
Dziś świętujemy*
Dzień Babci

21 stycznia obchodzimy rokro
cznie jako DZIEŃ BABCI. Z

tej okazji ślemy im dzisiaj wie
le serdeczności i uśmiechów,
tyczenia pomyślności i zadowo
lenia z życia. Pragniemy jedno
cześnie, aby to święto trwało

przez cały rok, by wszystkie
Babcie mogły być pewne, iż

cieszą się szacunkiem i uzna
niem całego społeczeństwa. Jest
to sposób, by nasze Babcie na co

dzień — jak to kiedyś propago
wał jeden z naszych tygodników
— były słoneczne!

Polscy ze Śląska Cieszyńskiego w CSRS przekazują dar na od
nowę zabytków starego Krakowa, Fot, J. RUBlS

płk ggaagee
Polonia w CSRS

W sobotę w Społecznym Ko
mitecie Odnowy Zabytków Kra
kowa odbyła się miła uroczy
stość, w czasie której przedsta
wiciele grupy Polaków mieszka
jących na Śląsku Cieszyńskim
w CSRS dr Józef Słowik —

lekarz z Ostrawy i mgr Ta
deusz Hlawiczka — działacz ZG

Polskiego Związku Kultural-
no-Oświai owego przekazali na

ręce pełnomocnika prezydenta
miasta ds. rewaloryzacji, na
czelnika dzielnicy Śródmieście
— Wojciecha Hydzika (na zdję
ciu) pierwszą „symboliczną ce
giełkę” dar finansowy Klu
bu Medyków zrzeszonych przy
ZG Polskiego Związku Kul
turalno-Oświatowego w Czes-

Fibak i Okker wygrali!
NOWY JORK

Zwycięstwem Wojciecha Fiba-
ka i Toma Okkera zakończył się
w grze podwójnej turniefj teni
sowy WCT w Birmingham. W
finale Fibak i Okker pokonali
Ilie Nastase i Jose-Luisa Clerca
6:3, 6:3. W finale gry pojedyn
czej Jim Connors zwyciężył Eli
ta Teltschera 6:3, 6:2.

TmEta myślę

Mówi Wojciech I
poeta

brew temu co się sądzi
** dość powszechnie, że

poezja nie cieszy się specjal
nym zainteresowaniem wśród

czytelników, uważam, że to

nieprawda. Wszystkie ładnie
i ciekawie wydane książki
znikają z księgarń, dotyczy
to także poezji. Chciałbym
więc powiedzieć tu o możli
wościach startu poetyckiego
młodych.

Rafą często nie do przeby
cia jest dla młodego poety w

wielu przypadkach gust
daktora,
autora

trznuch
Często zdarza się, iż ten sam

recenzent działa w kilku wy
dawnictwach, praktycznie
więc jeśli odrzuci on raz da
ny zbiór wierszy, skądinąd
interesujący, podobny los cze
ka owe wiersze w wydaw
nictwach następnych. Tak

więc praktycznie młodzi cza
sem przez kilka lat nie mo
gą w ogóle ivystartować
książką, a to jedyna możli
wość nobilitacji w tym za
wodzie. Jest to chyba niesłu
szne.

Z tym zagadnieniem łączy

re-

względnie krytyka
recenzji wewnę-

w wydawnictwach.
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Kraków, poniedziałek 21 stycznia 1980 r.

ri

kim Cieszynie. Polacy mie
szkający w Czechosłowacji żywo
interesują się dziełem odnowy
naszego miasta, a od soboty ma
ją w nim swój udział. O pra
cach prowadzonych w Krakowie

poinformował polonijnych gości
dyr. Przedsiębiorstwa Rewalo
ryzacji Zabytków Z. Trawiński.

Dyr. Biura Społecznego Komite
tu Odnowy Zabytków Krakowa
Z. Knapik przekazał gościom
medale Społecznego. Komitetu
oraz materiały pozwalające na

szczegółowe poinformowanie i

popularyzację dzieła odnowy
wśród Polaków mieszkających
na Śląsku Cieszyńskim w CSRS.

W Społecznym Komitecie Od
nowy Zabytków Krakowa były
gotowe do „-wyjazdu w świat”
dwie miniatury skarbonek wy
konane przez Zakłady Doświad
czalne: Instytutu Odlewnictwa,
Obróbki Skrawaniem i Mechani
zacji Przemysłu Farmaceutycz
nego „Polfa”, które znajdą się:
jedna w siedzibie Fundacji Koś
ciuszkowskiej w Nowym Jorku,
zaś druga w Konsulacie Gene
ralnym PRL w Malmo w Szwe
cji, gdzie również napływają
dary na odnowę Krakowa, (j.r.)

iZ7

się problem krytyki literac
kiej i krytyków w ogóle. Co
raz mniej jest bowiem ta
kich, którzy mieliby własną
koncepcję, własne wid,zenie
literatury. Wielu wybitnych
odeszło, wielu przestało się
krytyką zajmować. W śród

młodych panuje loprawdzie
ożywienie recenzenckie, ale
nie stać ich jednak na spoj
rzenie scalające wszystko to,
co nazywamy literaturą.

Wracając jeszcze do spraw
debiutu poetyckiego, dziwne

zasady panują przy nakła
dzie tomików debiutanckich,
wynoszą one najwyżej 1000—
2000 egzemplarzy, a więc
szansa debiutanta, by zostać

poznanym przez szeroki ogół
czytelników) jest znikoma.
Nie najlepiej jest również z

tzw. mecenasowaniem mło
dym, chociaż dwa wydaw
nictwa warszawskie mają to

zadanie, mam na myśli Iskry
i Młodzieżową Agencję Wy
dawniczą. Chlubnym wyjąt
kiem jest tu nasze Wydaw
nictwo Literackie patronują
ce młodym poetom i poezji
w ogóle.

i
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ZE ŚWIATA
W ISLAMABADZIE rozpo

częły się 19 bm. rozmowy mię
dzy ministrem spraw zagrani
cznych ChRL — Huang Hua a

politykami pakistańskimi. Jed
nym z głównych tematów roz
mów jest realizacja dalszych
dostaw chińskiej broni i sprzę
tu wojskowego dla armii paki-
etołńclripi

KILKUDNIOWĄ wizytę W

stolicy ChRL zakończyła 6-
osobowa delegacja Kongresu
Stanów Zjednoczonych. Człon
kowie delegacji omawiali z

chińskimi przywódcami spra
wę współpracy gospodarczej i

koordynacji w dziedzinie poli
tyki zagranicznej i militarnej.

DO DELHI przybył 20 bm.
sekretarz generalny ONZ —

Kurt Waldheim. Weźmie on

dzisiaj udział w otwarciu trze
ciej konferencji Organizacji
Narodów Zjednoczonych ds.

rozwoju i pomocy.
SEKRETARZ generalny ONZ

— K. Waldheim przyznał 19

bm. obywatelom polskim, pra
cownikom resortów spraw za
granicznych i obrony narodo
wej, specjalne dyplomy uzna
nia za wkład w funkcjonowa
nie Sił Pokojowych ONZ, w

związku z udziałem kolejnych
kontyngentów Ludowego Woj
ska Polskiego w siłach ONZ
na Bliskim Wschodzie.

Poniedziałkowy ranek wMPK
Dziś rano o godz. 6 .00 w Krako

wie notowano ok. minus 12 st. C.
Mróz nie spowodował większych
zakłóceń w komunikacji miejskiej.
Mimo to z zajezdni MPK wyje
chało — z różnych przyczyn —

tylko 277 autobusów, to jest o 53

mniej niż zakładał plan i 478 wo
zów tramwajowych, czyli o 1 mniej
niż zakładano. Z tego też powodu
w autobusach panował znaczny
tłok. Pod koniec rannego szczytu,
a więc o godz. 8.01 doszło do po
ważniejszej awarii na ul. Baszto
wej, gdzie wykoleił się tramwaj.

Ofiar można
SZTOKHOLM

Ustalono, że ofiarami kata
strofy mostowej w Szwecji, któ
ra wydarzyła się w nocy z

czwartku na piątek, padło 8 o-

sób. 27 -tysięcznik liberyjskiej
„Star Clipper” zboczył we mgle
i zahaczył o przęsło mostu, któ
ry na długości blisko 300 m ru
nął do wody. 7 samochodów spa-
dlo w 40-metrową otchłań, za
nim droga po obu stronach zo
stała zablokowana.

Wokół katastrofy rośnie atmo
sfera skandalu. Wyszło bowiem

20 bm. rozpoczął się w Tebrizie

proces sądowy 4 oficerów lotnic
twa irańskiego, aresztowanych
pod zarzutem organizowania za
mieszek w stolicy irańskiego Azer
bejdżanu. IV garnizonie lotniczym
w tym mieście aresztowano poza
tym 20 innych wojskowych, któ
rzy wkrótce staną przed sądem
oskarżeni o udział w spisku prze
ciwko władzom. Na zdjęciu: na

Ulicy Tebrizu, CAF — teleioto

Leninowskie
rocznice

21 stycznia 1924 r. w Gór
kach koło Moskwy, umarł
człowiek, którego działalność
miała decydujący wpływ na

dzieje narodów świata i ży
cie wielu pokoleń — WŁO
DZIMIERZ ULJANOW LE
NIN. Zył zaledwie 54 lata,
lecz przez te pół stulecia
świat wszedł w nową epoke.

Twórca pierwszego na

świecie państwa socjalistycz
nego twierdził, że w walce
o urzeczywistnienie swojego
celu rewolucjoniści świata po
winni wykorzystywać wszys
tkie dźwignie przemian, w

tym także dążenie narodów
<lo życia w pokoju i nieno-
dległym państwie. Ta właś
nie idea przyświecała Leni-
nowi, gdy podpisywał jako
przewodniczący Rady Komi
sarzy Ludowych dekret o po
koju i dekret anulujący roz
biory Polski. Dekret stano
wił realną podstawę nie tyl
ko utworzenia na ziemiach

byłego zaboru rosyjskiego
niepodległego państwa pol
skiego, lecz także odrodzenia
Polski.

Dzisiai mija również 39 łat
od chwili powstania w Bia
łym Dunajcu „Domu Leni
na”. urządzonym w autenty
cznej chacie góralskiej, w

którei Lenin mieszkał rażeni
z rodziną w latach 1913 i
1914. „Dom Lenina” stanowi
część poronińskiego Muzeum
Lenina, które otwarto 7 li
stopada 1947 r. Muzeum od
wiedziło dotąd ok. 6 min o-

sób ze wszystkich kontynen
tów.

W 1980 r. obchodzimy tak
że inny, związany z imieniem
przywódcy Rewolucji Paź
dziernikowej jubileusz: 110.
rocznicę urodzin Lenina.

Miejsce katastrofy. CAF—AP

było uniknąć
na jaw, że gdyby nie przeraża
jące niedbalstwo miejscowej po
licji, większości ofiar można

było uniknąć. Stwierdzono mia
nowicie, że minęła aż godzina i
20 minut od momentu zaalarmo
wania przez załogę statku przez
radio o zerwaniu mostu, zanim

posterunek policji zamknął dro
gę od strony wyspy. Szczęśli
wym zbiegiem okoliczności kie
rowca ciężarówki, nadjeżdżają
cy od strony lądu na krótko po
wypadku, zdołał zahamować pa
rę metrów przed krawędzią i w

ten sposób uratował przypusz
czalnie dalsze ofiary.

Pięcioraczki w Jordanii
32-letnia mieszkanka jordań-

skiego miasta Mafaę urodziła w

niedzielę pięeioraczki. Jedno z

nieb zmarło wkrótce po poro
dzie.

Tarnowskie spotkanie
z „Dziennikiem Polskim"

W związku z jubileuszem 35-
lecia istnienia, redakcja „Dzien
nika Polskiego” organizuje szereg
spotkań, podsumowujących do
konania tych lat. Jedno z nich

odbyło się w sobotę w Tarnowie,
gdzie z grupą dziennikarzy
„Dziennika” spotkali się I sekre
tarz KW PZPR, Stanisław Gę-
bala i sekretarz KW, Eleonora

Szymkowiak. Obecny był przed
stawiciel Wydziału Prasy, Radia
i TV-KC PZPR, Jacek Nachyla.
Składając gratulacje dla człon
ków zespołu redakcyjnego i po
dziękowania za wieloletnią o-

piekę nad tym regionem St. Gę-
bala zapoznał zebranych dzien
nikarzy z osiągnięciami i plana
mi rozwoju województwa.

.W czasie spotkania red. na

Krafek Teatru Cricot l

rozpoczął działalność
W pomieszczeniach galerii, mie

szczącej się w zrewaloryzo
wanej komieniczce przy ul. Ka
noniczej 5, otwarty został w so
botę Ośrodek Teatru Cricot 2. W
obecności tłumnie zgromadzo
nych wielbicieli i przyjaciół,
przybyły na otwarcie z Floren
cji twórca i animator Teatru —

Tadeusz Kantor, otrzymał z rąk
wiceprezydenta m. Krakowa —

Barbary Guzik, symboliczny
klucz do nowej siedziby Cricot 2

(na zdjęciu).
Dziękując władzom za otrzy

mane locum, Tadeusz Kantor

powiedział: „Chciałbym, by to

nie była galeria, muzeum, choć
nazwano to ośrodkiem-centrum.
Chodzi o to, by było żywe... ”.

Centrum ma służyć artystom
pracującym dla teatru, którzy
chcą zapoznać się z metodami

zrodzonymi w Eksperymental
nym Teatrze Podziemnym (1942—
44) którego kontynuacją stał się
liczący 25 lat Teatr Cricot 2 Ta
deusza Kontora mający dziś

światową rangę.
Otwarcie Ośrodka połączone

było z udostępnieniem retros
pektywnej wystawy „Teatr Cri
cot 2 Tadeusza Kantora 1955—

Wilki w Nowosądeckiem!

Zwierzyna leśna
w dobrej formie

Na terenie województwa no
wosądeckiego, w rejonie Kroś
cienka i Piwnicznej pojawiły
się wilki. Leśnicy stwierdzili
obecność dwóch watah, liczą
cych po kilka sztuk drapieżni
ków. Wilki atakują zwierzynę
płową — znaleziono szozątki
zagryzionych przez nie saren i

jeleni.
Mrozy, jak dotąd, nie wyrzą

dziły leśnej zwierzynie specjal
nej krzywdy. Dzięki płytkiej po
krywie śnieżnej zwierzęta mogą
poruszać się swobodnie, docie
rać do paśników, a także wyszu
kiwać pożywienie. Trudniejsza
jest, oczywiście, sytuacja ptac
twa — bażantów, kuropatw, a

także najdrobniejszych, bardzo

pożytecznych gatunków, jak
sikorki, czy dzięcioły.

Służba leśna prowadzi syste
matyczne dokarmianie wszyst
kich dziko żyjących zwierząt,
poczynając od największych
przedstawicieli zwierzyny łow
nej, a więc jeleni, saren i dzi
ków, a na „skrzydlatym dro
biazgu” kończąc. (hs)

czelna „Dziennika”, Halina Gu-

gałowa udekorowana została zło
tą odznaką „Za zasługi,dla woj.
tarnowskiego”, a srebrne odzna
ki otrzymali red. red. Tomasz
Domalewski i Zygmunt Szych.

CH| UTRO pogoda w rejonie
3| Krakowa .kształtować się

będzie pod wpływem pod-
|@|| wyższonego ciśnienia. Za-

chmurzenie duże z prze-
|gSS jaśnieniami. Rano miej-

£sS scami mgły i zamglenia.
W ciągu dnia słabe opa

dy śniegu. Wiatr południowy
i południowo-zachodni 3—6 m

na sek. Temperatura maksy
malna dniem minus 6—3, mini
malna nocą minus 10—13 st. C .

Na drogach gołoledź.

1980”. To historia tego Teatru, i

jego idee — zbiór manifestów i

wypowiedzi teoretycznych Ta
deusza Kantora, prezentacja ma
larzy z kręgu Cricot 2, zbiór ma
szyn teatralnych i przedmiotów
oraz dokumentacja głośnych
spektakli. W uroczystości ucze
stniczyli z-ca kierownika Wy
działu Pracy Tdeowo-Wychowa-
wcżej KK PZPR, Franciszek.
Dąbrowski i wiceprzewodniczący
KK FJN, Andrzej Kurz.

Następnie odbyła się pierwsza
w Centrum dyskusja krytyków
nad sztuką T. Kantora. W wielu

aspektach analizowali ją: Urszu
la Czartoryska, prof. Mieczysław
Porębski, Roman Szydłowski,
Jan Kłossowicz, Krzysztof Mi
klaszewski i prowadzący dysku
sję Krzysztof Pleśniarowicz.

Wysłuchawszy opinii, zabrał

głos Tadeusz Kantor, który
stwierdził, że to co zrobił, ,w za
sadzie przestało go już intereso
wać. Natomiast absorbuje go
tworzony we Florencji, zupełnie
instynktownie nowy spektakl,
realizowany przy współudziale
aktorów Cricot 2 i włoskich entu
zjastów. jego Teatru. Niewiado
my jest jeszcze kształt spekta
klu, będzie jednak dalszym kro
kiem po „Umarłej klasie”, bez

odwoływania się do jakichkol
wiek pierwowzorów literackich,
lecz budowany na rekonstrukcji
wspomnień autora który stwo
rzył obecnie rozprawę teorety
czną „O iluzji i powtarzaniu”.

Pozostaje nam więc czekanie

na nowy spektakl, którego pre
mierę zobaczy najpierw Floren
cja ze świadomością, że Kraków

już posiada Ośrodek Teatru Cri
cot 2, a Florencja będzie mieć

jego „lustrzane odbicie” w kom
pleksie Teatro Goldoni. (jr)

Fot. JADWIGA RUBlS

Pożegnanie
Leszka Herdegena

W sobotę na cmentarzu Ra
kowickim odbył się pogrzeb Le
szka Herdegena. Aktor, poeta i

krytyk literacki, przez lała

związany był z naszym mia
stem; tu ukończył PWST, tu

stworzył także wielkie kreacje
na scenach Teatrów Starego i
im. J . Słowackiego.

O tym, jak był łubiany, świa
dczyły setki przyjaciół, kolegów
i widzów, którzy nic znali go
osobiście, lecz chcieli towarzy
szyć Mu w ostatniej drodze.

Przyjechali do Krakowa akto
rzy teatrów z Warszawy, Łodzi
i Gdańska, a także przedstawi
ciele Ministerstwa Kultury i

Sztuki, filmu i telewizji. Trum
nę ze zwłokami Zmarłego nie
śli do rodzinnego grobowca Jego
koledzy. Przemówienia poże
gnalne wygłosili w imieniu ko
legów z Teatru Powszechnego
w Warszawie, z którym ostatnio
Leszek Herdegeri był związany
— Zygmunt Hubner, sekretarz
ZG SPATiF — Andrzej Szczep
kowski, dziennikarz i prozaik
— Jacek Stwora oraz dyrektor
Wydawnictwa Literackiego —

Andrzej Kurz.

Następnie przedstawiciele tea
trów z całej Polski, władz m.

Krakowa oraz żołnierze VT Po
morskiej Dywizji Powietrzno-

Desantowej złożyli wieńce na

grobie. Kwiaty i wiązanki zło
żyli też przyjaciele oraz widzo
wie pamiętający śtyietne, tea
tralne i filmowe role Leszka

Herdegena.
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KAftCL
W wielu miejscowościach w

Afganistanie nidal odbywają się
wiece i spotkania ludności na

zhak poparcia dla nowego kie
rownictwa Afgańśkiej Republi
ki Demokratycznej i 'jego pro
gramu politycznego. W rezolu
cjach uchwalonych przez ucze
stników wieców podkreśla sic

zdecydowanie narodu afgańskie-
go dla obrony zdobyczy rewolu
cji kwietniowej przed zakusami

wewnętrznych i zewnętrznych
wrogów republiki, przed spi
skami i agresywnymi zamiara
mi kół. imperialistycznych, kie
rownictwa chińskiego i reakcyj
nych kół Pakistanu.

Naczelny redaktor

„Kabul New Times”
wie z dziennikarzami
żfti w Kśbulu powiedział,
Stańy Zjednoczone i Chiny zmó
wiły się celem narzucenia Afga
nistanowi prozachódniego rządu,

dziennika
w rezńio-
Zadziecki-

że

Prezydent Carter przeciwny
udziałowi drużyny USA

w Igrzyskach w Moskwie
WASZYNGTON
W niedzielę prezydent Carter

wystąpił w audycji „spotkanie z

prasą” odpowiadając na pytania
dziennikarzy. Carter mówił głó
wnie o „pokoju poprzez siłę, a

ńie poprzez słabość Stanów

Zjednoczonych”, o umocnieniu

potęgi militarnej USA oraz s'ł
NATO. Zdaniem prezydenta in
teresy Stanów Zjednoczonych i
ich sojuszników są „zagrożone”
zarówno w rejonie Zatoki Per
skiej jak i w innych rejonach
świata. Dla przeciwstawienia się
temu Carter będzie wzmacniał

siły pbronne Stanów Zjednoczo
nych i ich sojusze. Za jedno z

osiągnięć w tej dziedzinie prezy
dent uznał normalizację i zbli
żenie w stosunkach z Pekinem,
prizydent poinformował, że jest
przeciwny udziałowi drużyny
Stanów Zjednoczonych w tego
rocznych Igrzyskach letnich w

Moskwie.

Fałszywy obraz

darem dla Piusa IX
Wiszący od 125 lat w muzeum

watykańskim obraz „Mistyczne
zaślubiny św. Katarzyny”, który
przypisywano mistrzowi hisz
pańskiemu Bartolome Murillo

(1618—1682), okazał się genial
nym fałszerstwem. Jak poinfor
mował dyrektor muzeum, Carlo

Pietrangeli, pierwsze podejrze
nia nasunęły się podczas konser
wacji obrazu, który Izabella II

podarowała w 1855 r. papieżowń
Piusowi IX. Obecnie stwierdzono

jednoznacznie, że obraz namalo
wany został na początku XIX
w. Fałszerz zamalował Obraz z

ołtarza pochodzący z XVI w. Do
tychczas wiadomo było o dwóch

egezmplarzach obrazu Murillo, z

których jeden był w Rzymie, a

drugi w Lizbonie, przy czym o-

ryginał uważany był dotychczas
za mniej udane powtórzenie
dzieła wystawianego w Rzymie.

..

Piosenki McCartneya
zakazane w Japonii
TOKIOJapońska państwowa sieć ra
diowo-telewizyjna NHK zako
munikowała w niedzielę, że po
stanowiła wstrzymać nadawanie

piosenek brytyjskiej grupy roc
kowej „Wings”, której kierow
nik, Paul McCartney został a-

resztowany w Tokio pod zarzu
tem posiadania narkotyków'. Za
kaz obejmuje również wszystkie
piosenki ■grupy „Beatles”, któ
rych kompozytorem bądź aran
żerem był Psuł McCartney,
przed laty członek tej grupy.

37-letni Paul McCartney. któ
ry przybył w ub. środę na wy
stępy do Jaoonii, został aresz
towany 'ha lotnisku tokijskim.
W jego bagażu znaleziono ponad
200 gramów- marihuany. W Japo
nii za posiadanie narkotyków
grozi kara do 5 lat wiezienia, a

za ich przemyt — do 7 lat.

„Duży Lajkonik”
18, 35, 44, 49, 25 *- dtej.:
Końc. bąnd.: 22?H.

„Mały Lajkonik”
I lóś.: 10, 28., 16, 3, 8, 6.
II los.: 1, 8, 30, 15, 6, 19.
Keńc. band.: ĆS436.

85.

który służyłby interesom impe
rializmu. USA i Chiny — po
wiedział Rahim Rafat — okrą
żają Afgań3ką Republikę De
mokratyczną siecią baz i obo
zów wojskowych, w których
prowadzi się przygotowania do
formowania oddziałów dywer
syjnych, mających działać ńa te
renie Afganistanu.

Afgańskie ministerstwo spraw
wewnętrznych poinformowało,
że na terenie Pakistanu utwo
rzono już nie mniej niż 50
ośrodków i ok. 20 specjalnych
baz, gdzie pod okiem pakistań
skich, amerykańskich i chińskich
instruktorów wojskowych szko
lone są oddziały dywersyjną
przeciwko Afganistanowi. W cią
gu ostatniego roku przeszkolonó
nie mniej niż 15 tys. najemni
ków.

Przywódcy kontrrewolucyj
nych ugrupowań afgańskich ma
ją możliwość pełnej swobody
działania na terytorium Paki
stanu i występowania z anty-
afgańskimi oskarżeniami. Te o-

szczercze wypowiedzi są chętnie
wykorzystywane i rozgłaszane
przez korespondentów zacho
dnich agencji prasowych i dzien
ników. Większość przywódców
tych ugrupowań kontrrewolu
cyjnych związana jest z reakcyj
ną, terrorystyczną organizacją
Bractwa Muzułmańskiego. ■

Amputacja lewej nogi
prezydenta J. Broz Tito

Opublikowany przez agencją
Tanjug komunikat zespołu leka
rzy opiekujących się prezyden
tem Tito, podąje, że 20 bm. w

południc dokonano amputacji le
wej nogi prezydenta z powodu
poważnych uszkodzeń głównych
naczyń krwionośnych. Prezydent
Tito zniósł dobrze operację i je
go stan pooperacyjny jest nor
malny. Operacja stała się ko
nieczna, gdyż uszkodzenia arte
rii zakłócały krwióbieg i przy
spieszały obumieranie tkanki
nogi, co zagrażało życiu prezy
denta Jugosławii. W nocy z 1.2
na 13 bni. dokonano nieudanej
operacji naczyń krwióńóśnyćli
lewej nogi prezydenta Titoi

BUENOS AIRES, RZYM
O panikę przyprawiła eskadra

8 nie zidentyfikowanych obiek
tów latających ludność osady
Palpa, 400 km od stolicy Peru,
Limy. Powietrzne manewry
UFO trwały ponad 5 minut. Nie
zwykłe zjawisko na niebie od
znaczało się wieloma bardzo jas
krawymi kolorami. Relacje całej
ludności osiedla Palpa znajdują
pełne potwierdzenie w tym, co

mówią na ten temat również
mieszkańcy okolicznych osiedli

andyjskich Rio Grandę i Santa
Cruz, gdzie UFO pojawiły się po
raz pierwszy.

Również nad szeregiem stanów

amerykańskich rozmigotały się
w ub. tygodniu kolorowe świa
tełka niewiadomego pochodze
nia. W krótkim czasie z północ
nej i zachodniej Oklahomy,
Kansas i południowej Nebraski

napłynęły informacje o dziw
nym, trudnym do wytłumacze
nia zjawisku. Według relacji 2

policjantów z Oklahomy, tajem
nicze obiekty znajdowały się na

wysokości 150 do 180 m, po czym
zaczęły opadać. Kontroler ruchu

powietrznego z lotniska w Kan
sas City przekazał informację,
że mniej więcej w tym samym
czasie jeden z pilotów zaobser
wował eksplozję w południowo-
wschodnim rejonie stanu Kan
sas. Zjawisko to potwierdził
również pilot innego samolotu.

Radary na lotniskach nie wyka
zywały obecności żadnych „po
dejrzanych” obiektów w powie
trzu.

Przypuszcza się, iż Opisane zja
wiska optyczne, mogły spowodo
wać spadające meteoryty, ale
zdaniem fizyka i astronoma z u-

niwersytetu w Oklahomie, Gui
do Chincarini, meteoryty są tam

w styczniu zjawiskiem dość nie
typowym.

Doniesienia te zbiegły się z

opublikowaniem przez wtóską a-

gencję prasową ANSA raportu
zawierającego zeznania świad
ków — kontrolerów ruchu po
wietrznego, którzy oglądali po-,
jawienie się nie zidentyfikowa

z udziałem władz
Ponadto zwiedzili

„Polaków portret
„Wawel zaginiony”ła bm. wieczorem wyruszyły pierwsze pociągi i aulok iećmi

udającymi się na zimowe ferie. Przed uczniami szkół podstawo
wych — dwa tygodnie wypoczynku. Przygotowano dla nich wiele
zimowisk i obozów sportowych w różnych okolicach kraju: w

górach, nad morzeni, na pojezierzu. Ogółem w czasie zimowej
przerwy w nauce wyjedzie na ferie ponad pół miliona dzieci i

młodzieży.
CAF — Walczak — telefotó

W Tarnowskiej Spółdzielni In
walidów „Tarnospin” odbyło

się w ub. sobotę kolejne posie
dzenie kolegium redaktorów na
czelnych krakowskiej prasy, ra
dia i telewizji, Rady Redakcyj
nej „Gazety Południowej” oraz

członków obchodzącego jubileusz
35-Iecia zespołu „Dziennika Pol
skiego”.

Uczestnicy posiedzenia zapo
znali się m. in. z profilem pro
dukcji Spółdzielni, która wy
twarza szereg poszukiwanych
artykułów rynkowych jak ubra
nia, opakowania i in., wartości
ok. 270 min złotych, oraz z wa
runkami pracy ponad 1200-oso-

bowej załogi, z. której ok. 300

pracowników to osoby niepełno
sprawne. W tej sytuacji „Tarno
spin” został uznany za zakład

pracy chronionej, co wiąże się z

dodatkowymi dotacjami na cele

rehabilitacyjne i urządzanie spe
cjalnych stanowisk pracy.
Wkrótce załoga otrzyma stołów
kę i przyzakładowe przedszkole.

W dnlgirn punkcie obrad omó
wiono udział .krakowskich, gazet
w kampanii przedzjazdowej. Po-

świadków leciało
około 500 m z

km/godz. Nie zi-
obiekt był wi-

po wietrznego
zeznał, że o-

helikopterem
ćwiczeniach

nych obiektów latających. Ze
znania te z rozkazu włoskiego
ministerstwa obrony były utrzy
mywane przez ponad 2 lata w

tajemnicy.
Pojawienie się UFO w czasie

manewrów wojskowych 27 paź
dziernika 1977 r. zostało zasy
gnalizowane bazie wojskowej w

Elmas w pobliżu Cagliari na Sy
cylii, bazie NATO w Decimo-
mannu oraz załodze amerykań
skiego lotniskowca „Saratoga”.
UFO było widziane przez załogi
wielu samolotów Wojskowych i

według zeznań
na wysokości
szybkością 926
deńtyfikowany
dziany przez 4 minuty.

Kontroler ruchu
w bazie w Elmas
biekt podążał za

uczestniczącym w

nocnych, po czym po kilku mi
nutach . zńikł. W Pizie kontroler
ruchu powietrznego ujrzał w no
cy z 23 na 24 grudnia 1977 r. dzi
wny pojazd w formie gwiazdy
zmieniający gwałtownie intensy
wne barwy, przechodzące stop
niowo z czerwonej w fiolet, a

następnie w zielony i żółty. O -

biekt znajdował się na wysoko
ści 1.500 m w odległości ok. 9
km od lotniska i można go było
oglądać przez 2 godziny. W kil
ka miesięcy później, w nocy z

3 ńa 4 sierpnia 1977 r., 3 praco
wników wieży kontrolnej na lot
nisku w NeapOlu-Capodichino
róWńież oglądało UFO mające
według ich zeznań — kulisty
kształt' i emitując żywe, jasne
światło.
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siedzeniu przewodniczył przed
stawiciel Wydziału Prasy, Radia
i Telewizji KC PZPR, Jacek Na
chyla. Obecni byli także sekre
tarze KW PZPR: w Tarnowie,
Eleonora Szymkowiak, w Kra
kowie — Jan Grzelak, w No
wym Sączu, Eugeniusz Satoła. W
obradach uczestniczył członek
Sekretariatu KI< PZPR, kiero
wnik Wydziału Pracy Ideowo-

Wychowaweze.j, Jan Broniek.

Kilkaset ofiar

na stadionie w Kolumbii
BUENOS AIRES
W niedzielę wieczorem eó

najmniej 134 o=oby zginęły a 600
zostało rannych w wyniku za-

walenia się 5 drewnianych try
bun na miejscowym stadionie
w czasie corridy na arenie w

SińcelejO w północnej ^Kolumbii.

Liczby te mogą się zmienić,
gdyż stan wielu osób rannych
jest poważny, a ponadto szpital
w Sincelejo nie jest w stanie po
móc tylu potrzebującym naraz

Przyczyna katastrofy była pod
wójna — na trybunach znajdo
wało się zbyt wielu chętnych o-

bejrzenia walki byków7, a ponad
to ulewny deszcz na kilka go
dzin przed corridą rozmył grunt,
pod stadionem.

Kary za niedopełnienie
obowiązków służbowych

Przed Sądem Rejonowym -w

Mielcu zakończył się proces człon
ków kierownictwa Spółdzielni Kó
łek Rolniczych w Mielcu. Oskar
żeni oni byli o niedopełnienie o-

bowiązków związanych z chowem
owiec oraz gospodarką paszami-
W wyniku złego żywienia zwie
rząt hodowlanych oraz niezabeż-

pieczenia na zimę budynku o-

wczarni i zapasów pasz, dopro
wadzili ońi do padnięcia ponad 450

owiec i jagniąt oraz zniszczenia

pasz wartości 880 tys. zł.
B. dyrektor SKR w Mielcu, Sta

nisław Milos skazany został na

karę 3 lat pozbawienia wolności

oraz 60 tys. zł grzywny; b. zastęp
ca dyrektora ds. rolnych, Ryszard
Peret — na 4 lata pozbawienia
wolności i 80 tys. zł grzywny; b.
kierownik fermy owiec, Jan Sie-
bierański — na 2 lata pozbawie
nia wolności i 35 tys. zł grzywny.
Odpowiadający w tym procesie za

fałszowanie dokumentacji i na
garnięcie mienia społecznego pra
cownik SKR, Antoni Lesiak ska
zany został na 3,5 roku pozbawie
nia wolności i 50 tys. zł grzywny.

Przed S^dem Ipojewódźkini W

Krakowie rozegrał się epilog zu
chwałego napadu rabunkowego.
Przeszło rok temu nie znani spra
wcy dokonali kradzieży w nowo
huckim Urzędzie Pocztowym 351

tys. zł. W godzinach wieczornych
podjechali motocyklem pod okno,
na parapecie którego leżał worek
z pieniędzmi, rozbili szybę j ply-
skawiezaie zniknęli z łupem. Oo-

piero po kilku tygodąiąeh iresz-
tówańó braci Mirosława i Jana

Śzybków i Jana Snieżyki oraz

Roberta Kucia. Wszyscy przyzna
li się do winy. Jak się okazało, ta

dobrana czwórka cudzego mienia

Kniejowych-!),
Przed siębior-

Dyplomy dla krakowskich

budowniczych LHS

Przy budowie 400 km kole
jowej Linii Hutniczo-Siarko
wej, biegnącej od przejścia

granicznego w Hrubieszowie do

nowej stacji przeładunkowej w

Sławkowie na Śląsku, pracowało
wiele krajowych firm. W gro
nie realizatorów Linii znajdowa
ły się także krakowskie firmy:
Przeds. Robót
„Energopol”-2,
stwo Zmechanizowanych Ro
bót Inżynieryjnych, Rejon Dróg
Publicznych oraz przedsiębior
stwa „Wod.-Rol,” i Budownic
twa Wodno-Ińżynieryjnegó, Po
wierzono ifti budowę 65 km od
cinka trasy od Wolbromia na

wschód.
W ub. sebótę w siedzibie

KRZZ podczas spotkania z przo
dującymi krakowskimi budow
niczymi LHS członek CRZZ,
przew. KRZZ, A. Dałkowski

przekśzał dyplom honorowy
prezesa Rady Ministrów i CRZZ

sz.czególnie zasłużonemu PRK-A

Dyplomy i nagrody otrzymało
13 przodujących pracowników
Podobnie wyróżnieni zostali bry
gadziści: K. Bukowiec, E. Ja
rosz, S. Pobocha i .T . Skwara
wraz z członkami swych bry
gad. (hp)

Robocie spotkanie
ub. sobotę grupa dziennika-
rsdzieckich przebywających

spotkała się z

krakowskiej

W

rzy
w Krakowie,
dziennikarzami
prasy, radia i telewizji w Klu
bie „Pod Gruszką”. Spotkanie
miało roboczy charakter i stało

się Okazją do prezentacji ra
dzieckim kolegom istotnych pro
blemów związańwch z funkcjo
nowaniem środków masowego
przekazu w naszym kraju.

Wczoraj, tj. w niedzielę wie
czorem dziennikarze radzieccy
Opuścili Kraków, udając sio do
Poronina. (li)

Zagraniczni dziennikarze

akredytowani w Polsce
zwiedzili Kraków

Jak już informowaliśmy, ód

piątku w Krakowie przebywała
grupr dziennikarzy zagranicz
nych na stałe 'akredytowanych
w Polsce oraz attache prasowi
niektórych ambasad. Goście za
poznali się z programem i pro
blemami odnowy starego Kra
kowa. Obejrzeli obiekty już od
nawiane, będące w trakcie prac

miala jeszcze „na sumieniu” inne

kradzieże.
Sad potraktował młodych prze

stępców niezwykle surowo: Miro
sława Szybkę skazano na 11 lat

pozbawienia wolności i 100 tys. zł

grzywny, Jana Snleżyka na 8 lat
i 80 tys. zł grzywny, Roberta Ku
cia na 6 lat. i 50 tys. zł grzywny,
zaś Jana Szybkę na 2 lata pozba
wienia wolności i 50 tys. zł grzy
wny. 3 pierwszych skazanych Sad

Wojewódzki w Krakowie pozba
wił praw publicznych ód 5 do 2
lat.

Wyrok w sprawie kradzieży

zabytkowych
Przed Sądem RejóUówym w

Gdańsku zakończył się proces
sprawców kradzieży 9 zabytko
wych obrazów z magazynu dzieł
sztuki katedry oliwskiej. Łączna
wartość skradzionych obrazów po
chodzących z pierwszych lat
XVIII w., a przedstawiających po
staci apostołów, wynosiła ok. 700

tys. zł.
Kradzież spostrzeżono w sierp

niu ub. r. Sprawcy — 22-lctnl Ze
non Ryszard Krokos i 25-Ietni Ra
fał Wiesław Kobyloński (obaj z

Gdańska), wycięli 9 obrazów z pa
kietu zawierającego ich 10. Wy
cięcie obrazów z ram spowodo
wało ich częściowe uszkodzenia.
Koszt koniecznej konserwacji wy
niesie ek. 83 tys. zł.
miesiąc p© kradzieży
podrzucili dzieła sztuki
wańe folię w pobliżu kościoła
w Gdańsku-Wrzeszetu, a jeden z

Obrazów, który dotarł do Łodzi,
przesłali pocztą do katedry oliw
skiej.

W wyniku rozprawy Z. Krokos

skazany został na 3,5 roku pozba
wienia wolności oraz 50 tys. zł

grzywny, zaś R. Kobyloński na

2.5 fóky pozbawienia wolności e-

40 tys, zł grąywhy- wspól
ników, ód^iówiadąjąćych za paser
stwo — Andrzeja Przybylskiego z

Łodzi i Piotra Wajchta z Gdań
ska — skazano na kary 2 lat poz
bawienia wolności oraz grzywny.
Wyrek nić jest prawomocny.

W nieeały
■ sprawcy

zaęako-

rewaloryzacyjnych cenne

znaleziska. M. in. zwiedzili szy
kujący się do otworzenia swoich

podwoi hotel „Pod Różą”.
W sobotę goście spotkali się w

..Bomu Polonii” ze Społecziiym
Komitetem Odnowy Zabytków
Krakowa, a w

'

niedzielę ucze
stniczyli w wielkiej konferencji
prasowej
miejskich.
wystawy:
własny” i
oraz uczestniczyli w licznych
snotkaniach z twórcami kultury.
W niedzielę wieczorem zagrani
czni goście opuścili Kraków.

Pawilony handlowe
mieszkańców

ub. sobotę 'gmina
nowoczesne

Klaja
Kłaj o-

centrum

pawilo-

dla

w

trzymała
handlowe w postaci 2
nów o łącznej powierzchni prze
szło 2 tys. m kw. Wartość obu

pawilonów wzniesionych na

przestrzeni 2 i pół roku wyno
si ok 12 min zł. Duży wkład

społecznej pracy przy ich Bu
dowie- wnieśli sami mieszkańcy
gminy. W uroczystości odda
nia obu obiektów, których głó
wnym użytkownikiem jest GS

„Samopomoc Chłopska”, wzięli
udział: sekretarz KK PZPR,
Zdzisław Gasidło, wiceprezydent
m. Krakowa, Eugeniusz Jan
czarski, I sekretarz KG PZPR
w Kłaju, Lucjan Karczewski i
naczelnik gminy, Aleksander
Pachoński.

Trzeba dodać, że w gminie, w

pobliżu przekazanych właśnie

pawilonów handlowych, wznosi

się również systemem gospodar
czym. przy dużym udziale czy
nów społecznych samych miesz
kańców — nowy ośrodek zdro
wia. Zakończenie jego budowy
przewidziano na marzec br.

Popłoch w zoo

MOSKWA
Olbrzymi popłoch powstał w

Ogrodzie zoologicznym w Tasz
kiencie, kiedy stwierdzono u-

cieczkę 9 bardzo jadowitych wę-
-żów. Początkowo pracownicy
zoo przypuszczali, że węże
gdzieś się ukryły, ale jeden z

dozorców rziicił podejrzenie na

sąsiadów'. Obok zajmowały ob
szerną zagrodę czarne barany.
Kiedy je prześwietlono, rezultat

przeszedł najśmielsze oczekiwa
nia. Zdjęcia niezbicie wykazały,
że jeden z nich skonsumował 4

węże, drugi 5. Alarm odwołano,
ale dotychczas nie wiadomo, w

jaki sposób 9 jadowitych wężów
z.nalazło się w brzuchu bąranó.w.
Dla. ostrożności podwyższono
przegrodę z cegły oddzielającą
barany od wężów, aż do sufitu.

Kroniko wypadków
• Podczas minionych dwóch dni

na drogach województwa zdarzy
ło się 5 wypadków, w których 2

osoby poniosły śmierć, a 4 zosta
ły ranne. Służba Drogowa MO za
notowała także. 13 „stłuczek”.

• 19 hm. ok. godz. 19.45 w miej
scowości Młynka (gm. Zabierzów)
na trasie E-22 „fiat 125?” potrącił
Stanisławę Czaplę (1. 45, zam. Na
wojowa Góra 430), która wyszła
zza autobusu. Poniosła ona śmierć

na miejscu.
• Wczoraj około godz. 3.20 na

ul. Płaszowskiej „fiat 125p” naje
chał na leżącą — z niewiadomych
przyczyn — na jezdni Marię Frą
czek (1. 21, zam. Biskupice- 8), któ
ra zginęła na miejscu.

Przerwy
w dostawie prądu

Zakład Energetyczny Kraków

przeprasza za przerwy w dosta
wie energii elektrycznej 22 sty
cznia, w godz. 7—15, na osiedlach

wiejskich Łuczanowice, Krzy-
sztoporzyce, Dojazdów Owoc,
Kocmyrzów I, Kocmyrzów II,
Karniow, Głęboka, Baranówka,
Sulechów, Kocmyrzów III, Lu-

borzyca, Kocmyrzów IV, Rosja,
Kapkazy II, Dziadówki, Fietrze-

jowice, WL. Biórków Lecznica,
Biórków Mały, Rawałowice, Zie
lona, Gośzyce, Piotrowice.

Bliższych informacji udziela Re
jon Energetyczny Nowa
412-10.

Zakład Energetyczny
przeprasza za przerwy
wie energii elektrycznej:

— 24 stycznia, w godz. 7.30—16,
przy ul. Grzegórzeckiej 131, 131a,
133, 121b, Widok 20, 22, 35a, Ba

jecznej 5, 7
— 25 stycznia, w godz. 7^0~d5,

przy ul. Bajecznej 7, Grzegórzec
kiej 133^*150, 127-*135, al. Pokoju

41, 43
— 28 stycznia, w godz. 7.30—16,

przy ul. Bajecznej 2a, 2b, 4, 6.

Bliższych informacji udziela Re
jon Energetyczny 1 „Śródmieście”,
tel. 170—44, wewn. 454. K-S65

Huta, tel.

Kraków
w dosta-
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Przed 80 laty
2!I1900r.

© Na posiedzeniu komite
tu budowy Akademii

dlowej, któremu

czył dr J. Leo,
czy nie dałoby
dla tej szkoły postawić na

placu pod Kapucynami, nie

powzięto wszakże żadnych
stanowczych uchwal i pole
cono na razie wygotować
szkice, które rysunkowo
przedstawią, czy z korzyścią
dla otoczenia będzie budowa

gmachu na

placu.

Han-

przewodni-
rozważano,

się gmachu

wzmiankowanym

„Czas”
ciągłych zapytań

ciągnienia losów
© Wobec

o termin
tomboli artystycznej na do
chód Domu Matejki, Komi
tet podaje do wiadomości, że

termin został odłożony do
dnia 31 grudnia 1900 r. Za
razem Wydział Towarzystwa
im. Jana Matejki podaje. że

Dom Matejki i wystawę fan
tów tomboli, z której do
chód przeznaczony zostanie
na wyposażenie wnętrza Do
mu — w ostatnim
zwiedziło
bro wolne
50 koron

żyło osób

miesiącu
44 osoby, z tych do
datki w wysokości

i 20 halerzy — zło-
15.-

„Czas”
0 26 bra. w sali Hotelu

Saskiego odbędzie się wieczór
ku czci Juliusza Słowackie-

zorganizowany staraniem
: odzieży akademickiej, któ-

e ten sposób chce złożyć
oł.rl. pamięci Wieszcza. Na

program złożą się deklama-

macje fragmentu Beniow
skiego, dramatu nigdzie je
szcze nie wystawianego, na
stępnie p. Przybyszewski od
czyta. swoją najnowszą pra
cę o Genezis ducha Słowac
kiego. Młody poeta p. Pe-

rzyński wystąpi z wierszem

czcącym Wieszcza. Bilety
nabywać można w Czytelni
Akademickiej im. A. Mickie
wicza, plac WW Świętych L.

8 oraz w handlu p. Fenza.

„Czas”

Ponad dziesięć tysięcy mieszkań

gmachy uczelni, szkoły, przedszkola
hotel „Pod Różą" i turystyczne zajazdy

proc, więcej niż w ub.
budownictwie uspołecz-
będzie to 8.6 tys. mie-
Założenia planu w tej

W TYM ROKU KRAKÓW I

ZIEMIA KRAKOWSKA WZBO
GACI SIĘ O NOWE DOMY
MIESZKALNE I RÓŻNE BU
DYNKI UŻYTECZNOŚCI PU
BLICZNEJ.

Przewiduje się wzniesienie

10,8 tys. nowych mieszkań o po
wierzchni 648,1 tys. m kw., czy
lio4,5
roku. W

nionym
szkań.
dziedzinie dostosowane są do o-

trzymanych wskaźników — nie
stety — nie uwzględniających
postulowanego przez nasze mia
sto zwiększenia budownictwa u-

społecznionego o 45 tys. m kw.

Czynione są dalsze starania o u-

ratowanie możliwości uzyskania
dodatkowych — ponad ustalenia
dla bież. 5-latki — mieszkań.

Dla planowanych 57 proc, no
wych domów czekają — w peł
ni w 1979 r. uzbrojone — parce
le, dla lĘ proc, uzbrojenie tere
nów trzeba będzie uzupełniać,

Komunikaty MO
W dniu 21.12.1979 r. o godz. 13.30

w Krakowie na skrzyżowaniu
ulic Waryńskiego i Sebastiana sa
mochód m-ki „nysa”
KS 74-78 potrącił kobietę
dzącą przez jezdnię.

Świadkowie wypadku
zgłoszenie się w Wydziale

Drogowego KW MO w

, ul. Siemiradzkiego 24,
lub 331, tel. 239-22 wewn.

814.
*

21 grudnia 1979 r. około
w Krakowie na ul.

w pobliżu ul.
z tramwaju linii 3

sąo
Ruchu

Krakowie,
pokój 320 J
506 bądź !

domów wypadnie

nr rej.
przecho-

proszeni

zaś 32 proc,
wznosić na parcelach równocze
śnie z budową w tym roku zbro
jonych. Już 80 proc, domów
montować się będzie z wielkich

płyt, pozostałe z wielkich blo
ków i tradycyjnymi metodami.

Przewidywany na tę 5-latkę
program jednorodzinnego budo
wnictwa spółdzielczego zostanie
w całości wykonany, dzięki m.

in. spodziewanemu w tym roku
wzniesieniu 200 mieszkań. Spół
dzielcze dymki jednorodzinne
wyrosną na os. Wzgórza Krze-

sławickie, Widok-Zarzecze, Prą
dnik Czerwony, Kliny-Połud.nie
i przy ul, Hęltmana.

Przekazane mają być do użyt
ku nowe budowle m. in. dla

nauki, oświaty, ochrony zdro
wia, turystyki. I tak wyższym
uczelniom oddane zostaną nowe

3 obiekty naukowo-dydaktyczne,
3 domy studenckie, o .1.120 miej
scach i 1 stołówka. Najintensyw
niej rozbudowywać się mają ba
zy instytutów: Zootechniki,
Szkła i Ceramiki. Obróbki Skra
waniem, Odlewniczego oraz Śro
dowiskowego Centrum Oblicze
niowego „Cyfronet”.

Przekaże się do użytku 4 szko
ły podstawowe (o 62 salach dy
daktycznych) w os. Złotego Wie
ku i Parkowym oraz w Zadrożu
i Niepołomicach. Kontynuować
się będzie budowę już rozpoczę
tych i podejmie. wznoszenie 2

nowych szkół podstawowych na

os. Lotnisko Płd i Widok. Od
dane mają być przedszkola
os. Prądnik Czerwony „B” i

tnisko Płd. Przyjmą one

dzieci, dalszych 360 dzieci
dzie można objąć opieką przed
szkolną w pomieszczeniach Wy
gospodarowanych bez nakładów

inwestycyjnych. Tak więc, nie

przeceniając efektów, ilość dzie
ci korzystających z wychowania
przedszkolnego wzrośnie o 6,3
proc., tj. do 36,6 tys.

Kontynuować się będzie budo
wę szpitala■„B” w.Nowej Hu-

cie, 2 pawilonów szpitalnych i
2 przychodni zdrowia. W wyni
ku działań inwestycyjnych i re
montowych baza szpitalna zwięk
szy się o 276 łóżek, przede wszys
tkim po przekazaniu obiektu

przy ul. Skarbowej. Plan nakła
dów nie zabezpiecza potrzeb,
zwłaszcza lecznictwa zamknięte
go. Przyrost miejsc, nie popra
wiając trudnej sytuacji, zapew
ni tylko możliwość prac w Szpi
talu im.

przygotowuje
go remontu

Odnotujmy
gowa baza
śnie, łącznie
watnymi, o 849 miejsc,
16,8 tys. miejsc,
oddany zostanie odrestaurowany
budynek hotelu „Pod Różą” przy
ul. Floriańskiej. Otworzą swoje
podwoje zajazdy: w Pcimiu, No
wym Brzesku, Węgrzcach i Bia
łym Kościele. Znacznie.zwiększy
się ilość miejsc noclegowych dla

gości w Międzynarodowym Ho
telu Studenckim oraz schroni
skach młodzieżowych. (bp)

Biemaekiego. który
się do generalne-

jeszcze, że nocle-

turystyczna wzro-

z kwaterami pry-
tj. do

W Krakowie

Co dzień niesie ?

na

Lo-

600

bę-
W dniu

godz. 16.15
Boh. Stalingradu
Wawrzyńca,
wypadł mężczyzna.

Świadkowie wypadku proszeni
są o zgłoszenie się w Wydziale
Ruchu Drogowego KW MO w

Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24,
pokój 333 lub 320, tel. 239-22 wewn.

814 bądź 506.

2^3 tytułów, 60 czasopism

Niewiele osób zapewne wie, że

spora część wydawnictw o pro-

„Zima 80“
WTOREK, 22 stycznia
* godz. 8 — MDK, ul. Józefa

12 — wycieczka do Zimowej Sto
licy. Dla dzieci od kl. V.; o 15 —

„Podróż Sindbada do Złotej
Krainy”.

* godz. 8 — MDK, os. Na Stoku
31a — Wycieczka do Zawoi; o 17
— konkurs plastyczny. Zajęcia
świetlicowe w godz. 10—13 i 15—
19.

* godz. 9—11 — Krak. Szkolny
Ośrodek Sportowy — Kurs nauki

pływa-nia dla zorganizowanych
grup.

* godz. 9 — MDK, ul. Czackie
go 11 — „Ostatni skok gangu Ol
sena” — film. Spotkanie z ofice
remMO;o12— „Magiczny ka
mień” — film. Mistrz iluzji — wy
stęp.

* godz. 9 — „Diskomat”, ul.
Bronowicka 73 — Zajęcia Akcji
Zimowej.

* godz. 10 — Pałac Młodzieży,
ul. Krowoderska 8 — Wycieczka
do Lasku Wolskiego,, konkurs na

najładniejszą rzeźbę ze śniegu; od
10—12 — Pierwsze kroki narciar
skie. Zbiórka na mostku pod kop
cem Kościuszki.

*godz.10— „KRAKUS”, ul.
Wrocławska 28 — Bal dla dzieci.

* godz. 10—14 — MDK, ul.
Grunwaldzka 5 — Film. Zabawy
przy choince.

* godz. 10 — MDK, os. Zgody
13 — Barok w Krakowie — wy
cieczka; o 17 —• ,,Ostatni bal w

Rożnowie” (film); o 17 — Spotka
nie z folklorem krakowskim.

* godz. 10.30 — „Dom Harce
rza”, ul. Reymonta 18 — Konkurs

rysunkowy „Zima w zoo”.
PONADTO:
SM im. T. Kościuszki zaprasza

dzieci z osiedli: Widok, Wrocław
ska, Zwierzyniec na organizowa
ne w Szkole Podstaw, nr 145 —

35 półkolonie oraz do bazy w Klu
bie „DISKOMAT”. Zgłoszenia u

koordynatora działalności

wychowawczej Sp-ni, ul.
żyńskrego 19, tel 375-21, 22;

MDK Dom Harcerza, ul. Lotni-
cza 1, MDK w Nowej Hucie na

os- Tysiąclecia 15 — zapraszają w

P°dwoje, proponując wiele

-rakcyjnych zajęć dl* dzieci i

^odzieży.

blematyce naukowej powstaje
właśnie w Krakowie — w kra
kowskim oddziale Państwowego
Wydawnictwa Naukowego.

Krakowska oficyna naukowa
w minionym roku na czytelni
czy rynek wypuściła ogółem 213

pozycji książkowych (o 10 wię
cej niż zaplanowano). Wśród
nich znalazł się m. in. 50-ty-
sięczny nakład III już wydania
„Historii sztuki w zarysie” —

prof. Karola Estreichera, „Gór
nośląska klasa robotnicza w la
tach międzywojennych 1922—
1939” A. Hrebendy, monografia
Zakładów Budowy Maszyn i

Aparatury im. Szadkowskiego
czy wreszcie XII tom Bibliogra
fii Polskiej prof. Karola Estrei
chera. Ogólny nakład zamknął
się liczbą, ponad 112 tys. egzem
plarzy o wartości ponad 131

złotych. Jedna trzecia —

podręczniki akademickie.

Tutaj również wydawana
90 tytułów czasopism
wych, wśród których znajduje
się wiele, o zasięgu międzynaro
dowym; wystarczy wymienić:
„Acta Physica Polonica”, „So-
wriemiennaja wyższaja szkoła”,
„Wszechświat”, „Archiwum
Górnictwa”, „Archiwum Hutnic
twa” i in.

Wydawanie książek 1 czaso
pism naukowych to niezwykle
trudne zadanie, bowiem więk
szość tych pozycji’ należy do
tzw. trudnych składów zawiera
jących skomplikowane wykresy,
piętrowe wzory matematyczne,
czy misterne ilustracje niezwy
kle istotne dla prawidłowego
zrozumienia treści tekstu.

potrzeby krakowskiego PWN-u

pracują dwie krakowskie dru
karnie — ale to nie wystarcza,
w minionym roku aż 47 tytułów
o łącznej objętości 1087 arkuszy
wydawniczych drukowanych by
ło poza Krakowem: w Rzeszo
wie, Cieszynie i Katowicach.

Gb)

Koncert Capelli Cracoviensis
Jutro, we wtorek o godz. 19.30

w pałacu „Krzysztofory” (Rynek
Główny 35) odbędzie się koncert

Capelli Cracoviensis.

"Wykonawcy: Capęlla Cracovien-
sis, Stanisław Gałoński — dyry
gent, Krakowskie Trio Smyczko
we: Wiesław Kwaśny — skrzyp
ce, Zdzisław Polonek — altówka,
Kazimierz Koślacz — wiolonczela.
W programie: W. A . Mozart —

Divertimento Es-dur KV 563, J.
Brahms — Serenada A-dur op. 16.

jest
nauko-

MW
spol.-

Dzier-
358-02.

■łl

: Stronnictwo

Demokratyczne
oraz Towarzy
stwo Kultury
Teatralnej
Krakowa

prąszają
wtorek 22

W 35. rocznicę wyzwolenia, w

sobotę, w Węgrzcach odbyło się
odsłonięcie obelisku ku czci 58

poległych i pomordowanych
przeż okupanta mieszkańców

gmin.y Zielonki oraz 156 żołnie
rzy Armii Czerwonej, którzy
zginęli w styczniu 1.945 roku

podczas walk o forty w Bibi
cach.

Mleko bez odpowiedzialności

klimacie umiarkowa-

istnieją cztery pory
jesieni następuje zi-
botoiem. temperatura

Obserwując nasze codzienne
życie dojść można dó wniosku,
że Polska, od zarania dziejów le
żała w strefie tropikalnej i do
piero ostatnio, z przyczyn na-

yłych, a niespodziewanych zna
lazła się 10

nym, gdzie
roku, a po
ma. Ledwo

spada kilka stopni poniżej zera,

w mieście zaczynają się różnego
rodzaju kontredanse. Np. — z

dostawami mleka. Na al. Pokoju,
na ul. Widok (os. Dąbie) nie

oglądano mleka przez 4 dni, na

ul. Łobzowskiej oglądano,
owszem, ale w bardzo różnych
porach dnia. Czytelniczka, matka

i
Nie pomagają MPO

Przedsiębiorstwa transpor
towe zobowiązane są brać u-

dział w akcji zimowej i pod
stawiać wytypowany sprzęt
na żądanie MPO. Tymcza
sem krakowskie firmy bro
nią się przed tym obowiąz
kiem i nie udzielają pomocy.
Ciężarówek z zamontowany
mi pługami lemieszowymi
nie podstawił m. in.: Ener-

gopol-2, Hydrokop, Kombi
nat Gromada, Przedsiębior
stwo Wodno-Melioracyjne,
Elektromontaż-1, Hurtownia

Zaopatrzenia Rzemiosła oraz

Autotransport.
Natomiast wywrotek, nie-,

zbędnych do wywozu śniegu,
nie skierował do MPO
Transbud z ul. Balickiej i

Transdrog z ul. Sołtysow-
skiej. Czyżby kierownictwa

V owych zakładów nie zdawały
( sobie sprawy z konsekwencji.
f takiego postępowania?

)

min

to

ni.
za-

we

bm
o godz. 18 do Klubu SD przy ul.

Batorego 14 na prelekcję mgr
Jacka Popiela pt.: „Hamlet —

żywą kronika czasu” oraz na

film „5 X Hamlet”,

Krzemionki zapraszają
Dzisiaj o godz. 20.30 w i

gramie Telewizji Polskiej
dziemy mogli zobaczyć dramat
Stanisława Wyspiańskiego „Wy
zwoleń ie” wyreżyserowany
przed 5-u laty na scenie Starego
Teatru przez nieżyjącego już
dziś Konrada Swinarskiego. Bę
dzie to telewizyjne przeniesienie

przedstawienia jakie miało miej
sce w Starym. Teatrze. Reżyseria
telewizyjna: Laco Adamik i

Agnieszka Holland, muzyka
Zygmunta Koniecznego, sceno
grafia Kazimierza Wiśniaka. Ko
niecznie trzeba to' zobaczyć.

Na zdjęciu: Wiktor Sądecki
jako Karmazyn i Jerzy Radziwi
łowicz jako Hołysz.

Fot. W. Krzyszkowskt

małego dziecka, która ze swoim

problemem dotarła do Spółdziel
ni Mleczarskiej w Balicach do
wiedziała. się, że dostawy celo
wo sa opóźniane bo nikt nie bę
dzie brał odpowiedzialności za

zamarznięte mleko. Co to obcho
dzi głodne niemowlęta? Nic. Ale
kto się liczy z niemowlętami?
Chyba wyłącznie rodzice...

Chciałoby się westchnąć:
gdzież te dobre, stare czasy,

gdzie mleko do domów dostar
czały kobieciny z blaszankami
na plecach, których nie odstra
szał śnieg i mróz i które wie
działy, biorąc za mleko pienią
dze, co jest ich obowiązkiem. Ale

cóź, było, minęło. A dziś, slwro

żyjemy nowocześnie, należałoby
do prasy dać przynajmniej krót
ki komunikat: „W związku z

mroźną aurą uprzejmie zawiada
miamy, że dostawy mleka nastą
pią w godzinach późniejszych niż
zazwyczaj — tzn. po południu”.
Byłoby wiadomo o co chodzi,
byłoby także przyzwoicie. Wobec

klientów, którzy zawsze płaca za

ułatwianie sobie życia przez

przedsiębiorstwa... (mar)

W uroczystości uczestniczyli:
wiceprezydent m. Kiakowa, Jan
Nowak, wiceprzewodniczący ZK

ZBoWiD Antoni Dałkowski, se
kretarz KK FJN, Tadeusz Woj
taszek. Obecny był również

przedstawiciel Konsulatu Gene
ralnego ZSRR w Krakowie, at
tache Aleksander Gorenkow.

O latach okupacji i dniu wy
zwolenia mówił do licznie zgro
madzonych mieszkańców gminy
i młodzieży sekretarz KG PZPR,

•St. Cała. Odbył się akt przeka
zania opieki nad miejscem pa
mięci uczniom Gminnej Szkoły
Zbiorczej im. St. 'Wyspiańskie
go w Bibicach. Na cokole obeli
sku złożono wieńce, po czym w

szkole w Bibicach odbyła się u-

roczysta akademia.

(i- r.)
Fet. JADWIGA RUBlS

Co-Gdzie-Kiedy?
(Dokończenie ze str. 5)

241-82, 222-48, kraj. 223-33, Inf. Tu
ry st. „Wawcl-Tourist” ul. ' Pawia
8 tel. 260-91, 204-71 (8—18), 646-60

(6.30 22), Inf. Kult. KDK, Rynek
Gł. 27, pok.
(11—18), Inf.
ska 20, tel.
Nowa Huta,
447-31' (8—18),
PZM, ul. Kawiory 3,
i 748-92 (7—22).

144, III p„ tel. 244-02

o Usługach Floriań-
271-30, 223-90 (7—18),

os. Zgody . 7, tel.
Pomoc Drogowa

tel. .755-75

Rynek Gł. 42 (tlen), Waryńskie
go 2., Długa 88, Pl. Wolności 7,
Rynek Podgórski .9, N. Huta, Cen-

bl. 6 (tlen), N. Huta, Cen-
bl. 3 (tlen).

Radio
PROGRAM i

Jedynka. 17.30 Radioku-
Tu Jedynka. 18.25 Nie

trum C
trum A

DZIŚ O GODZINIE:
* 18 — PAN, ul. Sławkowska 17

— (s. 24) Tow. Farmaceutyczne:
prof. dr St. Kohlmuner — „Ba
dania nad lekami naturalnymi.

* 18 — BWA, Paw. Wystawowy,
pl. Szczepański Sa — „Spotkanie
z Autorem” — Wiesławem Obrzy-
dowskim pt. „Do czego dążyłem
przez 13 lat”.

* 18.30 — Klub „Paleta”, ul. Bo
gatki 3

Grupy
zimowy. Wieczór poezji w wyły:
J. Treli, J. L. r!±:

rza, E.

*19

Papiernicza 2

rek” —

red. A.
*19

clawska
munt August, Barbara Radziwił
łówna — cz. I. Dyskusję prowa
dzi prof.

* 20.15
we29—
Tomasza

JUTRO
* 15—18

Krak. Klub

„AFA-KI.UB”
Iłujących pomocy inwalidów.

* 16 — Muzeum Archeolog., ul.
Senacka 3 — Pol. Tow. Archeolog,
i Numizmatyczne* mgr Hanna

Młynarczyk — „Cmentarzysko
grobów kloszowych Warszawa —

Grochów. Próba interpretacji”.
* 17.30 — Klub Seniora, os. Na

Skarpie 64 — mgr K. Żymirska —

. .Kwiaty w malarstwie europej
skim”.

*18—. PAN — (s. 24) Kom. Sł.o-
wianoznawstwa: mgr Tonę Pret-
nar — „Mladost, podaj mi krila”

(z. historii jednego wersu), mgr
Zdz. Darasz — „Na przedpolu
słoweńskiej moderny”.

*18 —

. PAN — (s.,26) Sękcja
Architektury Krajobrazu: prof.
di* bab. J . Bogdanowski — ..Ogro
dy jako nieznany problem stare
go miasta Krakowa”.

*18—Klub
ddści 1 — „Nic
ń»m obce” —

oświatowego,

— Wystawa Malarstwa

„Charaktery” — Pejzaż

J. Fedorowicza, L. Pisko-
Karkoszki.
- DDK Krowodrza, ul.

Jazz Club „Dwo-
Giganci jazzu. Prowadzi

Krupa.
— „KRAKUS”, ul. Wro-
28 — Królowa Bona, Zyg-

dr bab. A . Podraża.
— „FAMA”, os. Willo-
JAZZ CLUB — recital

Stańki.

O GODZINIE:

ul. 1 Maja 5/11 p. —

Rehabilitacji Mowy
zaprasza potrze-

Młodych, os. Mlo-
co polskie nie jest
II etap konkursu

16
rier. *18

tylko dla kierowców. 13.33 Kon-
cert życzeń. 19.15 Gwiazdy na
szych estrad. 19.40 Rytmy Iud
Włoch. 20.05 Siadem naszych in?

terwencji. 20.10 Koncert muz. po
pularnej. 20.35 Melodie. 2105

Przeboje trzech

Tu
‘TO

pokoleń. 22 Tu Radio Ki.
22.23 Mag. Kult. Pr.
Was Polska.

PROGRAM ii
16.40 W styczniu 1909 roku —

wspomnienia pisarzy o Leninie.

w,n k j Cienie muz- iazz-1'ock.
1 <.20 Notatnik kult. 17 .30 Pamięt
nik mojego życia - Ir. książki
T. Dąbrowskiego. 18 Co piszą o

muz. 18.25 Plebiscyt St. Gama.
18.30 Echa dnia. 18.40 Zwykli i

niezwykli. 19 — Koncert wiecz
19.40 Dźwięk. Plakat Reklam?
19.55 Przezorny zawsze ubezpie
czony. 20 Bogactwo naszej zie
mi. 20.20 Kontrapunkty. 21 .40 Ma-

„ Geśualda księcia Ve-
Jak zostać żurnalistą rad.
Gościniec warsż. 23.35 Co

w świetle. 23.40 Muz.

program iii
17.05 Muz. poczta UKF. 17.4,

Odkurzone przeboje. 18.10 Polit.
dla wszystkich, 18.25 C^s relak
su, 19 Codz, pow. w wyd. dźwięk.
— A. Radsllffe: Konfesjonał Czar
nych Pokutników, 19.35 Opera
tyg. Ch . Gounod: Faust, 19.50 Po
myłka Maigreta — ode. pow. G .-

Simenona, 20 60 minut na godzinę,
21 Galeria starych mistrzów ...in
terpretacji,
miu wiecz.
kwadranse jazzu. 23 Jasnowidz —

wiersze R. Wilbura (1), 23.05 Mię
dzy dniem **

drygały
nosy. 22
23 Mag.
słychać

.Lerowców.
I. 23 Wita

22.03 Gwiazda -sied-
— d: Ross. 22.15 Trzy

a snem.

PROGRAM IV

16.45 Fel. aktualny W. Molika

(KR). 16.55 Jazz na zimno jazz na

gorąco (KR) — Stereo. 17.25

Skrzynka interwencji (KR). 17.35
Minirecital — Bidrtu Orchestra

(Kit) — Stereo. 17 .45 Start (KR).
13.24 Pogoda (KR). 18.25 Kalejdo
skop nauki. 19 Ekonomia na

dzień. 19.15
Jam Session (Stereo). 20.15 Kon
certy z n = gr. WOSPBiT w Kato
wicach. 22 .15 Czy zawsze wierzyć
reklamie? 22.35 Grunwald.

co

lekc. jęz. ros. 1.9.30
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KURSY skrócone

W języków
obcych

organizuje Towarzystwo
Wiedzy Powszechnej,

Kraków, ul. Basztowa 15

Wpisy przyjmowane sq w ośrodkach:

A Frokocim Nowy, ul. Kurczaba 7/42,
w poniedziałki i czwartki, w godzi
nach 16-13

A Nowa Huta, Szkoła Podstawowa

nr 80, os. N,a Skarpie, w ponie
działki i środy, w godz. 16-13.

K-425

Praca

MONTERA instalacji sa
nitarnych — spawacza —

oraz pomocnika zatrudni
zakład rzemieślniczy —

Kzimierz Szczuka, Kra
ków, Królowej Jadwigi
2R.7. Zgłoszenia w godz.
16—18. g-12647

CZELADNIKA szewstwa

miarowego zatrudni za
raz na stałe pracownia
— Piotr Ryżak. Kraków,
Czarnowiejska 48.

g-1 .1610

FRZYJMĘ nianie docho
dzącą lub na stałe, do 7-

miesięcznćgo dziecka. —

Pus^nikarska 15/16, lei.
390-85. g-13425

Nauka

CHEMIA — korepetycje,
testy. Przygotowuje na

wyższe uczelnie. -- Mario
Szymański, tel. 342-16.

Przyspieszone
audiowizualne

KURSY

dla wyjeżdżających
za granicę

Języków:
O ANGIELSKIEGO

<> NIEMIECKIEGO

WŁOSKIEGO

brganlzuie „OŚWIATA”,
w Krakowie.

Informacje I wpisy!
Ul. KROWODERSKA 19,

telefon nr 279-99,
w godzinach 10—18.

C996tme«M»MI

KURS obsługi
i konserwacji

SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH

organizuje „OŚWIATA”,
w Krakowie.

Informacje 1 wpisy!
ul. KROWODERSKA 19,

telefon nr 279-99,
w godzinach 10—18.

K-106

FRANCUSKI, rosyjski; ła
cina, niemiecki: tłumacze
nia techniczne, inne, lek
cje. Mgr Sawaryn, Szlak
17/7. ‘

g-13366

UDZIELAM korepetycji:
matematyka, fizyka, che
mia. Waligórski, — tel.
269-78. g 13361

KOREPETYCJE z mate
matyki w domu ucznia —

Przyszlak, tel. 471-56.

Matrymonialne

SAMOTNI! Oferty w Biu
rze Matrymonialnym —

,.SWATKA”, 90-434 Łódź,
Piotrkowska 133.

USŁUGI samotnym świad
czy Prywatne Biuro Ma
trymonialne ,,Venus”, —

Koszalin. Czarnieckiego 7.
Oferty przesyłamy błys
kawicznie. A-3

USŁUGI matrymonialne
prowadzi psycholog. Dys
krecja zapewniona. ,..Tu-
nona”, Przemyśl, skrytka
148.

PANNA, lat 26 — pozna
lekarza. Cel matrymonial
ny. Oferty 13590 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

PANNA, lat 28 — pozna
odpowiedniego Pana do
lat 37, dobrego charakte
ru. Cel matrymonialny.
Oferty 13367 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SAMOTNA, posiadająca
domek segmentowy —

pozna w celu matrymo
nialnym wielce kultural
nego Pana do lat 50. O-
ferty 13589 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

REPREZENTACYJNA —

panna, po studiach, pozna
kawalera, lat 30—36 —

wzrostu około 180. — Cel
matrymonialny. — Oferty
13588 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

KAWALER przystojny —

szatyn, wzrost 177, bez na
łogów, lat 31, pozna Pan
nę ładną — posiadającą
średnie wykształcenie. Cel
małżeństwo. Oferty 13386
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

Kupno
2.000 bonów PeKaO —

kupię. Oferty 12186 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

KWIETNIKI metalowe,
stare, ładnie zdobione —

kupię. Cena obojętna.
Oferty 9408 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2. i

SEKRETERĘ antyczną —

kupię. — Oferty 13368
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

Sprzedaż
KOŻUCH damski, jasny,
turecki i dziecięcy, sprze
dam. Kraków, Dzierżyń
skiego 12A/2.

TŁOKI: 73, 94 — Wartburg
1000 i inne części — sprze
dam. Teł. 833-56.

CIĄGNIK C-385 oraz boa
zerię modrzewiową. Tel.
grzeczność.owy 754-25, po
19-tej.
5 NOWYCH ooori do Łady
— sprzedam. Tel. 334-80 .

SZYBY prawe boczne do
Volvo 142 — sprzedam. —-

Tel. 310-44. g-13G70

TAKSOMETli sprze(1am.
Kraków, Złoty Róg 8/3.

SAMOCHÓD ciężarowy
Lublin, po kapitalnym re
moncie — sprzedam. Oglą
dać: Kraków, Zdunów 38,
po południu.

OWCZARKI niemieckie
szczenięta — sprzedam.
Semkowicz, Siedlec, koło
Krzeszowic.

KOŻUCH damski, rozmiar
40 — sprzedam. Tel. 721 -39 .

FLIZY — sprzedam. Kra
ków, ul. Siemaszki 25A/18,
w godzinach 16—20.

GABINET dentystyczny
wraz, z wyposażeniem do
techniki dentystycznej —

sprzedam. Oferty 13.331
..Prasa” Kraków, Wi
ślna 2.

KOŻUCH damski, duży,
nowy — sprzedam. Tel.
378-11 . g-13336

TAK SO M ETRY szwedzk ie
„Rekords” — elektryczne
i mechanicztte — sprze
dam. Oferty 13303 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

KOŻUCH damski turecki
— sprzedam. Tel. 809-31,
po godz. 16. g-13643

SILNIK Mercedesa 220 s,
kompletny, 6-cylindrowy,
dobry — sprzedam. Kra
ków, ul. Podzamcze 14/4,
po 16-ej. g-13356

SUKNIĘ ślubna., roman
tyczną — sprzedam. 'Fel.
100-28. g-13350

FLIZY — 23 m2 — sprze
dam. Ul. Cekiery 22 m. 5.

CZYNNY zakład stolarski
— sprzedam. Kraków, ul.
Gazowa 11. g-13037

ELEKTRONICZNY kalku-
lator 12-działaniowy z pa- i

mięeią (wielkość biuro
wa) „Unitrex” oraz kal
kulator kieszonkowy Te-
xas Instruments — sprze
dam. Nowa Huta, os.

Szkolne 22/12. g-13114

SAMOCHÓD osobowy
Wołga M-21 — sprzedam.
Kraków, ul. Hąlczyna l.Ga,
tel. 707-77 wewn. 30, godz.
7-15. g-13103

BONY PeKaO — sprze
dam. Tel. 186-49. g-130’84

SYRENĘ 104 sprzedam.
Os. Piastów 43/39. g-13082

SKODĘ MS-24. 9,5 ton,
wywrotkę — sprzedam.
Stanisław Mastela,

'

p-ta
32-433 Lubień 592 — woj.
nowosądeckie. g-13605

250 bonów PeKaO —

sprzedam. Oferty 13597
„Prasa” Kraków, W.i-
ślna 2.

OPEL — Rekord 1700 po
wypadku — sprzedam na

części lub w całości. O -

ferty 13461 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

WÓZEK głęboki z wkła
dem — sprzedam. Kryni-
czna 5/5. g-13459

PUDELKI czarne — szcze
niaki, średnie, rodowodo
we — sprzedam.. Na Lo
tnisku 8 m. 20. g-13619

PŁYN na porost włosów,
wózek włoski składany —

sprzedam. Tel. 126-89.
g-13081

BASSETY — szczenięta
po championie — sprze
dam. Kraków, ul. Jadwi
gi z Łobzowa 1 c/1.

KIT i miód pszczeli —

sprzedam. Oferty 13140
„Prasa” Kraków, Wi
ślna 2.

PRZETARGI

Biuro Podróży i Turystyki SŻSP „Almatur”,
Oddział Kraków, Rynek Główny 7, II piętro,
SPRZEDA W DRODZE PUBLICZNEGO PRZE
TARGU NIEOGRANICZONEGO:

— samochód osobowy Fiat 125p — 1500, nr

rejestracyjny J79-47 KJ, nr fabryczny
377994, nr silnika 222181, rok produkcji
1975 —■cena wywoławcza 63.945 złotych

— samochód dostawczy Syrena typ R-20,
nr rejestracyjny KS 4304, nr fabryczny
322123, nr silnika 253218 — cena wywo
ławcza 40.700 Złotych.

Przystępujący, do przetargu obowiązani są
wpłacić do kasy Biura wadium w'wysokości
10 proc, ceny wywoławczej, do dnia 2 lute
go 1980 roku.

Pow. samochody można oglądać na terenie
garaży C-TS „Wisła” przy ul. Ćłipdowieckiego,
codziennie, z wyjątkiem sobót, w godz. 10—12.

Przetarg odbędzie się dnia 4 lutego 1980
roku, o godzinie 16, w lokalu Biura, pokój nr 3,
gdzie też można uzyskać szczegółowe infor
macje.

W razie niedojścia do skutku pierwszego
przetargu, przetarg drugi odbędzie się w tym
samym dniu, o godzinie 18.

Zastrzega się prawo unieważnienia prze
targu, bez obowiązku podania przyczyn.

K-402

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Podgórze w Krakowie, ul. Krasickiego 18/20,
ZLECI W DRODZE PRZETARGU NIEOGRA
NICZONEGO wykonanie robót dekarskich
w budynkach przy al. Pod Kopcem 8, 10, 18,
ul. ul. Limanowskiego 45, Dembowskiego 8,
Krasickiego 14, Rynek Podgórski 4, Kobie
rzyn Koszary 5, ul. ul. Zakopiańskiej 4, 26,
Wodnej 7, 9b, Karpackiej 9, 26.

Termwi realizacji — II kwartał 1980 rok.
Ofertw, w zalakowanych kopertach, z napi

sem „przetarg”, uprasza się składać w dziale
technicznym PGM Podgórze, ul. Krasickiego
nr 18/20.

Otwarcie rozprawy przetargowej odbędzie
się dnia 4 lutego 1980 roku, o godzinie 9, w

Dziale Technicznym przy ul. Krasickiego 18/20.
W przetargu mogą brać udział jednostki

państwowe, spółdzielcze i jednostki gospodar
ki nieuspołecznionej

Zastrzega się prawo dowolnego wyboru ofe
renta lub unieważnienia przetargu, bez obo
wiązku podania przyczyn.

K-369

ZBIÓR polskich znaczków

pocztowych — 1918—1939,
1945—1969 „luzaki” 1964—
1978 włącznie, kompletne
— sprzedam. Oferty 13615
„Prasa” Kraków, Wi
ślna 2.

PIEC stałopalny Żar,
gwarancja — sprzedam.
'Fel. GOi-jti. g-13613
WTRYSKARKĘ 30 g —

sprzedani. Tel. 825-92.

Lokale

WYNAJMĘ pojedynkę.
Kraków, Krupskiej 10/57.

KROWODERSKICH Zu
chów! Dwa pokoje super-
kornfortowe — zamienię
na garsonierę i pokój z

kuchnią! Oferty 13608 —

„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

M-5, 4-pokojowe, 60 m2, w

Borku Fałęcklm, nie za
siedlone — zamienię na

4-pokojowe, większe. O -

ferty 12939 „Prasą” Kra
ków, Wiślna 2.

MIESZKANIE trzypokojo
we, 108 m-2, centrum —

zamienię na dwa oddziel
ne. Oferty 12301 .„Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

KUPIĘ garsonierę włas
nościową, najchętniej w

centrum. Oferty 12172 —

„Prasa” Kraków, Wiśl
na. 2.

NATYCHMIAST poszuku
ję mieszkania dla rodzi
ny, na okres 1—2 lat, naj
chętniej w śródmieściu.

Czynsz z góry. Oferty —

13073 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

STUDENTKA .poszukuje
garsoniery, względnie sa
modzielnego, superkom-
fortowego pokoju, blisko
centrum. Czynsz z góry,
wysoki. Oferty 12318 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

SAMOTNY poszukuje gar
soniery, nokoju. Teatr
STU, — tel. 265-87, godz.
9—16. g-13287

. MAŁŻEŃSTWO poszuk U-
I je -garsoniery, najchęt

niej w śródmieściu. Czynsz
z góry. Oferty 13291 ..Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

M-4, trzypokojowe, nad
Sudołem — zamienię na

4-pokójowe, superkom for
towe. Warunki korzystne.
Oferty 13305 „Prasa” —

Kraków, Wiślna 2.

PANIENKĘ niepalącą —

przyjmę na mieszkanie.
Radomska 7.

WADOwICE! Mieszkanie
M-3, 48 m2 — zamienię na

takie samo w Krakowie,
względnie Nowej Hucie.
Oferty 13000 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

M-4 własnościowe — za
mienię na mniejsze. Ofer
ty 12999 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

KUPIĘ dwa pokoje z ku
chnią lub pokoj z kuchnią
— własnościowe, śuper-
komfortowe. Oferty 13036
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

CENTRUM! Do wynajęcia
mieszkanie superkom tor
towe, dwupokojowe, czę
ściowo umeblowane. v —

Czynsz z góry za rok.
Oferty 13262 , '.Prasa” —

Kraków, Wiślna 2.

BYDGOSZCZ! Dwa poko
je z kuchnią, stare budo
wnictwo, kwaterunkowe
— zamienię na podobne
w Krakowie albo okolicy.
Oferty: Biuro Ogłoszeń,
85-046 Bydgoszcz, Pomor
ska 1 —'„12”.

MIESZKANIE 3-pOkOjowe,
własnościowe, w Szczeci
nie, zamienię na równo
rzędne w Krakowie. —

Szczecin, tel. 613-354.

2 STUDENTKI poszukują
garsoniery lub samodziel
nego pokoju. Oferty 13258
„.Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

POSZUKUJĘ pokoju z ku
chnią lub garsoniery. —

Tel. 455-54. ' ■ g-13003

PIĘKNE 3 pokoje z ku
chnią, komfortowe, roz
kładowe, — budownictwo
międzywojenne — zamie
nię na dwa małe pokoje
superkomfortowe .• Oferty
13006 „Prasa” Kraków, —

Wiślna 2.

RADOM! Pokój z kuch
nią, superkomfortowe, —

własnościowe — zamienię
na podobne lub większe w

Krakowie. Warunki do
uzgodnienia. Oferty 13007
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

ZAKŁAD REMONTOWY ENERGETYK!

REJON REMONTOWY WSCHÓD KRAKÓW-ŁĘG
na terenie E1EKTROCIEPŁOWNI KRAKÓW ■ ŁĘG

telefony: 421-77, wewn. 652, 650, 681, 653

ogłasza przyjęcia chłopców
na semestr zimowy, od 1 łutego 1980 roku

w zawodzie: MECHANIK MASZYN i URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH.

Uczniowie uczęszczać będą do 3-letniej Zasadniczej
Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Mechanicznych

w GORZENIU DOLNYM k. Wadowic. - Szkoła posiada
internat.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje, w Imieniu Zakładu,
Dyrekcja Zespołu Szkól Mechanicznych w GORZENIU

koło Wadowic.

Warunki przyjęcia:
A nie przekroczony 18 rok życia
A ukończenie szkoły podstawowej
A zaświadczenie lekarza o przydatności do zawodu

Przy przyjęciu należy przedłożyć:
'A podanie, podpisane przez kandydata oraz jego

rodziców lub opiekunów «!

A życiorys
▲ akt urodzenia lub dowód osobisty jednego

z rodziców (do wglądu)
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

A cztery zdjęcia legitymacyjne.
Kandydat zawiera z zakładem pracy umowę o naukę
zawodu.

Zawarcie umowy daje mu prawo do:

’A korzystania z urlopu
A zniżki za energię elektryczną
▲ deputatu węglowego
A ody z zakładowego funduszu nagród
A dodatku za wysługę lat.

W okresie nauki- uczniowie otrzymuję wynagrodzenie wg
obowiązujących przepisów Ministerstwa Energetyki
i Energii Atomowej:

▲ w pierwszym roku nauki - 300 zł miesięcznie
A w drugim roku nauki - 480 zł miesięcznie
A w trzecim roku nauki - 1,020 zl miesięcznie -

(około 2.000 złotych razem).
Absolwenci ZSZ pracować będą w Zakładzie Re

montowym na terenie Elektrowni i Elektrociepłowni,
znajdujących się w województwie bielsko-bialskim

i krakowskim.

CZEKAMY NA PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW, ŻY
CZĄC IM SUKCESÓW W OKRESiE NAUKI i W PRZY
SZŁEJ PRACY ZAWODOWEJ.

Dyrekcja Zakładu Remontowego
Energetyki w Katowicach

Rejon Remontowy „Wschód41 w Krakowie

Nieruchomości

SPRZEDAM w Krakowie
— Bronowicach Wielkich,
przy ul. Żygmuntowskiej,
działkę budowlaną o po
wierzchni 562 ni2. Zgłosze
nia: Edward Ryło, Wierz
bica 48, poczta Łętkowi
ce, w godz. 16—20.

g-12417

KUPIĘ działkę budowla
ną (około 10 arów) — Kra
ków lub okolice. Oferty z

ceną kierować; „Prasa”
Kraków, Wiślna 2, ,dla nr

13JI32.

I IBERTO W! Działkę bu
dowlaną, 10-arową, uzbro
joną — sprzedam. Zgło
szenia: Nowa Huta, os.

Kalinowe 22/165.
g-13034

DZIAŁKĘ budowlaną w

Zabierzowie, Mydlnikach
lub Morawicy — kupię.
Oferty 13279 „Prasa” —

fraków, Wiślna 2.

NOWY dom jednorodzin
ny w okolicy Pasternika
(autobus 208), częściowo
wykończohy, na działce
3000 m2, (gaz, siła), mo
żliwość budowy szklarni
(wykonany projekt) —

sprzedam. Oferty 13304 —

„Prasa” KrakóW, Wiśl
na 2.

DZIAŁKĘ budowlaną, u-

zbrojoną, w dzielnicy Kro
wodrza lub odległości 15
km od Krakowa (w kie
runku na zachód) — ku
pię. Oferty 13310 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

Zguby

WDNIU9.I.1980T„W
okolicy Sebastiana zagi
nął pudel (suczka). Od
prowadzić za nagrodą:
Sebastiana 20 m. 3.

UNIEWAŻNIA się
czątkę o treści: Taksówu
Osobowa nr 2375 Włoch-
mierz Rojecki Boh. sta

lingradu 35/5.

Różne

MECHANICZNE cykji^
wanie i lakierowanie
Płuciennik, tel. 467-63 1

godz. 12—15, 19—20.30 .’

kioski metalowo-che^
niane, nadające się n‘

kwiaty i warzywa -

k on uje zakład ślusarską
mech a n icz ny M ieczysła^.
Kołodziejczyka, K r ak ó^w

Opalkowice 79. ul. Jerzg*
go Smoleńskiego 16.

CYKLINOWANIE, lakie.
rowanie parkietów — Kyr
dziel — telefon 243-67. 1

o-128|;

SKUP, sprzedaż odzieżyj
obuwia poleca usługi _

Kazimierz Zapał, Kraków
ul. Lelewela 17.

g-12061
ELEGANCKIE — sukn:e
ślubne wypożycza nowól
otwarta wypożyczalnia
„Maria”, Kazimierza Wie\
kiegd 62 (obok Pewexu),*

POSZUKUJĘ garażu w

Podgórzu, blisko centrum,
Czynsz z góry. Oferty
12316 „Prasa” Kraków
Wiślna 2.

CYKLINOWANIE bezpy.
łowe, lakierowanie par.
kietów — Kielbasiński,
tel. 705-16. g-119;|

CYKLINOWANIE bezpy.
łowe i lakierowanie par.
kietów — Pawlik, —- te],
746-02, po 16-tej.

g-133fl

CYKLINOWANIE mechi.
nlczne parkietów, laki?,
rowanie — Biernat, te],
212-93. g-132il

Gtez IZphĆ atrafcw

zawód spawacza
zapewniający dobrą pracę na budowach prowadzo
nych przez Krakowski „Mostostal”, zgłoś się zaraz na

kurs sparania ettiwoo
podstawowego oraz kurs dający uprawnienia

specjalistyczne (RS-1 i Bs-1).

Warunki przyjęcia:

NA KURS PODSTAWOWY - ukończenie 18 lat, 8 klas

szkoły podstawowej oraz przedłożenie zaświad
czenia lekarskiego o możliwości wykonywania
zawodu spawacza

NA KURS SPECJALISTYCZNY - posiadanie upraw
nienia podstawowego oraz 1 rok praktyki w

zawodzie spawacza.

Czas trwania kursu 6 tygodni. - Koszty kursu

pokrywa przedsiębiorstwo. - W trakcie szkole
nia uczestnicy kursu są zaangażowani zgodnie
z Układem Zbiorowym Pracy w budownictwie. -

Rozpoczęcie kursu uzależnione jest od ilości

zgłoszonych miejsc.

Zgłoszenia przyjmuje:
— Dział Kadr i Szkolenia KPKSiUP „Mostostal”,

Kraków-Nowa Huta, ul. Ujastek, pokój nr 9 —

(Dojazd tramwajami nr nr 4, 9 i 22).
K-9069

I
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Na pamiątkę
z ^Ukraińskiej Pamiątki*

Niepowtarzalne dzieła sztuki,
wykonane rękami narodowych
twórców Ukrainy, można podzi
wiać w kijowskim magazynie
firmowym „Ukraińska Pamiąt
ka”.

Od najdawniejszych czasów u-

kraińscy mistrzowie władają
sztuką wyszywania, tkactwa,
rzeźby w drewnie. . Tylko w o-

statnich latach icn wyroby były
pokazywane na licznych wysta
wach i giełdach w Lipsku, Bu
dapeszcie, Los Angeles.

Obecnie wśród mieszkańców
miasta, radzieckich i zagranicz
nych turystów zwiększoną popu
larnością cieszą się ukraińskie

ręczne wyszywanki Magazyn
uważnie śledzi gusty kupujących
rp według ich życzeń przer
wano produkcję niektórych na
rzut i serwet o przestarzałych
wzorach. Zwiększono za to wy
konanie damskich . bluzek, męs
kich koszul, obrusów — boga
to haftowanych i cieszących się
wciąż wielkim powodzeniem, i Jeśli w dawnych wiekach Kraków zwrócony był ku Wiśle, to potem miasto odwróciło się od rzeki...

(J. G.) |

Poniedziałek

Jarosława

Agnieszki

Teatry

Kina

Mikulanką. 22.30
— Śpiewa 2+1

22.40 Gość Studia
świata w jeżdzie

22.50 Sensa-

15.30, 19.45 Przeminęło z

(USA 1. 12). Uciecha 15.45,
Rój (USA 1. 12). War-

najmłod-
TV Irane.
Pr. dnia.

Klub Senio-
16.20 Dzien-

Słowackiego 19.15 — Wolny
strzelec. Teatr 38 (Rynek Gł. 7)
20 Teatr „Tarcie” Alicja w krai
nie czarów. PWST (Warszaw
ska 5) 19.15 — Miały siedzieć pod
drzewem otoczone dziećmi. .Tania
Michalika 20 Kabaret — Diabli

nadali...

rozr.. 23.20 Pożegnanie.

Wtorek I
Kino teleferii

oraz film anim.

progr. rozr. 18.05 Gość Studia
5 T. Zarzeczańska (1). 18.10

Mięśniolotem przez kanał La
Manche — rep. film. 18.30 Gość
Studia BIS T. Zarzeczańska (2).
18.40 43 rep. UFO w M3 — Notat
nik wizyt UFO — u ludzi w oko
licach Wrocławia. 19 00 Chwila z

pios. — śpiewa H. Fifi. 19.10
Kronika (Kr.)' 19.30 Dziennik TV.
20.30 Gość Studia BIS. Rozm. r

dr A. '

Stojko. 20.45 Wszystko za

wszystko z J. Zarzeckim. 22.00 24

godziny. 22.10 Chwila z pios. —

śpiewa M. Hain. 22.15 Gość Stu
dia BIS — Wokół Księgi Guines-
sa. Rozm. z K.
Chwila z pios.
oraz R. Franki.
BIS Rekordziści
na jednym rowerze.

cje sport, roku. 23.00 Nargit.a
piogr.

Fot. JADWIGA RUBIŚ

Nad 103-kilomełrowym biegiem krakowskiej Wisły

Kraków będzie... miastem portowym
Wszystko dotyczy terenów le

żących na trasie ok. 103 km

przepływu Wisły przez nasze

województwo, z tego ok. 37 km

przez Krakowski Zespół Miej
ski i ok. 5,5 km przez centrum

Krakowa. Dodajmy, że w swym
górnym biegu, jak i na dal
szym szlaku aź po Warszawę,
tylko na jednym odcinku Wisła

płynie w ten sposób przez mia
sto. Właśnie przez śródmieść':
Krakowa, z zabytkowymi bu
dowlami klasztoru Norbertanek.
Wawelu i Skałki oraz układami

przestrzennymi Starego Mia
sta, Kazimierza i Podgórza.
Ale jeśli w dawnych wiekach
Kraków zwrócony był ku Wiś
le, to potem miasto odwróciło
się od rzeki i teraz trzeba, by
znowu stanęło do niej frontem.

Podobne zmiany mają nastą
pić również w 7 nadwiślańskich

Domy
na piasku
Naukowcy Moskiewskiego In

stytutu Inżynierii Budowlanej
opracowali technologię budowy
domów na piasku. Początkowo
w piaszczystym gruncie wierci
się specjalne otwory o średnicy
15—20 centymetrów. Każdy z

tych otworów przykrywa się
specjalnym, „daszkiem", przez
który przepuszcza się dysze po
dające paliwo i powietrze. Wó
wczas otwór przekształca się w

prawdziwą komorę spalania. Po
obróbce ogniem grunt przy ścis
kach otworu jest utwardzony i

tworzy sztywny niczym z betonu

„pal”. Na takich właśnie „pa
lach” można wznosić ciężkie
budynki.

Realizacja wszechstronnego programu zagospodarowania
Wisły dla całorocznej żeglugi oraz potrzeb komunalnych,
przemysłu, rolnictwa i rekreacji ma szczególne znaczenie w

naszym mieście i województwie. Te przedsięwzięcia łączą
się bowiem z mającymi i tutaj powstać inwestycjami wod
nymi i innymi towarzyszącymi,

--—

gminach. Wisła stanie się bo
wiem nie tylko arterią tranzy
tową węgla, ale także drogą
przewozów lokalnych, zwłaszcza

obsługi rolnictwa i budownic
twa. Wiślany szlak obsługiwał
będzie także lokalne potrzeby
Krakowskiego Zespołu Miej
skiego.

BUDOWLE WODNE

W skład kaskady górnej Wi
sły wejdą budowle wodne, z

których liczne' znajdą się na

terenie naszego województwa.
Powstanie nowy kanał żeglu
gowy i energetyczny Łączany-
Skawina oraz kanał żeglugowy
z rejonu Bielan do dzisiejszego
ujścia Wilgi. Bo wyże.j Krako
wa buduje się stopień wodny
„Kościuszko”, a poniżej ruszy
budowa stopni wodnych w Nie
połomicach i Podwalu. Przewi
dziano nowe śluzy wodne w Łą-
czanach oraz przy istniejących
stopniach
Przewozie. Powstaną przeladow-
nie węgla
Skawinie,
w Łęgu oraz w Nowej Hucie —

dla Kombinatu. W związku z

przewidzianą dla Krakowa bu
dową nowej fabryki
Przewozie zaistnieje
trzeba budowy i

przeładowni -węgla,
Kraków

miastem...
i nowocześnie wyposażony port,
usytuowany ma być w Rybit-
wach.

wodnych w Dąbiu i

dla Elektrowni w

dla Elektrociepłowni

i ciepła w

i tutaj po-
dodatkowej

stanie

portowym.
się więc

Duży

W programie założono popra
wę czystości i
W związku z tym
będą oczyszczalnie
zlewni Skawinki,
nastąpi rozbudowa
ścieków Krakowa,
Hucie powstanie
ścieków Kombinatu HiL.

Dotąd do
nie weszła
ścieków w

szowicach i
to starania

programu i tymi
koniecznymi — inwestycjami.

PRZY BRZEGACH
NADWIŚLAŃSKICH

Dla gmin:
chów, Liszki,
czyce, Nowe
wa, Dźwinia

żących nad przyszłą drogą wod
ną, opracowane zostaną do 1983
r plany zagospodarowania prze
strzennego, zharmonizowane z

nowymi możliwościami rozwoju.
W Krakowskim Zespole Miej

skim tj. od Tyńca do Nowej
Huty rzeka związana jest szcze
gólnie z terenami mieszkanio
wymi, przemysłowymi i rekrea
cyjnymi. Powsta.ią
dalszej rozbudowy
wy, nadwiślańskich
lan, Przegorzał,
Kostrz, Zadroża i

REKREACJA — ZABUDOWA
— ROLNICTWO

Krakowska Wisła płynie jak
gdyby przez trzy krainy.

ochrony wody,
wzniesione
ścieków w

w Płaszowie

oczyszczalni
w Nowej

oczyszczalnia

programu „Wisła”
budowa oczyszczalni
Kszeszowicach, Pro
stownikach. Pod.ję-

dla uzupełnienia
bardzo

Skawina, Czerni-

Igłomia, Wawrzeń-

Brzesko, Limano-
i Niepołomice, le-

więc plany
wzgl. budo-
osiędli: Bie-

Pychowic,
Mogiły.

Wzdłuż pierwszego jej odcinka,
przepływającego przez zachod
nią część miasta, powyżej kla
sztoru Norbertanek, zachowane
i zagospodarowane zostaną zie
lone tereny dla rekreacji i spor
tu, w tym również wiślane za
kole , na Zwierzyńcu. Zwiększy
się obszar upraw rolnych i

ogrodowych, przy niemal całko
witym ograniczeniu budownic
twa, nawet mieszkaniowego.
Wzdłuż drugiego odcinka Wis
ły, od klasztoru Norbertanek do

stopnia wodnego w Dąbiu tere
ny nadal charakteryzować się
będą intensywnym inwestowa
niem miejskim i zróżnicowanym
użytkowaniem. Wzdłuż trzecie
go odcinka Wisły, we wschod
niej części Zespołu Miejskiego,
dominować będzie rolnictwo.

Szczególny — przy tworzeniu

opracowań przez ■Głównego
Architekta ri. Krakowa i Biuro

Rozwoju Krakowa — jest pro
gram dla centralnych terenów,
leżących nad drugim odcinkiem
Wisły. Wrócimy do tego tematu

w oddzielnej publikacji.

Kijów
wiatrem

18, 20.15
szawa 15.45, 18. 20.15 Konwój (USA
1. 15). Wolność 15.45, 18, 20.15 Im
perium namiętności (jap. 1. 18).
Sztuka 16, 18 Róg Brzeskiej a Ca-

pri (poi. 1. .15). Wanda 15.45, 18,
20.15 Wściekły (poi. L 18). Mł.
Gwardia 15, 17, 19.15 Mistrz kie
rownicy ucieka (USA 1. 15), Wrzos

(Zamojskiego 50) 16. 18, 20 Spira
la (poi. 1. 18). świt (os. Teatral
ne 10) 15.45, 18. 20.15 Król Cyga
nów (USA 1. 18). Mała sala 15,
17.15, 19.30 Moja wojna, moja mi
łość (poi. b.o .). Światowid (os. Na

Skarpie 7) 16 12 nrac Asterixa (fr.
b.o .). 13, 20.15 Milczący wspólnik
(kanad. 1. 18). Mała sala 15, 17, 19
Nocne widma (aM 1 18). Kul
tura (Rynek Gł. 27) 14. 16. 18, 20
Brawurowe porwanie (USA 1. 181.

Mikro (Dzierżyńskiego 5)
20 Abba (szw. b. o ). Dom
rza (ul. Lubicz 48) 15.45

mamy, tata pracuje (fr.
18 Wodzirej (poi. I . 18).
kowlec (ul. Grzegórzecka 71) 15.45,
18 20.15 Ukochana żona (wł. 1 . 18).
Rotunda

przeszły
(USA 1.
skotka
15.30 Trędowata (poi. 1
19.30 Nie taki zły (fr. 1. 15). Pa
saż (Pasaż Bielaka) 14, 15 Przy
gody Bolka i Lolka. 16, 18, 20
Transamerican Express (USA
1. 15). Ugorrk (os. Ugorek) 15

Chłopiec z burzy (austral. 1. 12).
17 Przepustka dla marynarza
(USA 1. 15). 19 Kobieta pod pre
sją (USA 1. 15). Sfinks

kowskiego 2) 16. 13, 20 Wielki

dr-yw (poi. 1. 15).

Telewizja
Poniedziałek 1

Teleferie dziewcząt
zimą
„Bia-

15.30

18.50 Radzimy
Dobranoc. 19.10
Dziennik TV.

i czarne” cz.

BOGUMIŁA PIECZONKOWA

UDZIAŁ ELEKTROWNI ATO
MOWYCH w globalnej produkcji
energii elektrycznej 10 zachod
nioeuropejskich krajów należą
cych do EWG jest względnie
wysoki. Sięga on ponad 6 proc,
w Holandii, ponad 10 proc. —

w RFN, 12 proc, w Wielkiej
Brytanii, ponad 13 proc, we

Francji, a blisko 25 proc. — w

Belgii (znacznie niższy bo tylko
2,5 proc — we Włoszech).

16. 13,
fcclnie-
Idź do

1. 18),
Zwiaz-

(ul. Oleandry 1) 20 Czas
Itr. 1 . 18), 22 Avanti

15). Wisła — niecz. Ma
tul. Dzierżyńskiego 55)

12). 17.30,

(Maja-
po-

114.15

chłopców — Spotkanie z

oraz film anim. TV franc.

ly delfin”, 15.25 Pr. dnia.
NURT — Naucz, początk. kl. 3.

16.00
16.30 Dla
ca. 16.55

rodziny. .

ode. pt.
TVF. 1

demka.
Teatr TV:
Zwolenie”

publ.

16.20 Dziennik.Obiektyw.
dzieci: Kino Zwierzyń-
Dzień dobry w kręgu
17.25 „Zielona miłość”

„Iwona” — film fab.
19.00 Dobranoc. 19.10 Sió-

. 19.30 Dziennik TV, 20.30
S. Wyspiański, — „Wy-
22.55 Horyzont — pr.

międzynar. 23.25 Dziennik.

Poniedziałek li
Pr. dnia,

wdomui
15.15 Nowocze-

zagrodzie. 15.45

podst. 16.05 Fo-

organizatorów
stadionów,
zapowiedź

15.10
sność

Jęz. niem., kurs
radnia młodz.

sportu. 16.30 Echa
17.00 Studio BIS -

progr. 17 .05 Kont. pras, dzieci z

królem Zygmuntem III Wazą.
17.20 Prywatna elektrownia —

rep. film. 17.35 Gość Studia BIS
J. Domaradzki. 17.45 Być z tobą

—- Wiem o tym — odparłem, — Te wiadomości znaj
dują się w kartotece. Jest tam też mowa o samobój
stwie, które miało tu kiedyś miejsce. Zdaje się, że to

był narkoman?

Nagle się zjeżył. — W jakiej kartotece? — spytał
ostro.

‘

kartotekę facetów, których nazywamy spe
cjalistami od zakratowanych okien. Prowadzą zakła
dy w których człowiek nie może wyskoczyć przez okno,
kiedy dostanie ataku. Tamie małe, prywatne sanato
ria, które zajmują się alkoholikami, narkomanami i
lekkimi przypadkami manii.

— Prawo wymaga, by tego rodzaju zakłady posia
dały specjalną licencję — powiedział surowo dr Ver-

ringer.
— No, właśnie. W każdym razie w teorii. Czasami

jednak ci co je prowadzą zapominają o tym
Wyprostował się sztywno Umiał się zachować z god

nością — Pańskie insynuacje są obraźliwe, panie Mar
lowe Nic mi nie wiadomo, by moje nazwisko miało się
znajdować na jakiejś liście, o której pan Wspomina.
Muszę pana poprosić, by się pan stąd wyniósł.

—• Wróćmy do Wade’a. Czy jest możliwe, by się ,tu
znajdował pod jakimś innym nazwiskiem?

— Tu nie ma nikogo poza Earlem i mną. Jesteśmy
całkiem sami. A teraz, jeśli mi pan wybaczy...

— Chciałbj^m si.ę trochę rozejrzeć.
Czasami można gościa doprowadzić do takiej wście

kłości, że niebacznie coś powie. Ale nie dr Verrmgera.

14.15

szych
— ,.Biały delfin”. 15.25
15.30 Telewizyjny
ra. 16.00 Obiektyw,
nik. 16.30 Studio TV Młodych
— Gazetka szkolna. 17 .00 Inter-
studio. 17.25 Sonda. 17.50 Dzień

dobry w kręgu rodziny. 18.25
. . Królik Bugs przedstawia” —

amer. film anim.
rolnikom. 19.00
Siódemka. 19.30
20.30 ,,Czerwone
1 franc. filmu fab. 22.05 Wszyst
ko za wszystko z T. Ryczajem.
23.15 Camerata. 23.40 Dziennik.

UWAGA!
Za zmiany w ostatniej chwili

wprowadzone w programie te
atrów, kin, radia i telewizji —

redakcja nie bierzę odpowie
dzialności.

Wystawy-muzea
Wawel: Wyst. Wawel zaginiony

(pon. 10—15.30, wt. niecz.), Mu
zeum Lenina w Białym Dunaj
cu (pon. wt. 9—16 wst. wol.), Szo-

łayskicłi, pl. Szczepański 9: Pols.
malarstwo i rzeźba do 1764 r.

(pon. 10—16, wt. 12—18 wst. wol.),
Czartoryskich, Pijarska 8: Arcy
dzieła ze zb. Czartoryskich (pon.
wt. 10—16), Archeologiczne, Po
selska 3: Pradzieje N. Huty, Mu
mie egipskie w świetle promieni
,,X”, Starożytn. i średn. Małopol
ski, Lud/w mai. ikonowym, Sztu
ka neolitu środk. Europy (pon.
10—14, wt. 14—18), Etnograficzne,
pl. Wolnica 1: Pols. kultura lud.,
Artyści nieprofesjonalni Krako
wa w 35-leciu Polski Lud., (pon.
10—18, wt. niecz.), Pryzmat, Łob
zowska 3: Wyst. grafik R. Alpe-
gia,ni (pon. wt.

Ma|y Rynek 4:
Dwurnika (pon. wt. 11—19), Mię-
dzynarod. Salon
Boh. Stalingradu
Akt i portret cz.

21), Kopalnia Soli
Muzeum Żup Krakowskich Wie
liczka (poniedziałek, wtorek 8—11).
Fotosalon, KDK, Rynek Gł. 27:

Prezentacje instruktorskie (pon.
wt. 14—20)., Galeria EMCEKA, Ry
nek Gł. 25: Wyst. fotogr. Zb. Ja
błońskiego (pon. wt. 11 —19), Gal.

Fotografia — Video, Solskiego
24: Zb. Dłubak — Desymboliza-
cje (pon. 14—20, wt. 10—18),
KMPiK Nowa Huta, pl. Central
ny: Wyst. plakatu „Z konf. ge
newskiej” (pon. wt. 10—20), Gale
rią 38, Rynek Gł.
steli

skiej

10—18), KMPiK,
Wyst. prac E.

Fotografii, ul.
13: Venus 79 —

II (pon. wt. 9—

(pon. wt. 8—11),

7: Wyst. pa-
E. Masłowskiej-Trojanow-
(otw. wt. 18).

Dyżury
Pogot. MO, teł. 97, Straż Poż. 98,

Pogot. Ratunk. Łazarza 14: wy
padki tel. 99, zachorowania 1

przewozy 238-33, porady stoma
tolog. w przypadkach nagłych
(20—7), ambulatorium okulistycz
ne (całą dobę). Rynek Podgórski
2: 625-50, 657-57, Nowa Huta 422-22,
Lotnisko Balice 190-29, Niepoło-

Chir,
Chir. dżiec. Prąd-

Urolog. Grzegórzecka

siei
jie

i

CHANDLER E3ŁUGI
L Pożegnanie*

W tej chwili ma właśnie przypływ dobrego samopo
czucia.

Wpatrywał się we mnie w milczeniu. Wyraz twarzy
miał poważny i uprzejmy. — Panie Marlowe, wielu

interesujących i utalentowanych ludzi przebywało w

moim zakładzie. Nie wszyscy z nich byli tak zrów
noważonymi ludźmi, jak pan. Utalentowani ludzie są
często neurotykami. Nie mam tu jednak możliwości,
by zajmować się lunatykami czy alkoholikami, zakła
dając, nawet, że tego rodzaju praca by mi odpowia
dała. Nie mam żadnego personelu poza Earlem, a on

nie jest człowiekiem, który by się nadawał do opieki
nad chorymi.

— A do czego on się według pana nadaje pomijając
oczywiście samotne tańce i tym podobne rzeczy?

Oparł się o drzwi. Zaczął mówić cichym głosem, tak

jakby zwierzał mi się z poufnych spraw. — Rodzice
Earla byli moimi wielkimi przyjaciółmi, panie Mar
lowe. Ktoś musi się Earlem opiekować, a oni obydwo
je już nie żyją. Earl musi prowadzić ciche życie, z da
la od hałasu i pokus wielkiego miasta. Jest niezrówno
ważony, lecz podstawowo nieszkodliwy. Jestem w

nie kierować nim bez najmniejszych trudności, jak
zresztą miał okazję sam się przekonać.

— Jest pan bardzo odważnym człowiekiem —

wiedziałem.

Westchnął. Brwi zadrgały mu delikatnie, jak cżuł-
ki jakiegoś niespokojnego owada. — Oczywiście wy
magało to poświęcenia — ciągnął dalej. — Dużo po
święcenia. Miałem nadzieję, że Earl będzie mógł mi

pomóc w mojej pracy. G-ra świetnie w tenisa, pływa,
wspaniale nurkuje i może też tańczyć całą noc. Pra
wie zawsze jest bardzo miły. Ale od czasu do

zdarzały się... incydenty. — Pomachał ręką,
'pragnął odsunąć od siebie bolesne wspomnienia.
__

. (Ciąg dalszy nastąpi) _

mice: 198. Dyżury szpitali:
Kopernika 21,
nicka 35,
18, I.aryng. N . Huta, os. Na Skar
pie 65, Okulist. Wilkowice, Neu
rologia oraz-inne oddziały szpitali
wg rejonizacji.

Dyżurne poradnie: internist.,
pediatr., gabinet zabiegowy (18—
21), zgłoszenia wizyt domowych
(18—20), wizyty domowe (8—13),
dla Śródmieścia: al. Pokoju 4,
tel. 181-80, 183-96, dla Nowej Hu-

os. Jagiellońskie bl. 1, tel.

856-26, dla Krowodrzy: ul. Galla

24, tel. 721-35, dla Podgórza:
ul. Kutrzeby 4, tel. 618-55, G50-99.
lnf. Służby Zdrowia: tel. 205-11
(całą' dobę). Punkt lnf. Aptecz
nej, tel. 107-65 (8—15), lnf. lek
syk. Kopernika 26, 199-99, lnf.

akcji „W”, tel. 606-80 (8—17), Lek.

Spółdz. Pracy — wizyty domowa

lekarzy chorób dzieci oraz leka
rzy kardiologów (16—23.30) tel.

295-78, 225-66, Ośrodek lnf. dla In
walidów, ul. 1 Maja 5, tel. 228-11

(pon. śr. piat. 16—18), Krak. Tow.

Świadomego Macierzyństwa,
Młodz. Poradnia Lek. ul. Boh.

Stalingradu 13, tel. 278-03 (9—18),
lnf. o poradnictwie prawno-społ.,
wych. -żaw. i in. tel. 254-74, 231-64

(8—16), Tel. Zaufania 371-37 (16—
22), dla dzieci i młodzieży 611t42

(14—18), Milicyjny Tel. Zaufania
216-41 (całą dobę), lnf. kolej, zagr,

(Dokończenie na str, 3)

.w.

— Czy pan nie zamierza się stąd ruszyć, panie Mar
lowe? Jeśli tak, to będę musiął poprosić Earla, by mi

pomógł w usunięciu pana z mojej posiadłości.
— W porządku, odjeżdżam. Mam nadzieję, że się pan

na mnie nie gniewa, doktorze? Były tylko trzy nazwis
ka zaczynające sie. na V i pan wydał mi się najbardziej
obiecujący. To jedyna wskazówka, jaką posiadaliśmy
— dr V. Nabazgrolił to na kawałku papieru, nim znik
nął. Doktor V.

— Lekarzy, których nazwiska zaczynają się na V

jest na pewno dziesiątki — odparł spokojnym głosem
dr Verringer.

— Na pewno. Ale nie w naszej kartotece. Przepra
szam, że zabrałem panu tyle czasu, doktorze. Wie pan,
Earl mnie trochę niepokoi.

Podszedłem do wozu i wsiadłem. Nim zatrzasnąłem
drzwi dr Verringer znalazł się przy mnie. Nachylił się
w moją stronę z grzecznym wyrazem twarzy.

— Nie ma potrzeby, byśmy się mieli kłócić, panie
W dalszym ciągu zachowywał się z godnością. Poma- Marlowe. Sdaję sobie sprawę; że w pańskim zawodzie

gały mu w tym również jego brwi. Spojrzałem w kie- niusi pan być nieraz wścibski. Proszę, niech pan mi
runku domu. Ze środka dochodziły dźwięki tanecznej Powie co takiego niepokoi pana w Earlu?

muzyki. — I bardzo cicho — strzepywanych palców.
Zakładam się, że on tam tańczy — rzuciłem. — się natrafi na jeden fałsz,

Brzmi to jak tango. Jestem pewien, że tańczy sam z nych. O ile si

sobą. To interesujący chłopak.

■■■.

sta-

pan

po-

ty:

— Widać od razu, że gra fałszywą rolę. A tam, gdzie
można się spodziewać i in

nie thylę, panie doktorze, to cierpi on

na- zaburzenia o charakterze maniaczno-depresyjnym?.

czasu

jakby

(52)



DAV0S. Podczas zawodów
w łyżwiarstwie szybkim Erie
Heiden ustanowił
ta w biegu na

wynikiem 1.54,79
BIRMINGHAM,

ciech Fibak — Tom Okker a-

wansowala do finału tenisowe
go turnieju -po zwycięstwie
nad Mikiem Cahilem
rem Mottramem 6:3,

HARRACHOV. W
skoków narciarskich

żył S. Bobak przed
(NRD) i S. pawlusiakiem.

BUENOS AIRES. Piłkarze

Węgier pokonali Raclng Bue
nos Aires 3:2 (1:1).

ze Świata
BADGASTEIN. W narciar

skich biegach zjazdowych
zwyciężyli: wśród kobiet — M .

T. Nadig (Szwajcaria), a

wśród mężczyzn P. Mueller

(Szwajcaria).
WENGEN. Narciarski slalom

specjalny wygrał Jugosłowia
nin B. Kriżaj przed Szwedem
I. Stenmarkiem.

BRUKSELA. W 20 kolejce
spotkań piłkarskiej ekstrakla
sy Belgii zespół Lubańskiego
— Lokeren przegrał na wyje
ździć z FC Liege 0:1 lecz mi
mo to nadal prowadzi w tabe
li z 2-pkt. przewagą nad FC

Brugges.

rekord śwla-

dyst. 1500 m

min.
Para Woj-

i Buste-
7:6.'

turnieju
zwycię-

M. Buse

Remis w 145 „święiej wojnie u Dobra postawa krakowianek

Sensacje w meczach

Bksiraklasv toszykarz?
W SAMO południe hejnał mariacki oznajmił sympatykom

futbolu, zgromadzonym na trybunach stadionu przy ul. Kałuży,
początek 145 „Świętej wojny”, meczu między odwiecznymi ry
walkami — CRACOVIĄ i WISŁĄ. Spotkanie, po interesującej
grze, zakończyło się remisem 1:1 (1:0), a bramki zdobyli: dla

„pasiaków” — Konieczny w 30
Kmiecik z karnego w 79 min.

W piłkarskie annały wpisany
więc został 31 remis w „Świętej
wojnie”. Aktualny bilans spot
kań między Wisłą a Cracovią
przedstawia się więc następują
co: 145 spotkań, 62 zwycięstwa
Wisły, 31 remisów, 52 wygrane
Cracoyii, różnica bramek 247—
205 dla Wisły.

Wczorajszy mecz musiał jed
nak wyłonić siódmego już w

historii zdobywcę „Herbowej
tarczy Krakowa”. W egzekwo
waniu rzutów karnych lepsi
nieoczekiwanie okazali się pił-

min., a dla „Białej gwiazdy”

Jedna wygrana
siatkarzy

W WYJAZDOWYCH meczach

ekstraklasy siatkarzy krakowski
Hutnik zdobył jeden, cenny
punkt. I co warto dodać, zdobył
go w meczu z teoretycznie sil
niejszym rywalem stracił zaś
ze słabszym. Po gładkiej poraż-

Z KRAJU

za-

ZABRZE. W tenisowym me
czu o Puchar Króla Polska u-

legła Norwegii 1:2, zdobywa
jąc jedyny punkt w deblu

dzięki wygranej pary Nowicki
— Drzymalski.

WARSZAWA,
karski z okazji
zwolenia wygrał
dii — 5 pkt. przed Legią
pkt., Polonią — 2 pkt. i Okę
ciem — 1 pkt.

WROCŁAW. Do rajdu Monte
Carlo wystartowała z terenu

Polski jedna załoga: K. Kra-

kowczyk (Polska) — H.
Mueller (RFN) na „audi 89 gt”.
Na mecie I etapu w Serre-
Chevalier zameldowało się 227
z 236, które wyruszyły na tra
sę.

WARSZAWA. Otwarto ofi
cjalnie sztuczny tor lodowy
zawodami o puchar „War
szawskiej Syrenki”.

KATOWICE. W
siatkarek zwyciężył
Start przed Siarką,
rzem i Zawiszą.

Turniej pil-
rocznicy wy-
zespól Gwar-

4

turnieju
łódzki

Koleją-

1:3
nie-

Hutnika
ce z Lechią w Tomaszowie, hut
nicy poko-nali w Łodzi Resursę,
drużynę, która przecież ostatnio

wygrała w Sosnowcu z samym
Płomieniem!

LECHIA — HUTNIK 3:0 (15:0,
15:7. 15:9). Mecz trwał niespełna
godzinę, a krakowianie zaś

skoczyli słabą postawą.
RESURSA — HUTNIK

(12:15, 8:15, 15:13, 9:15). W

dzielnym meczu Hutnik zreha
bilitował się za sobotnią poraż
kę. Najlepszą partię w drużynie
krakowskiej rozegrał Bronisław

Bebel, łodzianie popełniali wie
le błędów w obronie.

W pozostałych meczach padły
wyniki: Resovia — Gwardia
Wrocław 3:2 i Płomień 3:0, Re
sursa — Beskid Andrychów 3:2,
Leehia — Beskid 3:0, AZS Czę
stochowa — Płomień 1:3 i
Gwardia 0:3, AZS Olsztyn —

Legia W-wa 3:1.

TABELA

Gwardia
AZS Olsztyn
Legia
Resovia
Płomień
Resursa
HUTNIK

8. Leehia
9. ‘ Beskid

10. AZS Częst.

karze Cracovii, wygrywając 4:3.
Pierwsza seria rzutów zakoń
czyła się remisem 3:3. Skutecz
nie strzelali: Kapka, Iwan i
Kmiecik w Wiśle oraz Wojto
wicz, Niemiec i Per w Cracovii.

Chybili: wiślacy — Jałocha (słu
pek) i Motyka (poprzeczka) oraz

„pasiaki” — Surowiec (obronił
Adamczyk) i Turecki (strzelił
obok słupka). Następnie strzela
no „do pierwszego pudła” —

Dybczak z Cracoyii trafił celnie,
a strzał Lipki z Wisły obronił
Michalak i w ten sposób „Her
bowa tarcza Krakowa” powęd
rowała do Cracoyii.

Sam mecz przyniósł ponad 10-

tys. publiczności sporo emocji.
Cracovia przyjemnie zaskoczyła,
stanowiąc w pełni równorzędne
go, a momentami (i to licznymi)
nawet lepszego partnera. W 30
min. meczu oięknym strzałem z

powietrza popisał się Konieczny.
Bramkarz Wisły Adamczyk był
bezradny. Na wyrównanie cze
kali wiślacy aż do 79 min., kie
dy to Kmiecik po wymanewro
waniu bramkarza strzelił do
bramki, piłkę w ostatniej chwili
ręką wybił Bielewicz — rzut

karny — Kmiecik zamienił na

bramkę.
Oto składy drużyn:
CRACOVIA — Michalak

Wojtowicz, Bielewicz, Turecki,
Per — Dybczak, Liszką, Suro
wiec, Podsiadło (od 65 min. Nie
miec) — Gacek (od 67 min. Bu
jak), Konieczny.

WISŁA: Adamczyk — Moty
ka, Szymanowski, Skrobowski,
Krupiński — Lipka, Jałocha,
Kapka — Iwan, Kmiecik, Wró
bel (od 46 min. Dzięgiel).

Szdziował p.
kowa. Żółtą
Motyka.

W przerwie
szono wyniki
pa” na

Leniewicz z Kra-

kartkę otrzymał

spotkania ogło-
plebiscytu „Tem-

jedenastkę roku 1979.

Czytelnicy (ok. 3,5 tys kupo
nów) wytypowali Kukla —

Dziuba, A. Szymanowski, Janas,
Rudy — Lipka, Boniek, Nawał-
ka — Lato, Ogaza, Terlecki.

(Wi-Gr)

Oto fragment meczu Cracouii
z Wisłą. Od lewej: Turecki, Ka
pka, Dybczak.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

13 11
. 12

12
13

,13
13
12
13
12
13

36—13
35—13
30—18
30—24
23—26
22—27
23—25

11
9
8
6
6
5
3.15—30
2'16—31
2 13—37

f BERNO. W eliminacjach
f młodzieżowych, mistrzostw -Eu-
J ropy (edycja 1980—82) Polska

} grać będzie w grupie VII
f wraz z NRD i Norwegią.
f PARYŻ. ,,L’Equipe” ustaliło
J listę najlepszych tenisistów 1979

\ roku: 1. Borg, 2. McEnroe, 3.

[ J. Connors.

EKSTRAKLASA koszykarzy
sypnęła- niespodziankami, i to

dużego kalibru. Do nich zaliczyć
trzeba zwycięstwo w jednym
meczu osłabionej Wisły nad

Wybrzeżem w Gdańsku, Polo
nii także w jednym .spotkaniu
nad Zagłębiem w Sosnowcu
dwie wygrane Górnika
nad Resovią.'

Oto komplet rezultatów:
brzeże — Wisła 81-84 (40:42) —

najwięcej punktów dla Wisły
Kudłacz 26 i Miedzik 20 oraz

86:72

Wisły
Legia

tabeli prowadzi Śląsk — 42 pkt.,
a Wisła na

(tyle samo

8. miejscu — 28 pkt.
co Lech* i Polonia).

oraz

Włb.

Wy-

(34:35) — najwięcej dla
— Kudłacz 20 i Fikiel 14;
— Start 79:81 i 88:74. Le*h

- Śląsk 89:107 i 92:122. Górnik
— Resovia 88:83 i 78:76. Zagłę
bie — Polonia 82:84 i 104:63. W

Fot. JADWIGA RUBlS

Zespoły Cracoyii najlepsze
w X turnieju wyzwolenia

występy
koncie
Wisła

zanotowały
koszykarki

co prawda

DOBRE
na swoim
krakowskie,
przegrała jeden mecz w Łodzi,
ale nadal prowadzi w tabeli,
mając trzy pkt. przewagi nad

Spójnią. Dwa cenne zwycięstwa
w turnieju finału B odniosły
natomiast koszykarki krakow
skiego Hutnika.

Wyniki: finał A — Wisła —•

ŁKS 68:69 (65:65. 26:38) i Spój
nia 84:62 138:33). Lech — Spójnia
70:75 i ŁKS 74:83. W tabeli'pro
wadzi Wisła — 39 pkt. przed
Spójnią — 36 pkt., ŁKS-em •

35 pkt. i Lechem — 32. pkt,.; fi
nał B — Hutnik — AZS Poznań
63:60 (36:28) i AZS Katowice
59:57 (32:29). Olimpia — Włók
niarz 52:74 i AZS Poznań 77:57,
Włókniarz — Stal Brzeg 64:47,
AZS Katowice — Stal 65:63.

Pod koszami II ligi

W TOTO-LOTKU wylosowano
następujące numery: I losowa
nie — 2, 11, 25, 33, 41, 45, dodatk.
35; II losowanie — 1, 7, 23, 24,
30, 46. Wylosowano końcówkę
banderoli:. 3557.

Finaliści piłkarskich mistrzostw Europy (VI)

HISZPANIA
21 CZERWCA 1964 roku piłkarze Hiszpanii pokonali w

Madrycie reprezentację ZSRR 2:1 w finale Pucharu Na
rodów. Wykorzystali znakomicie atut własnego boiska ja
ko że decydujące o zdobyciu trofeum imprezy odpowia
dającej rangą mistrzostwom kontynentu mecze rozgry
wane były na stadionach Półwyspu Iberyjskiego (ucze
stniczyły w nich jeszcze jedenastki Węgier i Dąnii). Jak

dotychczas wspomniany triumf stanowi największe w hi
storii osiągnięcie drużyny narodowej.

Ale kibicom z całego świata

hiszpańska piłka nożna kojarzy
się ze wspaniałymi sukcesami
klubów. Real Madryt — sze
ściokrotny zdobywca Pucharu

Europy, Barcelona, Atletico Ma
dryt czy Walencja przez wiele
lat liczyły się na arenie między
narodowej. Zamóra, Di Stefano,
Suarez, Amancio, Genio — to tyl
ko kilka nazwisk z długiej listy
hiszpańskich internacjonałów. A
trzeba dodać, że w i-eprezeniac.ji
występowali również tej klasy
piłkarze co Puskas, Kocsis i Ku
bala (przyjęli bowiem obywa
telstwo Hiszpanii).

Na Półwyspie Iberyjskim na

brak utalentowanych graczy ni
gdy nie narzekano, ale także

nigdy nie udało się stworzyć
zespołu narodowego, który wal
czyłby o medale MŚ czy ME.

Blisko jedenaście lat temu

kierownictwo hiszpańskiego fut
bolu duże nadzieje wiązało z o-

sobą Ladislao Kubali powierza
jąc mu funkcję selekcjonera.

Panuje zgodna opinia, że nie

spełnił oczekiwań, mimo uzy
skania przez jego podopiecznych
awansu do finałów MŚ’78 i
ME'80 w trudnej rywalizacji, w

obu przypadkach, z Jugosłowia
nami i Rumunami

Zdaniem dziennikarzy i kibi
ców 53-letni Kubala (w swojej
karierze sportowej bronił barw
aż trzech krajów — Węgier,
Czechosłowacji i Hiszpanii) jest
za bardzo konserwatywny,
szczególnie w sprawach kadro
wych. Darzy zaufaniem graczy
doświadczonych, lecz jednocze
śnie pozbawionych już świeżości
i przebojowości. Kadrę zespołu
tworzą piłkarze wielokrotnie

sprawdzeni w międzynarodo
wych
Jose,
d ryt,
lony,
Łcal
ni (Atletico Bilbao) oraz najsku
teczniejszy w spotkaniach ligo
wych napastnik rodem z Hiszpa
nii Quini (Real Sporting de Gi-

jon), w ostatnim sezonie drugi
w klasyfikacji strzelców za

Kranklem z Barcelony (uzyskał
23 celne trafienia wobec 29
Austriaka) i zaledwie kilka

„nowych twarzy” — następca
Miquela Angela bramkarz Arco-
nada (Real Sociedad San Seba
stian), Aleseano i Villar z Bil
bao, Heredia i Carasco z Barce
lony, Saun (Walencja), a także

dwaj koledzy klubowi Quiniego
— Cundi i Uria.

piłkarze
w

bojach: Del Bosąue, San
Santillana z Realu Ma-

Mięueli i Asensi z Barce-

Marcelino, Ruben Cano i
z madryckiego Atletico, Da-

Dzięki Ich dobrej postawie
(2:1 i 0:1 z Jugosławią, 1:0 i 2:2
z Rumunią, 5:0 i 3:1 z Cyprem)
Hiszpania zajęła pierwsze miej
sce w III grupie eliminacyjnej
i znalazła się w „ósemce” naj
lepszych Zespołów Europy.
Zgrzyt stanowiła tylko porażka
poniesiona w Walencji z Jugo
słowianami. Kibice nie wytrzy
mali nerwowo i sprowokowali
kilka incydentów. Skutek tych
wydarzeń jest taki, że decyzją
FIFA i UEFA zakazano organi
zowania na tamtejszym stadio
nie meczów międzynarodowych
przez 22 miesiące.

Na zakończenie o problemie
intrygującym środowisko pił
karskie Hiszpanii od wielu lat
— podpisywaniu kontraktów z

zagranicznymi zawodnikami.

Chcąc ukrócić ten proceder
postanowiono, że od sezonu 79/86
w każdym zespole może wystę
pować jedynie dwóch
ziemców. Potężna do tej
„armia zaciężna” (ok.
czy) uległa znacznemu

szeniu.

W składach drużyn
się tylko siedem nowych
zwisk (m. in. L. Cunningham w

Realu Madryt i A. Simonsen w

Barcelonie).

Czy wpłynie to na uzdrowie
nie piłkarstwa hiszpańskiego i

podniesienie poziomu gry repre
zentacji przekonamy się podczas
finałów ME, a w dalszej kolej
ności podczas mistrzostw świa
ta — Espana'82.

WCZORAJ w hali AZS-AGH

zakończył się trzydniowy tur
niej w piłce ręcznej kobiet i

mężczyzn organizowany z okazji
wyzwolenia naszego miasta. W
roku bieżącym startowały w

nim po cztery zespoły kobiece i

męskie.
W konkurencji kobiet zwycię

stwo odniosły szczypiornistki
Cracovii, które wyprzedziły
AKS Chorzów lepszą różnicą
bramek. Oba zespoły zgromadzi
ły po 4 pkt. Trzecie miejsce za
jęła drużyna Akademika V.

Tyrnovo — 2 pkt., a czwarte

AZS Kraków również 2 pkt.
Najbardziej bramkostrzelną o-

kazała się Pawlina Stefanowa

(Akademik), która uzyskała 27

goli, za najlepszą zawodniczkę
turnieju uznano Janinę Jaśko-
wiec (Cracoyia), a najlepszą
bramkarką Bożenę Enkelman

(AKS).
Wśród mężczyzn triumfowali

również reprezentanci Cracovii

uzyskując 6 pkt.., przed kra
kowskim AZS-em,

'

który zgro
madził 4 pkt., Garbarmą — 2

pkt., oraz TJ Hutni Montaże O-
strawa — 0 pkt.

Najlepszym strzelcem turnie
ju został Wojciech Adamczyk
(Cracovia) uzyskując 30 bramek,
a najlepszym zawodnikiem u-

znano Ryszarda Mazura (AZS).
(ms)

W FINAŁOWYM turnieju Pu
charu Polski szczypiornistów
Hutnik zajął drugie miejsce. Po

wygranej nad Posnanią 22:21

(11:11) już remis w meczu z

Grunwaldem Poznań dawał kra
kowianom główne trofeum. Nie
stety, Hutnik przegrał 20:23

(10:16) i Puchar Polski przypadł
ponownie Grunwaldowi.

Koszykarze Korony wystąpi
li w meczach z tarnowską U-

nią w roli faworytów, nieste
ty, nie sprostali zadaniu, wy
grywając tylko jedne zawody.
Na usprawiedliwienie podgó-
rzan trzeba wspomnieć o pla
dze chorób i kontuzji, które

dotknęły czołowych graczy te
go klubu. Biliński — angina,
Cięszki — złamany nos, Wiś
niewski — naderwanie mię
śnia, Zalewski — uraz kręgo
słupa.

KORONA — Unia S9:63
(31:28). Najwięcej punktów:
dla Korony — Cybula 20, Pa
sek 14, dla Unii — Gancarz 18,
Kocot 14. Mecz na słabym po
ziomie. kiepska skuteczność
strzelecka graczy obu drużyn.

Korona — UNIĄ 76:83 (37:38).
Najwięcej punktów: dla Koro
ny _ Cybula 27, Twaróg 26,
dla Unii — Kańtoch 22, Kocot
15. Ponownie słabiutki poziom
gry, przez większą część prze
wagę mieli tarnowianie i uzy
skali zasłużone zwycięstwo. W

zdziesiątkowanej Koronie na

dodatek kompletnie zawiódł
Z. Paluch, grający bez kondy
cji, szybkości, rzutu i na do
datek nonszalancko. (jl)

KOSZYKARZE krakowskie
go Hutnika dwukrotnie prze- (
grali w Piotrkowie z tamtej- ■
szą Piotrcovią, w sobotę, po i

dogrywce, 96:101 (90:90, 48:45). ,

a w niedzielę 75:96 (41:52).
KOSZYKARKI krakowskiego

'

AZS-u podzieliły się punktami I

w Łodzi z tamtejszą Tęczą I

przegrywając w sobotę 51:53 ,

(36:36) i wygrywając w nie
dzielę 64:63 (32:28).

cudzo-

pory
250 gra-

zmniej-

pojawiło
na-

JERZT SASORSKI

Notatnik sportowca
DOM KULTURY Krakus (ul.

Wrocławska 28) organizuje 27

bm. w godz. 16—20 kolejną
giełdę pamiątek i wydawnictw
sportowych.

2 remisy
W PIERWSZOLIGOWYCH poje

dynkach grające we własnej hali

pingpongistki Wandy dwukrotnie

zremisowały z zespołem warszaw
skiej Spójni. Ale tylko do posta
wy Jolanty Szatko nie można
mieć żadnych zastrzeżeń. Wygrała
bowiem wszystkie swoje gry. Jej
koleżanki Małgorzata Marek i

Małgorzata Nodzyńska ustępowa
ły jednak umiejętnościami bar
dziej rutynowanym warszawian
kom, chociaż właśnie zwycięstwa
M. Marek w sobotę nad Danutą
Calińską (przy stanie meczu 4:5).
a w niedzielę nad Barbarą Pa
welczyk sprawiły, że krakowian
ki uzyskały remisy w meczach z

dość trudnym rywalem.
WANDA — SPÓJNIA 5:5, pun

kty dla krakowianek J. Szatko 3.
M. Marek 1, .1. Szatko — M. No
dzyńska 1 w deblu. ■

Wandy
WANDA — SPÓJNIA 5:5, pun

kty dla krakowianek J. Szatko 3,
M. Marek 1 oraz, J. Szatko — M.

Nodzyńska 1 w deblu, (js)

iłecho(

Udany turniej szermierczy
STARANIEM sekcji szermierczej Cracovii rozegrano między

narodowe zawody juniorów o „Puchar wyzwolenia Krakowa’.

Zawody były dobrze urządzone, zgromadziły na starcie ponad
setkę startujących dziewcząt i chłopców z całej Polski, a także

z Kijowa.
We -florecie chłopców wygrał Kiełpikowski z Warszawianki

przed Lisieckim z Baildonu i Robakiem z AZS Warszawa (naj
lepszy z krakowian był Stanisław Furman — Cracovia — na 7

pozycji). W szabli triumfowali juniorzy sosnowieckiego Zagłę
bia zajmując trzy pierwsze lokaty. Wygrał Baran przed brać
mi Krzysztofem i Jarosławem Koniuszami (Paweł Petrynka z

KKS-u był dwunasty). Turniej florecistek przyniósł wygraną
Szarkinie z Kijowa przed Muchą . i Orzechowską (obie
Młodzieży Katowice), a najlepsza krakowianka —

man — Cracovia — uplasowała się na 5 pozycji,
zawodach szpądzistów triumfował Podolski (Kijów)
pikówskim (Warszawianka) i Artimowem (Kijów),
ników krakowskich najlepsze miejsce, dwunaste,
kowski z KKS-u.

DZIENNIK Robotniczej Spół
dzielni Wydawniczej „Prasa —

Książka - Ruch”, ul. Wiślna 2.
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