
Min. E. Wojtaszek C Cena 1 zł

udał sic do Leningradu
MOSKWA
Środa była drugim dniem wi-

ayty w ZSRR ministra spraw
zagranicznych PRL Emila Woj
taszka, składanej na zaproszenie
rządu radzieckiego.

W siedzibie ambasady PRL w

Moskwie, min. E. Wojtaszek
wydał śniadanie na cześć człon
ka Biura Politycznego KC

KPZR, ministra spraw zagrani
cznych ZSRR Andrieja Gromy-
ki. Śniadanie, -w którym wzięło
udział wiele oficjalnych osobi
stości radzieckich, upłynęło w

przyjacielskiej, serdecznej at
mosferze;

Min. E. Wojtaszek przebywał
następnie w Akademii Dyploma
tycznej MSZ ZSRR. Dla słucha
czy i kadry naukowej tej uczel
ni wygłosił on wykład nt. głów
nych kierunków polityki zagra
nicznej PRL. E . Wojtaszek wrę
czył przedstawicielom Akademii
album „Lenin” z wpisem I se
kretarza . KC PZPR Edwarda

Gierka, w którym podkreśla
się, iż absolwenci Akademii, wy
chowani w duchu marksizmu-le-
ninizmu i socjalistycznego in
ternacjonalizmu, wnoszą godny
wkład do naszej wspólnej walki
o pokój i socjalizm na arenie

międzynarodowej o zwycięstwo
szczytnych ideałów wielkiego
Lenina.

Wieczorem min. E . Wojtaszek
udał się do Leningradu.

KRAKOWJ

W Żarnowcu powstaje jedna z

największych polskich elektrowni
szczyt owo-pompowych. Elektrow
nia zlokalizowana jest nad Jezio
rem Żarnowieckim, które będzie
główną rezerwą wody. General
nym wykonawcą inwestycji jest
„Energopol 6”. Na zdjęciu —

fragment wielkiej inwestycji.
CAF
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Kraków, czwartek 5 stycznia 1978 r,

Systematyczna rozbudowa
sieci drogowej
Nowe autostrady

A Modeiwacja dróg ttsliifcli

Artyleria izraelska
ostrzelała
libańskie miasto
LONDYN

Według doniesień z Bejrutu,
artyleria izraelska ostrzelała w

środę rakietami i pociskami ar
matnimi południowolibańskle
miasto Nabatija.

Palestyńska agencja prasowa
„WAFA” donosi, że w wyniku
tego ostrzału poniosło śmierć lub
zostało rannych
dziesiąt domów
niu.

Równocześnie
skowe libańskich sił konserwa
tywnych, przy wspar-ciu czoł
gów*, podjęły ofensywę na pozy
cje sił patriotycznych i palestyń
skiego ruchu oporu.

20 osób. Kilka-

uległo zniszcze-

oddziały woj-

Zamach bombowy
w Rzymie

RZYM

6 młodych osobników z zama
skowanymi twarzami wdarło

się w środę do rzymskiego biura

najpopularniejszego włoskiego
dziennika „Corriere della Sera”.

Napastnicy uzbrojeni w rewol
wery, rzucili w gmachu kilka
bomb zapalających. W wyniku
pożaru odniósł poparzenia odź
wierny. .

Był to jeden z serii zamachów
włoskich ekstremistów przeciw
ko dziennikarzom i wydawni
ctwom prasowym. Do odpowie
dzialności za większość z tych
zamachów przyznają się grupy
lewackie.

WALKA między zwolennika
mi dotychczasowego kierownic
twa indyjskiej Partii Kongre
sowej a grupą Indiry Gandhi

zaczęła przybierać nowe formy,
gdy nowo powołany Komitet

Roboczy rozłamowego Kongre
su pani Gandhi oznajmił,- że

„usuwa z Indyjskiej Partii

Kongresowej” Brahmanandę
Reddy’ego, legalnie wybranego
przewodniczącego Kongresu o-

raz Y. B . Chavana, przywód
cę opozycji kongresowej w7 par
lamencie.

AGENCJA TANJUG poinfor
mowała, że policja francuska
aresztowała w Wersalu pod Pa
ryżem 4 osoby, które uczestni

Oprócz tych tras, o dużym
znaczeniu komunikacyjnym,
rązbudowy wana jest systematy
cznie sieć dróg lokalnych. W

1977 roku długość ich zwiększy
łasięoponad1200km,aw1978
roku przewiduje się budowę po
nad 1300 km tych dróg oraz

wzniesienie mostów i wiaduktów
o łącznej długości ponad 1000 m.

Sporo wysiłku drogowcy wkła
dają w remonty i stałą moder
nizację sieci drogowej.

ziemiTrzęsienie
w Kostaryce

w

Jose

na czwartek silne trzęsienie zie
lni.. Na ulicach miasta powstała
panika. Jak dotąd brak informa
cji na temat ofiar i szkód ma
terialnych.

I

stolicy Kostaryki — San

wystąpiło w nocy ze środy

W 1977 roku rozpoczęto bądź kontynuowano szereg inwestycji
drogowych ważnych dla gospodarki naszego kraju. Niektóre z

nich zostaną zakończone w 1978

Do jednej z najpoważniejszych
inwestycji należy budowa auto
strady południowej z Katowic
do Krakowa, i do Wrocławia. O-

becnie-prowadzone śą prace na

31 km •. odcinku między- Balica
mi a Chrzanowem. Gotowe są

już m. in. pierwsze mosty i wia
dukty. W sumie, na tym fra-

roku.

g menele

nych ma

merskich

' '■■'" S?

Przedstawiciel OWP

zastrzelony
w Londynie

LONDYN
W środę, w siedzibie Ligi. A-

rabskiej w Londynie został za
strzelony przedstawiciel Organi
zacji Wyzwolenia Palestyny w

W. Brytanii, Said Hammani.
.Według . komunikatu

brytyjskiej zamachowcem

najprawdopodobniej Arab.
Szef specjalnego wydziału

t yterrorystycznego policji
dyńśkiej — komisarz James

vil)e nie wyklucza, że istnieje
związek między zabójstwem Sal
da Hammaniego a zamachem

bombowym, w wyniku którego
w ubiegłą sobotę zginęło dwóch

dyplomatów syryjskich.
40-letni Said Hammani był o-

so.bistym przyjacielem przywód
cy Organizacji Wyzwolenia Pa
lestyny, Jasera Arafata.

Dużym powodzeniem cieszą się na

rynku nowości z Zakładów Prze
myślu Jedwabniczego „Sil wana” w

Gorzowie Wielkopolskim — torleny
wysokostkrętne, dzianiny teksturo
wane oraz tkaniny z dodatkiem

przędzy profilowanej. W tegorocz
nej produkcji aż 52 proc, stanowią
nowości. W „Silwanie” przywiązu
je się dużą wagę do jakości wyro
bów. Już 19 wyrobów posiada znak

jakości i wszystko wskazuje na to,
że otrzymają go kolejne tkaniny.
Na zdjęciu: tkaczka Ewa Pączesna.

CAF — Gawalkiewicz

■magistrali wzniesip-
być z9 obiektów inży-
oraz wiele bezkolizyj

nych skrzyżowań. Aby zapobiec
dewastacji Puszczy. Dul.owskięj,
drogowcy . przebijają , się . przez
skały Garbu 'Łęczyńskiego. Pla
nują oni jak najszybciej rozpo
cząć równoczesną budowę od
cinka Katowice — Chrzanów.
Ostatnio rozpoczęto też przygo
towania do robót ziemnych i
wznoszenia obiektów inżynier
skich na przyszłym odcinku au
tostrady między Gliwicami i
Wrocławiem. Roboty te mają
ruszyć w pełni w br.

W najbliższych latach wyjąt
kowo auze zaoania oczekują ctro-

gowców Górnego isląstęa. vv cią
gu 3 Jat mają oni przebudować
i zmodernizować drogę U-16 mię
dzy Sosnowcem a Katowicam*

.Powstaną tu m. in. bezkolizyjne
skrzyżowania, które poważnie
usprawnią ruch. Budowana ma

byc też wschodnia obwodnica

Górnośląskiego Okręgu Przemy
słowego, która poprowadzona bę
dzie po obrzeżu lluty „Katowi
ce" w kierunku Tych. Do 1980
r. wykonaną, ma być również
trasa szybkiego ruchii ze Strze
mieszyc do Olkusza. Część tych
inwestycji w rejonie
poczęto w ub. roku,

Wokół Trójmiasta
użytku . w 1977 r.

która już poważnie
ruch na terenie tej ;

Drogowcy rozpoczęli już przy
gotowania dó budowy, autostra
dy Warszawa — Stryków (rejon
Łodzi) o długości ponad 100 um.

śnieg w Zakopanem
Szkody po wichurze

rA« •Ł

GOP-u roz-

oddano do

obwodnicę,
usprawniła

aglomeracji.

policji
jest

an
ion-
Ne-

W wariiiteli przymusu
odbyło się „referendum" w Chile

Kino „KIJÓW**

i

5—6 stycznia:
„Sprawa Gorgonowej”

— sensacyjny film polski
godz. 16.30 i 19.30

7—8 stycznia:
„Zabity na śmierć”

-

. .czarna komedia” ame
rykańska,

godz. 13.30, 15.45, 18, 20.15
9—10 stycznia:

„Zabity na śmierć"
godz. 15.45, 18, 20.15

od 11 stycznia:
„Żołnierze wolności”

IiIIcz.
godz. 16.45

„Zabity na śmierć’
godz. 20.lź

Jak było do przewidzenia, szef

chilijskie] junty wojskowej gen.

Augusto Pinochet odniósł „zwy
cięstwo” w szumnie reklamowa
nym przez niego „referendum”
przeprowadzonym 4 bm. w jed
nym

’

z najdziwniejszych „plebi
scytów” jakie zna historia.

Mieszkańcy Chile musieli od
powiedzieć na pytanie czy „w

obliczu agresji międzynarodo
wej popierają prezydenta Pino
cheta w jego obronie godności
Chile”? Rzekomą agresją miała

być uchwalona 21 grudnia 1977
r. rezolucja Zgromadzenia Ogól
nego NZ potępiająca reżim Pi
nocheta za gwałcenie praw czło
wieka. Chilijskie ministerstwo

spraw zagranicznych ogłosiło
wyniki z ok. połowy lokali wy
borczych. 77,47 proc, glosujących

napisem
z napisem
głosów u-

Jak wiadomo, reżim chilijski
konsekwentnie odmawiał wpu
szczenia przedstawicieli specjal
nej komisji ONZ, powstałej w

związku z trwającym od ponad
4 lat jawnym łamaniem praw
człowieka w Chile. Reżim woj
skowy skazał na śmierć, bez są
du, tysiące osób, tysiące osób

wtrącił do więzień i obozów kon
centracyjnych. Od dłuższego
czasu rodziny aresztowanych
uznanych przez juntę za

„zaginionych bez. wieści” bez
skutecznie domagają się wiado
mości o losie swoich bliskich.

Ogłoszone przez Pinocheta „re
ferendum”, które odbywało się
w warunkach przymusu, wywo
łało falę protestów w Chile i na

całym świecie.

Dzisiaj rano, trudne warunki

drogowe panowały w regionie
Polski południowej. Spowociowa-
ły je bHłtLyct.*, ząńueęiu i \\ lcnii-

ty. Zasypanych zostało kilkana
ście odcinków-dróg- trzeciej ko
lejności odśnieżania główine w

województwach tarnowskim i

nowosądeckim.
\V Zakopanem, śnieg sypie

niemal od 24 godzin. Na Kaspro
wym leży metr śniegu, w Zako
panem nieco ponad jiól metra,
a w Nowym 'Targu 65 cm. Silne,
zachodnie i północno-zachodnie
wiatry tworzą zaspy i utrud
niają komunikację. Drogowcy u-

trzymali przejezdność dróg Kra
ków — Zakopane, Nowy Targ —

Krościenko, (a. rak.)
Pierwsze w tym roku zimowe

huragany nawiedziły północną
część Europy zachodniej i do
tarły do Polski. Silne wiatry
przyszły z północnego Atlanty
ku, a spowodowane zostały prze
suwającym się układem niżo
wym powodującym dużą różnicę
ciśnień.

Nad terytorium Polski impet
huraganu trochę osłabł. Jednak
i tak na terenie kraju występo
wały wiatry osiągające szybkość
powyżej 25 m/sek. Wichura po
łączona z opadami śniegu spo
wodowała tworzenie się zasp.
Najsilniejsze porywy wiatru ob
serwowano w południowej czę
ści kraju, gdzie dochodziły do

27—29 m/sek., a w Lesku nawet

do 32 m/sek. W górach, okresa
mi występował jeszcze silniejszy
wiatr;

Wichura spowodowała szcze
gólnie wiele uszkodzeń na li
niach '

kolejowych, w łączności,
a także zerwała sporo linii prze
syłowych energii elektrycznej.

Groźny pożar wybuchł w ZOO w

Osnabrueek (KFN). Pastwą pło
mieni padlo 25 małp, 30 egzotycz
nych ptaków, gadów i wiele in
nych zwierząt.

Jttraty szacuje się na ok, min do
larów.

K-112

Ze sportu
wrzuciło ' kartki z

„tak”, a 19,4 proc. —

„nie”. Ponad 3 proc,
znano za nieważne.

Pinochet dowiedziawszy się o

pierwszych wynikach wyborów
zapowiedział, że dzisiaj wyśle
list do sekretarza generalnego
ONZ Kurta Waldheima stwier
dzający, iż „Chile nie życzy so
bie aby jakakolwiek komisja

\ ONZ badała przestrzeganie praw
2 I człowieka w Chile”..

NOWY JORK

W pierwszych grach turnieju te
nisowego „Mastera” uzyskano wy
niki :

Jitnmy Connors — Eddie Dibbs

7:5, 6:2; Brian Gotttried — Roscoe

Tanner 7:5, 6:2; Bjoern Borg —

Hau! Ra mirę z 6:2, 6:4; Guillsrmo

i Yilas — Manuel Orantes 6:4,

J
IJTRO pogoda w rejonie |

Krakowa kształtować się
będzie pod wpływem pod
wyższonego ciśnienia. Za- j
Chmurzenie zmienne z wię-J
kszymi rozpogodzeniami.
Rano zamglenia. W ciągu

dnia zanikające opady śniegu.
Wiatry północno-zachodnie i

północne 3—6 m/sek. Tempera- ;
tura dniem minus 3—1, nocą

przy rozpogodzeniu minus 3—6 s

|

czyły. w.. zbrójnym napadzie ńa

dom sekretarza, generalnego
Francuskiej Partii Komunisty
cznej — Georgesa Marchais, w

nocy z 24 na 25 grudnia.
WEDŁUG doniesień z Islama

badu, policja pakistańska are
sztowała co najmniej .10(1 dal
szych zwolenników byłego pre
miera Zulfikąra Ali Bhuttó, w

przeddzień zapowiedzianej na

czwartek demonstracji proie-.
stacyjnej przeciwko obowiązu
jącej w kraju godzinie policyj
nej.

. POWOŁUJĄC się na poinfor
mowane źródła w Bombaju, a-

gencja AFP pisze, że katastrofa
samolotu „Air India”, w której
zginęło 213 osąb, była następ
stwem sabotażu dokonanego
przc2T skrajnie prawicową gru
pę terrorystów hinduskich;
Grupa ta kilka dni przed kata
strofą groziła zamachem w li
ście przesianym do londyńskie
go biura ,;Air India”. 1

Nowy gatunek
skorpiona
w piaskach saharyjskich

Libijscy naukowcy odkryli o-

statnio jeszcze jeden gatunek
skorpiona na Saharze. Skorpiony
są. obecnie obiektem dużego za
interesowania nauki, zwłaszcza
.w libijskiej Dzamahini, gdzie
pustynie stanowią około 80 proc-;
terytorium kraju.

W lotnych piaskach żyje oko
ło 10 gatunków tych jadowi
tych zwierząt Spotkanie z nimi
nie należy- do przyjemności, ale
właśnie dlatego poszukują ich

naukowcy. Ich jad jest bardzo

cennym surowcem farmaceuty
cznym.

Stały kontakt

pełnił funkcję zastępcy kierow
nika Wydziału Rolnego. Od
1S72 roku do chwili obecnej, pra
cował w Komitecie Centralnym
PZPR w Wydziale Rolnym i Go
spodarki Żywnościowej. W J.97S

roku doktoryzował się w Instytu
cie Uprawy, Nawożenia i Glebo
znawstwa w Puławach.

BANK LUDZKICH
SERC

Na wniosek prezydenta miasta

Krakowa, prezes Rady Mini
strów powołał doktora Eugeniu
sza Janczarskiego na stanowisko

wiceprezydenta miasta Krako
wa. Eugeniusz Janczarski jest
znanym działaczem politycznym
i gospodarczym szczególnie
związanym z regionem krakow
skim.

EUGENIUSZ JANCZARSKI 11-

rodził się 1 czerwca 1933 r. w

Ściborzycach (woj. miejskie kra
kowskie). Ukończył Liceum Rol
nicze w Czernichowie, a następ
nie w 1955 r. Wyższą Szkolę Rol
niczą w Krakowie. Pełnił szereg

funkcji w Prezydium Powiatowej
Rady; Narodowej v *’

w samorządowych rolniczych
r.ostkach gospodarczych, w

ndtecie. Powiatowym PZPR

Miechowie. W latach

był kolejno dyrektorem
Doświadczalnej Oceny Odmian

w Łopusznej, potem dyrektorem
Wojewódzkiej Stacji Doświad
czalnej Oceny Odmian w Węgrz-
cach. W 1970 roku przeszedł do

pracy w aparacie politycznym,
najpierw w K.omitęr.i.e wojewódz
kim FZFK w Krakowie. gdńe

w Miechowie,

Ko-

w

1862—1,79
■Stacji

z seniorami
Rada Zakładowa przy Instytu

cie Technologii Nafty (ul. Łu-
kasiewie.za 1) troskliwie opieku
je się swoimi dawnymi pracow
nikami oraz ich rodzinami. Od
kilku lat organizacja związkowa
urządza dla

specjalne
wczasowe,
Wiednie '

Członkowie

Emerytów przy ITN co kwartał

spotykają się (przy herbacie) z

przedstawicielami kierownictwa

Instytutu a osoby znajdujące
się w trudniejszych warunkach

materialnych otrzymują zasiłki

pieniężne. Z okazji Nowego Ro
ku na podarunki pieniężne dla
weteranów pracy przeznaczono
kwotę w wysokości 40 tys. zło
tych.

Pani E. K . z ul. Łobzowskiej
ofiarowała do Banku Ludzkich
Serc aparat radiowy, który zo
stał przekazany jednej z pod
opiecznych Polskiego Komitetu

Pomocy Społecznej dzielnicy
Śródmieście. Diękujemy. (lov)

swych seniorów

bezpłatne turnusy
zapewniając odpo-

warunki przejazdu.
* Koła v Rencistów i
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„Tańczący jastrząb”
Zapewne nie jest łatwo od

zwierciedlić 60 lat życia ludz
kiego w naszym kraju w je
dnym, choćby dwugodzinnym
filmie. I to jeszcze takie 60 lat,
w którym jest i pierwsza, i

druga wojna światowa, i rewo
lucja społeczna wraz ze wszy
stkimi konsekwencjami, i prze
miany obyczajowe, i sprawy
polityczne itd. A taki właśnie

program-gigant założyć sobie
musiał Grzegorz Królikiewicz,
ekranizując już po raz drugi
„Tańczącego jastrzębia” Julia
na Kawalca. Pierwsza adapta
cja — telewizyjna, pojawiła się
dwa lata temu, druga — kino
wa, wchodzi właśnie na ekran

„Sztuki”.
„Tańczący jastrząb”, napisa

ny przez Kawalca w 1964 roku,
to życiorys ambitnego, zdolne
go i upartego chłopa, który
chcial dogonić, a nawet prze
gonić „umierający świat miesz
czan” — jak napisał autor.

Książka jest swoistą mową o-

brończą wygłoszoną nad czło
wiekiem, który „żył w oszoło
mieniu” i dlatego trzeba go u-

sprawiedliwić za zło, które po
pełniał. Przyjęty przez pisarza
pryzmat relacji — poprzez
śmierć — na życie, w którym
już nic nie można zmieniać, a

zaledwie domyślać się można

słów i emocji, ma swoje
sekwencje formalne. Są

i ustawiczne nawroty czasu

mięci, słów i obrazów,
specyficzna konwulsyjność nar
racji, ale i duży ładunek e-

mocjonalny samego opisu.
Zarówno duża emocjonalność

opisu, jak i jego konwulsyj
ność są zwykłymi, „codzienny
mi” cechami warsztatu Grze
gorza Królikiewicza. Autor „Na
wylot” i'„Wiecznych pretensji”
zawsze realizuje swoje filmy
jakby „w biegu”. Nie trzeba się
więc dziwić, że i tu kamera
ani przez moment; nie staje w

miejscu. Jest gwałtowna, ner
wowa, z pełnym upodobaniem
łamiąca wszystkie' podstawowe
zasady obrazu: poczynając od
kształtu przedmiotu, a na za
sadach perspektywy kończąc.

Ma to oczywiście swoje uza-

g sadaicnie w typach emocji, o

których film chce mówić, ale z

drugiej strony taka nadmierna

pracowitość kamery zaciemnia
odbiór, czyniąc niektóre frag
menty opowieści mało komuni-

ikatywnymi.
Cały film jest, ujawnioną o-

twarcie próbą wyostrzenia psy-
chologiczno-spolccznej analizy
powieściowej. Od początkowe
go zamazania pryzmatu śmier
ci — aż do stworzenia zupełnie
nowego głównego bohatera.

Miejska ukochana Topornego
mówiła do niego w powieści
pieszczotliwie: „mój ty piękny,
czarny tygrysie” — i ten mo
ment urody bohatera był u Ka
walca często podkreślany. Jak
by pisarz, chcial powiedzieć, że

z urodą
wszelkie
szczali'
bte jego
ty, jego,
Królikiewicz

łatwiej przeskoczyć
bariery „świata mie-

latwiej przyswoić so-

gesty, jego przedmio-
wreszcie, wartości,

świadomie zrywa
z tym swoistym ułatwieniem.

Baje swojemu Topornemu twarz

i postać Franciszka Trzeciaka,
filmując go tak, aby tę nija-
kość rysów zabarwić agresją,
gwałtownością, wściekłością,
złością.

Ale też wszystkie te uczucia

mają w filmie uzasadnienie

-psychologiczne: Toporny jest
niemal klinicznym opisem zapie
kłego kompleksu niższości, po
kazywanego jakby w ustawicz
nej walce z szaleńczą ambicją,
która za wszelką cenę i „po tru
pach” pcha bohatera ku... spra
wdzonym, a w dzieciństwie nie-

siągalnym, akcesoriom dobrze

urządzonego świata mieszczan.
Jak przystało na taki właśnie

opis .kompleksu niższości —

Toporny jest nie tylko agresy
wny, ale także żyje w ustawi
cznej potrzebie mszczenia się
na ludziach o lepszym starcie,
na ich przedmiotach, którymi
on wciąż nieudolnie się posłu
guje. Jest człowiekiem nie
skończenie gardzącym tymi, do

których chce dojść. A więc
jakby od samego początku po
głębia Królikiewicz (wbrew po
wieści) etap klęski bohatera,
stan tragedii, nieprzystosowa
nia.

Film mocno zwraca więc u-

wagę na to, że rewolucja spo
łeczna tworzyła także i ludzi
kalekich, dla których postęp, to

możliwość wejścia w stare, eli
tarne układy, dawniej im nie
dostępne z przyczyn pochodze
nia społecznego.

Ten film nic jest przeciwko
opornym. Ale przeciw’ odcięciu
się od własnych korzeni, prze
ciwko tragedii urwanej trady
cji i zgubionej godności. Tylko
że, niestety, jest tak małoz ko
munikatywny, żę wszystkich
tych, autentycznych przecież
wartości, bardziej trzeba się do
myśleć, niż je zobaczyć.

MARIA MALATYfi:::A

Z obrad Komisji RN m. Krakowa

Debata nad projektem planu
spoleczna-gospodarczego rozwoju

naszego miasta I regionu

(Z KW/WU)

W tym roku ludność Krakowa
i województwa krakowskiego
ma się zwiększyć do 1.165,7 tys.
osób, a zatem o 1,1 proc. W wy
niku dalszych procesów urbani
zacyjnych na koniec bież. roku
w miastach naszego regionu bę
dzie zamieszkiwało 69,9 proc, je
go obywateli.

Przewiduje się, iż globalne
przychody pieniężne ludności w’
r. 1978 sięgną 47,9 mld zł, a więc
wzrosną o 8,2 proc, w porówna
niu z r. 1977. Dodać należy, iz

wypłaty z funduszu płac pod
niosą się o 5,8 proc. tj. do 28,1
mld

10,8
tym
13,3
mld

chody
sprzedaży państwu
rolnych
co oznacza

do r. 1977 o 15 proc.

Wartość sprzedaży detalicznej
ma wynieść ogółem 38,8 mld zł,
W tym w handlu detalicznym
— 32,4 mld zł, w gastronomii —

2,7 mld zł i w bezpośredniej
sprzedaży z hurtu — 3,7 mld
zł. Oznacza to m. in. wzrost

sprzedaży detalicznej dla lud-

uspo-
mln zł,

proc., w

rokiem,

■dlowych i usługowych, zwłasz
cza na nowych osiedlach, gdzie
sieć sklepów i punktów świad
czących usługi jest niezwykle
uboga, (bp)

W NOWYM roku, jako pierw
sze w polskim górnictwie, eks
perymentalnie wprowadziło u

siebie czterobrygadową organi
zację pracy 5 kopalń woj. ka
towickiego: „Wujek”, „Janina”,
„Julian”, „Wawel” i „1 Maja
Za miesiąc wydobycie na no
wych zasadach rozpocznie tak
że kopalnia „Szczygłowice” z

Zabrzańskiego Zjednoczenia
Przemysłu Węglowego.

ZADANIA handlu i spółdziel
czości związane z poprawą zao
patrzenia rynku i funkcjono
wania placówek handlowych —

stanowią główny' temat obrad

zwołanego na dziś do Warsza
wy plenum Zarządu Głównego
Związku Zawodowego Pracow
ników' Handlu i Spółdzielczości. i

zł, świadczeń społecznych
proc., tj. do 5,4 mld zł,
wypłat emerytur i rent

proc. tj. do kwoty ok.

o

w

o

4
zł. Szacuje się też, iż przy-

ludności rolniczej ze

produktów
sięgną ok. 4 .3 mld zł.

wzrost w stosunku

Trwa lot

J1

••

Kosmonauci: Jurij Romanien-

ko_, i Gięorgij. Gręczko kontynu
owali w środę prace na piloto
wanej stacji ija.u_kp.wej ,,Salut-6'’.
Zakończyli oni eksperyment w

zakresie badań rozwoju
zmów ziemnowodnych
runkach oddziaływania
ków lotu kosmicznego.

Wyniki tych eksperymentów
zostaną dostarczone na Ziemię,
w celu przeanalizowania w wa
runkach laboratoryjnych.

organi-
w wa-

czynni-

Kazimierz
KK PZPR

Sekrcta-

Wy dział u

ności o 8,5 proc. Przewiduje się
ponadto, iż wartość usług świad
czonych przez placówki
łacznione sięgnie 6.066
a zatem wzrośnie . o lu

porównaniu z ubiegłym
a przez placówki nieuspołecznio
ne — 1 .444 min zł (wzrost o-17,8
proc.).

O wszystkich tych sprawach
poinformowani zostali wczoraj
członkowie Komisji Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego, Zagos
podarowania Przestrzennego i

Ochrony Środowiska. RN ni.
Krakowa podczas posiedzenia,
poświęconego debatom nad pro
jektem planu społeczno-gospo
darczego rozwoju naszego mia
sta i regionu oraz budżetu na

1978 r. W posiedzeniu, któremu

przewodniczył mgr Apolinary
Kozub, uczestniczył prezydent
m. Krakowa Jerzy Pękala.

Omawiano najbardziej new
ralgiczne problemy, wysuwając
wiele wniosków. Postulaty doty
czą skoncentrowania większych
mocy produkcyjnych przedsię
biorstw budowlanych naszego
regionu na zadaniach inwesty
cyjnych i remontowych na na
szym terenie. Prezydent m.

Krakowa wystąpi do władz

centralnych o zwiększenie środ
ków finansowych na budowę
domów mieszkalnych, których
realizacja musi rozpocząć się ,w

tym roku, aby
oddawać
Na czoło

sprawa
wiednich
sterstwo Energetyki
Atomowej dla przebudowy Elek
trowni w Skawinie, która ma

dostarczać ciepła dla przyszłych
południowych zespołów osiedlo
wychKrakówa?“'''''

Postulowano, również koniecz
ność włączenia ęló tegorocznego
planu sprawy budowy nowo
czesnego kombinatu mięsnego
dla naszego miasta, podobnie
jak dużej, nowoczesnej piekarni
oraz nowych zakładów przemy
słu mleczarskiego. Podkreślano
konieczność pełnej realizacji i

przyspieszenia inwestycji hari-

można

do użytku w

wysuwa się
zabezpieczenia
funduszy przez Mini-

i Energii

je było
r. 1979.
również

odpo-

POSELSKA WIZYTACJA

Mini-

o roz-

wiele

Sejmowa Komisja Zdrowia i

Kultury Fizycznej przebywa od
3 stycznia w woj. nowosądeckim,
gdzie najwięcej uwagi poświęca
realizacji uchwały Rady
strów nr 306 z 1972 roku,
woju Zakopanego.

Komisja stwierdziła, że

spraw zasadniczych Zakopanego
uporządkowano przez tych 5 lat.
Uchwała wyznaczyła właściwe
kierunki działania, celem dal
szego rozwoju Zakopanego. Ten

podstawowy postulat w dużej
mierze zrealizowano.

Dokonano olbrzymiego kroku
na wielu płaszczyznach. Opraco
wano plany zagospodarowania
Zakopanego, Tatrzańskiego Par
ku Narodowego i Podtatrza.
Skanalizowano sporą część Za
kopanego.

PRZERWA

W DOSTAWIE PRĄDU
Zakład En^rgetyessny Kraków,

przeprasza za przerwę w dostawie

energii elektrycznej:
— dnia G stycznia, w godz. 8—

16, przy ul. Królowej Jadwigi --

od Strzelnicy dó nr 262, Dolina

Kogucia, Agrestowej, Jesionowej,
Motelowej,
Lipca.

Bliższych
Bejon Energetyczny'/„Krowodrza”
— telefon 170-44 wewn. 354. K-85

Czei emcliowej, 28

informacji udziela

Linia kolejowa Sucha—Zako
pane została zelektryfikowana;
miasto otrzymało prawie tysiąc
nowych miejsc hotelowych. Po
wstał Tatrzański Fundusz Roz
woju, który pozwala na prowa
dzenie inwestycji uzupełniają
cych.

Przy analizie realizacji uchwa
ły w zakresie inwestycji komisja
oparła się w dużym stopniu na

opinii Najwyższej Izby Kontro
li oraz na obserwacjach w te
renie. Stwierdzono, że na 64 po
zycje inwestycyjne, zrealizowa
no już 24; w toku realizacji
znajdują się 23, a 17 to obiekty
jeszcze nie rozpoczęte. Na tym
opóźnieniu najbardziej ucierpiał
pion usług i handlu, a tym sa
mym wczasowicze, przyjeżdża
jący do Zakopanego.

Nie rozwiązany pozostaje rów
nież Kapitalny dla Zakopanego
problem ogrzewania i opalania
miasta. Nitka gazowa, która
miała być doprowadzona pod
Tatry z Myślenie, xnie ruszyła
jeszcze ze stacji końcowej, bo w

tej sprawie, ciągle brak ostatecz
nej decyzji. A Zakopane spala
120 tys. ton paliw stałych i w

dniach bezwietrznych w wąskiej
dolinie pod Tatrami wisi smog.

Komisja sejmowa po opraco
waniu całości .materiałów przed
stawi swoje dezyderaty- odpo
wiednim organom wykonaw
czym. (A. Rak.)

Spotkanie K. Barcikowskiego
z 'przedstawicielami krakowskich
środowisk twórczych

Jednym z akcentów przygoto-; Twórcy i działacze kulturalni
wań w naszym regionie do II ■z zainteresowaniem wysłuchali
Krajowej Konferencji PZPR, by
ło wczorajsze spotkanie zastęp
cy członka Biura Politycznego
KC PZPR, I sekretarza KK

PZPR — Kazimierza Barcikow
skiego z reprezentantami kra
kowskich środowisk twórczych
oraz instytucji kulturalnych.

Zgromadzeni w klubie „Kuźni
ca” odbyli gospodarską rozmo
wę o węzłowych problemach
społeczno-politycznych i gospo
darczych kraju i regionu. W

spotkaniu tym uczestniczyli
również: sekretarz KK PZPR —

Jan Grzelak oraz kierownik

Wydziału Pracy Ideowo-Wycho
wawczej KK PZPR — Jan Bro-

niek.

Na warsztacie
twórców

Na pytanie — nad czym pra
cują, odpowiedzieli dziennikarzom
PAP: - ■■— '

HENRYK STAŻEWSKI: 'Moje
prace z ostatnich lat znalazły
się na otwartej właśnie w „Za
chęcie” wystawie laureatów na
gród ministra kultury i sztuki w

dziedzinie plastyki. Przygotowuję
się też do wystawy w Holandii.

PIOTR PERKOWSKI: Po nie
dawno napisanym II kwartecie,
pracuję obecnie nad II symfo
nią, której ukończenie przewidu
ję na jesień 1978 roku. Kompo
nując, nie myślę o określonych
wykonawcach mych utworów.

Pozą pracą twórczą, bardzo ab
sorbuje mnie działalność społecz
na w związku Kompozytorów
Polskich.
‘KRZYSZTOF ZANUSSI: W naj

bliższym czasie rozpoczynam
zdjęcia do filmu fabularnego wg
własnego scenariusza pt. „Spira
la”. Akcja rozgrywa się częścio
wo w górach i dotyczy m. in.

mego ulubionego motywu, jakim
jest wspinaczka. Głównym moty
wem są jednak rozważania o

sensie życia. W dalszych planach
— reżyseria w teatrze i być mo
że realizacja filmu za granicą.

informacji K. Barcikowskiego na

temat niektórych zagadnień go
spodarczych i socjalno-politycz-
nych stanowiących przedmiot
szczególnej uwagi partii. Ich

rozwiązanie —■czym zajmie się
II Krajowa Konferencja PZPR
•— uzależnia dalszy postęp w

dynamicznym społeczno-gospo
darczym rozwoju kraju, prze
zwyciężenie niektórych trudno
ści i napięć oraz poprawę zaopa
trzenia ludności w towary i ar
tykuły pierwszej potrzeby. Nasi

twórcy i działacze kulturalni

dali wyraz zainteresowaniu się
tymi problemami, zajmując się
żywo' poprawą stopnia efekty
wności gospodarowania, działal
nością handlu zagranicznego i

jego poszczególnych służb, po
prawą struktury eksportu, pro
dukcją rynkową, nieprawidło
wościami w funkcjonowaniu nie
których dziedzin społecznych i

gospodarczych. W licznych wy
powiedziach zwrócili uwagę na

sprawę poprawy bazy
' kultural

nej w kraju i naszym mieście,
postulując, m, in... iinalizację
zwłaszcza tych obiektów, które

znajdują się w toku rozbudowy,
jak np. Muzeum Narodowe.

Szczególnie te ostatnie problemy
stanowić będą przedmiot od
dzielnego spotkania przedstawi
cieli środowisk twórczych i in
stytucji kulturalnych Krakowa
z naszymi władzami polityczny
mi. (j. tom.)

Co słychać?
.Już po raz trzeci — Bar-

bra Streisand i Robert Red-

ford — uznani zostali za

najpopularniejszych aktorów
roku w plebiscycie przepro
wadzonym przez Stowarzy
szenie Prasy Zagranicznej w

Hollywood. Podstaioę oblicza
nia popularności aktoróio
stanoioi w tym plebiscycie
loysokość wpływów kaso
wych z filmów; w których
aktorzy grają czołowe role.

Karambol

200 samochodów

mgły, na au-

Wenecją i
w środę do

samochodów.

RZYM
W wyniku gęstej

tostradzie między
Mediolanem doszło
karambolu ok. 200
6 osób zginęło, a ponad 30 od
niosło obrażenia. Stan 3 osób jest
krytyczny.

Mgła była też przyczyną kil
ku karambóli w poprzednim
dniu na tej samej autostradzie,
na. odcinku pomiędzy Bergamo i

Brescią. Wówczas 9 osób zginę
ło, a ponad 100 zostało rannych.

PARYŻ
Celnicy na paryskim lotnisku

Orły skonfiskowali 8,5 kg kokai
ny, wartości ok. 5 min franków

(prawie milion dolarów).
Jest to największa jednorazo

wa konfiskata tego narkotyku
we Francji. Kokaina była ukry
ta w walizkach- i . podwójnym
dnem, należących do pewnej Bo-

liwijki, która podróżowała na

trasie Lima — Damaszek.

Politycznych
4 bm. odbyło się posiedzenie

Krakowskiej Komisji Porozu
miewawczej Partii i Stronnictw

Politycznych.
W posiedzeniu udział wzięli:

ze strony PZPR — z-ca członka
Biura Politycznego KC PZPR, I

sekretarz KK PZPR

Barcikowski, sekretarz
Jan Grzelak, członek
riatu KK, kierownik

Organizacyjnego Bolesław Grze
siak; ze strony ZSL — prezes
KK ZSL Władysław Cabaj, se
kretarz KK ZSL Tadeusz Grusz
ka; ze strony SD — prezes KK

SD Jan Janowski, sekretarz KK

SD Tadeusz Nowiński.
Omówiono wyniki konsultacji

kandydatów na radnych w wy
borach do rad narodowych sto
pnia podstawowego oraz dalsze
zadania instancji partyjnych i
stronnictw politycznych w kam
panii wyborczej. Komisja przy
jęła też plan pracy na 1978 r.

wizytę w

Asuanu do

amerykański
wycofaniem

Prez. J. Carter
w Paryżu

Prezydent USA, Jimmy Carter

zakończył w środę
Egipcie.

Przed odlotem z

Paryża, przywódca
opowiedział się za

Izraela z terytoriów (Skupowa
nych i uznaniem słusznych praw
narodu palestyńskiego, uwzględ
niając, jak to określił, wszyst
kie aspekty tego zagadnienia,
przy jednoczesnym „okazywaniu
elastyczności”. Poparł bezpo
średnie rokowania egipskó-izra-
elskie, zalecając ich kontynuo
wanie. Zignorował całkowicie

Organizację Wyzwolenia Pale
styny — opowiadając się jedno
cześnie za „rozwiązaniami cało
ściowymi”.

Ta ogólnikowa deklaracja nie
zadowoli ani ogółu' państw a-

rabskieb, ant organizacji pale
styńskich;7

■-
W środę po południu prez.

Carter przybył z wizytą do Pa
ryża. Przeprowadzi on rozmowy
z szefem państwa francuskiego
Valerym Giscard d’Estaing.

Oświadczenie

prez. Sadata
NOWY JOKIŁ
W wywiadzie dla amerykań

skiej rozgłośni telewizyjne.!
„ABC” prezydent Egiptu, Anw.ir
Sadat oświadczył, że porozumiał
się do pewnego stopnia z Jimmy
Carterem nt. problemu palestyń
skiego na zachodnim brzegu Jor
danu i w strefie Gazy. Sadat nie

podał szczegółów tego porozumie
nia, komunikując, że

ono ujawnione 15 bm.

prasowe zwracają uwagę, że

tym właśnie dniu odbędzie
spotkanie ministrów spraw
granicznych Egiptu i Izraela.

zostanie

Agencje
w

się
za-

CZAS PRACY PLACÓWEK HANDLOWYCH,
GASTRONOMICZNYCH I USŁUGOWYCH

W SOBOTĘ 7 STYCZNIA

W dniu tym czynne będą:

— 50 proc, sklepów z art. spożywczymi o obsadzie wielo
osobowej i wszystkie branżowe sklepy piekarnicze — w godzi
7—13;.

— domy towarowe i spółdzielcze domy handlowe — w godz.
9—16;

— sklepy z artykułami do produkcji rolnej — jak w po
zostałe dni tygodnia;

— sklepy filatelistyczne — w godz. 10—16;
— punkty sprzedaży PUPiK RSW „Prasa—Książka—Buch”

oraz wyznaczone placówki z artykułami pamiątkarskimi i
kwiaciarskimi — jak w pozostałe dni tygodnia;

— wypożyczalnie sprzętu turystyczno-sportowego, parkingi,
stacje benzynowe i stacje obsługi samochodów — jak w po
zostałe dni tygodnia;

— placówki gastronomiczne — jak w pozostałe dni tygodnia;
— zakłady fryzjerskie i kosmetyczne — w godz. 8—14, a zlo

kalizowane w hotelach i na dworcach PKP — jak w pozo
stałe dni tygodnia;

— zakłady fotograficzne —- w godz. 10—16, a punkty ru
chome w miejscach nasilenia ruchu turystycznego — jak w

pozostałe dni tygodnia.
W najbliższy poniedziałek, 9 stycznia, sklepy z artykułami

spożywczymi oraz, domy towarowe i spółdzielcze domy han
dlowe, pracujące W sobotę 7 stycznia — będą czynne od

godz. 12.

PT Klienci proszeni są o wcześniejsze dokonywanie za
kupów. K-97 a
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Na marginesie konkursu «Wiosna 77»

Szlachetna rywalizacja
nie do końca przemyślana

Drugi etap konkursu „Wiosna 77” (niech jego tytuł nikogo
nie myli, rywalizacja trwała do ostatnich dni grudnia ub.r .),
został oficjalnie zakończony, wyniki ogłoszone, nagrody rozdane.
Jak już wiemy wygrało krakowskie Podgórze, drugie miejsce
zajęły Myślenice, a trzecie również dzielnica Krakowa_
Krowodrza. Zgodnie z regulaminem nagrody mają być wy
korzystane do końca I półrocza bieżącego roku na dalszą po-
prawę estetycznego wyglądu i czystości dzielnie i miast,

tym _TMku ogłoszony zostanie prawdopodobnie kolejny
naczelnicy ruszą do akcji. Za-

jednak kilka pytań.
konkurs „Wiosna 78”. I znów
nim to nastąpi zadajmy sobie

Celem
konkursu w myśl 2

punktu regulaminu jest
„Wzmożenie działalności

wszystkich dzielnicowych i

miejskich służb gospodarki ko
munalnej 1 innych właściwych

Nowości

wydawnicze
Frances A. Yą|es. Sztuka pamię

ci. Tłum. W. Radwański. PIW. Str.
47?. Cena 70.— Autorka przedsta
wia dzieje pamięci od starożytno
ści greckiej po renesans, analizu
je wpływ mnemoniki w dziedzinie

filozofii, religii, malarstwa, teatru

itp. Wiktor Weintraub. Dd Reja do

Boya. PIW. Str. 437. Cena 80:—
Zbiór studiów poświęconych pro
blemom literackim renesansu, ba
roku, działalności wybranych pi
sarzy. Zbigniew Raszewski. Krót
ka historia teatru polskiego. PIW.
Str. 276. Cena 120.— Walentyna Naj-
dus. Lenin wśród przyjaciół i zna
jomych w Polsce. KiW. Str. 400.
Cena 80.— Autorka przedstawia
miejsca, w których przebywał Le-.

nln, ludzi, wśród których się obra
cał.

Tadeusz Makarczyński. Cyganie
wachtmeistra Schultza. PIW. Str.
122. Cena 15.— Tomik zawiera dwa

opowiadania (tytułowe i „Wyrok”/,,
których akcja toczy się w okupo
wanej Polsce w 1944 r.

Józef Szamrej. Przestępstwo po-
plecznictwa w polskim prawie kar
nym. WPrawn. Str. 187. Cena 50.—

Janusz Magnuski. Armata dywi
zyjna ZiS-3 . MON. Str. 15. Cena
10.— Opis konstrukcji i działania.

Cieszyn. PPWK. Cena 12.— Plan
miasta.

Kijów w bardzo szybkim
tempie rozbudowuje się. W

głębi panorama nowoczesnej
dzielnicy Ukrainy — Darni-

cy, na pierwszym planie most
na Dnieprze.

resortów oraz pobudzenie akty
wności zaangażowania mieszkań
ców osiedli, przedsiębiorstw i

instytucji na rzecz popra
wy porządku i estetycznego
wyglądu dzielnic, miast i osied
li w naszym województwie.

Z regulaminu wynikało dalej,
iż zadania pierwszego etapu
miały być wykonane własnymi
siłami urzędów, zaś zadania dru
giego etapu „winny być w za
sadzie realizowane w formie

czynów społecznych mieszkań
ców lub przedsiębiorstw, insty
tucji, szkół i innych zakładów

pracy” zlokalizowanych na te-

terenie danej dzielnicy czy mia
sta.

NIERÓWNE SZANSE

W większości wypadków tak też

było. Trudno jednak nie zauwa
żyć, że w ten sposób pomyśla
ny konkurs mimo szlachetnej
idei z góry niejako zawęża gro
no uczestników, spośród którycn
w ostatecznej rozgrywce wyło
nieni zostaną laureaci.

Największe bowiem możliwo
ści wykazania się mają te o-

'

środki, w których jest kilka

dużych zakładów pracy. Takie

przedsiębiorstwa posiadają po
pierwsze: wypróbowanych lu
dzi, na których można liczyć,
tym bardziej, żę z reguły z efe
któw danego czynu społeczne
go będzie przede wszystkim ko
rzystała załoga, która w nim n-

czestniczyła, po drugie: mają
spore możliwości finansowe, po
trzecie: dysponują odpowiednim
sprzętem, a jeśli nie, to kontak
tami, dzięki którym otrzymanie
sprzętu jest możliwe np. w dro
dze sąsiedzkiej wymiany. Atu
tów tych pozbawione są w

większości miasteczka nie po
siadające dużego przemysłu.

SPECYFIKA TERENU
WYMAGA...

Druga ze spraw, nie uwzględ
niona dostatecznie w założe

niach konkursu, a zasadniczo
wpływająca na jego wynik koń
cowy, to.odpowiednie tereny, na

których można efektownie go
spodarować. Jakże bowiem ucz-

eiwie rozliczyć z zakładania no
wych zieleńców i terenów re
kreacyjnych zestawiając na ró
wnych prawach i obowiązkach
takie np. dzielnice: Śródmieś
cie.—i Nowa Huta. Podobnie ma

się rzecz z innym zadaniem kon
kursowym — wyburzeniami sta
rych ruder. Ile obiektów do

wyburzenia znajduje się w Pod
górzu, a ile w Nowej Hucie?
Czy to zadanie można równo
rzędnie traktować w przytoczo
nych dzielnicah?

Regulamin konkursu nie jest
elastyczny, a powinien być. Ka
żda dzielnica i każde miaste
czko ma inne problemy i inne
możliwości. Ważniejsze dla Śró
dmieścia jest uporządkowanie
starych podwórek, ważniejsze
dla Proszowic wyburzenie ru
der przy głównej ulicy, Krowo
drza zaś powinna dalej powięk
szać tereny rekreacyjne, służą
one bowiem całemu miast*.

Dlatego zadania konkursowe nie

mogą być sztywne. Warto pun
ktować nie tylko wykonanie na
rzuconych inwestycji, ale rów
nież realizację własnych pomy
słów, wynikających z dobrej
znajomości specyfiki dzielnicy i
miasta.

STOSUNEK
DO WŁASNYCH
ZOBOWIĄZAŃ

Jest jeszcze jeden problem, na

który komisja konkursowa, sko
ro już wkłada tyle swojej pra
cy, powinna mieć większy
wpływ niż dotychczas. Chodzi
mi mniej ńi więcej tylko o sto
sunek naczelników dzielnic 1

gmin do konkursu. ’ Jednoznacz
nym wyrazem tego stosunku

było traktowanie komisji spra
wdzającej wykonanie zadań

drugiego etapu.
’

W dzielnicach 1 miastach, w

których konkurs był traktowa
ny poważnie, „objazd” przygo
towany został bardzo solidnie.
Kierował nim sam naczelnik ze

sztabem ludzi odpowiedzialnych
za wykonanie konkretnych za

dań i świetnie w ich realizacji
zorientowanych. Tam zaś, gdzie
konkurs potraktowano jako
„dopust boży”, delegowano do

komisji urzędnika, który albo

pracował dopiero od trzech mie
sięcy, albo po rocznym urlopie
nie był na bieżąco zorientowa
ny, albo wręcz nie umiał tra

fić pod konkretne adresy w

swoim w końęu. miasteczku.
Bywało też, że pokazywano ko
misji inne inwestycje niż te,
które, zostały zgłpszone do kon
kursu, wmawiając, że o nie
właśnie chodź:. Tylko, sumien
ność i wnikliwość członków ko
misji pozwoliła na wyjaśnienie

tych, nazwijmy rzecz łagodnie,
„pomyłek”.

Nie podważam zasadności
organizowania takiego kon

kursu, nie neguję również o-

głoszonych wyników. Trudno
bowiem, odmówić dzielnicy
Podgórze, Myślenicom, Krowo
drzy i ich władzom ogrom
nych ambicji i rzeczywistego
wkładu pracy w stałe upięk
szanie swych terenów. Wyda-
je mi się jednak, że skoro
konkurs ma zaktywizować
całe województwo, musi być
pomyślany tak, aby dawał
wszystkim równe szanse, a

tych, którzy go lekceważą —

rzetelnie rozliczał.
E. SMJĘDER-BAUEROWA

NOWY ROK NA STARYCH BUDOWACH

Obiekty służby zdrowia
Na dobry początek rajdu po

budowach obiektów służby
zdrowia w Krakowie wybiera

my żłobek w os. Piastów , w

Nowej Hucie. Plan finansowy
opiewał w 1977 roku na sumę
1.300 tys. zł, wykonanie — na

1.600 tys. zł. Przekroczony plan!
— To ewenement rzadko noto
wany w kronikach budowy o-

biektów zdrowia. W tym roku
żłobek zostanie ukończony.
Trzeba to zapisać — z uznaniem
—. na konto Hutniczego Przed
siębiorstwa Remontowego, któ
re jest jego wykonawcą.

Skoro mowa o zeszłorocznym
dorobku inwestycyjnym służby
zdrowia w Krakowie — trzeba

wymienić, niedawno oddany,
żłobek w os. Kazimierzowskim.

Piękny, wspaniale wyposażony
(jedno miejsce kosztuje ok. 100

AUTOBUS
na płynny gaz

DAF

miejski
gazem

W sto-

konwen-
ciężaru

Holenderska firma

opracowała autobus

napędzany płynnym
propan-butan (LPG).
sunku do pojazdu
cjonalnego wzrost

wyniósł około 200 kg, ze I

względu na zmianę zbiorni- (
ków paliwa. (

Silnik ma lę samą moc, f

spełnia natomiast z dużym •

zapasem wszystkie wymaga- 2
nia norm w zakresie toksycz- 7
ności spalin. Zmniejszyła się S
hałaśliwość z 88 do 81 decy- (
beli, przy czym możliwe jest (
dalsze wyciszenie silnika po (
modyfikacji układu wyde- (
cliowego. .

Oto propozycja z czarnego szy
fonu na obecny karnawał.

Starym,
jed-

Wykonawcy — Krakow-
Robót

— po-
sporo

wyko-
Budownictwa

— planowa-
— zadań

tys. zł), co zawdzięczać trzeba

przede wszystkim zapobiegli
wości jego kierowniczki p. Ha
liny Cikowskiej. Na długo
przed oddaniem do użytku in
teresowała się ona wykończe
niem i wyposażeniem żłobka.

Godny naśladowania przykład
uczestnictwa użytkownika w

budowie — mówią mi zarówno
w Wydziale Zdrowia jak i w

I Dyrekcji Rozbudowy Krako
wa.

W ostatnim dniu starego ro
ku zgłoszony został do odbioru
żłobek w Prokocimiu

Koińisja' nie odebrała go
hak.
skiemu Przedśiębiórsttuu
Elewacyjno-Budowlanych
zostało bowiem jeszcze
rzeczy do uzupełnienia.

Nawet w połowie nie
nał Kombinat

Mieszkaniowego
nych na 1977 rok — zadań na

budowie „żłobka medyków” w

Bieżanowie. Do pełnego wyko
nania planu zabrakło
min zł.

Ukończenie budowy
chodni rejonowej przy
woradomskiei przesunięte
stało : na ostatni kwartał
roku. I ten nowy . termin
łatwo będzie jednak dotrzymać
Przedsiębiorstwu Rewaloryzacji
Zabytków, skoro rok 1978 za
czyna z zaległościami blisko
850 tys. zł (połowa zeszłorocz
nego planu). Budynek przy
chodni jest w stanie surowym,
zawiera on 10 gabinetów lekar
skich, będzie kosztować łącz
nie ponad 7 min zł. Rozpoczął
się 4 rok budowy przychodni
— tak wyczekiwanej przez
mieszkańców tego rejonu Kra
kowa. (n)

prawie

ul.
przy-

. No-
! ZO-

1978
nie

Warunek —

grupa inwalidzka
Czytelniczka. Mam 55 Lat ży

cia i 26 lat pracy. Czy istnieje
szansa wcześniejszego przejścia
na emeryturę czy też 30-letni
staż pracy jest warunkiem ab
solutnie koniecznym?

Jeśli chodzi o osoby zdrowe

(kobiety) 30-letni staż jest ko
nieczny, natomiast w przypad
ku choroby i zakwalifikowania

przez Komisję Lekarską ZUS
do i lub, 11 grupy inwalidów,
albo III (ale tylko w związku z

wypadkiem w pracy lub choro
bą zawodową), warunkiem uzy
skania wcześniejszej emerytu
ry jest ukończony wiek (55 lal)
i 20-letni staż pracy. Tak więc
w Pani przypadku wcześniej
sza emerytura uzależniona jest
od zakwalifikowania jej do

grupy inwalidzkiej. Wniosek o

ew. przebadanie złożyć należy
w Wydz. Rent ZUS Kraków,
Pędzichów 27. (mar)

Wolne soboty 1978 r.

Czytelnicy. Corocznym zwy
czajem, prosimy o podanie w

rubryce „Pocztyliona” wolnych
od pracy sobót w 1373 roku...

Wolne soboty w roku 1378

przypadają w dniach: 7 stycz
nia, 11 lutego, 4 marca, 8 kwie
tnia, 1S maja, 10 czerwca, 8

lipca, 5 sierpnia, 2 września, 7

października, 11 listopada i 2

grudnia, . (am)

Kredyt na inwentarz
Józef S. Gołcza, Planuję w

przyszłości podjęcie w moim go
spodarstwie specjalizacji, in
teresuje mnie chów bydła mle
cznego. Obecnie posiadam tyl
ko 2 krowy. Czy na powiększe
nie stada uzyskam pożyczkę
bankową?

Oczywiście. Bank Spółdziel
czy udziela na ten cel kredy
tów na bardzo dogodnych wa
runkach. Oprocentowanie wy
nosi 1,2 proc, rocznie, okres

spłaty 5 lat z trzyletnią ka
rencją. Ponadto istnieje możli
wość umorzenia części kredy
tu. (lis)

Alimenty polubownie?
K. T. Rozwodzimy się z mę

żem. Sprawy materialne, jak
np. alimenty dla naszych dwoj
ga dzieci, załatwiliśmy z mę
żem ugodowo. . Czy możemy
prosić sąd, aby przy rozwodzie
nie rozpatrywał spraw air

lacyjnycli? t
Nie jest to prawnie możl;

Sąd — w wyroku rozwodowym
musi zbadać i rozstrzygnąć
kwestie alimentowania dzieci

przez rozwodzących się rodzi
ców. Sąd może (ale nie musi)
wziąć pod uwagę polubowne
uzgodnienia między rodzicami.

(JP)

5 lat przerwy
W. P . Mam ukończone 50 lat

życia i 20 lat pracy. Z powodów
rodzinnych chciałabym przer
wać obecnie pracę zawodową.
Czy po ukończeniu 60 lat o-

trzymam — mimo przerwy —

emeryturę?.
Przerwa między zakończeniem

pracy, a osiągnięciem wieku

emerytalnego me może wynosić
więcej niż 3 lat. Jedynym wyj
ściem jest więc dla Pani uzy
skanie renty inwalidzkiej (o ile
stan zdrowia mógłby być przy
czyną zakwalifikowania Pani do

jednej z trzech grup inwalidz
kich), a po ukończeniu wieku

(60 lat) zamiany renty na eme
ryturę. (mar)

Kluby Płetwonurków
Robert. Gdzie w Krakowie

znajduje się Klub Płetwonur
ków? Jakie trzeba spełnić wa
runki, aby zostać jego człon-

liiem?
Jeden Klub Płetwonurków

mieści się przy Krak. Chorą
gwi ZHP, ul. Karmelicka 31 —

jest to Harcerski Klub Płe
twonurków „Makaira” — sku
piający młodzież od Szk. Podst.

Drugi — przy Ognisku PTTK,
ul. Basztowa 22. Dla studentów
osobno — Akademicki Klub

Środowiskowy „Krab”, ul. Czar
nowiejska 20a (piątki godz. 17—

1.9). Od kandydatów wymaga
ny jest dobry stan zdrowia i

umiejętność pływania. (Iw)

Joga...
B. K. Gdzie organizowane są

kursy jogi, od kiedy rozpoczy
nają się zapisy?

Ćwiczenia jogi prowadzi O-

gnisko TKKF „Łączność”. Bliż
szych informacji udzieli sekre
tariat Ogniska ul. Sobieskiego
10, we wtorki i czwartki w

godz. od 16 do 18-teJ. (v)
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AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
w KRAKOWIE

zatrudni
w charakterze modeli do aktu

mężczyzn i kobiety
dolat40—oraz

emerytów do portretu
Zgłoszenia przyjmuje i informacji

udziela Dział Kadr, pl. Matejki 13,
I piętro, telefon 211-31.

K-12

JROSYJSKT — kóre^ety-
ejt. Trzcińska, Kołłątaja
6/21. g-35820

MATEMATYKA fizyka —

korepetycje. Dybaś, No
wa Huta, Centrum D 1/111.

g-36095

ZESTAW segmentowy i
czarną ławę — sprzedam
pilnie. Kraków, ul. Bo
cheńska 8/22.

g-35762

Praca

POTRZEBNA pomoc do
dziOeka. Wiadomość: Cho-
ćimska 3/10, po godz. 17.

g-36061

frzyjmę od lutego do-
choę-.ącą opiekunkę do 2-

le.lchłopczyka. Wa-
rur' i dobre. Kraszew-
sl. — Oo 1/14.

g-36012

ÓPIĘSWKĘ do 3-letnie-

gó SgleCka i do pomocy
w dómu — zatrudnię na

bardzo korzystnych wa
runkach. Kraków, Wie
lopole 26, zegarmistrz.

35917-g

KURSY
przygotowawcze

NA WYŻSZE

UCZELNIE

organizuje zarząd Kra
kowski Towarzystwa Wie
dzy Powszechnej w Kra
kowie, ul Basztowa 15 —

IV piętro.

Informacje 1 wpisy co
dziennie w godz. 12—14 —

w środy i piątki w godz.
15.30—11.30 — (z wyjątkiem
sobot). K-3626

Matrymonialne

FANI, lat 43, poślubi od
powiedniego pana do lat
oO. Poważne oferty kiero
wać: „Prasa” Kraków,
Wiślna 2, dla nr 36095.

DOMATORKA, po trzy
dziestce, dobrej prezencji
— materialnie niezależna,
wykształcenie zawodowe,
pozna kawalera do lat
czterdziestu, przystojne
go, przedsiębiorczego —

najchętniej z prowincji.
Cci matrymonialny. Ofer
ty 35770 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

BIURO Matrymonialne —

„Anna”, 50-954 Wrocław 1,
skrytka pocztowa 2054 —

poleca usługi.
K-17

ZAGRANICZNE, krajowe
oferty matrymonialne —

„Apollo”, Słupsk, skryt
ka pocztowa 33.

A-144

SAMOTNI! — 1 Oferty w

Biurze Matrymonialnym
„SWATKA”, 90-434 Łódź,
Piotrkowska 133.

K-9138

SYRENA 105 L, r. 1975 —

przebieg 34.000 km, sprze
dam. Oferty 36034 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

MAGNETOFON ZK-240 —

sprzedam. — Kraków, ul.

Kraszewskiego 24/1.
g-35797

NOWĄ Zastavę 1100 i Fia
ta 126 p — sprzedam. Te
lefon 749-33, pokój 709 (a),
wieczorem.

35994-g

FIAT 850 — Sport, sprze
dam. — Kraków, telefon
472-02, po 17-tej.

36020-g

DUŻY kożuch męski —

rozmiar 54. Telefon 429-55
35464-g

KOŻUCH długi, rozmiar
44—46. Topolowa 28/24.

g-36314

DESKt, belki stropowe —

sprzedam. Bronowicka 4,
m 18, godz. 18.

g-35840

KAMIENIE syntetyczne:
aleksandryty, chryzolity,
akwamaryny, rubiny,
szmaragdy, ze szlifem, 5—
10 g, sprzedam. Reja 5/la,
godz. 18—19.

g-35843

PRZYJMĘ — dochodzącą
opiekunkę do dwojga
dzieci w wieku szkolnym.
OS. Podwawelskie, ul.
Słomiana 11/10.

g-36109

Opiekunka do 1,5-rocz-
nego dziecka potrzebna
zaraz. Tel. 111-43, po godz.
In. g-36112

UCZENNICĘ przyjmie za
kład fryzjerski — Kra
ków, al. 29 Listopada 65a.

g-36044

GOSPODARSTWO Sadow
nicze pod Krakowem po
szukuje na stałe pracow
nika, może być rencista
lub emeryt. Oferty 35764
. .Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

ŚtOLARZ.A i ucznia —

prz.yjmę na dobrych wa
runkach. Stolarnia — Jó
zef Chwastek, Kraków,
ul. Juśtowska 15, os. -Wi
dok Zarzecze.

g-36067

Nauka

KURSY języka angiel-
skiegó i niemieckiego dla
wyjeżdżających za grani
ce. rozpoczyna w stycz
niu 1978 roku ,.Lingwista
-- Oświata”, tel. 301-75.

Wpisy: Kraków, ul. Kro
woderska 19.

K-9246

Dla osób

wyjeżdżających
za granicę

KURSY
JĘZYKÓW OBCYCH

skrócone

organizuje

Zarząd Krakowski

Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej.

Zgłoszenia codziennie —

Oprócz sobót, w godzinach
17—19.30, ul. Sobieskiego
ńr9 —(IIL.O.).

K-18

KURSY
języków obcych:

+ ANGIELSKIEGO

< FRANCUSKIEGO

> niemieckiego

dla początkujących 1 za
awansowanych — organi
zuje na terenie Nowej Hu
ty Zarząd Krakowski To
warzystwa Wiedzy Pow
szechnej w Krakowie.

Zgłoszenia: Kraków, oś.
Na Skarpie, Szkoła Pod
stawowa Nr #0, w ponie
działki i środy, w godz.
10—18. K-8624

Półroczne Studium
na tytuł

„Dyplomowanego
Mistrza"

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego

w Krakowie. — Wpisy: t

Kraków, ul. DIETLA “il,

telefon 639-41 — oraz

ul, FLORIAŃSKA 20

telefon 228-90 . 271-30 .

K-9021

KURSY
< KROJU i SZYCIA,
< DZ1EW1ARSTWA ma

szynowego

4 SZYDEŁKOWANIA

oraz

< MANICURE 1 PEDI
CURE —

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego

w Krakowie. — W Disy:
Kraków, ul. DIETLA 38,

telefon 639-41 — oraz

ul. FLORIAŃSKA 20,
telefon 228-90, 271-30.

K-9029

MATEMATYKA — magi
ster Smierciak, Odrzańska
6/78 (Łagiewniki).

g-36060

KURS dziewiarstwa ma
szynowego, rozpoczyna w

styczniu 1978 roku „Ling
wista — Oświata”, tele
fon 394-23. — Wpisy: Kra
ków, ul. Mazowiecka 8.

K-9249

SYMPATYCZNA, wrażli
wa, 38-letnia — poślubi
życzliwego domatora —

wyższe wykształcenie. —

Oferty 35831 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

FIAT 125 p, 1300, rok 1973
— pierwszy właściciel. —

Tel. 661-97, po - godz. 16.
g-35802

SUPERKOMFORTOWE, 3-

pokojowe mieszkanie w

śródmieściu — zamienią
na 2-pokojowe z kuchnią
i garsonierę, również w

śródmieściu. Oferty 36010
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

MIESZKANIE 2-pokojo-
we, 51 m2, superkomfor-
towe, kwaterunkowe, bli
sko centrum —, zamienię
na 3-pokojowe. — Oferty
36017 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

KUPIĘ mieszkanie włas
nościowe M-3 w Krako
wie lub Nowej Hucie. —

Oferty 36025 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MŁODE małżeństwo po
szukuje pilnie pokoju z

kuchnią (względnie wię
kszego), na okres roku.
— Czynsz z góry. Tel.
123-09, po godz. 16.

g-35755

LOKAL frontowy z za
pleczem, nadający si<| na

prowadzenie rzemiosła —

zamienię na mieszkanie

2-pókojowe w budownic
twie międzywojennym. —

Oferty 35845 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ garsoniery,
zaraz. Dzielnica obojętna.
Oferty 36116- „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

NOWA Huta-Mistrzejowi-
ce! M-3 superkomfortowe
— zamienię na równorzęd
ne lub większe w Kra
kowie. Oferty 35847 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

GARSONIERY komforto
wej zdecydowanie poszu
kuje małżeństwo z dziec
kiem. Oferty 36301 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

KOMUNIKATY

Unieważnia zagubioną pieczątkę « treści;
WSS „Społem” Sklep Nr. 823.

36030-g

Unieważnia się zagubioną pieczątkę o treści:

„Społem” WSS w Krakowie 11 Oddział Sto
łówek i Bufetów, Bufet nr 123.

35789-K

SZCZEPANEK Anną —

zam. Kraków, pl. Axeń-
towicza 5/3, zgubiła lćgi-
tyńiację służoową, wy
daną przez UJ.

g-36023

WDOWIEC, lat 56, wzrost
tusza i wykształcenie

śiednie, przeniysłowiec,
bez nałogów — pozna mi
łą, chętnie brunetkę, o

wszechstronnych zaintere-
sowaniach* zróżnoważoną
panią do lat 50. Cel ma
trymonialny. — Poważne

oferty: 35806 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SAMOTNY, lat 60, renta,
komfortowe mieszkanie —

pozna gospodarną, miłą
panią. Cel matrymonial
ny. Oferty 35814 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

Kupno
WARTBURG typ 353 —

albo 312, do remontu lub
po wypadku — kupię.
Oferty 35793 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SKODA-OCTAV1A, nad
wozie kupię. Nowy Sącz,
śki‘. P(jcWa 137.

S-31882

SAMOCHÓD retro przed
wojenny, osobowy, cięża
rowy — kupię. — 02-762
Warszawa, Kartaginy 297,
Kuraś. K-16

FIATA 126plub125ppo
wypadku — kupię. Tel.

733-77, godz. 16—20.
g-35996

NOWY 126 p zamienię na

większy. Tel* 624-94.
g-35837

Sprzedaż

NOWY piec c. o., poj.
2 mi — sprzedam. Nowa
Huta, os. Mogiła 250*

g-35745

KAROSERIĘ Fiata 126 p
po wypadku — sprze
dam. — Dzierżyńskiego

5a/3. g-35756

KOŻUCH damski — no
wy. Nowa Huta, Dąbrow
szczaków 5/59 — wieczo
rem. g-36018

PRAKTICA L-2-Pancolor
1.8/50 MC, Pentacon 2,8/29,
Weimar cds — sprzedam.
Oferty 35769 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PRASĘ balansową. Tele
fon 614-23.

35603-g

NOWE: skórzana kurtka
dżinsowa, kożuszek włos
ki, flesz „Rolleiflexa”,
rozrusznik „malucha” —

„Łucznik” oraz secesyjny
kredensik. Oferty 3o805
„Pi asa” Kraków, Wiśl
na 2.

OKAZJA! Silnik, skrzy
nię biegów, inne części do
Syreny 103 — sprzedam.
Oferty 36079 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KOMPLET wypoczynko
wy z ławą — sprzedam.
Tel. 806-61.

g-36100

SAMOWAR. — Tel. 723-46.
g-36303

SZKIC znanego malarza
— sprzedam, oferty 35848
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

KOŻUCH damski nowy —

rozmiar 52. Tel. 114-32.
g.35846

MASZYNĘ dziewiarską —

nr 5 — sprzedam. Nowa

TRABANT 601 combi, rok
1969. — Tel. 654-73, godz.
16—19.

g-36304

KOŻUCHY afgańskie ha
ftowane, damskie, sprze
dam. Tel. 464-97, w godz.
17—19. g-35850

SYRENA 104 — sprzedam.
Os. Kalinowe 7/34.

g-36114

DAMSKI, popielaty ko
żuch turecki, sprzedam.
Telefon 465-74.

36309-g

BONY PeKaO — sprze
dam. Oferty 35813 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

PERKUSJĘ stalową —

amerykańską, sprzedam.
Oferty 35779 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

„ZAPOROŻEC” po wy
padku — sprzedam. Sto
kłosa, Kłaj 64, telefon 118

36070-g

SUKNIĘ ślubną plisowa
ną, z kapeluszem, sprze
dam. Telefon 4b9-65.

36082-g

KOŻUCH damski. — Nowa
Huta, os. Spółdzielcze 1/
19. 36087-g

RADIOMAGNETOFON

Grundig — sprzedam. —

Oferty 36094 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

uprzejmie

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy
„GROMADA” — Oddział Usług: Odzieżowych

i Dziewiarskich „STYL”

zawiadamia, że

przy ul. KAWIORY 2
otwarły został nowy

ZAKŁAD KRAWIECKI

przyjmujący zlecenia:

na NAPRAWY i PRZERÓBKI OKRYĆ oraz

UBIORÓW DAMSKICH, MĘSKICH
i DZIECIĘCYCH.

Zapraszamy do korzystania i oferowanych usług.
K-8284

MORRIS 1000 — sprzedam.
Oferty 36105 „Prasa” —

Kłaków, Wiślna 2.

KOŻUCH afgański nowy,
Sprzedam. Telefon 367-36,
w godzinach 18—20.

36101-g

Lokale

OBCOKRAJOWCOM wy-
na.jinę M-3 . Tel. 155-23.

g-3o004

ODSTĄPIĘ studiującym
pokój. Oferty 36059 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

3 POKOJE z kuchnią.
64 mi — zamienię na gar
sonierę i 2 pokoje z ku
chnią. Oferty 36009 „Pra
sa

’ Kraków. Wiślna 2.

M-3 do wynajęcia na rok.
Czynsz z góry. — Oferty
35765 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

POSZUKUJĘ garsoniery
lub samodzielnego pokoju.
Oferty 36121 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

M-3, PARTER, superkom-
lonowe, ośieule Wieczy
sta — zamienię na więk
sze. Oferty óo0o» ,,Pra
sa” Kranów, Wiślna 2.

SAMOTNY, pracujący po
szukuje mekiępująccgo
pokoju w centrum Ido

Łagiewnikach, na okres
ioku. Oferty 36046 „Jura
sa” Kraków, Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO z dziec
kiem poszukuje niekrępu-
jącego, nie umeolowane-
gu pokoju. Może być na

peryferiach Krakowa. —

Oferty 3oio0 „.prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

NOWY Targ! M-3 zamie
nię na Kraków. — Może
oyc stare budownictwo,
oierty odu45 „prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

WROCŁAW — centrum! —

M-Z superkomiortowe —

zamienię na Kraków,
derty oa782 „Prasa” Kra
nów, Wistną, 2.

DO wynajęcia mieszka
me M-u w uoorym punk
cie. ogłoszenia, z oiertą!
óu786 „Prasa” Kranów,
Wiślna 2.

MIESZKANIE M-3 pilnie
zamienię na dwa ouięo-
ne, na terenie Nowej nu
ty luo Kranowa, oferty
ooObo „Prasa” Kranów,
Wiślna z.

STAŻYSTKA francuska
poszunuje samouzienicgo
mieszkania luo garsonie
ry w centrum, uu stycz
nia do czerwca, ogłosze
nia: tel. Zó4-u3, gouz-. «—

lo. g-36U51
MAŁZLNSl AÓ * ftizdziet*

ne poszunlije od zaraz po
koju- . mu eaisuniery na

run. Cuuity „prasa"
maków, Wiślna 2.

POKÓJ, kuchnię, cen
trum Nowej Huty — za
mienię na garsonierę na

Dąbiu. Oferty 36113 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

SPÓŁDZIELCZE M-4, 3-
pokojowe, 47 m2, II pię
tro, przy ul. Młyńskiej —

(Olsza II), zamienię na

M-4, 2-pokojowe, na Kro
wodrzy lub nad Sudołem,
blisko linii „154”. — Ofer
ty 36308 ,Prasa” — Kra
ków, Wiślna 2.

W REJONIE ul. Wileń
skiej dó wynajęcia zaraz,

pracującemu, superkom-
fortowy, umeblowany po
kój z osobnym wejściem.
Możliwa używalność ku
chni. Oferty 35823 „Pra
sa”/ Kraków. Wiślna 2.

SUPERKOMOFRTOWE —

pokój, kuchnia — Nówa
Huta — zamienię na 2-

pokojowe, superkomfor
towe. lub komfortowe. —

Oferty 35827 „Prftsa” Kra
ków, Wiślna 2.

TAKSÓWKARZA, któiy
wiózł mnie 31 grudnia —

(południe) do TOS-u, al.
23 Listopada i na Garbar
ską — proszę o telefon:
346-31. g-35785

ŚWIADKÓW sprzeczki w

ciniu 30 gruania okoIo

godz. 15.30 na postoju tak
sówek przy ul. Daj wór,
pioszę uprzejmie o sKoń-
tuktowanie się: ul. Mo
rawskiego 10/11.

g-3ŚOO4

ZESPÓŁ muzyczny zagra
na weselach, zaoawach.
Tel. 150-78.

g-36053

Zguby

ZNALAZCĘ zgubionej w

sylwestra w Hotelu Hol-
liday Inn pamiątkowej
bransoletki, proszę o

zwrot za nagrodą pod ad
resem: Kraków, ul. So
wińskiego 8/3.

g-36047

UNIEWAŻNIA się skra
dzioną pieczątkę: Konc.
Zakład Elektroinstalacyj
ny Fila Roman Kraków
ul. Bohaterów Stalingra
du 68 tel. 500-98 .

g-35751

STUDENTCE odstąpię su-

perkomiortowy poi^oj. —

iex. 2io-47.
g-36052

M-4 lub M-o własnościo
we — nupię. Oferty oo7yb
„prasa” maków, Wisi-
na 2.

GARSONIERĘ kupię. —

delty z ceną nieiowac;
ÓU4OĆ „Prasa" Kranów,
Wiślna 2.

iriiLSZKAME superkom-
wiiuwt, uwuponojowe —

i p., zamienię na row-

noi^uue luo więnsze. —

Oferty oóUuo „Prasa
' Kra

nów, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ 2 garsonier
luo samoazieineso dwu-
ponojowego mieszkania.
iCl. 466-6*4.

g-36016

PKZYJMĘ studenta na

mieszkanie. Augustiańska
4/9. 35842-g

MIESZKANIE 2-pokojo-
we, Kwaterunkowe, su-

perkoimoi towe —; Nowa
nuta — zamienię na dwa
oucizielne. — Oferty 35628

„prasa" — Kraków, Wiśl
na 2.

MAŁŻEŃSTWO poszuku
je mieszkania. — Oferty
35829 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

GARSONIERĘ w Nowej
Hucie, zamienię na Dą
bi owę Górniczą. Oferty
35832 „Prasa”, Kraków,
Wiślna 2.

DWAJ studenci niepalący
poszukują pokoju w Kra
nówie. Oferty 35835 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

STUDĘNTKĘ przyjmę do
wspólnego pokoju. Tele
fon 132-13.

35804-g

2 POKOJE z jasną kueh-
-nią. supei komfortowe —

rozkładowe, I piętro, Ko
złówek — zamienię na 2-
lub 3-pokojowe, komfor
towe — blisko Rynku
Głównego. — Oferty 35811
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

DĄBROWA Górnicza! —

Spółdzielcze mieszkanie
M-3 — zamienię na po
dobne w Krakowie. Ofer
ty 35817 „Prasa” — Kra
ków. Wiślna 2.

3 POKOJE, kuchnia, su-

perkomfortowe — zamie
nię ńa dwa mieszkania
oddzielne, superkómfór-
fowe. Telefon 667-42 .

BARANOWSKA Małgorza
ta, Kraków, ul. Dietla

45, zgubiła legitymację
szkolną nr 5/77 — wyda
ną przez Zakład Szkole
nia Inwalidów w Krako
wie. g-35757

DNIA 2 stycznia 1978 —

zgubiono duży złoty kol
czyk. Uczciwego znalazcę
uprzejmie proszę o zwrot
za nagrodą, pod adre
sem: ul. Nowowiejska 6
m. 3. 36069-g

2.000 ZŁOTYCH nagrody
za odprowadzenie psa —

ratlerka podpalanego,
długowłosego, (pyszczek
wąsiaty), ze smyczą. Pies

był stary i głuchy. Za
opiekował się nim młody
chłopiec, który szukał
właścicielki pod kościo
łem Misjonarzy przy par
ku Polewki. Zgłoszenia;
ul. Czarnowiejska 91 b,
m. 5. 36040-g

Różne

DLA starszej pani szu
kam do pomocy i towa
rzystwa rencistki, lubią
cej przebywać w domu
(wyżywienie, pokój, wy
nagrodzenie). Oferty 35992
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

KON1NKI! Wolne poko
je ńa ferie. Maj, nr 289;

g-36011 I

„MALUCH’’ służyć będzie
uiugó — jeśli jugo pod
wozie zakonserwujesz OI-
tokauczukiem na gorąco
— w zakładzie lakjermc-
twa ochronnego — SzCza-

giel, BatoWiće 40.
S-3604Ś

MECHANICZNE cyklino-
wanie i lakierowanie par
kietów* Voigl, tel* 29-1-35.

g-36056

NOWO otwarty sklep Zoo
logiczny Jana Łukasika
oraz pracownia preparo
wania zWiecząt zapraszają
Pl Klientów od dnia 1

stycznia 1978 na ul* Bato
rego 26 (róg ul. Karmelic-
kiej). 3Sl»2-g

ŻYRANDOLE, lampy,
kinkiety, wyroby ze

szkła i porcelany^ cera
mikę — oferuje sklep —

Zdzisława Kubła — Kra-
ków-Dębniki, Pułaskiego
7. 35658-g

Wczasy

ZIMOWISKA lingwisty
czne 14-dniowe, w okre
sieod22Ido4II1978
rokuiod5do18II1978
roku, organizuje w oko
licach Limanowej „Ling
wista — Oświata”. Sprze
daż skierowań: Kraków,
ul. Mazowiecka 8, telefon
334-72, 394-23, 301-75.

K-9243

„LAJKONIK44
wita swych Sympatyków
w Nowym Roku

atrakcyjnymi propozycjami w styczniowych grach,
życząc szczęśliwych skreśleń już w najbliższą nie
dzielę 8 stycznia.
W tej grze nadzwyczajnq atrakcjg będq:

• DODATKOWE BEZPŁATNE losowanie
w „DUŻYM LAJKONIKU”

• dwa SAMOCHODY FIAT 126P
na 5-cyfrowq końcówkę banderoli — jeden
w „Dużym” i jeden w „Małym Lajkoniku"
(do rozlosowania), a na pozostałe premie
po 20.000 ZŁOTYCH.

Ponadto regulaminowe wygrane zostaną wzbogacone
premiami:

w „DUŻYM LAJKONIKU”
I losowanie:

• 100.000 ZŁOTYCH —

za trafną „5”
• 10.000 ZŁOTYCH —

trafną „i” z dodatkowy
II losowanie:
bezpłatne

w „MAŁYM LAJKONIKU”
• 30.000 ZŁOTYCH —

za trafną „6”
• 1.000 ZŁOTYCH —

za trafną „5”

oraz na niższe końcówki banderol:

• 4-cvfrOwą —

2.000 ZŁOTYCH
H 3-cyfrową

200 ZŁOTYCH

S 4-cyfrńw^ —-

1.000 ZŁOTYCH

3-cyfrówą —

100 ZŁOTYCH,

Losowanie odbędzie się w Pałacu Młodzieży w Krako
wie, ul. Krowoderska 8, o godzinie 12.

W kolejne niedziele stycznia odbędą się gry wg obo
wiązującego regulaminu. Do wygrania przeznacza się
premie w wysokościach wyżej podanych. Premie i na
grody na końcówki banderol będą ogłaszane każdora

zowo przed poszczególnymi grami.

UWAGA; W niedzielę 22 stycznia czeka Sympatyków
„LAJKONIKA” nowa, podwójna Szansa w formie
DODATKOWEGO BEZPŁATNEGO LOSOWANIA
w „MAŁYM LAJKONIKU”. — Życzymy szczęścia
w grach styczniowych!

K-9288
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Słupy
zawalidrogi
Taką właśnie nazwą okre

ślają przechodnie słupy przy

rogu ul. Długiej i Basztowej
oraz przy ul. Długiej w po
bliżu ul. Pędzichów z tablicz
kami obwieszczającymi, iż

są to przystanki tramwajo
we. Czy owych tabliczek nie

nie można było umieścić po

prostu przy kamienicach?

Przecież i tak spełniałyby
swoją rolę!

Komunikaty MO
W dniu 15 grudnia 1977 r. oko

ło godż. 7 w Krakowie na skrzy
żowaniu ulic Blicli 1 Kołłątaja,
kobieta w starszym wieku zosta
ła potrącona przez samochód. —

Świadkowie wypadku proszeni są

o zgłoszenie się w Wydziale Ru
chu Drogowego KW MO w Kra
kowie, ul. Siemiradzkiego 24, po
kój
572

311 lub 320, tel. 239-22, wewn.

względnie 506.
*

Komisariat MO Kraków — No-
Huta jest w posiadaniu radia

„Safari-2”.

v

wa

samochodowego marki
Osoba pokrzywdzona proszona jest
o zgłoszenie się w V Komisariacie
MO Kraków — Nowa Huta, ul.

Mrozowa 2 II (brama HiL), po
kój nr 4, W godzinach od 8 do 16,
w celu rozpoznania i odebrania

W/w radia.

„Hamlet 70u

7 stycznia w sobotę na małej
scenie Teatru im. J. Słowackiego
zobaczymy prapremierę polskiej
sztuki współczesnej znanego poe
ty. dramaturga, prozaika — Boh
dana Drozdowskiego „Hamlet;
70”. Rzecz dzieje się współcześ
nie, w jednym z państw zachod
nich; temat — sensacyjny, jakby
wyjęty z codziennych gazet: po
rwanie ambasadora jako zakład
nika mogącego odzyskać wolność

i ocalić życie jedynie w wypad
ku zgody rządu na uwolnienie
'skazanych *50-Ciu $iłod$ehF ,,ł?Ój'ó-
•wc.ów”. Akcja sztuki toczy się w

napiętej atmosferze oczekjwaąia
na zgodę rzącfiT...' Y•*

W przedstawieniu udział biorą
Andr~ej Balcerzak jako Ambasa
dor i Krzysztof Jędrysak — Bo
jowiec. Reżyseria: Jerzy Krasow
ski, scenografia: Anna Sekuła.

Telefon tygodnia

Domy towarowe w Krakowie
nie spełniają oczekiwań klientów

UWAGI naszych Czytelników
krakowskich domach towaro-

dotyczyły
Klient wchodząc

o

wych w większości
zaopatrzenia.
do domu towarowego chciałby
„za jednym zamachem” załat
wić szereg drobnych żakupów.
W domu towarowym ma rów
nież nadzieję znaleźć duży wy
bór w jednym konkretnym
asortymencie, a niestety nie

znajduje. Dotyczy to głównie
ubiorów wszelkiego typu, obu
wia, dodatków, drobnego sprzę
tu gospodarstwa domowego, ar
tykułów higieniczno-sanitar
nych, kosmetyków etc... Mało
kto przychodzi natomiast do
domu towarowego po pralkę
lub lodówkę, dużo większy wy
bór jest przecież w sklepach
spec jalistycznych.

DOM towarowy jest obiektem

handlowym najczęściej odwie
dzanym-przez turystów. Dyrek-

Trzydziesta z cyklu
Bohaterką 30-go programu cyklu

„Twarze Teatru” jest aktorka
Teatru Wybrzeże z Gdańska —

Irena Maślińska. Sylwetka arty
styczna Maślińskiej pokazana zo
stanie poprzez fragmenty jej wy
bitnych kreacji aktorskich, wy
powiedzi znanych reżyserów, kry
tyków teatralnych, ludzi teatru.

Autoprezentacja Maślińskiej W
rozmowie studyjnej z Krzyszto
fem Miklaszewskim uzupełni tę
bogatą aktorską; prezentację sce
niczną.

Realizacja filmowa i prowadze
nie — Krżvsżtóf Miklaszewski.

Emisja dziś. tj. 5 stycznia 1978 r.,

godz. 17. pr. II.

cje i fachowcy odpowiedzialni
za zaopatrzenie powinni więc
dbać o szczególny dobór towa
rów i ich jakość. Zdaniem na
szych Czytelników w krakow
skich domach towarowych na
gromadzono natomiast taką ilość
bubli, jak w żadnym innym
sklepie. Nie chodzi oczywiście
o to, aby handlować tu wyłącz
nie artykułami ekskluzywnymi,
powinny one jednak mieć wy
soką jakość. Wielka placówka
handlowa, jaką jest dom towa
rowy, powinna prowadzić wła
sne kolekcje i posiadać stałe

kontakty bezpośrednio z wy
twórcami. Kontakty te wpraw
dzie są, niestety nie znajdują
one potwierdzenia w masie to
warowej, proponowanej klien
tom. Dlaczego np. „Krakus —

Centrum” nie posiada odrębne
go stoiska kolekcji Hoff, skoro

kolekcja ta jest własnością
Zjednoczenia Domów Towaro
wych „Centrum”. Podobnie
rzecz wygląda w „Jubilacie”.
Nad wieloma stoiskami wiszą
plakietki informujące o patro
nacie różnych przedsiębiorstw,
trudno jednak szukać na tych
stoiskach nowości i najbardziej
atrakcyjnych towarów

kowanych przez te

biorstwa.

SPORE zastrzeżenia

dotyczą powierzchni handlowej
a raczej jej braku. Nie pozwa
la to na odpowiednią
cję towarów i dostęp
Jedynie w „Jubilacie”
nie wygląda najgorzej,
tu daleko jest do realizacji ma
rzeń o przestronnych i dobrze

rozwiązanych salach hańdlo-

jednak
windę

towa-

pródu-
przedsię-

klientów

ekspozy-
do nich,
sytuacja

choć i

Mistrzowie
współczesnego kina

Zcsrpół ,rTeóri.i i Krytyki Filmo
wej im. Karola Irzykowskiego
„Rotunda”, DKF UJ, Słuchacze
Zakładu Iberystyki Instytutu
Filologii Romańskiej UJ zapra
szają na Ogólnopolską Sesję Fil-

mmniiiuitiiamingmiiimHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiUEiiitiiigiiiiiiiiii

mową x cyklu „Mistrzowie
współczesnego kina — Carlos

Saura”, która odbędzie się w

Studenckim Centrum Filmowym
Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Rotunda” w dniach od 9—13

stycznia br.
W programie sesji przewidzia

ne są pokazy filmów tego reży
sera, a także Luisa Bunuela, J.

A. Bardema, Manuela Berląngi i
Victora Erice. Referaty wygło
szą red. Oskar Sobański (ref.
inauguracyjny 9. I . o godz. 17 pt.
„Carlos Saura — artysta hisz
pański”) orąz Maria Oleksiewicz,
Andrzej Ochalski, Wiesława

Czapińska, Aleksander Ledócho-
wski. Przewidziana jest wysta
wa i konkursy filmowe, spot
kanie ż przedstawicielami fil
mowców hiszpańskich i dysku
sje

Zgłoszenia uczestnictwa W se
sji od klubów filmowych przyj
muje sekretariat SCF „Rotun
da” (ul. Oleandry 1, tel. 335-38)
w godzinach popołudniowych.
Karnety do nabycia w kasie ki
na „Rotunda” od 3—8. I. br.

.miiimwininnMńiiiHHinfii

Konkurs otwarty na maskę

ogłasza Galeria ,Jaamus“ i KDK
Galeria „Lamus”

k/Jludawy, protradzona przez
czterech krakowskich artystów-
plastyków wespół z Krakow
skim Domem Kultury „Pod Ba
ranami”, ogłasza kolejny kon
kurs otwarty — tym razem na.

maskę. Konkurs odbywać się bę
dzie to dwu kategoriach: masek

tradycyjnych (wykonanych z

materiału umożliwiającego za
łożenie maski, stanoioiącej tra
dycyjny ęlement obyczajów ko
lędowych, noworocznych, karna-

walo-wych i zapustowych) i

masek artystycznych. W tej
drugiej kategorii zakłada się
dowolność materiału., traktując
konkurs jako pretekst szeroko

pojętej wypowiedżi twór:-:

nie ograniczonej funkcją jak
maskach

iv Pisarach

1.973 r.

również, że

konkurs

w

tradycyjnych.

składania masek

lutego br. Składać

KDK pokuj 123, Ul

Termin

pływa 18

należy w

lub w Galerii „Lamus" w Pwa-

rach. Ogłoszenie wyników kon
kursu i wystawa masek nasłani

w Pisarach \w Galerii „Lamus”
k/Rudazuy 26 lutego

Galeria informuje
rozstrzygnięty został

rozgrywany na terenie Pisar na

najładniejszą bramę, bramkę i

ogrodzenie, którego celem było
pokazanie wielu oryginalnych
rozwiązań nowo stawianych ele
mentów budownictwa

dualnego,
konkursu

mus" był KDK i Gminny ''spo
dek Kultury — Zabierzów^ Ju
ry za najładniejsze uznało bra
my i ogrodzenia domów:

Kowalczyka
I Sołtysika nr

Iby.nr81w
■szym zdjęciu

mę posesji Jana. Kowalczyka.
W tym miejscu warto wspo-

! mnieć o samej inicjatywie

funkcjonowania „Lamusa' w

Pisaracli. Ten XVII-wieczny za
bytkowy obiekt od 1974 roku

jest iu użytkowaniu krakow
skich plastyków, którzy zdołali
w podkrakowskie i miejscowości

indy wi-

Współorganizator? m

prócz Galerii „La-

I

Jana

nr 66, Edwardą
65 i Stefana ćtem-

Piwach. Na na-

prezentujemy bra-

autentyczne centrum

które acz nieformal-
pełni funkcję

spot-
wybitnych pla-

literatów,

stworzyć
kultury,
nie, faktycznie
inspirującą, skupiając na

kaniach wielu

styków, muzyków,
przybywających do Pisar, by w

niepowtarzalnym nastroju za
bytkowego lamusa prezento
wać swoje nowe utwory, dawać

recitale. Publiczność to zarówno

miłośnicy sztuki z Krakowa jak
i mieszkańcy Pisar, w tym mło
dzież, która angażuje się w

pracach przy organizacji kolej
nych wieczorów w Galerii.

Tym samym hLtimus” stał.się
swego rodzaju instytucją pro
mieniujacą swym wpływem na

całe środowisko, w którym zde
cydowali się działać plastycy,
zapaleńcy, zarażając swą pasją
ludzi uprawiających inne dy
scypliny artystyczne. Jest to

zarazem odpowiedź jak sensow
nie zagospodarować zrewalory
zowany obiekt, (j. r.)

Fot. Tadeusz Za part

wych. Krytyczne uwagi Czytel
ników posypały się również

pod adresem wentylacji pomie
szczeń i nieszczęśliwie rozwią
zanej Komunikacji między pię
trami; np. klatka schodowa w

„Krakusie” przeraża swą cia
snotą i wysokością stopni każ
dego, niezależnie od wieku.
Trudno oczywiście żądać obec
nie ruchomych schodów, wyma
gałoby to bowiem przebudowa
nia obiektu, można

przynajmniej uruchomić
dla klientów.

WIZYTÓWKĄ domów

rowych i najlepszą reklamą są

wystawy. Jedynie „Jubilat” po
trafił rozwiązać problem intere
sującego dekorowania wystaw.
Wystawy w „Krakusie” i „Her
mesie” są raczej antyreklamą.

UWAGI naszych Czytelników
nie wyczerpały wszystkich pro
blemów krakowskich domów

towarowych, posłużą ńam jed
nak do dyskusji na łamach

„Echa”.. Prosimy o dalsze nad
syłanie do redakcji spostrzeżeń
i propozycji
cepcji domu

ry spełniłby
tów. (es)

dotyczących kon
towarowego, któ-

oczekiwania Klien-

Jak głosi napis, zawartość

paczki detergentowego proszku
do prania bis w cenie 13 zł

powinna ważyć 600 g. Niestety
szczelnie zamknięte pudełko
ważyło 450 g. Gdybyśmy odjęli
jeszcze wagę samego opakowa
nia proszku byłoby nie więcej
jak 300 g.

Czy Bydgoskie Zakłady Che*

mii Gospodarczej Pollena w

Bydgoszczy przy ul. Kraszew
skiego 20 nie chcą zrobić ma-

jątku^nO, kieszeniach nabywców
Swych wyrobów? ■

Przed wyborami do rad narodo
wych trwa sprawdzanie list wy
borczych. Przed lokalami obwo
dowych komisji wyborczych przy-

pominają Informacyjne
plansze, jak te na naszym zdję
ciu przy ul. Grzegórzeckiej przed .

lokalem Komisji nr 23.
Fot. JADWIGARUF>I§

Notatnik krakowski
DZ1S O GODZINIE:

★ 19.15 — Klub MPiK, Mały
Rynek 4 — „Krakowskie Szopki”
— najcenniejsze okazy corocz
nych konkursów — prelekcja mgr
Al. Majewskiego ilustr. przeźro
czami.

JUTRO O GODZINIE:

ul.

R.

DDK Krowodrza,
2 — Odczyt mgr
„Zabytki architekto-

w Ofi-

*12—

Papiernicza
Malarza pt.
niczne Pekinu”; o 16

Cynie Zachodniej, sala prób (wej
ście I) — zebranie organizacyjne
uczestników, kursu jęz. angielskie
go.

* 17 — DK KZS, ul. Zakopiań
ska 62 — Film „Czterej pancerni
i pies” cz. III i IV.

* 18 — PAN, ul. Sławkowska

17, aula — Kom. Nauk Pedago
gicznych: prof. dr K. Mrozowska
— „Kongres Pedagogiczny w Gan
dawie”.

★ 19.30 — Sala Filharmonii —

Koncert symfoniczny Orkiestry
Filharmonii Krakowskiej pod dyr.
Jaćka Kasprzyka. Soliści: Wadim

Bród s-kij (ZSRR) —

. skrzypce i

Kara nie odbyta
nie odpowiada swej roli wychowawczej
r.ywic«u.iH liiiwn » >r miiiHili wwwiHMłg— . »'■■"

wij—n ■» Am

Ważne r. punktu widzenia polityki represyjnej i peniten
cjarnej oraz resocjalizacji społeczeństwa zagadnienie stosowa
nia kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej dozo
rowanej pracy na rzecz dobra ogólnego omówione zostr.ło na

wczorajszym posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa i Po
rządku Publicznego RN m. Krakowa.

Do tej kary w odniesieniu do
osób dopuszczających się róż
nych szkodliwych społecznie
wybryków sięgają coraz częściej
na naszym terenie zarówno sądy
jak i kolegia d. s . wykroczeń.
Przeprowadzone ostatnio kontro
le NIK przy współudziale Pro
kuratury Woj. oraz zaintereso
wanej tematem Komisji Prze
strzegania Prawa i Porządku
Publicznego RN wykazały zbyt
niski stopieii egzekwowania tego
rodzaju orzeczeń wobec skaza
nych. Znajduje to potwierdze
nie w’ szczegółowej analizie akt

Wydz. Spraw Wewnętrznych U-

rzędu Dzielnicowego Kraków-

Śródmieście, gdzie na ogólną
ilość 130 orzeczeń tamtejszego
Kolegium d. s. Wykroczeń —

podlegających wcieleniu w ży
cie w okresie objętym kontrolą
— faktycznie zastosowano tego
rodzaju karę tylko wobec 31 o-

sób. Godzi to w intencje wycho
wawcze kary, jak również

sprzyja postawie „bimbania” so
bie elementów marginesu społe
cznego z powagi instytucji wy
miaru sprawiedliwości.

Przyczyn takiego stanu należy
upatrywać w zbyt słabym nad
zorze i kontroli wewnętrznej
nad przebiegiem egzekwowania
kary oraz w nienależytym przy
gotowaniu organizacyjnym bazy
do wykonywania tej pracy. Do
tychczas tego rodzaju praca
spełniana jest
w Krakowie
— mianowicie

rządzie Dróg
drza.

Wnioski Komisji idą więc w

kierunku stworzenia racjonalnej
bazy dla nieodpłatnej pracy z

tytułu kary w każdej dzielnicy
Krakowa i w każdym rejonie
województwa, a także skróce
nia drogi „papierków1' przez

bezpośrednie kierowanie do wy
znaczonych przedsiębiorstw o-

rzeczeń sądów i kolegiów przy

równoczesnym zachowaniu peł
nego nadzoru urzędów spraw
wewnętrznych nad realizacją 0-
rzeczeń.

Na posiedzeniu Krakowska
Komenda Straży Pożarnych oraz

Izba Wytrzeźwień przedłożyły
projekt planu i budżetu na 1978
r. Budżet Izby Wytrzeźwień po
stronie dochodów i wydatków
zamyka się kwotą ponad 6 min
zł i równoważy się. Budżet Stra
ży Pożarnych przewidziany zo
stał na kwotę ponad 55 min zł i

zabezpiecza jedynie bieżącą dzia
łalność poszczególnych jedno
stek, nie gwarantując pokrycia
w pełni wydatków na zakup
nieodzownego sprzętu oraz na

palące inwestycje m. in. przewi
dzianej do budowy bazy w Kra-
kowie-Płaszowie. (Z)

Kiermasze

» rodzaju
jedynie w jednym

przedsiębiorstwie
Dzielnicowym Za-
i Zieleni KrOwo-

gastronomiczne
przed wolną sobolą

Krakowska gastronomia „społe
mowska” wciela postulat lepsze
go zaopatrzenia gospodyń domu

przed sobotami wolnymi od pra
cy, organizując w swoich loka
lach kiermasze garmażeryjne i cu
kiernicze. Jutro 6 stycznia sprze
daż kierm;'.S'zową organizują w

godz. 10—17 restauracje „Cygane
ria” przy ul. Szpitalnej i „Krysz
tałowa” w os. Na Kozłówku oraz

nowohucka „Arkadia”, a także
kawiarnia „Kopciuszek” i sklep
„Beza” przy kawiarni „Literac
kiej”.

Z wyrobów
przygotowane
mięsne galaretki. <

oraz ryby smażone

cie, a z wypieku
duży wybór ciast

serowców, tortów.
Na pieczywo cukiernicze obo

wiązują ceny detaliczne, a na wy
roby garmażeryjne — ceny ga
stronomiczne ż odliczeniem raba
tu. (Z)

ga rmażeryjnych
zostały pasztety,

drób pieczony
i w g.lare-

cukierniczego
dróżdżowych,

Piotr Milewski — skrzypce. W

programie: J. Brahms, H. Wie
niawski. Koncert będzie powtó
rzony w sobotę o godz. 18.

* 21 — SCK UJ „ROTUNDA” -

JAZZ CLUB — Koncert grupy
JAZZ BAND BALL ORCHESTRA.

A POZA TYM:
* W Pawilonie Wystawowym

BWA, Galeria ARKADY, pl.
Szczepański 3 a — czynna jest
wystawa prac Józefa Lucjana
Ząbkowskiego „Obrazy — Rysun
ki 1975—1977”.

'

(Dokończenie ze str. 6)

tel. 618-55 — dla Podgórza, Inf.

Służby Zdrowia: od godz. 8 do 22,
tel. 378-80. od godz. 22 do 8, tel.
240-93. Inf. Toksykologiczna, Ko
pernika 26, tel. 199-99 . Ośrodek
Inf. dla inwalidów, ul. 1 Maja 5:
tel. 228-11 (pon. śr. i piąL 16—13).

Apteki
Rynek Gt. 42 (tlen), Waryńskiego

24 (tlen), Długa 83, pl. Wolności 7.

Rynek Podgórski 9, Pstrowskiego
54 (tlen). N. Huta:'al. Rew. Paźdź.

6, (tlenj, pentrum A, bl. S (tlen).

Różne
ZOO (Lasek wolski) od godz.

9do15.

Radio
PROGRAM I

NA FAIJ 1322 M
Wiadomości: 19, 20, 21, 22, 23,

0.01.1,2.3.4.5.
16.00 Tu Jedynka. 17.30 Radioku-

rier. 13.25 Nie tylko dla kierow
ców. 18.33 Koncert życzeń. 19.15
Pol. piosenki. 20.05 Reportaż na

zamówienie. 20.20 Wybitni sóli -ci.

21.05 Kronika sport. 21.15 Przeboje.
21.45 Z repertuaru słynnych or
kiestr. 22 .20 Tu Radio Kierowców.
22.23 Opole na muz. antenie. 23.12
Wiad. sport. 23.15 Kcncert synu",
muz. poi.

PROGRAM JI

NA FALI 249 M

Wiadomości: 16.40, 21.30 . 23.30 .

17.00 Portrety jazzowe. 17.20

książki H. Krall — Zdążyć przed
Panem Bogiem. 17.40 Rep. lit. —

Gra. 13.00 Stołeczne aktualności

muzyczne. 13.30 Echa dnia. 13.40
Siadem inwestowanych miliardów.

19.00 Koncert. 19.40 Reklama. 2O.!'O

Mag. rekreacyjno-turyst. 20.20 Ar
cydzieła muz. XX w. 21,4.0 Minia
tury kameralne. 22.00 Książki, któ
re

M.
lit.
alt
chać w św

na was czekają. 22.30 Wiersze

Jastruna. 22.40 Akt 6 — mag.
23.10 Śpiewa kanadyjski kontr-
— M. 'Forrester. 23.35 Co sly-

:cie. - 23.40 Muzyka.
PROGRAM III

UKF 66,89 MHz

Wiadomości: 17. 19.30 22.
17.05 Muzyczna poczta UKF. 17.40

Wszystkie drogi prowadzą do

Nashvillc. 18.10 Polityka dla Ws”.? -

relaksu. 19.oó

W. Biegański,
— Póla-

i\v E:.i-

Fócztówka
19.35 K. M.

tkich. 18.25 Czas

Książką tygodnia;
M. Juchniewicz. S. Okęcki
cy w ruchu oporu naródr

ropy 1939—1945. 19.15

dźwiękowa z Paryża,
Weber — Wełny strzelec —- Oper*,
19.50 Wielbiciel — ode. pow.
Randaila, 20.00 Mini-max,
Skrawek ziemi — rep., 21.00

miniscencje muzyczne. 22 .15 Tńtef-

radio, 23.05 Moje podróże filmowe
— gaw. K. Zanussiego.

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ

CTyF 6Ś,75 MHz

Wiadomości: 16.40. 22.55 .

17.05 W. Brodzki w Krak. Filh.
17.25 Nagrania z myszką (Kr).
Gospodarskie rozmowy (Kr).
Reklama (Kr). 18.10 Muz.

(Kr). 18.23 Pćgcda.(Kr). 18.25
trzowie pióra. 19.00 Kodeks i

równica. 19.15 Lek. jęz. ros.

Wiedeńskie echa muzyczne.
Nieznane utwory D. Stachowicza.
20.50 Muzyka zza konsolety. 21 .50
NURT. 22.15 Postawy i wzory.
22.35 Ziemia jakiej nie znamy.

A.

20.35
RŚ-

FR

(Kr).
17.4<l
15.00

rózt*.
Mis
ki e-

19.30
20.1'5



Ciekawe grv w turnieju
W hali Korony rozpoczął się turniej koszykarzy o „Puchar

Wyzwolenia Krakowa” urządzany przez Koronę oraz Okręgowy
Związek Koszykówki. Pierwszy dzień nie przyniósł większych
sensacji, mecze stały na przeciętnym poziomie, ale emocji było
sporo.

. Najciekawsze spotkanie roze
grały zespoły Wisły i Resóvii.
Rzeszowianie wystąpili bez swe
go asa atutowego — Myrdy,
krakowianie bez trójki — A.

Seweryn, Dolczewski. Międżik,
natomiast z rekonwalescentami
— Ładniakiem i Gardziną. Po
czątek meczu upłynął pod zna
kiem wyrównanej wałki, z cza
sem jednak kiedy przewaga
punktowa krakowian zaczęła
wzrastać trener. Raba wprowa
dził do gry rezerwowych zawod
ników — traktując spotkanie
jako sprawdzian przygotowań do

drugiej rundy ligowych rozgry-

W hali Wawelu

0 Puchar Miast
JUTRO w hali krakowskiego

Wawelu rozpoczną się półfina
łowe turnieje juniorek i junio
rów o Puchar Miast w piłce
ręcznej. W imprezie
udział reprezentacje:
Tarnowa i Krakowa
ta) Oraz Rzeszowa,
Krosna . i Krakowa

Zwycięzcy awansują; do
łów, które rozegrane zostaną w

trzeciej dekadzie stycznia.
Krakowskie zespoły tradycyj

nie odgrywały czołową rolę w

dotychczasowych edycjach Pu
charu Miast, aktualnie zarów
no dziewczęta jak i chłopcy
bronią zdobytych w ub. roku w

Lublinie pierwszych miejsc. Re
prezentacje podwawelskiego gro
du oparte są głównie na zawod
niczkach i zawodnikach MKS-u
Krakus, ponadto wystąpią w

nich przedstawiciele Cracovii,
Hutnika i Wandy.

W pierwszym dniu turniejów
spotkają się: Kraków — Rze-
ązów (dziewczęta; godz. - 15),
Kraków — Rzeszów (chłopcy,
godz. 16) i Tarnów — Krosno

(godz. 17.15).

wezmą
Rzeszowa,
(dziewczę-
Tarnowa,
(chłopcy),

fina-

wek — i dał szansę walki wszys
tkim swym graczom. W tej sy
tuacji Wisła odniosła wysokie
zwycięstwo, choć . pod koniec
meczu w poczynania „Smoków”
wkradł się chaos.

W zwycięskim zespole bardzo
dobrze grał Adam Gardzina,
tworząc wraz z młodszym z bra
ci Sewerynów — Januszem duet
dobrze rozgrywających piłkę
graczy.. Ponadto Gardzina celnie
rzucał do kosza, walczył pod
tablicami o piłkę, będąc -pierw
szoplanową postacią meczu. Do
bry był także występ młodego
D.udziańca, natomiast pozostali
zawodnicy oprócz udanych mie
li także słabe momenty gry.

Ostatecznie mecz wygrali wi-

ślacy 88:61 (44:28), a najwięcej
punktów zdobyli: dla Wisły —

Gardzina 21 i' Langosz 16, dla
Resovii — Klee 14 i Augustyn 11.

W meczu otwierającym tur
niej Start Lublin wysoko poko
nał . Baildon Katowice 93:69
(41:30). Katowiczanie przyjecha
li w mocno osłabionym składzie
i zespół trenera Z. Niedzieli nie
miał najmniejszych kłopotów z

uzyskaniem zwycięstwa. Naj
więcej punktów zdobyli: dla
Startu —■Szarata 17 i Pyszniak

15, dla Baildonu — Olechow
ski 28.

Na zakończenie pierwszego
dnia zawodów Korona rozegra
ła mecz z jugosłowiańską dru
żyną Sloga wygrywając 77:75
(33:36). Najwięcej punktów zdo
byli: dla Korony — Wiśniewski
20 i Włodarz 16; dla Slogi —

Slamniku 19.
Dziś dalszy ciąg zawodów.

Początek o godz. 16.30.

TOTEK
W MAŁYM LOTKU wylosowano:

I losowanie — 9, 15, 21, 22, 25; II
losowanie — 2, 15, 17, .31, 35. Bande
rola: 4219.

W EXPRESS LOTKU
no: 5. 16, 19, 30, 45.

TOTO LOTEK PŁACI

specjalne z 31 XII 77

stkę 1.0OO .0OO zł, za piątki po Ok.
38.500 zl, za czwórki po 802 zl, za

trójki po 94 zł.

wylosowa-

— zakłady
r.: za szó-

(wd)

Koncertowa

gra „Szarotek"
V ZALŁuŁYM meczu I ligi ho

keja na lodzie nowotarskie Pod
hale po doskonalej grze pokonało
katowicki Baildon 8:2 (3:1, 3:1, 2:0).
Bramki dla zwycięzców
Dziubiński 3. Ziętara
Janczy i Garbacz.

2,
zdobyli:
Rokicki,

1. Zagłębie 16 28 68—28
•2. - Podhale 16 27 80—38
3. Baildon 16 18. 73-51
4. ŁKS 16 18 55—44
5. Naprzód 16 16 55—60
6. Stoczniowiec 16 16 "0—58
7. GKS Katowice 16 13 49—48
8. CRACOYIA 16 13 65—70
9. Polonia 16 8 36-108

10. Tychy 16 4 3.1—73

NOWT JORK. W pierw
szym meczu tenisowego

B. Got-

Tannera!’ turnieju „Masters”
tfried pokonał R.

, (ohaj USA) 7:5, 6:2,
I INNSBRUCK. W

( konkursie Turnieju
ł Skoczni rozegranym
S biekcie Bergisel
i Norweg P. Bergcrud
l pkt, (105 i 103 m) przed Fi-
f nami K. Ylianttilą 239,1 (100
ii 103) i J. Roermaetlenem
I 231,2 (97 i 100). Po trzech
i konkursach prowadzi Yliant-

j tila 569,6 pkt. przed M. Bu-
i sem 553,6 i F. Weisspflogiem
? (obaj NRD) 536,2.

r Telegraficznie
j CHRZANÓW. W finale
l pierwszego tegorocznego tur-
! nieju tenisowego o Grand
? Prix Polski H. Drzymąlski
! (Polonia Bdg.) pokonał W.
) Wojciechowskieo (Nadwiś- .

| lan) 6:4, 6:3, a wśród kobiet l
I M. Reydycli (Zagłębie Włb.) (
i wygrała z B. Włochowicz (
l (Budowlani Kat.) 6:0, 6:3. /

? ZAKOPANE. Podczas kon- i
? trolnych zawodów kadry łyż- )
? wiarzy szybkich A. Zawadz-
ł ki (Marymont) ustanowił —

j wynikiem 2.05,38 min.) — re-

j kord Polski w biegu na dyst.' 1500 m. 1

trzecim
Czterech

na o-

z wyciężył
247.1

5
CZWARTEK

STYCZNIA
Edwarda

Szymona

Teatry
Słowackiego 19.15 Mieszczanie.

Miniatura (pl. św. Ducha 2) 19.15
Noc, kaprys i... drzwi. Modrzejew
skiej 19.15 Zbrodnia i kara. 22 Na-

stazja Filipowna. Kameralny 19.15

Emigranci. Ludowy 19.15 Romans
z wodewilu. Muzyczny (ul. Lubicz

43) 19.15 Pchla w uchu (od 1. 18).
Groteska 17 Hej na smoka. Teatr

Regionalny (ul. Filipa 6) 17, 19.30

Szopka.

Porażka siatkarzy Hutnika
NIE UDAŁ się siatkarzom Hutnika występ inaugurujący

tegoroczne rozgrywki o mistrzostwo I ligi. Nie zgrani jeszcze
ze sobą hutnicy przegrali w Sosnowcu z bardzo silnym ze
społem miejscowego Płomienia 0:3 (8:15, 5:15, 12:15). Spotka
nie trwało zaledwie 50 minut i toczyło się pod znakiem wy
raźnej, przewagi, gospodarzy. .

W pozostałych wczorajszych meczach mielecka Stal prze
grała na swym parkiecie z olsztyńskim AZS-em 1:3 (15:10,
13:15, 9:15, 9:15). a Resovia wygrała w Rzeszowie z gdańskim
Stoczniowcem 3:2 (14:16, 15:8, 9:15, 15:4, 15:13).

Zawsze wśród najlepszych
Zapoczątkowane

w 1974 roku ogólnopolskie konkursy na naj
lepszą Radę Gminną LZS przyczyniły się do znacznego oży
wienia ruchu sportowego na wsi. Bardzo dobrze wypada w

tej rywalizacji sportowców wiejskich Wieliczka, w pierwszym
konkursie plasując się na 6 miejscu, w drugim zdobywając ty
tuł najbardziej usportowionej gminy w kraju, w następnym zaj
mując trzecie, a w ubiegłorocznym — czwarte miejsce.

Mimo straty .medalowej pozy
cji,, będącej wynikiem ogromne
go wzrostu rywalizacji — w

konkursie uczestniczyło 2.017
gmin i ponad 17 tys. LZS-ów —

w podkrakowskiej gminie rok
ubiegły przyniósł dalszy rozwój
sportu wiejskiego — przybyły
dwa nowe LZS-y (w Brzegach i

prży Gminnej Spółdzielni w

Wieliczce), ilość członków' LZS
wzrosła o 100 osób, ilość sekcji
z 94 do 124, a ilość drużyn star
tujących w rozgrywkach gmin
nych z 43 dp .72, Najprężniejszą z

nowo . powstałych sekcji jest
'działająca — przy obchodzącym
w. ub. roku 30-lecie. istnienia —

LZS-ie „Wilga” w Koźmicach
Wielkich sekcja kolarska, propa
gująca wśród swych członków i

sympatyków masowe imprezy
sportowe i turystyczne.

Gmina wzbogaciła się o nowe

obiekty sportowe: w Brzegach w

rekordowym czasie 45 dni pow
stało boisko piłkarskie, boiska

do siatkówki, wybudowano w

Małej Wsi i Ćzarnocliowicach, a

w samej Wieliczce przy Gmin
nej Szkole Zbiorczej powstał
asfaltowy kort tenisowy. Rów
nocześnie wartość czynów spo
łecznych przy budowie, konser
wacji i kosmetyce obiektów
sportowych wyniosła 2 min 380
tys. zł.. Hasło rzucone w Wie
liczce
„Gdzie
rządek
nadal,
stawia
świeża
drzewka i krzewy ozdobne. Co
raz estetyczniej prezentują się
więc stadiony i boiska na tere
nie gminy, coraz więcej dziew
cząt i chłopców bierze udział w

rozgrywkach gminnych lig siat
kówki, tenisa stołowego, turnie
jach szachowych, warcabowych i

oczywiście w zawodach piłkar
skich.

W tych ostatnich występuje 41.

do siatkówki, wybudowano

przed trzema laty —

obiekt sportowy — po-
wzorowy” obowiązuje

wokół boisk sportowych
się nowe ogrodzenia, od-

stare, młodzież sadzi

zespołów, z których 24 drużyny
startują we własnym podokrę-
gu obejmującym 6 gmin (Wie
liczkę, Kłaj,. Gdów, Dzwonię,
Niepołomice i Biskupice). Pod-
okręg ten prowadzi własną ry
walizację o puchar fair play; ry
walizację w której niepoślednią
rolę wychowawczą i. mobilizują
cą do czystej gry i sportowej
postawy odgrywa tzw. czarna

tablica, wywieszona w Wielicz
ce obok budynku Rady M-G
LZS i przedstawiająca sylwetki
piłkarzy, którzy „popisali” się
brutalnymi zagraniami, kolek
cjonerów. żółtych kartek, czy za
wodników ukaranych dyskwali
fikacjami.

Rada LZS z przewodniczącym
Zbigniewem Urbańcem i wice
przewodniczącymi: Elżbietą Pie
tras, Janem Wandasem i Jerzym
Cholewą wychodzi naprzeciw
wszystkim inicjatywom zmierza
jącym do wciągnięcia młodzieży
w krąg zainteresowań sportem.
Pomagają jej w tej pracy za
kłady i instytucje, głównie
Gminna Spółdzielnia, Spółdziel
nia Kółek Rolniczych, Spółdziel
nia Mieszkaniowa, Zakłady „Po
łam” oraz Urząd Miasta i Gmi

Kina
Kijów 16.30, 19.30. sprawa Gorgo-

nówęj (poi. L 13), Uciecha 15.45,
18, 20.15 Superekspres w niebez
pieczeństwie (jap. I . 15). Warszawa

15.45, 18,
Wolność 15.45,
swoje
15.30,
(hisż.
Lubicz

nocy
18,
(ang. 1.
50) 15.45, 13, 20.15 Każdy umiera w

samotności (RFN i. 15). Świt (os.
Teatralne 10) 16, 18, 20 Godzilla
contra Giga.n--(jap. 1. 12). M. Sala
15, 17.15, 19,30 Dziewczyna szuka
szczęścia (ang. 1. 15), Światowid
(os. Na Skarpie 7) 15.45, 18, 20 Cen
ny depozyt (fr. 1. 12). M . Sala 15,
17, 19 Doktor Popaul (Ir. 1. 15).
Dom Żołnierza (ul. Lubicz 48) 16
Cień zbrodni (bulg. 1. 12). Kultura

(Rynek Gł. 27) 15.30, 13, 20 Ostatni

pociąg z
' Gan Hiil (USA 1. 15).

Mikro- (Dzierżyńskiego 5) 15.45, 13,
•20.15, Policja dziękuje (wl. 1. 18).
Związkowiec (Grzegórzecka 71) 16,
19 Płonący wieżowiec (USA 1. 15).
Wista (Gazowa 21) 16. 13.30 China
town (USA 1. 18). Maskotka (Dzier
żyńskiego 55) 15.30, 17.30, 19.30 Tak
szalona, że może zabić (fr. 1. 15).
Pasaż (Pasaż Bielaka) 15,
Przygody Bolka i Lolka, 18, 20 Nie
unikniesz przeznaczenia (fr. 1. 15).
Podwawelskie, Tęcza — nieczynne.
Ugorck (os. Ugorek) 15 Panienka
z okienka (poi. b.o .), 19 Brawuro
we porwanie (USA 1. 18). Sfinks

(Majakowskiego 2) 16, 18, 20 Sta
ra strzelba (Ir. 1. 10).

20.15 Omen (ang. 1. 18).
20.15 Każdy ma

1. 13). Sztuka
Nakarmić kruki
Gwardia (ul.

t, 19.15 W mroku
. Wanda 15.45,

pantery
12). Wrzos (Zamojskiego

13,
piekło (fr.
18, 20.30

1, 15). Alt.

15) 14.45, 17,
(USA 1. 18).

20.15 Powrót różowej

16, 17

ny.

A że młodzieży zainteresoxva-
nej sportem, chętnej. do spo

łecznej pracy nad. dalszym roz
wojem kultury fizycznej na wsi
nie brakuje, plany wielickich
LZS-owców — zajęcie znów
wysokiej lokaty w krajowym
współzawodnictwie — są z pew
nością realne. (WD)

Telewizja
CZWARTEK — I: 14,55 Program

dnia, 15 Melodie Capella Byd-
gośtiónsis, 15.30 Kino Filmów -Ani
mowanych, 16 Dziennik, 16.10. O-

biektyw, 16.30 Ekran z bratkiem,
18 Poligon, 18.20 Debiuty opolskie,
18.50 Radzimy rolnikom, 19 Do
branoc, 19.3-0 Wieczór z dzienni
kiem, 20.30 Człowiek z Marsylii —

ode. 1 — film ser. wł., 21.40 Pegaz,
22.15 Progr. muz. 23 30 Dziennik.

CZWARTEK — 11: 16.40 Program
dnia, 16.45 Mam pomysł, 17.10
Twarze teatru —. Irena Ma-

ślińska, 17.45 Studio Sport,
18.15 Popołudnie podróży i przy
gody, 19 Dobranoc, 19,10 Pro
gram lokalny, 19.30 Wieczór z

dziennikiem, 20.30 NURT, 22 24 go
dziny, 22.15 Chłopi — ode. 1 —

Boryna — film fab. TVP, 23.10

Sytuacje — progr. popularnonauk.
PIĄTEK — I; 6.30 RTSS — ma

tematyka, 7 RTSS — fizyka, 9

Geografia kl. V, 10 Geografia kl.
VI, 11.05 Dla kl. 2, 11.35 Żołnier
ska wędrówka — film fab. bulg.,
12.55
13.30
TTR
14.50

woj. m. krakowskiego, krośnień
skiego, nowosądeckiego, przemys
kiego, rzeszowskiego, tarnowskiego,
16.30 Dla dzieci — Znacie? To po
słuchajcie. 17 Spotkanie z medy
cyną, 17.30 Film fab. franc., 19 Do
branoc, 19.30 Wieczór z dzienni
kiem. 20.30 Kwiaty polskie — pr.
poetyeko-muz., 21.30 Sabrina —

film. lab., USA, 23.20 Dziennik, 13.55
Studio Gama.

Uwaga:
Za zmiany w ostatniej chwili

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

Wystawy-muzea
Wawel — komnaty (czw. 10—.15,

piąt. 12—18 — wst. wól.), Wawjel
zaginiony (czw. 10—15.30, piąt.
niecz.), Skarbiec i Zbrojownia
(czw. niecz. piat. 10—15.30), Zamek

i Muzeum w Pieskowej Skale (czw.
piąt. 10—16), Muzeum Lenina, To
polowa-5: Lenin w Polsce, W Kra
kowie i W dniach Wielkiego Paź
dziernika (czw. 9—16, piąt. 9—18 —:

wst. wol.), Oddział w Poroninie:
Lenin na Podhalu (czw. piąt. ’8—
16 — wst. wol.), w Białym Dunaj
cu (cżw. niecz. piąt. 9—16 — wst.

wol.), Muzeum Historyczne, Od
działy, Jana 12: Militaria, Zegary
(czw. 9—15, piąt. 9—17), Szpitalna

21: Dzieje teatru krak., oraz ..Zaw
sze Wesele” (czw. 9—17, piąt. 9—

15), Krzysztofory, Rynek Gł. 35:

Pamiątki z gałki wieży mariackiej
(czw. 9—15. piąt. 9—17), Francisz
kańska 4: Szopki krakowskie (czw.
10—18, piąt. 9—17), Muzeum Naro
dowe — Oddziały; Sukiennice: Ga
leria poi. malarstwa i rzeźby ,1764
—1900 (czw. 12—18 — wst. wol., piąt.
10—16), Dom Matejki, Floriań
ska 41: (czw. 10—16, piąt. 12—

18), Szolayskich, pi. Szczepański
9: Pol. malarstwo i rzeźba dó 1764
r. (czw. piąt. 10—16), Czartoryskich,
Pijarska 8: Arcydzieła ze zbiorów

Czartoryskich (czw. 12—18 — wst.

wol., piąt. 10—16). Nowy Gmach,
al. 3 Maja 1: Polska — Czecho
słowacja — Wieki sąsiedztwa i

przyjaźni” (czw. piąt. 10—16), Ar
cheologiczne, Poselska 1: Starożyt
ność i średniowiecze Małopolski, i
in. (czw. 14—18 — wst. wol., piąt.
10—14), Etnograficzne, pi. Wojnica
1: Malarstwo K. Gawlowej (cżw.
piąt. 10—15), Przyrodnicze, Sław
kowska 17: Fauna Polski, Fauna

epoki lodowcowej (czw. piąt. 10—
13 — wst. wol.), Pawilon Wysta
wowy, pi. Szczepański 3a: Czło
wiek i otoczenie (czw. 11 —18, piąt.
13—20), Galerie; Pryzmat, Łob
zowska 3: Prace krak. grafików

. (czw, piąt. 10—18), ZPAF, ul. An
ny 3: Polacy
piąt. 10—18),
N. Hutą, ós.
J. Maziarska

(czw... piąt. .11 —18).,

w Antarktyce (cz.w .

Sztuki Nowoczesnej,
Kpśćiuszkówskie 5:

— Prace (1943—77)
Sztuki Współ

czesnej, Bracka 2: Rysunki A.

Rzepki (czw. 11 —19),. „Desy”, św.
Jana 3: Malarstwo, rzeźba L. śleń-

dzińskiego (czw. 11 —19), Arkady,
pl. Szczepański 3: Obrazy, rysunki
1975—1977 J. I,. Ząbkowskiego (czw.
11—18, piąt. 1 .3—20), Pałac Sztuki,
pl. Szczepański.4; Doroczny Salon
Malarstwa . Krakowskiego '(.czw.
piąt. 10^-17), al. Róż 3:.Wyst..kOH-
kursu ńa rysunek i pastel-. ((».w .

piąt. 11 —18), Rydlówka, Tetmajera
28 (czw. 15—18, piąt, 11—14), -KTF,
ul. Boh. Stalingradu 13: Venus .77,
cz. II (9—21), Kopalnia Soli, Wie
liczka oraz Muzeum Żup Krakow
skich (9—16), Kramy Dominikań
skie, Stolarska 8'10: Wyst.' lalek -1

masek K. Mikulskiego (czw. piat.
11—19). 7

Wych. obywatelskie ki. VIII.
TTR — uprawa roślin, 14.05
— mechanizacja rolnictwa,
Program dnia, 14.55 Melodie

— Zimowe piosenki H. Zagorove.i
— pr. TV CSRS, 15.30 NURT, 15
Dziennik, 15.10 Obiektyw — pr.

— Czy pan powie to porucznikowi?
— Najpierw powinienem zobaczyć się z Marcelem.
— Powie mu pan, że to ja wygadałem?
— Wołałbyś, żeby nie wiedział?
— Tak.
W głębi duszy nie stracił całkowicie nadziei, że pew

nego dnia zostanie dopuszczony do fascynującej paczki
Marcelego, Józefa i innych,

— Sądzę, że powie mi prawdę i że nie będę potrze
bował mieszać ciebie do sprawy. Inni uczniowie mu-

sieli widzieć, przy.którym oknie stał.
— Bałaganili.
— Wszyscy?
— Oprócz jednej dziewczyny, Luisy Eoneoeur.
— Ile ona ma lat?
— Piętnaście.'
— Nigdy nie bałagani z innymi?
— Nie.
— Myślisz, że patrzyła na Marcela?

Po raz pierwszy zarumieniła mu się twarz, zwłasz
cza uszy

— Ona zawsze na niego patrzy. — wyjąkał.
Czy nie zaprzeczyła synowi blacharza dlatego, że

była w nim zakochana, czy po prostu nie rozróżniła
jednego okna od innego? Marcel twierdził, że stał przy
oknie Jego koledzy nie musieli zadawać sobie pyta
nia. o które okno chodzi.

— Już czas wracać do wsi.
— Wołałbym nie wracać razem z panem.
— Chcęsz ruszyć pierwszy?
— Tak Czy pan na pewtjo nie nie powie Marcelowi?

Maigret potwierdził ruchem głowy, a chłopiec za
wahał się, dotknął czapki i zaczął wpierw iść, a po
tem biec w kierunku łąk,

Komisarz, chociaż nareszcie był nad morzem, za
pomniał na nie popatrzeć, tylko odprowadzał oczami

oddalającą się sylwetkę

szkole

zatrzymał się, by na-

kilks niezrozumiałych
Z kolei i on ruszył w drogę,

bić fajkę, wytarł nos, mruknął
słów, a ci. którzy by go mogli zobaczyć idącego powoli
drogą,, zastanawialiby się, dlaczego ód czasu do czasu

potrząsał głową.
Gdy mijał cmentarz, grabarze pokryli już żółtym

piaskiem trumnę Leonii Birard, której grób można

było rozpoznać, z daleka po świeżych kwiatach i wień
cach.
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z wyjątkiem tych,
wszystkie. już

suknie i odświętne pantofle. Za

jak w dzień targowy, wysypali
na chodnik i na podwórze, sta-

na parapecie okna czy na sta-

Kobiety wróciły do domów i
które mieszkały na dalekich fermach
pozdejmowały czarne

to mężczyźni zostali,
się z oberży Ludwika
wiając swoje butelki

rym żeliwnym stoliku, który przezimował na dworze.
Po nasileniu głosów,, po śmiechach, po zwolnionych

i niepewnych ruchach widać było, że dużo wypili, a

jeden, którego twarzy Maigret nie widział, robił sobie

ulgę za płotem.
Załatana Teresa znalazła czas, żeby mu podać butelkę

wina i szklankę. Posunął się zaledwie parę kroków
w przepełnionej sali, słysząc kilka rozmów naraz, za
uważył w kuchni doktora, ale było tam zbyt wielu
ludzi, żeby mógł do niego od razu podejść.

— Nigdy nie myślałem, że wsadzimy ją do piachu —

mówił jakiś stary potrząsając głową.
Było ich trzech, wszyscy mniej więcej w tym sa

mym wieku. Wszyscy trzej z pewnością przekroczyli
siedemdziesiąty piąty rok życia, a w kącie, w którym
siedzieli, na ścianie za icli plecami wisiało rozporzą
dzenie w sprawie wyszynku napojów alkoholowych
i opilstwa w miejscach publicznych. Z powodu czar
nych, niedzielnych garniturów i wykrochmalonycli ko
szul trzymali się nieco sztywniej niż zwykle, co na
dawało im uroczysty wygląd.

Ciekawym odkryciem było to. że w ich pomarszczo
nych, pokrytych głębokimi bruzdami twarzach błysz
czały oczy, które — gdy wymieniali między sobą spoj
rzenia — miały naiwny, niemal dziecięcy wyraz. Każ
dy trzymał w ręku swoją szklankę. Najwyższy .z trój
ki, ze wspaniałą siwą czupryną i jedwabistym wąsem,
chwiał się z lekka, a gdy chciał coś powiedzieć, do-
Łykał palcem ramienia jednego ze swych towarzyszy.

Dlaczego Maigret wyobraził ich sobie nagle na szkol
nym podwórzu? Ich śmiechy, spojrzenia, jakie wy
mieniali między sobą, były śmiechami i spojrzeniami
uczniaków. Chodzili razem do szkoły. Później zacią
gali takie same dziewczęta do rowów, drużbowali sobie
wzajemnie na weselach, przychodzili na pogrzeby ro
dziców, na śluby dzieci i na chrzciny wnuków.

— O mały włos, a byłaby moją siostrą, bo mój
ojciec zawsze mi mówił, że nieraz przewracał jej■
matkę na stogu siana. Zdaje się, że to była twarda
baba i jej mąż nosił rogi przez cale życie.

Czy wieś nie dawała się rozpoznać w tych słowach?
W innej grupie, za plecami Maigreta, ktoś opowia

dał:
— Jak mi sprzedał tę krowę, powiedziałem mu:

„Słuchaj, Wiktor. Wiem, że jesteś złodziejem. Ale nie
zapominaj, że byliśmy razem w wojsku w Montpel
lier i że pewnego wieczora...”.

(Cięs dalszy nastąpi) (49)
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Pawia 8, tel. 260-91 (8—18), Inf.
Kulturalna, KDK. pok. 144/TII p.
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