemnastu.

Inaczej mówiąc, choć. wygląda
to na pozór paradoksalnie, sze
ścioletnie dziecko osiąga dwie
trzecie poziomu umysłowego —

którym dysponować będzie w

wieku dojrzałym- . 'Tak- więc mo
żliwości rozwoju uzdolnień wszy
stkich zdrowych dzieci są ogro
mne Rodzi się jednak pytanie,
dlaczego jedne dzieci są zdol
ne, a inne nie, jedne utalento
wane, inne wręcz „trudne". I

dlaczego dziecko zapowiadające
się niemalże na geniusza, nie

spełnia w przyszłości tej zapo
wiedzi?

W poszukiwaniu odpowiedzi
na te pytania sięgnijmy do hi
potezy o powstawaniu i rozwo
ju twórczych zdolności, wysunię
tej przez moskiewskiego peda

goga Borysa Nikitina — jednego
z inicjatorów wczesnego nau
czania dzieci. Otóż — twierdzi
oh — u człowieka mogą rozwi
jać się dwa rodzaje zdolności:

wykonawcza i twórcza. Pierw
sza z nich jest wynikiem nau
ki, pamięci, zdolności, przyswa
jania nabytej wiedzy. Druga to

produkt samodzielnego rozwią
zywania problemów i zadań —

samodzielnego odkrywania praw
i prawideł.

O ile fizyczny rozwój dziec
ka w znacznej mierze uwarun
kowany jest programem geń.e-

■tycznym, 0 tyle jego rozwój u-

rr.ysłowy uzależniony jest w zna
cznej mierze od terminu począt-i
ków'i warunków jego rozwoju.

□
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podstawowego
nie dośzedł-

m

BS
se
M

pracujących
uspołecznio-

pracę,
biblij-
cddaje
ważne

fócdńie?
wprost zna
nie inne cy-

rozwałkować
To zainteresuje z pewnoś

cią Czytelniczki „Larów!’. O-

tó?, Mlł.s .. Panie, juz niedługo
będziecib mogły w uproszą
cióńy sposób' przygotowywać
słodkie specjały, y

Pod koniec sierpnia Zakład
Garmażeryjny . V7SS '■„Spo
łem”,. mieszczący się w Kra-
'kpwie przytul. Modrzewskie
go, żącznie dostarczać do

Sklepów kruche ciasto w po
. śtąći..' . półproduktu. Ciasto

znajdować się zbędzie w wo-

ręćżkaeh' foliowych, najpra-
Wdępódobruej pół- i, 1-kilo-

gramowych?'
-. P-o- prżyĄlesieniu ;ciasta 'do
dpńiu . będzie je. można, po
rozwałkowaniu, włożyć od
riaśu. do .fpre.mek 'czy' tórtow-

'uicy i piec z różnymi, jak
kio woli, 'dodatkami.-
.- iliiiprmlijemy. również, ,-ż'e
Zakład śprzy ul. - Modrzew
skiego i podęjmie produkcie
pasztecików (z .francuskiego
ciasta) do barszczu.

Pwwfy alt
ipośród różnych wartości

życia dwie oceniam naj-
wyżej: naukę i

Brzmi to może nieco
.'■nie; niemniej chyba

istotę sprawy i — co

— jest od nas samych zależ
ne, podczas gdy np. na inną
wartość, jaką jest przykła
dowo zdrowie — nasz,

wpływ jest raczej niewielki,
mimo najszczerszych .chęci.
Bie będę się powoływała na

liczne przedwojenne
kłady; co to. znaczyło
mieć pracy i nie móc
kształcić. Starsi znają

. wszystko' z własnych
żyć, młodsi i tak nie

rzą — brak im doświadczeń
i możliwości porównań. Pra
gnę natomiast porozmawiać
o dniu dzisiejszym, zastano
wić się wspólnie z Pań
stwem, jak też z obecnych
możliwości korzystamy?

Jak wynika ze statystyk
gospodarce narodowej

przy-
nie
się

[to
prze-

wie-

OŻLIWOŚCI Rozwoju u-

zdolnień dziecka, a przyj
mujemy — że ich maksi

mum przypada na cztery pi.erWr
nie utrzymu

ją się na tym wysokim pozio
mie, o ile są „niepotrzebne”, to

znaczy, nie wykorzystane. Co
więcej — możliwości te wówczas

zanikają i jest to proces nie-

odwracalny.
Na pytanie więc, kiedy rozpo

czynać
tela,
brzmi:
czasie!
nośćią
praktykuje się to obecnie!

■sze lata' życia

edukację małego obywa-
prawidłowa odpowiedź
we właściwym do tego
To znaczy, z całą pew-
znacznie wcześniej niż

pracuje u nas 715 tysięcy lu
dzi z wyższym wykształce
niem, dwa i pół miliona za
trudnionych w sektorze u-

społecznionym ma ukończo
ną' szkołę średnią, a drugie
tyle zasadnicze wykształce-

ząwodowe. Przybędzienie
nam też do 19S0 r. 230 tys.
absolwentów'., wyższych u-

czelni, 730 tys. ukończy szko
ły średnie, a półtora milio
na — zasadnicze. Prawie
milion osób ukończy szkoły
dla t pracujących.
Wydaje się, że .

komicii, gdyby
fry.

Milion osób,
w gospodarce
ńęj, nie ma ukończonej szko
ły . podstawowej. Zamknęli
rozdział pt. „nauka” po kil
ku latach podstawówki, o-

siągając wiek przewidziany
na zdobycie
wykształcenia,
śzy do jego końca. Po pro-

stu nie zrozumie li
■, współczesnej

giem czasu

młodych
kadr' — jeśli
do nauki —

ich zatrudnienia
się będzie. Czy zabraknie dla
nich pracy? Zapewne jeszcze
długo nie, ale przy tym tem
pie rozwoju mechanizacji ■i

automatyzacji. często
■istotnie nie będzie co Z nimi
zrobić, jak zaspokoić .ambi
cje nie mające pokrycia.

Nowoczesny sprzęt pracu
jący obojętnie gdzie: na bu
dowie, na polu, na drodze, w

fabryce, ma swoje wymaga-
ńia. Skończyły się czasy,
które można określić zawo
łaniem „Franek, pedaj ce
głę”, a jeśli zawodowa edu
kacja Franka skończyła się
właśnie na opanowaniu tej
czynności — jaka przyszłość
otwiera się przed nim?

W naszym kraju łatwość

pewnej
pratgdy: z bie-

i dopływem
wykształconych
nie zabiórą się
margines dla

zmniejszać.

•uzyskania prący przez ludzi
nie posiadających żadnych
kwalifikacji -i to pracy wca
le dobrze płatnej przysłoniła
wielu umiejętność' patrze
nia w . przyszłość. Swoją
własną przyszłość. Może ktoś
uważa, że to sprawa pry-
watna; chcesz być niedou
czony i wlec się w ogonie
współczesności — twoja
sprawa. Tak jednak nie jest

‘

— to sprawa każdego z nas

jako .członka społeczności?
Jakość .pracy zależy od u-,

miejętności jej .Wykonania
— io każdym 'zawodzie. A

więc naprzód trzeba się cże-
goś nauczyć, abyśmy wszys
cy mieli z tego jakąś ko- '

rzyść: znakomicie zbudowa-"
ńe domy i -drogi, Wysokie
plony i . pod. dostatkiem,;
żywności, doskonałe maszy-
ny itp, itd. Prawdy to pro
ste i oczywiste, ale czy do S
wszystkich już dotarły? S

MARIA KWIATKOWSKA *

GRACJAN KOZŁOWSKI

MAGAZYN-*^

CIEKAWOSTEK ■[

L.. *
J

DELIKATNE ZADANIE

Władze miejskie w Ports-
mouth (W. Brytania) otrzy
mały ostatnio, na mocy te
stamentu jednego z obywate
li', ..nieco skomplikowane 'Za
danie.

■Ernest
30 000
swemu

biercy,

Nieboszczyk, niejaśi
Digswood, zapisał'

funtów, szterlingów
jedynemu spadko-

któremu suma ta ma

być przekazana, jeśli władze
w ciągu najbliższych 50 lat
stwierdzą -jego- istnienie.' W

przeciwnym 'przypadku 'spa
dek przechodzi na skarb

państwa.- Jako swego jedy
nego spadkobiercę Digswood
wymienił Jezusa Chrystusa;
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Wśród 3 budowanych akademików
Wnętrze pokoju 2-osobowego.

AR przy al. 29 Listopada, pierwszy z prawej, jest już gotów,
Fot. J. RUBlS

Pierwszy z trzech budowanych
Po kilku latach „chudych” na

stały od ub. roku lepsze czasy
inwestycyjne dla Akademii Rol
niczej w Krakowie W minio
nym roku akademickim uczelnia
ta wzbogaciła się o budynek dy
daktyczny Wydziału Ogrodni
czego przy al. 29 Listopada. W

tym samym rejonie budowane są
3 duże domy studenckie, każdy
na 580 miejsc.

W ostatnich dniach zakończył
się odbiór techniczny pierwszego
z tych • trzech budynków. Ten
11-kondygńacyjny obiekt posia

da wygodne pokoje 2- i'3-oso-
bowe. Dwa pokoje 3-osobówe i
również 2 pokoje 2-osobowe po
łączony są wspólnym przedpoko
jem skąd prowadzi wejście do

jednej części- sanitarnej; składa
jącej się z wc i 2 umywalek, a

ponadto prysznica z brodzikiem.
W obielacie tym trwają jeszcze,
ostatnie zabiegi kosmetyczne; a

„Proreal-Południe” zajmjtje, się
wyposażeniem akademika. ;W
nowym roku akademickim 77/78

zamieszkają tutaj po raz pierw
szy studenci. Na parterze opisy
wanego budynku ■usytuowano
barek Oraz czytelnię.
■'.Nie słabnie również tempo

WP
HW oferuje

? Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w

Krakowie oferuje usługi gwarancyjne 1 odpłatne prowadzeń
ne dla klientów w poszczególnych branżach.

;7 bieżącym tygodniu polecamy szczególnie nasze punkty
naprawcze:

. a) SPRZĘTU ZMECHANIZOWANEGO:
nr 106.-r- Nowa Huta, os. Bieńczyce, bl. 111, tel.- 841-18, na

prawy drobnego sprzętu gospodarstwa domowego
nr 113 — Kraków, ul. Estery 20, tel. 228—82 — -naprawy

i montaż pralek automatycznych
lir 114 Kraków, os. Wiśniowa, ul. Sadęwa 9 — regenera

cja agregatów
nr 124 —- Kraków, ul. Łąkowa 29 — naprawy drobnego

sprzętu zmechanizowanego
b)
nr

nr

nr

nr

c) ZEGARMISTRZOWSKIE (
nr 30“ — Kraków; ul. Długa 26
nr 308 —Kraków, ul. Krakowska 10
nr 311 — Kraków, ul. Mogilska 49
cl) WYCENY BIŻUTERII
punkt nr 340, ul. Grzegórzecka 31, w godz. 10—17

5 Zlecenia na powyższe usługi przyjmowane są) w godzinach
10—18 i: wykonywane fachowo i w ustalonych terminach, z

. równoczesnym udzielaniem odpowiedniej
'

gwarancji. K-5331

ODBIORNIKÓW RADIOWYCH. TURYSTYCZNYCH
— Kraków, ul. Solskiego 31, teł. 247-97
— Nowa Huta, os. Kalinowe, pawilon, teł. 802-24
— Kraków, ul. Grzegórzecka 135
— Kraków, ul. Racławicka- 1, tel. 382-34

I
129
147
152
159

Lato Artystyczne
Krakowski Dom Kultury serde

cznie zaprasza na imprezy Lata

Artystycznego. W Galerii 2 czyn
na jest od 20 bm. do 15 sierpnia
w godz. od 14 do 18 wystawa
wyrobów z jyikliny i słomy —

Zakładów Produkcji Wikliniar-
sklej „L^s".

„ W piątek 22 bm. zobaezymy na

Rynku Gł. występy Zespołu Pie
śni i Tańca z Kijowa, Zespołu
Pleśni i Tańca „Brzeźnica” oraz

występy kapeli „Bartosze” z Pro
szowic, Kapeli Regionalnej im. W.

Opkana, kapeli „Jacy Tacy”, ka
peli podwórkowej „Brzeźnickie
Wiarusy”.

W sobotę 23 bm. zapraszamy na

koncert muzyki popularnej w

wykonaniu Łódzkiej Orkiestry
Seniorów* następnie wystąpi Ze
spół Pieśni i Tańca ź Prawec — ■
Bułgaria i Chór Akademicki z

Belgii. W niedzielę — zespoły re
gionalne: „Polaniorze” z Koście
liska i „Bukowianie” z Bukowi
ny Tatrzańskiej;

Dla miłośników tańca- wieczorki
w każdą sobotę i niedzielę o godz.
18 w sali w Rynku Gl. 25.

Karczma

potrawy kuchni
nie od godz. 10

Ludowa zaprasza na

polskiej ćodzien-
do 21.

*

24 bm. -kolejneW niedzielę
spotkanie poetycko-muzyczne w

Parku Jordana o godz. 12. Udział

wezmą: Jan Fedęrowicz (fortep.)
i Mama KnwntMtka

prać w 2 pozostałych domaćh
studenckich. W drugim budynku;
wykonano już ponad 50 proc,
tynków wewnątrz? Odbywa się
montaż instalacji c. o. i elektry
cznych; trwają: roboty specjali-
styczrie, składane są także hl in.
drewniane szafy w ścianach. Ist
nieje realna szansa, aby na prze
łomie listopada i grudnia i ten
akademik mógł być oddany.

Czym wyjechać poza Kraków
w lipcowy

się trzy 'kolejnę dni
odpoczynku. Przed

Zbliżają
lipcowego
nami piątek -r 22 lipca, wolna
od pracy sobota — 23 bm. oraz

niedziela. Proponujemy - zatem
krakowianom zdrowy, czynny;
Odpoczynek poza miastem. Być
może nie zawiedzie pogoda. Do
wielu atrakcyjnych podkrakow
skich miejscowości można doje
chać środkami komunikacji
miejskiej.

Podczas: tych trzech dni MPK
uruchamia jak zwykle zielone
linie: 501 — .pl. Wolnica—Gdów;

ROZMOWY PRZY

Szkoła mądrego obywatelskiego życia

I

0141 Ochotniczym Hufcu Pracy w Nowej Hucie głośno
jest w całym kraju. Należy on do największych w Pol

sce, ale nie to decyduje o jego popularności i randze. Spró^
bujmy zatem w rozmowie z komendantem hufca — STANI
SŁAWEM WÓJCIKIEM prześledzić drogi, którymi , junacy
141 OHP doszli do tak wysokiej oceny i społecznego uzna
nia. Na wstępie jednak osobiste pytanie.

— Jak wygląda Pand

droga do tego hufca? .

— We wczesnej młodości

marzyła mi się praca. w za-

wodzie nauczyciela. Odczu
wałem już wówczas potrzebę
konkretnego działania, co

sprawiło, że po ukończeniu
Liceum Ogólnokształcącego ińi»
St. Konarskiego w Krakowie

wstąpiłom w 1951 r. do Po
wszechnej Organizacji „Służba
Polsce”. B^ła to 50 .brygada
zlokalizowana na terenie War
szawy.

— A więc zaczęło się ód

własnych doświadczeń w

środowisku, które Pan
' obecnie kształtuje?

— Uważam to dzisiaj za is-
totną decyzję.. Już w trakcie
studiów na Wyższej Szkole
Pedagogicznej^ w Krakowie
rozpocząłem pracę, Jako wy
chowawca w rocznej Szkole
Budowlanej w Nąwej Hucie.
W nowo powstającej dzielnicy

«
***

u*rna«'•
» »«•

**

■ijH
■HI

Aktualnie ńa terenie budowy
pracuje ok. 80 robotników głów
nego wykonawcy, czyli Krakow
skiego Przedsiębiorstwa Budo
wnictwa Miejskiego „ZETBE-
ĘM”» a także kilku podwyko
nawców, m. in. Krak, P^zeds.
Instalacji Sanitarnych i Elektry
cznych czy Krak. Przeds. Robót
Inżynieryjnych.

(ja)

504
Do

można
autobusami

weekend ?
503 — pl: Wolnica—Zarąbie;
— pl. Centralny—Dobczyce.
ZOO dojechać będzie

■bardzo wygodnie
pośpiesznymi L.. z ul. Smoleńsk
oraz również autobusami po
śpiesznymi H z pl. Centralnego.

Warto również skorzystać ze

stałej. komunikacji autobusowej
do miejscowości o charakterze
rekreacyjnym w najbliższe oko
lice miasta.' Są to linie:
Borek Fałęcki—Sobniowice; '102

Cichy Kącik—Las WolskiS

Zakamycze; 109 — Smoleńska—
Bielany;-112 — Rynek Dębnic
ki—Tyniec; 114 os. XXX-lecia
(Krowodrza)—Zakrzówek (Skały
Twardowskiego);; 134 — Smo
leńsk—ZOO; 135 — Borfek Fałęc
ki—Zbydniowice; -152 — Cichy
Kącik—Olszanica; 155 — Ła-
giewnikK*Swośzowice;- ;207 :—

Kleparz-^Zielonki; - 208 —••., Dwó-
rzec Główny—Skala Kmity—Ba
lice; 209 Senatorską—Morawi
cą; 239 -— Senatorska—Jeziorza
ny; 247 — Kleparz—Bibice; 249
— Senatorska—Kaszów; 259 —r

Senatorska—Piekary,,
Podczas najbliższego weeken

du proponujemy wybrać się Jo
Cikowic nad TKfbę. Do tej miej-
^cowości‘ odjeżdżają ż Dworca

Głównego PKP pociągi o gódz.
8 i 9. Powroty ó godz. 16.49 i
1L14. (ja)

uro-

którym
zesp.o-
artyś-

Koncert na Błoniach
„Z okazji Święta Odrodzenia

Polśki .dzisiaj o godz. 17 od
będzie się ; na Błoniach
czysty koncert, w

weźmie udział szereg
lów muzycznych oraz

ći, a wśród nich m. in. Zespół
Pieśni 1 Tańca ż Kijowa, Ze
spól cygański „Czarne oczy”
oraz Zespół Pieśni i Tańca
„Krakowiacy”. Koncert popro
wadzi Tadeusz Malak.

Krakowa były to lata trudne,
lecz dające wiele osobistej sa
tysfakcji w pracy z młodzie
żą. Po rozwiązaniu tej szko
ły- w 1961 r. zostałem nauczy
cielem . i kierownikiem , inter
natu przy , Zasadniczej Szkcr-
le Budowlanej PPB HiL w

Pleszowie, a następnie dy
rektorem tej szkoły w jej no-

swej pięknej siedzibie w Bieft-

czycach. Stanowisko komen
danta 141 OHP im. Janka Kra-

ssickięgó objąłem w 1970 r.'
— Jak to się stbło, że

właśnie^ w ostatnich la
tach hufiec ten Uzyskał
tak wysoką rangę? Sie
dząc jego rozwój uwa
żam, że ‘jest w tym spo
ro Pańskiej .zasługi,

— Praca z -tak dużym ko
lektywem- — mamy w hufcu
ponad 600 junaków —• wyma
ga fachowej i oddanej kadr^.
Samemu trudno byłoby po
dołać wszyśtMm obowiązkom.

Nowy dworzec PKS

w Mszanie Dolnej
21 lipca óiiyarty*. zostanie no

wy dworzec PKS w Mszanie

Dolnej, znajdujący się naprzeci
wko miejscowego motelu. Koszt
budowy, tćgo obiektu '

wyniósł
7,2. min zł.. Połowę z tej sumy
wpłaciła PKS, a resztę zakłady
pracy oraz Urząd Miasta i Gmi
ny. Wiele prac przeprowadzono
w ćzyriie społecznym.

Budynek nowego dworca,
wznoszony od 1975 roku, po
wstał oparciu o konstrukcję
stalową. Jest to obiekt partdro-

j wy. Znajdują się tam 3 kasy bi
letowe oraz poczekalnia dla pa
sażerów. Ponadto pomieszczenie
dla dyżurnego .ruchu oraz dla
pracowników PKS. Na zewnątrz
przygotowano 6 stanowisk od
jazdowych. Plac jest wyasfalto
wany, a teren dookoła dworca
oświetlony. x

‘‘

(ja)

W Pasażu Bielaka

kombinat kawiarniany
z ambicjami

Przed kilkoma tygodniami ka
wiarnia na I p. w Pasażu Biela
ka wzbogaciła się o ulokowany
na parterze bar o dwóch'pomier
szczęniach. i dodatkowo — o o-

gródek na 6 stolików, .W tych
dniach przybyły kawiarni dwa

kdalsze pomieszczenia na I p.
W efekcie, kawiarnia w Pasa

żu Bielaka,, dysponującą łącznie
ok. 300 miejscami, awansowała
do największych w Krakowie
placówek gastronomicznych^ o

urozmaiconym programie dzia
łalności konsumpcyjno-rozry.w-
kowej.

‘

W części parterowej proponuje
się. gościom cocktaile, kawę, tor
ty i galaretki, a na I p. pełny
zestaw wyrobów' przewidzianych
dla lokalu kawiariiiano-śniada-
niowego. . j
..Program rozrywkowy w ka
wiarni jak np. dansingi przy dy
skotece czy gry zręcznościowe
ma być jeszcze poszerzony Wy
suwa się - propozycję zorganizo
wania ambitnego programu ar
tystycznego, pj,' in, utworzenie
kabaretu jednego .aktora lub tez
nadawanie w określone dni mu
zyki a w niedzielne przedpołud
nia progrśmów' dla dzieci.

Podhalański
konkurs kapel

W Nowym Targu odbędzie się
w dniach 22—-24 lipca podhalański
konkurs kapel góralskich i pre
zentacje . gry . na instrumentach u-

nikatowych i ludowych. W piątek
— przed rozpoczęciem konkursu
— .otwarte zostaną wystawy „in
strumentów muzycznych unika-,
towych i ludowych” oraz „impre
zy folklorystyczne w. obiekty
wie”. O godz. 18 konkurs w sa

li MOK, a następnie zebrani zło
żą kwiaty przed pomnikiem Or-
kana na pl. Pokoju.

W sobotę o godz. . 10 wyciecz
ka ph. „Poznajmy Nowy Targ”,

o godz. 15 filmy o regionie, od

godz. 17 — konkursy, a o 21 po-, i

siady góralskie. W niedzielę 24
bm. o godz. 17 w sali MOK kon
cert laureatów.

Moją naczelną zasadą wycho
wawczą jest takt, cierpliwość i

konsekwencja w działaniu.
Staram się zawsze z nowo

przybyłymi junakami
prowadzać jak najwięcej
dywidualnych rozmów,
niwać ich nawyki, pragnienia,
zainteresowania i tym samym
wpływać na ambicje i wiarę
w swoje siły. Ci młodzi lu
dzie zaczynają dopiero doro
słe życie i wszystko w przy
szłości będzie zależeć od ich
charakteru i
wy.

prze-
in-

poz-

społecznej posta
wykorzystują tę

— Jak
szansę?

— Zacznę
ogólnej atmosfery,
'zakwaterowania —

stwierdzić — mają, u nas bar
dzo dobre. Pracują w przed
siębiorstwach „Budostalu”, za
rabiają nieźle — ale to jeszcze
nie wszystko. Uzupełniają tu
taj wykształcenie podstawowe,
zdobywają kwalifikowany za
wód. Osobiście kładę, duży
nacisk na rozwój samorząd
ności i wszelkie formy inicja
tywy oraz społecznego ^zaan
gażowania. Żnajduje to od
dźwięk.

— Może kilka' prżykła-
- dów?
■«

od warunków 1
Warunki

co łatwo

Występy zespołów artystycznych
wieczornice, spotkania, ogniska

z okdzji Święta Odrodzenia
Tegoroczne Obchody 33 rocznicy

powstania Polski Ludowej obfito
wać będą w występy wielu zespo
łów artystycznych, koncerty, a

także już tradycyjnie organizowa
ne ogniska.

21 lipca o godz. 20.30 nastąpi u-

roczyste rozpalenie ognisks'"' na

wałach Wiślanych na Dąbiu, Bło
niach krakowskich, ńad Zalewem
w. Nowej Hucie, na Kozłówce, nad

potokiem/ Drwinka oraz w wielu
wsiach i miastach naszego regio
nu.

Każda z krakowskich dzielnic

przygotowała swój program arty
styczny obchodów Lipcowego
Święta.

ŚRÓDMIEŚCIE:
22 lipca w Rynku Głównym od

bywać się będą w godz. pdf l6 do
20 występy Zespołu Pieśni i Tańca
z Kijowa, koncert kapeli „Barto
sze" z Proszowic oraz występy in
nych zespołów artystycznych.
Także 22: lipca przy pl. Wolnica

Występować będą w godz. od 11
do 20 zespoły ludowe i, artyści
scen krakowskich. W tym samym
dniu zorganizowane zostaną im
prezy artystyczne na osiedlu A-

kacjowym (godz. 17—20),
18—21 przewidziane są
artystyczne

\ nym. Przez

godz. 18’” W
rów można,
taki A. Polewki
lin”, który w razie niepogody wy
stawiony zostanie w Kramach Su
kiennic o godz. 21.

23 lipca .w godz. 16—19 koncerty
muzyki popularnej w Rynku Głó
wnym oraz na pl. Wolnicy wystę
py zespołów muzycznych (godz.
19—22), wyświetlone leż zostaną
filmy fabularne. Na oś. Akacjo
wym w godz. 19—22 przewidziane
są występy wielu zespołów muzy
cznych, a także blok filmów fa
bularnych.

24 lipca- w godz. 16—19 zarezer
wowały dla swych występów Ry
nek Główny zespoły regionalne,
natomiast pl. Wolnica w godzi
nach 17—20 zespoły ludowe i mu?

życzne. Na Prądniku Czerwonym

w godz.
imprezy

ńa. Prądniku Czerwo-
wszystkie trzy dni o

Teatrze Starych Mu-
będzie. obejrzeć spek-

,,Mistrz Pathe-

Bk. ijty:?;..._..y toMP*

Kpi:

:, J::: :«B

isin 11

W kinie „Kijów*9 otwarta zo
stała wystawa barwnych foto
grafii, stanowiąca dar społe
czeństwa Kijowa dla naszego
miasta. Fotografie przedstawiają
przeglądowo rożne obiekty i

dziedziny życia mieszkańców
Kijową. ■<

Fot. MICHAŁ KASZOWSKI

I— Mogę tu przytoczyć wy
niki współzawodnictwa i efek
ty, w pracy społecznej. Nasz

. hufiec bierze od lat udział w
’ czynach na rzecz miasta,

dzielnicy i opiekuńczego
przedsiębiorstwa tj> „Budośta-
lu”. Wymięnię tylko niektó
re prace: budowa Parku XXX-
lecia w Mistrzejowicach, po
moc dla budownictwa miesz
kaniowego, modernizacja i po
rządkowanie obiektów sporto-
wp-rekreacyjnych, ogrodów
jordanowskich, placów zabaw,
udział w akcji , pn. „łtażdy
kłos na wagę złota”' Itp. Tyl
ko w ub. roku wartość tych
Czynów przekroczyła kwotę
1.200 tys. zł. Od 5 lat zajmu
jemy medalowe miejsca w c-

gólnopolskim współzawodnic
twie o tytuł najlepszego huf
ca Sjfacjonąrnego w kraju, po
dobnie . zresztą, jak w’ Igrzys
kach Kulturalnych organizo
wanych przez ŹDK „fiudo-
stal”. Mamy własną Izbę Tra
dycji Hufca, a w niej m. in.

nasze, trofea: 36 pucharów , i
setki, dyplomów za działalność
społeczną, kulturalną i i sporto
wą.

— Serdecznie dziękuję
'

za rozmowę.

A. tARNOWSKI

w ogrodzie Klubu „Malwa” w go
dzinach 17—19 zabawa młodzieżo
wa.

KROWODRZA:
22 lipca od godą. 16 do 21 w Par

ku Jordana koncert estradowy w

wykonaniu artystów scen krakbw-

skich i zespołów wókalno-mnzy-
.cznych; festyny ludowe w godz.
17—20 odbędą się w Mydlnikach,
Toniach i Olszanicy.

NOWA HUTA:.
We wszystkie 3 dni, a więc 22,

23 i 24 lipca nad Zalewem w No
wej Hucie trwać będzie ód godz.
16 do 21 festyn imprez artystycz
nych, w którym udział wezmą:
zespoły wokalno-muzyczne oraz'

artyści scen' krakowskich. Podob
ny festyii odbywać się będzie^-we
wszystkie dni świąteczne w tych
samych godzinach W Parku Ty
siąclecia.

PODGÓRZE:
21 lipca w godz. 29—22- ognisko

na os. Na Kozłówce (ńad. poto
kiem Drwinka).

22 lipca w godz. 15—20 — impre
za rekreacyjno-sportowa w Parku
im. Bednarskiego; w godz. 16—22
— występy orkiestry dętej, grupy
Drive i zabawa ludowa na stadło- ?
nic KS „Borek"; w godz, 17—19
— występy zespołów ludowych w

ODK Kostrźe; w godz. 18—19 wy
stępy w ODK Przewóz; w godz.
19.30—22.30 — występy „Szmelępa-:
ki” i projekcja filmowa na os.

Podwawelskim.
23 lipca w godz. 17—22 — wystę

py zespołów „Miniatury”, - „Hobo”,
„Modus 70" w Parku im. Bednar- ,

skiego.
24 lipca w gódz. 15?—22 — wy

stępy „Wagantów”, zespołu tane
cznego i dyskoteka w- ODK Rybi-
twy; w godz. 16—21 w Parku im.
Bednarskiego występy .zespołów; w

godz. 17—22 — „Szmelcpaka” i za
bawa ludowa w ODK Wróblowice;
w godz. 19.30—22 — „Szmelcpaka"
i projekcja filmowa na os. Nowy
Prokocim.

W całym naszym regionie z o-

kazji lipcowego święta, odbywają
się wieczornice, akademię i spoty
kania z ludźmi dobrej roboty.

W kilku wierszach
W DĘBICY) PODPISANA ZO

STAŁA DZIŚ UMOWA po
między Instytutem Pojazddw
Samochodowych i Silników
Spalinowych Politechniki Kra
kowskiej a Dębickimi Zakła
dami Opon Samochodowych
„Stomil31 — o współpracy
naukowej na lata 1977—85. Ce
lem umowy jest pogłębienie
współpracy dla rozwoju kon
strukcji oraz badań ogumie
nia pojazdów samochodowych.

Obóz przyjaciół
Myśleć pod Nowym Sączem

pó Konfrontacjach Ruchu Arty
stycznego Młodzieży bynajmniej
nie opustoszał. Stał się miejscem
wypoczynku dla sześćdziesięcio-
osobowej grupy: -słuchaczy stu*
diów policealnych. z Krakowa i

trzydziestoosobowej grupy kom
somolców z Kijowa, thkżę ucz
niów z ostatnich dwu klas; ra
dzieckiej dziesięciolatki. W .pro
gramie obozu, znalazło się miej
sce dla poważnych tematów,:
szkoleniowych, . wypiiany do-
świadczeń z, pracy dwu organi-'
zacji: Komsomółu i Związku So
cjalistycznej Młodzieży Polskiej.
Wspólne wycieczki, dyskoteki,
ogniska wypełniają wakacje
przyjaciołom.

Organizatore^m tego obozu jest
ZK ZSMP. ’

(woj)

Notatnik krakowski
*W poniedziałek, 25' bm. o

godz. 12 — w odczytowej
PTĘ, ul. Jana 15, I p. odbędzie się
konsultacja ritrSy,,Podstawowe za
łożenia i zasady funkcjonowania
'modyfikowanego ‘

systemy WOCf”,
którą poprowadzi dyr. doc. dr J.
Knapik.

* Ośrodek kultury i Informacji
nrd przy ul. Straszewskiego 25

będzie zamknięty od 25. Vll do
24. VIII'. 77 r. — z nawadu urlo-
pu pracowników '

Zi
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Czwartek

21
Piątek

22
Sobotą Niedziela

24
r’

LIPCA
Daniela Święto < Bogny Kingi

Andrzeja Odrodzenia Apolinarego ■ ‘

Krystyny

TEATRY
Czwartek '

.

’ ŚlóWackiego 19.15 Móliere/ -czyli
Witowa, świętoszków.; Miniatura

(pl. Iw. Ducha 2) 19.15 Wędrowęy
(^antominia).' Sukiennice 16; KtS?-

kówśka. Szmelcpaka? Cyrk .. „Bu
kareszt” ; (przy moście; Grunwaldz-;
klńi). 11 .

Piątek
Stowacktogo 19.15 Deklaracja; //B.;

Cyrk15i19..
Sobota

S|ówiLekiegd103'5 . fiłpralńóść ba*
ńi Dulski-ej. Sukiennice 16 Kta-
kóWska Szmelcpąka. Cyrk 15 i 39.
Kolejarza (Boćhćńska) 19 ■ Gdzie,
diabeł nie może.

Niedziela
Słowackiego 19.15 Moralność pa

ni pulskiej. Cyrk 15 i 19. Koleja
rza 19 Gdzie diabeł nie móże.

| KINA
Czwartek

1?5.3fl < 20 ;3ap -;śfrąćli ;; na ci
? (fr .'*$L ■1> ||jgj .<-

. fXJci&jiia:
'lęijów-

hi 1£śthńi HI U 1111

18, li Gorące / (ją#;
15)'. Warszawa 15.30, ’M.89 Ka*;
chaj;- albo rzud- (poi.bto.K WÓJ- ., ,

ność 15.30, 18, 20.30^,Kichaj, ;*ąW- .

rzuć. Apollo — nieczynne. Sżtuka
— studyjne 15.45, 13, 20.15 Król,
dama, -Wlet, (RFN k 18). Wanda .

®|| 18* ■20.15 z pr^ymrużeniętn
oka (fr, 1. 18)» Ml. Gwardią (Lu- :

bicz' 15) 14.30, '■Motylem je
stem czyli romans
ka' (poi. b .ćkh I

wm (poi.
skiegó 50)■;10/-18, ;

godzilli ■(jąp. b.o.). ■świr*(N. Hula; ;
os.. Teątralne 10) 1545, 18,. 20:15
Strach naci miastem (fr. -wh 1.' 18).
M. Sala 15, 17,. 19 Niezwykłe przy
gody/ WłochóW w Rosji (ŻSRR
b.o .). Światowid '

(N. Huta, os.. Na '

Skarpie 7). 16, 18, 20Widmo wol-

nóści:(fr. 1. 18).
Zdjęcia próbne
(Dzierżyńskiego
Zawóśi reporter
Żołnierza — nieczynne. Kultura

(Rynek Gł. 27) 15.45, 18.' 20.15 Ro-
deo 5 (USA,--4. 15). Związkowiec' —

studyjne, (Grzegórzecka 71) 16 Flip
i„ J?iap w Legii ■ Cudzoziemskiej.
(USA b.o.), 18, 20 Swiąt-Ó dzikich

zwierząt (fr. L IB). Wisła- (Gazowa.
2,1) 16, 18, 20 Ponad strachem (fr.
1. 151. Pasaż (Pasaż Bielaka) 15,C
16, 17 Przygody Bolka i Lolka; 18,
20 Miłość i' anarchia (wł. 1. -. 18).
f*ucMtek (Park Jotdana)’r 15, ;'16,
17 Przygody Reksia, 18 Roztargnio
ny (fr. b.o.) . Ugorek (os. ^Ug.orOk)
17,

' ' 19 ■VZ podniesionym czołem
(US'A i. 13). Sfinks (Majakowskie
go 2) 16, 18, 20 Morderstwo- w o-

,tieńt-expressib (ang. I. 15). r ■

Piątek
; Kijów 15.30/. i8-, -l20..30 strach had-
miastęm. hJtjiec|ia 1Q, 12.30, 10,^<9
ćmiąceu.pmowahie.Warszawa ia&Ó
18, .20^.30 Kóćhaj, albo rznę. Wol
ność 10,' 12.30,; 15.30, 18,'•-20.30 Kor
cha},' albo rzub; Sztuka 10.15, 12.30,
18145, 18.. 30 .11 Król, dama, walfet.
Wanda 10, 12.15 Zorro (wł.*fr.. b .o.)
15.45, 18, ‘20.15 ■Z . przymrużeniem
Qką. Ml. Gwardia 14.3Ó, " ""'

Motylem jestem —czyli
czterdziestolatką. Wrzos
Bajkij 16, 18. 20 Terror

M. Sala 15, 17,i19
(poi. 1 . 15). Mikro

5) 15.45, 18, 20.30

(wł. 1. 15). Dom

nieczynne.

chów w Rosji:• Światowid 16;. 18<
■'20 Widmo' Wolności.' M. Sąła 15,-17,

. 19 Zdjęcia próbne. Mikro 15.45, 18.
-'20.30 Zawód reporter. Letnie

(KDK — dziedziniec) 22 Jowita

(poi.. 1> 15),; Kultura 12, 14.15, 20

Rodeo,. 16, 18 Tego nie przerabia-
iiśmy (radź- b^o.) . Związkowiec 16:

Święto dzikich, zwierząt, 18, 20.15

Serpico. Wisła i;, 16, 18, 20 Ponad
strachem. Pasaż 10, 11, 15, 16, 17

Przygody Bolka i Lolka, 12, 18, 20

Przepraszam, ety tu -biją? (poi; 1.

18). Podwawelskie p (Komandosów
21) 16, 18 Jadzia (poi. 1. 12). Pu
chatek 15, .16,. 17 Przygody. Reksia,
18, dzielny szeryf Luęky Lutke.

.Tęcża; 17, 19.15 Sgczęki (USA 1. 15).
Ugorek 17, 19 Z. podniesionym
czołem. / Sfinks 16, ■18, 20 Morder
stwo w? Ori-eńt-ęxpressie. .

'‘ /.

Niedziela
Kijów 13, 15'3:0, 18, 20.30 Strach

nad miastem. Uciecha'10, 12.30,16,
19 Gorące polowanie. Warszawa
10, 12.30, 15.30,( 18, 20.30 Kochaj,
.albo rzuć, Wolność 10, 12.30, 15.30,
lt;-J2'0.30 Kochaj, albo rzuć. Sgtuka

jl0.13f, 12.30, 15.45', 18>, 20.15 Król,
(ma;■!.(Wal4|. - 'Wandą' 10,. 12 .15 Zorro,
45.-45, 18,;20.15'-Z przymrużeniem «-

(Ra;: Mł. Gwardia 42, 14.30, 17, 19.30
Jak zdobyć .jpra^ye jazdy. Wrzos
- 11<, 12^ Mąyki, -13' ltrzyżacy.: (poi.

j 20. terror Mechago-
Jdzjlli. , S[wit" 13 k Trzej muszkietero
wie; (panam. 1. 12), •15J-45, 18 , 20.15

.' -nad miastem. M;--,-,ŚąIa. 45ir
^.i-lSj^y^-.musżkifeWo^ie.^Swią-
towid 1114,5.Rolska golal (pal. b.o .)
.16,;18,. -20^y7id,fho welna^ći. ,M* Sala
15,;. 47,-<-lj:"■Zdjęcia próbne. Mikro

l-3;45; J3,;/20j,30Zawód reporter.
Letnie 2!2 rSahdąkan ńr 8; ;(jąp.- 1.

38); Kultura 12,^.1445/ 18, ;20..l5 Ro-
(łeó,; 16.15 Morderca,' zostawia^ ślad

iMWil Związkowiec H J§Wlę-

pico‘ wisU 'u. Bajki, -16, d?, 20

DunajW bro.).-’^Uiź’ 11,
12, 13, 14, 15;' i^,1 17 Przygody Bol
ka i Lolka, 18, . 20 . Przepraszam,
czy tu- biją?. Podwawelskie 11, 12

Bajki, 16, 18 Jadzia. Puchatek 13,
16/. i7 Przygody Reksia; 18 Dzielny
szeryf Lucky Lucke. Tęcza 14.45,
17, 19.15 Szczęki. Ugorek 11, 12 Baj
ki, 15 Ściana czarownic (poi. b.o.),
17, 1.9 Z podniesionym czołem.
Sfinks 11, 12 Bajki, 16, 18, 20*-Mor
derstwo- w Orient-expres'ś-ie.

WYSTAWY

MUZEA

17. 19.30
romans

11, '.12
Mecha-

godzilli. Świt. 13 Niezwykle przy
gody Włochów w Rosji (ZSRR
bjO.) 15.45, 18, 20.15 , Strach ; nad
mostem. M. Sala 15, .17. 19 ' Nie
zwykle przygody Włochów w Ro
sji. Światowid 11.15 ‘ Baśń' o Ją£
shytt Sdkólfe; (ZSRR b.o .). 16; 18,
20 .Widmo Ayólńośei', M. Sala 33,
17, >19 Odjęcia- , próbne. Mikróf 15'45,

- iseporter^, Kultura,
11.15/1645^20.Bodeo, 48 'Mą»
swojej .żony. (poi. ■b.o,), związko
wiec 16 święto, dzikich zwierząt/
18, 20.15 -?SŚrpico (USA 1. 18). .WlsftA'
IŁ 16;-/ig,. ••2O''Pd-naU* stracham. Pa-

Przygody-Bolka i Lolka, 18,'^0
Miłość '

i,, anarchia.' Tęcza (PPaska
521)' 17 Bajki*.- Puchatek 15, 16, -17
I^rzy^ody Reksiar 18//Dżielny szę—
ryi imetey„Lucke «r. b.o .). Ugó-
rnk 17,- 19 .godnieśihnym czołem.
Sfinks.’ 18, /18,_ ;2Ó, MoriŁer^twp w

Orient-expressie. ; .

Sobota
Kijów. 1S;30, 48,; 20.30 Strach nad

naiastemf Ućieęha h); 12.30, • 16, id
G prace polowąnie. Warszawa 15.30,

. 18, Koćhąj,. alpo rzu.ć. Wol-
nó&i' ’ ‘

~,,a"
""

;"Ą*
'

rzuŁ

ió.iś-
JUM1! jbiv-

jnrużeniełn oha. I^IT. Gwardia 14.30,
17. 19.30 Jak zdobyć" prawo jazdy
(fr. 1 . 15). Wrzos J 6. 18, 20 Terror

• Męchagodzilli. Świt 15.30, <18,. 20.30
Strach nad miastem. M . Sala i5,
17, 19 Niezwykle, przygody , wó-

13/ 15130, 18, 20.30'Kociłafy albo
S?tuUft 10.15, 12.30, 15.45, 18,

Dzień iluzjonu. Wanda 10.

Zorro, 15.45, 18, 20.15 Ż przy-. ,

. Czwartek —

Sobota — Niedziela
Wawel —. komnaty. (czwt. sob,

niedz. 10—15),
’ Skarbiec i - Zbro-

• jówńia (czw. kob. niedz. 10—15.30),
Zamek i Muzeum w Pieskowej
Skale (czw. śob. .niedz,

'

-x10—16)7
Muzeum Lenina,. TópoloWa 5 f. Le
nin w Policę, Krakowsko- .poreniń-,
ski okres- Lenina w malarstwie

polskim (czw. 9—16, fiob. 10—19.
niedz. 10—15 — wst. wol.), Oddział
w Poroninie ,;Leilin nad Podhalu”

(cźw; niedz. 8—16 -r wst. wol. sob.
8— —19), w Białyniz-Dunajcu (czw..
niecz. sob. niedz. 9—16 — wst.

wolny), Muzeum Historyczne, Od
działy, Jana 12: Militaria, Żegąry

'

(czw. 9—15^ sob. 10—16, niedz., 9—

14), Szpitalna 21: Dzieje teatru

krak., Malarstwo A. Drozd (czw.
9—17, sob. 10—16, 'niedz. 9—14),
Krzysztofory, Rynek Gł. 35: Me
dalierstwo krakowskie (czw. .9^-15,
spb., niedz., . nieczynne), Franci
szkańska 4: Bractwo Kurkóxve

(czw. 9—17, sob. 10—16, niedz.
14). Wieża Ratuszowa (cżw. 9—15,
sob. 11 —16, niedz. 9—14), Muzeum
Narodowe — Oddziały, Sukienni-

"ce,: Galeria, poi. malarstwa i.rzćż-
:M64-rl900' /ćzw. 12—18 —WSt.

;.Wbl. (spb;.J.r4.p—,18, niedzf'“/ .19-y46),
si>om Matejki, Floriańska 41: Krą-
.-kowską rzbżbk nagrobkowa 4; Ma
tejki (czy^. ,10—i6,/;śob. ( 10—18,

miedz. 9^—15), Sżbiayskich, pl.
'Szczepański 9: 1?ól. malarstwo i
rzeźba-do 1764 r./ (czw. nićdź. 16^-
16, -sófc $0-*-18) , Czartoryskich, Pi-

jarska 8: Wyst. aYcydzfćł ze zbio
rów ęząrtoryskich/(ęzWl 12—18 —

wst wol; ^pb.., 10—18,' niedz'. 9—15),
Ńówy /Gmąclij aL -. 3' Ma'jab 1‘: aol-

, sicie -malarstwo "i rzeźba X’X W.,
Kobiertje’. Jureckie, Portret ”

"polski
XVII' i ’ XVIII w.' (ezw.1 niecz.

.sob. 10—18, niedz. 10—16)’, Archeo
logiczne, ■Poselska ..,3: Starożytność

■i,c<średnipWjćeąe Małopołśkl, Ko-
'

.żabytków .arćheó-iogii śród-
ziemnómdrśkiej i'iń'. (Czw. sbb> -14
«H,6 — wsi. niedz’ 10-^14);
Podziemie kościoła św. Wojciecha
"w Rynku Gł. (czw. śpb. i -i 6,'
miedz. 13—17), Etnograficzn;

'

pl.
Wolnica 1: Indianie Ameryki Pó-
łudn. z fotogramów B. Małkina
(czw. sob. niedz. 10—15), Pawilon

Wystawowy, pl. Szczepański . 3a:
w XX'X-lecie Grupy Twórczej

„Zachętą” (czw piąt. sob. niedz. 11

—18), Galerie: Arkady, pl. Szcze
pański 3: Malarstwo J. Nowosiel-

śkićgó (czW. piąt. sob. niedz. 11 —

38), Pryzmat, Łobzowska 3; Grafiką
Liliany Schaefer z Francji (czw.
lob. 10—ia>, ui. Anny 3: Wyst. A.

Macija-uskas (ćżw. / sob. niedz. 10

—18), Sztuki Współczesnej, Brac-
kaz2: Najlepsza grafika roku 1976

. (czw. spb. li—1 .8), Pałac Sztuki,
pl. Szczepański 4: Prace _‘ J. Le
bensteina . (czw. sob. niedz. il 18),
Jłlały Rynek 4': Grafika A. Mexla-
ca (czW.,: sobi, 10—21, niedz. 11 —43)^.
Floriańska 34t A. Sznajder — Tka-

< ńina — gobelin — kilim — haft

(czw. 10—18), Rydlówka, Tetmaje
ra 28 (CZW. 15—18, som’ miedz.1 11 —

14)> KTF, ul. Boh. Stdlih^radu.. 13:

B;' Bąk :^7> Akty kobiece, Venus;
77 (9^21)’, kopalnia Solt; Więlibźka
oraz Muzeum Zup Krakowskich

(7—18), Muzeum Lotnictw’a i A-

stronautyki/ Ćzyżyny ^(bzw, sóbJ
niódz. 10—14), Kramy Dominikan-,
skie, stolarska 8/10: Akwarele- K.
Masłowskiego (cżw. llę—1S).

UWAGA: W dniu 22 lipca —

wystawy i, muzea — nieczynne,

■ dyżury ■
Czwartek

Chir. Chlr. aziee. Urolog. Laryng
Okulist.': oś. Na Skarpie (Neuro
logia > oraz inne oddziały szpitali

rejonizacji), Pogot. Ratunk,
Łazarza 14: Ambulaioriurn Okuli1-

styczno, (całą :dobę), wypadki tel.
99, zachorowania i przewozy 23S-33

Informacja, tel. 205-11, Rynek Pod-

górski 2: ,625-50, 657-57, Lótnisko
Balice 745-68, Pogot. MO tel. 97,
Telefon Zaufania. 371-37 (16—22),
'Straż Poż. 98,/informacją o ^Usłu-

gach. Floriańską 20, tel. .271-30,
228-90 (czw. 7—18), Nowa Huta:

Pogot. MO tel. 411 -11, Pogot. Ra
tunkowe 422-22, 417-70, Straż poż.
43303, Dyżur pediatr. dla Nowej
Huty, Szpital w Nowej Hucie. In
formacja kolejowa zagr. •: 241-82,
kraj. 223-33, 295-15, Informacja ko
dowa tel. 413-54 (dla N. Huty),
203-22, 201-88, 230-19, Pomoc Dro
gowa PZM, ul. Kawiory 3 — kwa
ków, tel., 755-75 i' 748-92 (7—j$)',
Milicyjny Telefon Zaufania 216-41

całą dobę, 262-33 (8—16), Krak.
Tow.. Świadomego ■Macierzyństwa/.
Młódź. Poradnia; ■Lekarska, . ul.
Boh. Stalingradu 13, tel. 278-08

(codz. 9—18), - Wizyty domowe le
karzy chorób dzieci — Lek. S pól -

dzielnia Pracy, tej, 295-78, 225-66

(czw. sob. 16—23.30, piątz niedz.

8—£3.30), Informacja Turystyczna
„Wawdl-TourlWh-L-Pa'Wia TJ&1.
260-91. (ć?w.. sob. HS-r-20', piąj. niedz.
8—15) * : informacja K-ulttirąljpa,
KDK,' pók- 1,44 (Ili p.L
w' godz. 11 —18), Poradnia Przed
małżeńska i Rodzinna, pl. Wiosny
Ludów 6 (pon. śr. i piąt. 16—19),
Dyżurne przychodnie — ogólne,
pediatryczne, stomatologiczne, ga
binety ; zabiegowe . (świadd^ęnią
ambulatoryjne..,i \wizyty. domowe),

~Przyćht>dnia, al. Podoju 4, 'w

godz. 18—22j tef. 181-80, a dla pó-
: radni pędiatryćznep 183-96 dla

Śródmieścia, Przychodnia, os. Ja
giellońskie bl. 1, w godz. 18—22,
tel. 469-15 dla ’N. Huty,-, Przy*
chodnia, ul. Kronikarza Galla 24,
w godz. 18—22, tel. 721 -35 — dla

Krowodrzy,- Przychodnia, ul. Kra
sickiego Boczna 3, w godz. 18—22,
tel. 618-55 — dla Podgórza, Inform.

Służby Zdrowia: od godz. 8-^-22,
tel. / 378-30, od- godz. ;x22-^-8, ; tel.’

240-93,, Inform. Toksykologiczna,
Kopernika 26, tel. 199-99.

Piątek
Chir. Prądnicka 80, Chir. dziec.

Prokocim, Urolog. Prądnicka 35,
Laryng. Kopernika 23ą, Okulist.
Witkowlc& i (Neurologia oraz. inne
oddziały szpitali wg rejohizaćji).'.

Sobota
Chir. Prądnicka 35/37, Chir.

dziec.Prokocim, Urolog, Grzegó
rzecką 18. Laryng. Kopernika 23-a,

. Okulist. Kopernika ,38
’

(Neurologia
praż inne oddziały szpitali w’g re
jonizacji);

Niedziela .

Chir. Chir. dziec. Urolog. Oku
listyczny : oś. Ńa Skatpto, Laryng.
Konernika 23a (Neurologia oraz

ihne ;oddziały szpitali: wg- rejbńi?
zacji).j I

■ APTEKI ■
Czwartek - Piątek -

Sobota — Niedziela

Dyżury nocne: Rynek Gł. 42, iih
Wblnóśei 7/ Pśtrówśkiego 94. . N.
Huta — Centrum: A.

Piątek — Niedziela
Dyżury dzienne: jak wyżej., (
" * Sobota ;

'

Dyżury dziennez. Rypek„Gł-. 42,
pl. Wojności 7, Pstrowskiego 94,
N. HUtą — Centrum A, Szczepań
ską.L ,

Czwartek

Program I
NA FALI 13’2 M

17.’30 Rądiokutier. 18.33; Przeboje;
19.15 Polska piosenka, ik30 Fina
łowy hiecz piłkarski o Puchar PO1-
ślti — Zagłębie Sosndwięc — Po
lonia Bytom w Chorzowie. 20.20

• Wia07 sport. 20.25 D. c. mćczu.

21.10 Niech iząpłoną ogniska. 21 .M
Kónć&rt życfeeń. 22.20 Radio Kie
rowców. 22.30 Reportaż na . zamó
wienie. 22 .45* Recital A. Majewskiej.

’

23 Minął dzień. 2310 Wiad. sport.
23.15 Koncert symfon. muz. poi.

Program II
. NA FALI 249 M

,17 Z oper Siatkowskiego i Mo
niuszki. 17 .20 Aud. literacka. 17 .40

^Uchwycić słońce” —report. 18
Festiwal Moniuszkowski ^w /Rudo- i

wie. 18.40 Siadem inwestowanych
miliardń^il? Barok dla' wszyst
kich. 19.40, Magazyn rekreac.-tu-r

ryst. 20 Informacje, rady, propo
zycje. 20.10 Radiolatarnia. 20.30 Ar
cydzieła 'muzyki XX w. ?1 .4Q Ko
respondencja z zagranicy. 21 .45
Wiad. sport. 22 Książki. 22.30 Szkic
do jortretu — Lucjana Szenwalda.
42.40 Magazyn miłośników sztuki

słuchowej. 23.10 Chór Chłopięcy i

Męski Stuligrosza. 23.35 Co sły- !
jthać

'

w świecić. 23.40 Canzony z

f,Tabulatury Pelplińskiejy.
’

Program IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ
UKF 68,75 MHz x

16.59 Iąpcowe weżoraj Ldziś (Kr).
18,25 Kodeks i kierownica. 18.40

Ppśtawy i wzory. 19 -O znaczeniu
macierzanki. 19.M Język rosyjski.
19.30 Szostakowicz •>— vr symfonia
h-moll. 20.05 Lipcowe ogniska (Kr).
20.35 Mufyka polska (Kr). 21 Mil
haud' — sześć małych symfonii.
21.40 W. Kilar — - Krzesany. 22
W. Fr. Bach — ^Koncert F-dur.
22.15 -Spotkanie, z historią. 22 .35 W

kręgu spraw rodzinnych. 22.50 K.
Penderecki — Kanon na orkiestrę
i taśmę magnetofonową.

Piątek
Program I

9.13 Parada jazzu. 10.05 Teatr PR

-r „Potop” — słuch. 10.35 Melodie.

,11 Teatr dla Dzieci. 11 .32 Rzecz-,
pospolita . muzyczna -r Wałbrzys
kie. 11 .55 Uroczysta zmiana warty
przed Grobem Nieznanego Żołnie
rza w Warszawie. 12.30 Koncert

muzyki poi. 12.55 Radio Kierowców;
14 Muzyczny durniej: rozgłośni. 15

Koncert życzeń. 16.06 Wiad. sport.
16.10 Teatr PR — „Polska to jest
wielka rzecz” — słuch, wg drama
tów Wyspiańskiego. 17 .20 Studio

Młodych. 18.10 Gwiazdy poi.
estrad. 19.15 Przy muzyce o spor
cie. 20.05 ,,Kazimierz”. 20.20 Studi^
„Gama’1. 21 .05 Komunikkjty Totahj
Sport. 21 .08 D, c. Studia „Gama”.
23.05 Wiadomości sport. 23.10 D. c.

— Studia „Gama”.

Program II >

8.35 ,,My 77”. 8.55 Muzyka staro
polska. 9 .30 Teatr Poezji — „Ody
Olimpijskie”.— iwasżkiewićż^.' 10 Ż

mągrąńjgkrzy^ka ,Ą. 1(U35
,Xisty -staropolskie'’- . 11,,05 ^Słynni
polscy śpiewacy. 11 .39 Polskie śym-
bole narodowe. 12 Hymn. 12.10

„Wypisy z dwóch życiorysów”.
12.30 Koncert. 14 Portret słowem

malowany. 14.35 O Jerzym Salwa-
rowskim. 15.30 Radioferie. 16 Estra
da .młodych muzyków. - 16.30 Otwar
cie V Igrzysk ,Młodz; Szkolnej. 17
Młode talenty, 17.30 „Słoneczni Li
piec” — montaż prozy, i poezji.
18 K. Szymanowski — I koncert
skrzypcowy. 18.45 Chóry Studenc
kie. 19 Teatr Wielki PR — „Od
prawa, posłów .greckich” — słuch,
wg Kochanowskiego. 20.30 Koncert.
21.45 Wiad. sport. 21.50 Komunika
ty Total. Sport. 21.53 Blues alą/J
Oleńki. 22 „Brylant maharadży”;
— musical / Zb. Lengrena.

Program IV
8.05 Co słychać (Kr). 8.29 POSO-

cla (Kr). 8 .30 „Akropolis” — wg
Wyspiańskiego (Kr). 9 Poranek U-

t<£racko-ińuz. (Kr). 10 Zespoły ka
meralne. 11 Recital pianist. P. Pa-

lecznego. 12.05 Od Mazurka do
Zbćinickiero. 12.40 Krajobrazy hi-

storyczne. 13 Moniuszko — opera
„FHS”'/ 14 Studio stereo. zaprasza
(Kr). 15.30 Ludowe rytmy (Ste
reo \— Kr). 16.05 Studio Wawel

(Stereo — Kr). 16.50 Sabatowe Ba
jania (Kr). 17.20 Koncert życzeń
. (Kr).Ł: 17.45 Studio Wawel (Stereo
— Kr). 18.10 Rocznicowe refleksje.
18.35 Nagrody naukowe., 19 Spot
kania muzyczne.

Sobota

Program I
9.00 Lato z Radiem. 9.30 Teatr

i pr
— „Pótop” —i słuch. 10100 Lato

, z Radiem. 11.45 Radio Kierowców.
I 12.20 Od Śićdmtogrodu do Bala

tonu. 12.45 Rolniczy kwadrans.
■13.10 Mój ulubiony krajobraz. 13.30
•Jak wypoczywamy. ; 13.35 - Poezja
1- myzyka,., 1,4.10^ Między „ fantazją

nauką. 1L35 ŚtUdio Pozńąń.
15.05 Poeta i jego świat. 13.40 Ńo-

. WS^ści franc. 'piosenki." 16.00 Tu Je
dynką. 18v.2‘5 Radio Kierowfców.
18.40 „Rół wieku piosenki pols
kiej”. 19.15 . Wiersze śpiewane.

. 19.30 Muzyka K. Komedy. 20,05
Mag. imzrywkowy. 21 .35 Przy, mu-

'zyće o sporcie. 21.53 Komun, To-
'

tali^alorą Sport. - 22 .33 Muzyka do

vppdusźki.' 2'3.12 Wiad. sport. 23.15

Muzyką. 7.

Program li
'' "8.00 tTu- Jedynka. 9.55 Teatr PR,
—</,Rzyrti:ska łaźnia?- — /słuch.:

Slrąitjęwa. 10.45 ■„Groch z „ kapu
stą”, 11.0J Wakacje melomana.
11.45 . Bezpieczeństwo na jezdni,
12.05 WąRącje melomana. 12 .25 Za
gadka 'literacka. 12 .45 Jazz lut^ia-

■ny. . 13.20 Muzyczny upominek —

•Egipt: 13.35 Magazyn łowiecki.,
13.50 Chór PR i TV we Wrbcla-
wiu. 14 .10 Więcej, lepiej, now-o-

cześniej. 14.30 Studio Słonecznik.
14.50 „Czata”. 15,05 Wakacje melo
mana. 15.30 Radioferle. 16.10
. . Przekrój muzyczny,, tygodnia”.
17.00 Zespół wdkalńy. 17.20 W krę
gu faraónów, 17.40 Rzeczpospolitą!
muzyczna. 18.40 Czas i ludzie. 19.001

Matysiakowie. 19.30 Utwory A.
Tonsmana. 20.00 Rytm, rynek, re
klama. 20.10 Katalog wydawn.
20.15 Pierwszy* triumf. 21 .10 A.
Skriabin — Poemat ekstazy op.
54. , 21.40 Weber — „Zaproszenie
do tańca”. 21.50 Rodzice a dziec
ko. 721 .55 Teatr PR — wodewil —

„Żołnierz Królowej Madagaska
ru”. 23.35 Co słychać w świecie.

Program IV
IM Śą tacy, ludzie (Kr). 7.39

Pogada (Kr). 3 .00—11 .55 . Tr. pK I.
12.05—12 .25 Tr. pr. II, 12.25 Giełda

płyt. 13 Z lonoteki muzycznej
(STEREO — Kr). 13.50 Wakacje
na własny rachunek. 14.25 Teatr
PR— „Zabobon, czyli nowi kra
kowiacy i górale” p- słuch. 16.40!
Wiadomości znad „’lsly' 1 Dunaj
ca (Kr). 16.50 Notatnik ' Kultu
ralny* (Kr). 17 .10 Na radiowej an
tenie (Kr), 17.23 „Białe domy w

zieleni’' — słuch; I. i 'J. Kawał-'
ców (Kr). 18.24 Pogoda (Kr). 18.25

Czy anasz swoje prawo 13.40 Po-/
radnik językowy. 18.55 \ Ziemia,
człowiek, wszechświat. 19.15 Język
rasyjąki. 19.30 Studio DWóęh
(STEREO Kr). 21 .15 Stercofon.

pr, muzyczny. 22 .15 Radiowe por
trety . Polaków. ' 22.35 Muzyczny
świat M. Davisa — (STEREO $-■
Kr).

Niedziela

Program I

9.05 Wiadomości sport. 9 .10
Radio Kierowców. 9.15 Magazyn
Wojskowy. 10.05 Teatr PR — „Po
top” —- słuch, wg pow. H. Sien
kiewicza. 10.35 Studio Gama. 11.00
Teatr , dla, Dzjeęi, 11.20 Muzyka 5-

■ęiu kontynentów. ■12.05 W samo

południe. 12:48 z Koncert muzyki
poi. 13.00 Wesoły autobus. 14.00 A-

clibabki. 14 .10 Tygodniowy prze
gląd prasy;"’ 14.30 W , Jezioranach.
15.00 Koncert życzeń. 16.06 Wiad.

sport. 16.10 ’

Teątr PR „Dbk-
to-r medycyny” — słucha 16.50 Kla
sycy jazzu. 17 .15 Spotkanie Stu
dia Młodych. 18.00 Komunikat
Total. Sport, i wyniki regional.
gier liczb. 18.10 Konęert roźTyw-'

kowy. 19.15 . Przy muzyce? o spor
cie. 20.05 Na tematy międzynarod.
20.40 Rozmowy z katem y- fragm.
kś-iążki K». Malarskiego. 21 .05 Z
albumu pWr piosenki. 21 .30 . Rądlor
va>rietef 22,30 Rewią'piosenek. 23.0$
Wiad.\ spo0. 23.20 ^Skaldowie”. ;

Program fl
8.45 Nowości Teatru PR. 9.05

Faktomontaż „Sprawą Mentena”
-r .

"

ćz.,, - Vr. 9.50 Tygodniowy prze
gląd praśy. 10.05 parnasik.., 11.00
Chełmski dzień wolności. 11 .35

Władysław Broniewski. 12.05 Po
ranek symfon. 13.00 Teatr PR —

Samotność — słuch. M. Terenovej.
14.02 Arie Mozarta — śpiewa H.
Łukomska. 14.35 Tańce znad Mo
rza Śródziemnego. 15.00 Wakacyj
ny Teatr Podróży. 15.30 Dom, ro- .

dzinnyjdom. 16.00 Koncert chopi
nowski, 16.30 , Podwieczorek '

przy
mikrofonie. 18.00 Płyty „Polskich
Nagrań”. 19,00 Anegdoty i fakty.
19.20 Rozgłośnia Harcerska. 20,00
Utwory DebU)Sśy’ego?;; i - Ravela.

21.00 Wojsko, strategia, obronność.
.21.15 Piosenki ; żołniersfkię. . 21.50
■Wiad. sport. , 21.55 Komunikaty
T-otal. Sport. 21 .57 Młodzi soliś
ci polscy. 22 .30 ./Poetycki’; koncert

życzeń. 23.00 litwory'* kameralne.

Program IV
8.05 Co słychać (Kr). 8.30 Z dzię*

jów krak., kabaretu — „R.óżow^t
kukułka” (K^). 9 .00 Fel.' W.' Ze*

chentera (Kr). 9.10 Poranek liter.*
muz. (Kr). 10'.00 Koncerty instru*
mentalne Poulenca. - 11.00 Recital
bisów,. 12.00 Muzyką. . ekranów,
12.40 zapomniane kultuty. is.oo

Bałkańskie rytmy. 13.30 Mendels*
sohn — Bartholdy

‘ '

,s Kwartet

smyczkowy. 14 .00 Studio Stereo

zaprasza (Kr). 15.30 Koncert Chó
ru „Ars Antigua” (STEREO &

Kr). 16.05 Wyniki Lajkonika (Kr)*
16.06 Studio Wawel ; (STEREO
Kr). 17 .10 Wiersze K. Lisowskiego
(Kr). 17 .20 Koncert życzeń (Kr),
18.10/.Język łaciński. 18.30 Zagadki
inteligencji. 19.00 Gounod — „Ra4

il&eó i Julia”; 1- operą (STEREO
— Kr). 22 .01 Krak, aktualności

sport, (Kr). 22.10 Jazz z estrad#

(STEREO — Kr).

Czwartek I
16 Obiektyw, 16.20 Dziennik, 16.35

Człowiek z fotografii — rep. film.,
16.55 Uroczysty koncert- z o-kazjiŚwięta Odrodzenia PolskL/* 18.30

poligon, 18.50 Radzimy , rolnikom,
19 I^obrańoc,’ '19.30 Ą^ifecżór"' z'

'

dziebyj
' .-©I

sport- — Ffnar Pucharu Polski w

piłce nożnej Zagłębie Sosnowiec
—• polonia Bytom, 22.30 Pegaz,
23.15 Dziennik, 23.30 Studio sport
— Turniej asów ■tenisowych, 23.50
Kino Nocne — Kobieta, wąż —

film fąb.- ang.

Czwartek II
16.40 Kulisy filmu, 16.55 Pryz

mat, 18.20 Kulisy filmu, 18.25 Sa
renka — z serii Bolek i Lolek,
18.40 Program lokalny, 19 Dobra
noc, 19.30 Wieczór z dziennikiem,
20.30 Córeczka — z cyklu: . Dzień
ostatni dzień pierwszy, 21 Za

ścianą, 21..55 Kulisy filmu, 22.05
. Czy jest panna na wydaniu; ,23.15
^Kulisy filmu, 23.20 Oczy uroczne,
'00.05 Wakacje z j ęzykiem. ros.

Piątek I
9 Program dnia, 9.05 Nasze pieś

ni — ojczyźnie — pieśni i piosen
ki oraz impresje z IX Festiwalu
Pieśni o Ojczyźnie — Kraśnik 77,
9.35 Legenda — film fab. pol.-
radz., . 11 Gdy zaczynaliśmy —

Wielkie budowy — publ.-kult.,
11.20 Dlaczego miłość — pr. poet.,
11.35 Uroczysta odprawa wart

przed Grobem Nieznanego Żołnie
rza w Warszawie, 12.40 Dźiennik,

„13 Wałbrzych — pr; z ./cyklu:
Rzeczpospolita muzyczna •— cz. 1,
13.50 Gdy zaczynaliśmy — Poko
lenie, 14.05 Wakacje — ode. 1 se
rialu dla młodz., 15.10 Teie-Echó,
16.10 Róża czerwona. —pr. rozr

rywkowy — wystąpią: Zespół
„Śląsk”, grupy folkloryst., dęte
órkiestry górnicze, S. Kozłowska,
E; Śnieżanka, Ą. v Majewska, A.

Laśtik, B. Kirów (Bułgarią) i in4,.
17.15 Gdy zaczynaliśmy — Dzie
ciństwo — publ.-kult., 17.40 Pój
dziesz ponad sadem — film fab.

pól., 19: Więęźorypk^, 19.30 Wie
czór z dźienniioeSm, 20.30 Koncert
w Wilanowie — muzyka - kompo
zytorów poi., 21 Noce i .dnie —

,odcfc li pt. .Bogumił i Barbara —

ser. TP — reż. J. Antczak, 22,10
Spartakiada młodzieży, 22.35 Noc
ne kino letnie — Letni sezon —

— film fab. szwedz. '

Piątek II
9.05 Blok filmowy: 9.10 Bolek i

Lalek, 9.23 Podróż zą Jeden '

u-

śmiech.— odę, nt. pechowy dzień,
9.50 Łukasz — 1'jim. 10.55 Dom
moich synów — film, 11.55 Uro
czysta od prawa w:irt przed Grp-
bem Nieinanogp Żołnierza w War
szawie, 12.40 Dom —', fllrn. "14.10’
Mistrz — film, 15.35. Biślszy' niż

śnieg film, 16.30 Prźeż '« mo
stów film,„17.20 Wjysoka góra
-- film,. .18,45 'Bolek i iSolek^ . 19

Wieczorynka, 19.30 Wieczór z

dziennikiem, . 20.30 Profesor na

drodze — film, 21.40 Trochę'.wiel
kiej fniJóści ?— 'filni; 22.35 ' Prze
płyniesz rzekę —. filrtr.’

Sobota I
9 Bajkowy poranek TV najmłod

szych, 9.30 Biały, brat Indianina
western NRD, ii.ó5 Wałbrzych —

.PT«,„45. ęXklu:. Rzeczpospolitą mo-

zyczńa — ez. 2, jil.SO NietyiśżialĄy
świąt — film ddk. ang.,- 12 30' Ci:

którzy pat.rza w, głąb — on pu-

SllcysJy-czny; 13 Radzimy rolni*
kom. 13.10 STUDIO 2. 13.20 Rozpo*

'czynarąy finał — plebiscyt na na*

grodę telewidzów i radiosłuchaczy .

na piosenkę z XV KF-PP w Opolu,'
13.40 Pogoda na wakacje, 13.45'

.jTąńi^yik^ ..śpjęsyą i Twiggy, 14.0Ł-

Wzieginiiy, 14.1Ó Piosepkl ■z Mldem
W* . i^irdśńsmdenel,
■U-45 S- .?rce w ;ę<:n.!.fi>m, 14j.?i) £pie-.
wa I.eria Katfnbutowa — reż. W,
Bielicki, 15.05 Plebiscyt . telewi
dzów , i. radiosłuchaczy na piosen
kę z XV KFPP w Opolu, 15.25, Jak
to jest — przed kamerami kpt^-
Lipiński, 15.30 • Muhańimaid Ali b

CdssiUis, Clay — rep., 16.50 Kore
spondent; ZSRR przedstawia, 16.05
Sami na świecie,-16.25 Gdzie dia
beł nie, może, 16 35 ) Plebiscyt te
lewidzów i radiosłuchaczy na pio
senkę z XV KFPP w Opolu (c.d.),
16.45 Atlas świata — Etiopia —

przedst. red. Z . Broniarek, 16.55

Wiejlóbój gwiazd — startuj^ zna*

ni sportowcy, 1'7.50 Studio 2 —

Nasz gość, 18 Cosmos 1999, 18.50

plebiscyt - telewidzów i radiosłu
chaczy na piosenkę (c.d.), 18.55,
Lekcja jęz. polskiego — doc. W.

Pisarek, 19 Dobranoc, 19.30 Wie
czór z dziennikiem, 20.35 Finał
plebiscytu, 20.50 studio sport,' a

Nakia — ser. krym. ode. pt. Nie
ma ucieczki, 21.50 Nastroje, na
stroje — pr. zrealizowany na 4iV

-KF 1 PIP w Opolu, 22.50 Dziennik,'
23 Barbarella — film fab. fr., 0.45
Śpiewa Cz. Niemen, ź

Sobotą II
14.05 Pragr. ,dnia,. 14,1 .0 Popolud-.

nie podróży i przygody — Uroki

Hajkalu, Miasto wśród tajgi, 15.45
Studio sport, 17.30 Bitwy, kaMlpa*
nie, dotródcy, 18.00 Uśmiechy «ta* .

rego kina, 16.25 Zorro — „Nieu* \
dana zasadzka”, 13.50 Wyst. . am
basadora Arabskiej Republiki. E*

giptu, 19 Dobranoc, 19.30 Wie*.
czór z dziennikiem, 20.30 Apetyt
na, czereśnie — liryczna ,'kom. muz.

A. Osieckiej, 21.45 Telefon 110 —

Jiimpr.tvnhd—jameza,
bilem.

Niedziela I
'7.40 Zajęcią wakącyjrie, sam.' 8

recepta na suszę i nadmiar wo
dy, nawożenie organiczne, 8 Za-'

waiśąęyjpe,. sem., 5, 8.20 Nó-,
wocześność w domu i zagrodzie,
8.45 studio sport, I 8.35 S* Program
dijią, 9 Przygody psa Cywila —

film pr. TVP, odę. pt.
' ŃfeWypaJ

ly, 9.35 Antena, >10.05 Ódyseusz i

gwiazdy —

' film przygód.' 1' TV

CSRS, M.30 Zamek Warszawski —

‘

Pr., public. kult., 12 Dziennik, 12.20
. Rozmowy rolnicze, 12 50 klub Sże-
^ściu kontynentów — 'szlakiefii A*

, lekśar.dra Macedońskiego, 13.36

Karampuk — cz. 7 — J. Kern, 14
Piórkiem i węglem

'
— Kraków

14.30 Teatr Małych 'Fońm — Kw:s- .

:pplśkie^r_ g -. TUWifni— re^ytUr
ję z.- Kucówna, 14.45 Losowanie

17użęgp Lotka. 15 Latarnik —'film

, P1TVP,. 16 pt . public , 16.30 ■„GÓ--
dżina za godzina.” — film lab, 'pr,
poi.. 13.00 Studio sport, 19 Wieczo
rynka, 19.30 Wieczór z dzienni
kiem, 20.30 Urodziny Matyldy —

komediódramat psych. -oby<». po!.,
■22.10 Dobry Wipćzór — TU Lodź,,

Niedziela II '

9 Mój film ną antenie — -plebi*
Scyt i^i^^ażo^ .'19'',i|(rie.<ń&3>:nk'ś(s
19.30 Wieczór z dziennikiem, 20.30
Powrót — reż. Filip Bajon.21,:!>0 •

OdeźWij /^fĘ —a reż. R . Żurowski, ,

22.30 1 Kradzież.:—( reż. p . Andrie- ■
jew.

'
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Poniedziałek I

14.25 Program dnia. 14 .30 Beata
- film fab. poi. 16:00 Obiektyw.
16.20 Dziennik. 16.30 Historia w

krajobraz wpisana pr. oświat'.’
17.00 Dla młodych widzów: Tele-

ferie. 18<Q5 Przygody pana Micha-
i u~ filmfab.TVP,odc;1pt.

Brat. Jerzy i odę. 2 Hetmański or-

[ dynąnsi 19.00 Dobranoc. 19.30 Wie
czór z .dziennikiem,. 20.30 Teair Te-

lewiźji — R. Fretek ,i W. T . Ko-,
walskiPrzed burzą, cz. 4 — An
gielskie gwarancje, r>eż;. R. Wion-
ćzs»:. 21 .30 Gdy, zaczynaliśmy...

Nowa Huta — pr. publ. kult. 21.45
Camerata — - magazyn muz. 22.15
Opowieść o ojcu ze wspom
nień Zofh Marchlewskiej. 22 .35
Pziennik.

Poniedziałek II

DZIĘft IRAKU W TVP
17.35 program dnia. 17.40 Witaj

cie ..w Iraku rep. film.’ 13.10
Nafra — znaczyło życie — rep.
filrń. 18.40 Program lokalny.

‘ -19.00
Dobranoc; 19.30 Wióćzór ż dzien
nikiem. 2Ó.35 Irak po polsku —

pr. publicysta 21.10 Dzień dobry
gwiazdo —; rep., film.; ze szkoły:
balet.?; 21.55 Spacerkiem po.. Bag^

$

dadzie — rep.'film. 22.30 Wakacje
2 \j$z3zkieni’ ańg.

Wtorek I

9.0 .0 .Bajkowy poranek, 9.45 Go
rąca 'zimą *

— 'flirt CŚKŚ. 14.10

Program dnia, 14:15 Wakacyjne!
kino mi ody cli — Orzeł — film
lab. poi. . 16.00 Obiektyw.. 10.20
Dziennik. . 16.30 ■studio ■Telewizji
Młodych. 17, 10 Kółko- i krzyżyk —

. teleturniej. 17-25 . Magazyn moto
ryzacyjny. 17;.50;Intdrstudiorta-

.- .gązyn , krajów soćjąliśt. . 18.20 W

starym' kinie — komedie prod.
ęfranc, 18.50 Radzimy ,, rolnikom.
19.00 Dobranoc. I19.Ś0 Wieczór z

dziennikiem,. 20.3(1. ńowsżedńie diii
doktora Mlszltińa cz 2.. fillh fab.
radź, 21.4.3 Świadkowie .

—

, pr.

pilblicyst.. . 22:05 , XYZ- cz: 1. 22.35,
Dziennik. 22.50 NYŻ cz. 2 .,

Wtorek II

15.451 Progrąm dnia. 15.50 Teatr

Telewizji — Przed burzą, . cz. 4

pt. Angielskie t gwarancie. 16.45
Kino letnie /— Michał Waleczny —

film. fab. rum . 16.30 Kto ńyta nie
błądzi — wyzyw^ópie' pó *" roku'

2000' pr. oświat. 18..40 Program
lokalny. 19.00 Dobranoc. 19.30 Wie
czór z dziennikiem. .20.30 Wtorek

ECHO KRAKOWA
""

---------------- r.... ------------------- ------------------ - —

•* 1 Jl'L!ltirLUlL!IJlMLn~ AmP *T&tVWuSlf **

ARglH

(Od 25 VII do

meló/iiana — utwory J. Brahmsa
i, U. Debussy*egó. 2t.3tf. 24 godziny.
2L4ÓMam pomysł — pr. publicyst.
22.tf0 Kino letnie’— Tajemnice Ka-

liakry^' film fab. bułg<. 23.20- Wa
kacje z językiem rosyjskim odę, 7.

Środa I

9.00 Miclial Waleczny — film
rum. 15.30 Program dnia. 15.35

Wakacyjne kińó młodych z serii:

Podziemny front — film fab. poi.
ode, pt. O życie wroga. 16.00 O-

bięktyw — pr. województw: kra
kowskiego, krośnieńskiego, nowo
sądeckiego, . przemyskiego, rze
szowskiego, i tarnowskiego. 1Ą20
Dziehnik. 16.30 Mag. Uteracki. i^.OO

Lośówańie Małego.; Lotką. 17.15 Ki
no TDC „Tajemnicza wyspa’*
film fab. łranc. ódć. 4 pt.’ wyb.a-
wiónie. 18.10 Gdy zaczynaliśmy...
Koleje — pr. ■public.^-kult. 18.30
Z przyrodą na ty. 19.00 Dobranoc.

29 VII 1977 r.)
19.30 Wieczór z dzieńńitóem> 2Ó.3O
Kirtó interesujących Filmów —

:;Ćlen ed 5 do' 7 — iilin fab. frąhc.
'22.A'tj ^ ikdio sport.' 22.45 Dziennik.

Środa II

16.25 Proś,ram dnia. 16.30 Ż brat
nichstolic — pr. publicyst.' 17.00

Spotkanie z gwiazdą — Georges
Moustaki. 18.00 Kino filmów ani
mowanych. 18.40 Pr. lokalny. 19.00
Dobranoc. 19.30 Wieczór z dzien
nikiem. 20.30 studio aport — wo-

kół y stadionów. 21 .30 Spotkania
— prof. Leszek Król — program
pópul. -nauk, 22.00 24 godziny. 22 .10

Polski film dokument. — flirty
festiwalu krak. • 23\0o Wakacje z

językiem angielskim — ode. 8 .

Czwartek I

9.00 Bajkowy ^poranek.- 9:55 '^Pa-

jeńinice Kaliakry — film bulg.

14.2? Program dnia. 14.39 Waka
cyjne kińó młodych z eykluu
Konfrontacje —< Pierwsza dńi >•-"
film fab.! ę?ol. 16,/Oft <Obiektyw. i6.20
Dzientiik. 16.30 Spoza gór i rzdk'
— • Wyżwoieriie Poznania pr.
wojsk, 17.Ó0 Telewizja Dziewcząt
i' Ghło.ijćóWr :;i8,.oó> Aka.deińfą sztabu
Generalnego — rep. wojsk. 18.20

Opowieści reporterów Miasto
diamentów. 18.50 Radzimy rolni
kom. 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór
z, dziennikiem. 20,30 Kojak — film
fab. amer. ode. pt. Miałam sgn.
21.25 Pegaz — mag. kult. 22 .10

Śpiewa Urszulą Koszut. 22.45
Dzieńhik.

5 Czwartek II

16.25 Program dnia, 16.30 Ura
nia — pr. film. TV NRD. 17,05
Kino, letnie — Mewa f- film fab.
radź. 18.40 Program lokalny. 19.00
Dobranoc. 19.30 Wieezór z dzien
nikom. 2Ó.30 Klub jazzowy studia
. . Gama” — melodie stare jak jazz.
20.55 24 godziny. 21:05 Pr. publi
cyst.

''

„Inicjatywy”,- 21 .45 Dialogi
z przeszłością — Kopalnictwo.
21155 Kino minia tur : flimy- ama
torskie. 22 .45 Wakacje z językiem
rosyjskim ode. 8.
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9.00 Narwaniec — film TV CSRS.
U.25 Pfi dnia,, jłsśik Wś&ąeyjne kit

■no mlodyóli;* ■'Ból.
16.00 Obiektyw.

' 16.20 Dziennik.
16.30 Zapraszamy . na stadiony.
17.00 Lato telewizji najmłodszych.
17.30 Progr, pubiieyit. io.oo Ko
pernik — film fab. TVP cz. 3 pt.
Księga szóstą. 19.00 Dobranoc.
19.30 Więćzór z dziennikiem. 20.30
Film telewizyjny na świeele -c

Schronisko dla ubogich — film
fab. TV. szwedz. 22 .05 Poradnik

zmotoryzowanego turysty* 22.15

Sygnały — Magazyn nacz. red.
telew,. filmów lab. 22 .45 Dziannik.

Piątek II

15.20 Program dnia. 15.28 Pegaz.
16.10’ Teatr Sensacji: J; Remy, Ł.
C. Thomas ,-r Wspólniczka. 17.15

Tajemniczy świat przyrody. 1810

Sytuacje — pisz często — pr.
popul. -nauk. 18.40 Program lokal
ny. 19.09 Dobranoc. 19.30 Wieczór
z dziennikiem^ 20.30 Turystyka 1

wypoczynek. 21 .00 Podróże po
Polsce — filmy dokument. W
Wilanów/ — z bldgiem Sanu. 22 .08
24 godziny. 22.10 Tele-galeria.

RlHUlIliSKI CYRK „BUKARESZT*
- ..r :'-''. --------- r 77 ■, j.■' '' '

. . . . .

- : .y -ihj; .wn-i-

® tyłko m 24 upca^ni.

odbędzie się w niedzielę 24 lipca, o godzi
nie 12, w Pałacu Młodzieży w Krakowie,

Fundusz „piątek” i .„czwórek” z dotiat-

kową1-w I i II losowaniu wynosi łącznie
'910.000 ZŁOTYCH;

Na końcówki banderol opłaconych kwo
tą 20 zł przeznacza się:

■ na 5-cyfrową końcówkę —

SAMOCHÓD „FIAT 124 p”
.(do rozlosówania), na pozostałe 5-ćy-

; .frąwe ^ońcówki —_p{r^óie(ja 8.000 zł; (;
0' ria."4.-cj'frową końcówkę — premie po

.

■ na 3-cyfrówą końcówkę — premie po
300 zł

■ na 3-cyfrową końcówkę, opłaconą
kwotą 10 zł — premie pó 200 zł.

Praca

iku^ĄRZY, t. pracowników
ńiekwaliiikoWanych — za
trudni rzemieślniczy za
kład usługowy, Kraków,
Manifestu Lipcowego 11/5B
— telefon 250-09 — (wie
czorem). g-19196

FIAt 125 p MR 76, wer
sja fińska sprzedam.
Kraków, Majora’ 2/60;

■ g-19924

KAROSERIĘ „Fiata 126p”
po wypadku — sprzedam.
Telćfon 651-66.

g-^ .9636

pilnie kupli mleszkwii

2-pokejewe, wUsneśeis»
we. Telefon 158-98.

1-266M

ul. Krowoderska 8. K-5313

POGOTOWIE NAPRAW

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu
Wewnętrznego w Krakowie — informuje, że

w SOBOTĘ 23 LIPCA, w godz. od 10 do 14

telewizory naprawiać będą; następujące dyżu
rujące zakłady usługowe W Krakowie: ■ •

■ nr 149 — ul. Warmijska 12, telefon 713-07
■ nr 130 —-/Na Kozłówce 8, teł. 637-20, wewn. 144
■ nr 135 — Nowa Huta, os. Młodości 8, teł. 414-83

PImin
11lii1

1mu
min
mu*
iiiii*

WARSZAWA 223 — sprze
dam. Ul. Rakąyyic^ą l/2,z
godz. 16—19.. \ ./: ‘

g-19880

P-79 COMBI 1 osobowy
(dobry silnik) — tanio, r-

Kdria i97«y tJó’ 20.
g-20070

Rttne 4*

Kupno
CZĘŚCI dó ,,Velorexa 350”.-

OBRAZY malarzy polskiej
— kupię do kolekcji. 7 -

Óferty 18341 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

TAKSOMETRY-^Oltax I i
II — sprzedam. —Nowa
Huta, Wzgórza 38/9.?

g-19673

"ŻASTAYA 75U '

sprzed
•’dmrr.' Ogląd.ąć:. .^karmelię*:
ka 62 (w podwórcu)

' lub
talefon 379-01, od godz. 16.

g-19676

lokale
cyklinowanib, ;lłtóeż
rowanle parkietów. Kieł-
basińskl, telefon 417-16.

g-19651

Sprzedaż
SAMOCHÓD pedałowy,
rower. Ul. Teligi 23/86. ’

. g,-18326

ZASTAVA 1100 p, rok pro
dukcji 1976 — sprzedam.
Kraków — Daszyńskiego
13/16, telefon 173-24.

g-19688

PRZETARGI ->

STUDENT wynajmie , śą-
modzlelpą kwaterę — *nie-

■tamieeznje, ąmjblowtóS'.'
'

Oferty J.99^9 „PraśąW-JGf«»
Suw/ Wiślna. 2.

NOWA Hutą! Superkom-
fortowe pokój z kuch*
nią zamienię na jakiekol
wiek samodzielne miesz
kanie z możliwością trzy
mania kilku psów. Oferty
19643 „Prasa:’ Kraków,
wiślna 2.

WYPOŻYCZAM śnieżna*
tbiałe/sukni*' ślubne, we
lony, kapelusze, suknie
kolorowe. Koldąnową '%*
Kraków, Topolowa 52. /

«-«W

SUKNIE ślubne 1 koloro
we — wypożyczam. Sa
rzyńska — Kazimlerta
wielkiego 62 (przystanek
Urzędnicza).

g-19943

O

s®

ni®

□

i.ii .’i*
iliH*
irii**
itii**

PP „POLMOZBYT” w Toruniu podaje do pu
blicznej wiadomości, że dnia 26 lipca 1977 r:,
o godzinie 10, w Centrum Sprzedaży i Obsługi
Samochodów W Bydgoszczy przy ul. Fordoń
skiej 256 — odbędzie się SPRZEDAŻ W DRO
DZE PRZETARGU OGRANICZONEGO — oso
bom prywatnym, w trybie ustalonym zarzą
dzeniem Ministra Komunikacji z dnia 14 IV
1972 r., (MP Nr 26, poz. 148):

— 24 samochodów osobowych marki Vaux-

. . hall-Chcyette (General Motors). — Cena

wywoławcza samochodu wynosi 285.000
'

złotych. ’

TT
||F

Ł Eow. pojazdy -oglądać , można , w siedzibie
przedsiębiorstwa w Bydgoszczy,

' ul.. Fordoń
ska nr 256, w dniach 23 i 25 lipca 1977 roku,,
w godzinach 11—13.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić
wadium w wysokości 10 proc, ceny wywo
ławczej, na konto 87027-26 NBP II O/M To
ruń, do dnia. 25 lipca 1977 roku, a dnia. 26 lip
ca 1977 roku w kasie przedsiębiorstwa w Byd
goszczy przy ul. Fordońskiej 256, w godz. 8—-10.

PP „Polmozbyt” nie odpowiada z tytułu
gwarancji i rękojmi Za wady fizyczne sprze
dawanych pojazdów.

Szczegółowe informacje: Bydgoszcz telefon

Krakowskie Wydawnictwo Prasowe

RSW „Prasa-Książka-Ruch”
w Krakowie

zatrudni natychmiast:
• pracowników fizycznych do

prac administracyjno-go
spodarczych

• woźnych
• portierów

‘

;
• sprzątaczki
• księgowych

.

• pracownika d. s/ ądministrt-
cyjno-ewidencyjnych . / ■■</.

• maszynistkę' biegle piszącą? .
-

Zgłoszenia przyjfnu/et
— Dział Organizacji i Śpraw Pra-

cowniczych — Kraków/ uk
Wiślna 2, III piętro, pokój 38,
w godzinach 9—13.

Szansa wygrania ^ złotych 4nagród i, u, m, w i v stopnia

oraz dodatkowo 150 WYCIECZEK jednoosobowych statkiem BATORY
do LENINGRADU i TALLINA
dla uczestników zakładów « DUŻEGO LOTKAl w dniu 24 LIPCA 1977 r. Nie przeocz okazji!

Wszystkie kolektury, z wyjątkiem pocztowych, przyjmują kupony do SOBOTY 23 LIPCA włącznie. PP TOTALIZATOR SPORTOWY



fo raz pięćdziesiąty o tytuł mistrzowski

li Wisła■■lulu

PIERWSZE rozgrywki o mistrzostwo Polski rozegrano
w 1921 r., a tytuł przypadł Cracovii. Od tego czasu ze
społy ekstraklasy walczyły już 50 razy o mistrzowski ty
tuł, z tym że wyłoniono tylko 49 zwycięzców, bowiem w

1939 r. liga została przerwana przez wybuch II wojny
światowej. W dotychczasowych turniejach najwięcej ty
tułów zdobył Chorzowski RUCH — 12, a dalej GÓRNIK
ZABRZE — 10, Cracoria i Wisła
goń Lwów — po 4 razy.

po 5 oraz Legia i Po-

Komu przypadnle pięćdziesią
ty tytuł? Kandydatów teore-

* tycznie mamy szesnastu, tylu
ile zespołów liczy obecnie eks
traklasa, u progu sezonu' każda
z drużyn ma przecież równe
szanse. Praktycznie krąg kan
dydatów jest węższy, przy wy
równanym poziomie drużyn i
ogromnych wahaniach formy
trudno jednak choćby ,w przy
bliżeniu pokusić się ę typowa
nie faworytów. Poczekajmy
więc choć parę tygodni, szyb
kie tempo rozgrywek — z uwa
gi na przyszłoroczne, mistrzo
stwa świata — pozwoli chyba
dość wcześnie zorientować się,
które zespoły będą miały realne
.szanse rywalizacji o palmę
pierwszeństwa.

Inauguracja tegorocznych roz-

TOTEK płaci: w I losowaniu
. -ż za szóstkę 956.384 zł, za piąt

ki po ok. 10.000 zł, za czwórki

po 400 zł, za trojki po 20 zł;
wII
795478
żł, za

trójki,
W MAŁYM LOTKU wyloso-

, wano następujące numery: I lo
sowanie — 6, 10, 14, 26, 28; II lo
sowanie — 18, 19, 21, 22, 25. Wy
losowano końcówkę banderoli:
0532. • •

W EXPRESS-LQTKU . wylosó-
■wano. następujące numery: 3,
28, 35, 42, 47.

losowaniu — za szóstkę
zł, za piątki po ok. 20.500,
czwórki po 665 zł, za

po 53 zł...............

Dokąd pójdziemy?

grywek nastąpiła już Wczoraj
w stolicy spotkaniem Legii z

Ruchem (wygrała Legia .3:0),
Większość pojedynków odbędzie
się jednak dopiero jutro i w

niedzielę. W Krakowie rozpo
częcie sezonu, nastąpi w sobotę,
od razu szlagierowym spotka
niem Wisły z mielecką Stalą.
Obydwa zespoły w minionych
rozgrywkach wypadły dużo po
niżej oczekiwań, mielczanie z

dwójką' reprezentacyjnych na
pastników: Lato — Szarmach
byli jednym z najpoważniej
szych kandydatów do mistrzo
stwa, tymczasem uplasowali się
na 4 miejscu, Wisła typowana
do ścisłej’ czołówki ligowej, za
kończyła gry na 10 (pozycji, Ale
są to zespoły które winny
odgrywać przodującą rolę w

polskim futbolu, może więc ten
sezon będzie dla nich pomy
ślniejszy, może piłkarze oby
dwóch drużyn spełnią oczeki
wania kibiców; swych klubów,
a także chyba i własne.

Krakowianie pod kierunkiem
mgr Orysta Lenczyka pilnie
przygotowywali się do sezonu,
jak. zapewniało nas kierownic
two sekcji zespół jest w dobrej
formie fizycznej i psychicznej,
zażegnane zostały wszelkie kon
flikty wewnętrzne, spodziewać
się Więc należy, iż drużyna sta
nowić będzie monolit,: walczący
z ambicją i ofiarnością w każ
dym z ligowych spotkań Odej
ście z zespołu Adama Musiała,
spowoduje zapewne zmiany w'i
ustawieniu linii defensywnych,
ciekawe czy Maculewićz, który
zebrał wiele pochwał za swe

występy w' kadrze na pozycji
lewego.. pbrońęy, wystąpi także
w klubie na bocznej obronie,
czy też nadal będzie pełnił rolę
stopera. Ciekawe cźy wystąpi

Antoni Szymanowski, który od
czuwał dolegliwości mięśnia
dwugłowego. Ciekawych spraw
związanych z tym meczem, jest
wiele, sądzić więc należy; że w

sobotni wieczór stadion Wisły
wypełniony będzie po brzegi, a

piłkarze na początek sezonu u-

raczą nas wielkim, pasjonują
cym widowiskiem. Życzymy im
sukcesów, a kibicom emocji, z

niecierpliwością oczekując na

inaugurację i przebieg jesiennej
rundy.

W pozostałych mfeczach grać
będą: Śląsk — ŁKS, Polonia —

Odra, Zawisza ■.— Szombierki,
Widzew — Arka, Lech — Gór
nik..'Mecz Zagłębie — Pogoń
przełożony został na 27 bm.

iSliriviunicago i
W FINAŁOWYM spotkaniu turnieju piłkarskiego zespołów

polonijnych zespół AAC Eagles Chicago zwyciężył PZKO Cie
szyn 2:1 (2:1). Bramki strzelili: dla Orłów — b. legionista J. Żmi
jewski 2, dla pokonanych — J. Paszek. Mecz stał na dobrym po
ziomie, a zwycięzcy — zwłaszcza po przerwie — bronili z ambi
cją swej bramki przed falowymi atakami nie rezygnujących do
końca cieszynian.
W meczu o 3 miejsce SC White

Eagles pokonał 2:0 (1:0) Polonię
Maasmecheleh, o 5 miejsce Le
chia Hanau wygrała z Polonią
Bielefeld
Szarotka
Nordem
Crącovia
chię Dortmund 2:1 (1:1).

*

Piękna pogoda towarzyszyła
zawodom lekkoatletycznym, któ
rych ozdobą miał być start w

biegu na 60 m złotej medalistki
olimpijskiej z Los Angeles

i

4:2 (0:1), p 7 miejsce
Kersel przegrała z

0:2 (0:1), o , 9 miejsce
Genlt zwyciężyła Le-

(1932 r.) p. Stanisławy Walasie-

wiczówny. Nie sprawiła ona'za-
wodu licznie zgromadzonym na

stadionie Cracovii widzom i de
monstrując wręcz nieprawdopo
dobną sprawność zwyciężyła w

biegu seniorek. Bardzo dobrze
spisała się również podopieczna
p Stanisławy, młodziutka T.
Nolan, która wygrała biegi na

100i400m.

Olimpijscy medaliści
LEKKA ATLETYKA

Kobiety: 60 m juniorek B.

Szurkowski, Mytnik, Nowicki
w walce o Zloty Pierścień Krakowa

Park Jordana:

niezrzeszonych
NOŻNA
Boisko 'Brono-

Piątek
KOLARSTWO

Godz. 17.00 Stadion Wisły:
VII Kryterium „Echa” o Zło

ty Pierścień Krakowa
SIATKÓWKA

Godz, 15.00
Turniej dla

PIŁKA
Godiz. 14.00

-wianki:’
Turniej z okazji 30-lećia Bro-

nowianki
- Godz. 14.30 Boisko Tonianki:

: Turniej’ piłki nożnej
PŁYWANIE

Godz. 11.00 Basen Clepardii ■
Pokazy sprawnościowe ratow

ników

( Sobota
PIŁKA NOŻNA

Godz. 19.00 Boiśkó Wisły:
Wisła — Stal Mielec

’'

(I liga)
Niedziela
PŁYWANIE

: Gpdz, 12.00 Basen . Wawelu:
Pokazy ratownictwa wodnego

(Dokończenie ze sir. 1)
trzeci — 10 pkt. itd.). Suma
zdobytych punktów zadecydu
je o zwycięstwie i przyzna
niu pierwszej nagrody, którą
jest ufundowany przez naszą
redakcję, a wykonany przez
Spółdzielnię Pracy Rękodzieła
Artystycznego „Imago-Artis”
— Złoty Pierścień z wygra
werowanym herbem Krako
wa.,

Na zdobywców miejsc od
2—6 (w łącznej klasyfikacji)
także oczekują nagrody: m.

in. piękny kobaltowy puchar,
skórzana waliza, ozdobna ka
seta itd.

W dotychczasowej historii
naszych wyścigów zdobyw
cami złotych pierścieni byli:
1971 r. — Lucjan LIS, 1972 —

Stanisław SZOZDA; 1973 —

Tadeusz MYTNIK, 1974 —

Marian NAWROT, 1975 —

Ryszard SZURKOWSKI, 1976
— Wojciech MATUSIAK.
Kto okaże się zwycięzcą w

roku bieżącym dowiemy się
jutro.

W NIEDZIELĘ O ÓSMEJ

Wraz z TKO zapraszamy
na „Bieg po zdrowie”

TRADYCYJNYM zwyczajem redakcja „Echa” wspólnie
Zarządem Krakowskim Towarzystwa Krzewienia Kultury"Z

Fizycznej ^zapraszają krakowian w najbliższą niedzielę na

„BIEG PO ZDROWIE”; O godzinie ós nej spotykamy się
przed pawilonem Krakowianki w Parku Jordana (koło sa
dzawki), by pod kierunkiem, fachowców od rekreacji wyru
szyć na zajęcia. Ich program, dostosowany: do możliwości
ćwiczących, zapewnia podtrzymanie dobrej kondycji fizycz
nej, dobrego samopoczucia, wpływa dodatnio na stan zdro
wia, siowem impreza przynosi same korzyści.

Zapraszając więc w najbliższą niedzielę, 24 bm., przypo
minamy: Zbiórka o godzinie ósmej w Parku Jordana.
CZEKAMY! •

Walka o końcowy sukces z

pewnością będzie emocjonująca
i jeśli tylko deszcz nie popsuje
szyków to publiczność krakaw--
ska będzie na stadionie Wisły
świadkiem niezwykle ciekawe
go widowiska. Jeśli padający
deszcz zbytnio rozmiękczy bie
żnię stadionu Wisły to start i
meta każdego okrążenia odby
wać śię będzie przed bramą
wjazdową na stadion, na al. 3
Maja.

Specyficzny charakter wyści
gu ulicznego oraz zasada pun
ktowania zwycięzców poszcze
gólnych okrążeń powodują, iż
niezmiernie trudno, typować
zwycięzcę jutrzejszego VII Kry
terium „Echa”. Wysoka forma
prezentowana ostatnio przez
naszego mistrza nad mistrzami
— Ryszarda Szurkowskiego, a

także dobre występy takich za
rodników jak: Mytnik, Nowicki,
Brzeżny, Raczkowski 'i Jankie
wicz gwarantują jednak zaciętą
walkę i każą szukać zwycięzcy
w gronie reprezentantów P.olski
czy „rutyniarzy” — kolarzy do
brze obeznanych z walką w wy
ścigach ulicznych.

Wszystkich miłośników ko
larstwa w naszym mieście prag
nących ujrzeć zmagania czoło
wych kolarzy z Polski oraz do
skonałych

' zawodników z ŃRD
zapraszamy na

’

trasę naszego
wyścigu oraz na stadion GTS
Wisła. Przerwy w przejazdach
zawodników umilą publiczności
zgromadzonej na trybunach sta
dionu występy zespołu „Wagan-
ty”. Zapraszamy na VII Kryte
rium „Echa Krakowa”. Sporto
wych emocji z pewnością nie
zabraknie.

Dla ułatwienia w rozpozna
waniu kolarzy podajerńy nume
ry startowe z jakimi jechać bę-.
dą najlepsi i najbardziej Znani
zawodnicy: nr 1 — W. Matusiak
(Arkonia Szczecin); nr 7 — K.
Korcala (Cracovia), nr 10 — J.

Pożak '(Spółdzielca Lublin), nr

14 — J. Majchrowski (Budowla
mi Wieluń), nr 22 — R. Szur
kowski, nr 23 — J. Brzeżny, nr

24 — J. Faltyn (wszyscy Dolmel
Wrocław), nr

(Lech Poznań),
kiewioz (Piast
44 — T. Ochot (Gwardią Kato
wice), nr 68 — M. Klimczyk
(Korona Kielce), ńr 97 — J.
Raczkowski. (Start Lublin), nr

113 —* Z. Krzeszowiec (Kolejarz
Gliwice), nr 125’ — F. Andrze
jewski (Wielkopolska Poznań),
nr127—A.Jagła,nr128— J.
Kowalski (obaj Bobrek Karb
Bytom), ęr 134 — J. Firkowski
(Karkonosze Jelenia Góra), nr

139 — W. Bielski, nr 140 — T.
Wojtas (obaj Neptun Gdańsk),
nr 144 — E. Barcik (Ziemia O-
polska) nr 147 — T. Zawada
(Tramwajarz Łódź) nr 164 — B.
Ebel, nr 166- — T. Mytnik (obaj
Flota Gdynia), nr 168 — M. No
wicki (Włókniarz Łódź), ńr 172
— Z. Szczepkowski, nr 173 —

J. Bieniek, nr 174 — C. Lang,
nr 176 — L. Tomaszewski
(wszyscy Legia), nr 187 — F.
Ankudowicz (Arkonia Szczecin).

(Wi-Gr)

Gippert (Węgry), kula R. Ma-
coszek (CSRS), dyskiE. Dubow-
ska (Norwegia), W dal D. Ra
kowska (CSRS); mężczyźni;' 100
m,200miskokwdalS.Korus
(Francja), 400 m St. Sajdak
(CSRS), 1500 m K. R. Field (W.
Brytania), 3000 m Ch. Brodie (W.
Brytania),- 110 m ppł. Wł. Si
kora (CSRS), dysk Ą. Drzewie
cki -{W, Brytania).

TENIS STOŁOWY

Gra poj, J, Andryąik (Austria),
gra podwójna F. Otuszewskl—M.
Janura (Francja), seniorzy J.
Baran (Francja).

PŁYWANIE

Kobiety: 50 m dow. i 200 m

grzbiet. H. Stalmach (CSRS), 100
m klas. D, Tarkowska (USA),
100mmot.i200mzmień.P.
Wataszozyk (CSRS); mężczyźni:
100mdow;i400mdow.L.
Smelik (CSRS), 200 m grzbiet.
G. Roman (CSRS), 200 m klas;
G. Mielcarek (Francja), 100- rn

mot, i 200 m zmiennym F. Miel
carek (Francja).'

SIATKÓWKA MĘŻCZYZN
PZKO Cieszyn — Lechia Ha-

nau 2:1 (14:16, 15:3, 15:7). (finał)
Wieczorem w „Rotundzie” od

była się uroczystość zakończenia!
III Polonijnych Igrzysk Sporto
wych i tradycyjny Bal Sportow
ców. (wd)

34—M.Kluj
nr36—J.Jan-
Nowa Ruda), nr

Pożegnanie ekipy
naYÓSM

DZISIAJ we wczesnych go
dzinach rannych w hali kra
kowskiej. Wisły miało miejsce
uroczyste pożegnanie 150-oso-
bowej grupy zawodników uda
jących się do Łodzi na rozpo
czynające się tam jutro finały
V Ogólnopolskiej Spartakiady
Młodzieży. Młodzi sportowcy
złożyli raport a gotowości eki
py oraz podziękowali przed
stawicielom'' władz’ miejskich i

sportowych za wszechstronną
pomoc i opiekę jaką otaczani
byli w okresie przygotowań
do Spartakiady.

W sobotę startuje
siedemnasty MWG
DOROCZNYM Zwyczajem

dzień po. kolarskim kryte
rium „Echa” wystartuje Ma
łopolski Wyścig Górski, któ
rego współorganizatorem
jest już' od siedemnastu lat

redakcja „Gazety Południo
wej”. W tej trudfiej i cieka
wej imprezie weźmie w tym
roku udział około 160 za
wodników z naszą kadrą
narodową przygotowującą
się do mistrzostw świata i
ekipą kolarzy NRD.

Trasa jest urozmaicona,
prowadzi przez górzyste te
reny Polski
wymagając od kolarzy duże
go wysiłku i znajomości tak
tyki oraz techniki jazdy. U-

czestnicy XVII MWG pojadą
z Krakowa do Gorlic i dalej
Grybowa; Krynicy i Nowego
Sącza, gdzie w poniedziałek
25 bm. nastąpi zakończenie
wyścigu i rozdanie nagród
zwycięzcom. Trasa MWG li
czy 380 km i podzielona jest
na 4 etapy, w tym etap ja
zdy indywidualnej na czas z

Krynicy do Grybowa (25
km).

południowej,

TELEGRAFICZNIE
SOPOT. Podczas tenisowego

„Turnieju asów” para W. Fi-
bak, C. Dibley (Australia) po
konała debel B. Mottram (An
glia), J, Fassbender (RFN) 6'4,
7:6. Ponadto Fibak zwyciężył
Fassbendera 4:6, 6:1, 6:2, a C.
Dobrowolski przegrał z G.,
Gnettnerem (RFN) 4:6, 6:2, 4:6.

PARYŻ. Po 18 etapach kolar
skiego wyścigu „Tour de Frań- ■
ce” liderem nadal jest Francuz
B. Therenet o 8 sek. przed Ho
lendrem H. Kuipera oraz, o 1,58
mirt, przed Belgiem L. van Im-
pe.

ŁÓDŹ, w towarzyskim meczu

piłkarze Widzewa pokonali Mi
gowy zespół z NRD — Wismut
Aue 3 0 (3:0).

TARNÓW. Podczas III tii/nie-'

ju. szczypioruistek o Puchar- Od
rodzenia reprezentacja Polski
seniorek pokonała zespół junio
rek CSRS 19:18 (9:8) oraz ju
niorki Polski 19:14 (10:8).

I Zmarł L. Fischer
Iw ZAKOPANEM

I zmarł w wieku 61 lat
| mgr Ludwik FISCHER
I honorowy członek AZS,
I honorowy'
I Zakopane
| skiego
I Związku Narciarskiego,
| były wieloletni kapitan
| i wiceprezes PZN. czło-
I -nek i ekspert komisji/
| biegowej FIS oraz7 czło-
| nek władz międzynaro-
| dowej federacji narciar-
I skiej studentów (FIS-u).

GEORGES SIMENONi No T có dalej?
'

Twierdzi,’że. jest-. moim przy
jacielem? Jak? Twierdził? Nie żyje? Został tej nocy
zamordowany? Mnie to, nie dotyczy,, drogi Lechat...’
To nie rhój ssktor.c. Co?’ Mówił -o mnie Cały wieczór?
I powiada pan, że z tego • powodu go zabito?
1 Maigret położył ołówek ( wolną ręką: na nowo za
palił ■tąjkę.-. ..

'"

j -i - Tak... .Notuję,. A więc, Marc,eli... A nazwisko? P
jak .^aweT ^A ; jak - Artut-, :Ć jak Celina... Tak, yozu-
inielń..,' F.ąęaud.,: Czy posłał "pap ,do: apra^ęńnlaod-
ćiśki "pŚlców? List ;od'e ,mme? Cźy jest pań tęgo .‘ pew
ny? Papier z nagłówkiem?’ Z jakim’ nagłówkiem?
,;Brasserie des Ternes”... To możliwe. I co ja w tym
liście pisałem?

Gdyby przynajmniej nie było w pokoju pana Py-
ke’a, który tak uporczywie go obserwuje!

— Zapisuję... „Ginette wyjeżdża, do sanatorium ju-

zdrawiam...”. Podpisane: Maigret? Nie. może podpis
nie jest nodrobiony... Coś sobie przy ominam... Zaraz
pójdę, sprawdzić to i w naszych kartotekach. : Ja tram z

tam przyjechać?. Pan wię. że to nie moja sprawa... — ‘~

Już zamierzał odłożyć słuchawkę, ale nie mógł się rowana?
powstrzymać od zadania pytań, które pana, Pyke’a z ■

_ Wćzoraj. wróciła do domu,
pewnością zaskoczyły: :

_ ,

'•—Jak tam' u was, s... .

świeci? Dobrze... Jak się czegoś dowiem, zatelefonuję
do pana. Na pewno,

’

! Pan, Pyke p mić: nie .spytał, ale sposób,, w jaki, się,.
przyglądał, po .prostu zmuszał'Maigreta do-mówienia.

— Czy zna pan wyspę Poręuerolles? — zapytał, za-

paliiyszy fajkę, z— .daje Się, że jest bardżo piękną, __ _____________ __ T...______

- -

nie mniej niż Capri i wyspy greckie. Tej nocy zamor- face i jedno z profilu, przedstawiające mężczyznę bez
dpwano tam pewnego człowieka, ale to nie-mój sektor, krawata i bez kołnierzyka. Zdjęcia zrobione w ostrym
Podobno na jego barce znaleziono list pisany przeze
mnie.

— Czy sądzi pan, że to naprawdę list od pana? .

.— To, jest..zupełnie możliwe,: Imię GinetU eoś mi
przypomina. Pójdzie . pan , zę< mty;* ,

M g
* tłm W. Wąsowska

■1
, Pan\Pyke znał, już wszystkie pomieszczenia policji

I kryminalnej,- po których go oprowadzano, jako hono
rowego gościa; Teraz udał się ż Maigretem na samą

! górę budynku, gdzie przechowywane są kartoteki osób,
którć miały już dó czynienia z policją kryminalną. Ko
misarz, przebywając stale w towarzystwie , Anglika,,
zaczynał cierpieć na kompleks niższości, toteż był za-

••
. , . żenowany widokiem siwego policjanta w szarej bluzie,

i£rZfSyf,a EaTM _UCał°Y^n<^_łoer»fiS:n~_A.ani,^-1:" który po cichutku ssał jakieś cukierki.
,

'* .”T ”’’
~ Co tam u pana słychać, Langlois? Żona już zdro-

To nie żona chorowała, ale ‘teściową. :

Ach, prawdą! Przepraszam... Czy jUż była ope-

fii. Usiłował przypomnieć sobie tego człowieka. W cza
sie, gdy te zdjęcia były robione, miał 35 lat. Był chu
dy i najwidoczniej chorowity. Duży siniec pod lewym
okiem mógł wskazywać na to, że poddany był poważ
nemu przesłuchaniu, zanim oddano go w ręce foto
grafa.

Następował dość długi wykaz Wyroków. W Hawrze;
w wieku lat 17, za pobicie i poranienie. W Bordeaux,
lok później, znowu to samo, a w dodatku za pijaństwo
i bójki. W Marsylii również pobicie i porańiehie ja-

1 kiegoś typa, w podejrzanym lokalu.'

Maigret trzymał kartę tak, aby mógł ją odczytać
■również jego angielski kolega. Pan Pyke nie zdradzał

żadnego zaskoczenia, a jego wyraz twarzy zdawał się
mówić: „Mamy to sam. po drugiej stronie Kanału...”,

Dalej: Włóczęgostwo szczególnego rodzaju...”
Czy to mieli również? Innymi słowy, Marceli

zajmował się sutenerstwem. Za to zaś, zgodnie
jętym 'zwyczajem, wysłano go do Afryki dla
służby wojskowej.

„Pobicie i poranienie w Nąntes...”.
„Pobicie I poranienie w Tulonie...”.

;— A 'anturnik — powiedział - krótko T'- ’

Potem było coś poważniejszego.
„Paryż. Kradzież na przynętę”.
— Co to takiego? — zapytał Anglik.

Pacaud
z przy-
odbycia

, ,
— Niech pan sprawdzi, czy ma pan kogoś o nazwi-

słonecznie? Mistral? Ale słońce Marceli Pacaud? Na końcu lifera d.

Czy: W Londynie była lepsza pogoda? Tutaj deszcz
bębnił w dach, a wodą z Szumem spływała do rynień. Jak wytłumaczyć to człowiekowi należącemu do

— Marceli? zapytał policjant, stojąc na drabince przy "narodu, który" jest'uważany źa najbardziej pruderyj-
■■ ny w świecie?

— To jest kradzież dokonana w szczególnych wa
runkach: jakiś facet udaje się z nieznajomą dziew
czyną do bardzo podejrzanego hotelu, potem okazuje
się, że zginął mu portfel. To właśnie nazywa się kra
dzieżą na przynętę; Dziewczyna ma zazwyczaj wspól
nika. Rozumie pan?

— Rozumiem- . .

fDalsży ciąg nastąpi) Z. '(3)1

półkaćh.
— Tak, Ńięch - pan mi poda jego. kartotekę.
Oprócz odcisków palców było tam jedno zdjęcie en

świetle zakładu kryminalistyki, były bardzo kontrasto
we.

„Pacaud Marceli Józef Stefan, urodzony w Hawrze,
marynarz...”.

Maigret. zmarszczywszy brwi, przyglądał się fotogra-"

prezes AZS
i Tatrząń-
Okręgowego

'V
9


